Szanowni Państwo

Zapraszamy do współtworzenia razem z Klastrem LifeScience Kraków kolejnej, ósmej już edycji
konferencji Life Science Open Space, która odbędzie się 11 października, w Centrum
Kongresowym ICE w Krakowie.
Life Science Open Space 2018 to Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia.
Impreza adresowana jest do osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, biznesu i
administracji, zainteresowanych technologiami, innowacjami, otwartych na współpracę lub
szukających partnerów do rozwoju przedsięwzięć, których celem jest poprawa zdrowia i jakości
życia.
W programie konferencji znajdą się:
• prezentacje możliwości i ofert współpracy w ramach projektów naukowych i
biznesowych, takich jak rozwój technologii, innowacje produktowe, procesowe,
organizacyjne, czy marketingowe (Open Innovation)
• prezentacje niezaspokojonych potrzeb, nowych idei i wyzwań, kierowanych do
środowiska innowatorów i wynalazców
• networking i spotkania b2b.
Konferencja Life Science Open Space oceniana jest jako unikalne wydarzenie, na którym w
jednym miejscu i czasie spotyka się wyłącznie osoby otwarte na wspólne działania. Wierzymy, że
tegoroczna edycja, będzie równie udana jak poprzednie i przyniesie wymierne korzyści
wszystkim uczestnikom.
Miło nam będzie, jeśli zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie i zostać Partnerem tego
wydarzenia.
W sprawach dotyczących szczegółów współpracy prosimy o kontakt z panią Beatą Osolińską,
tel. 12 2974698, email: bosolinska@lifescience.pl.
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Propozycje dla Partnera Life Science Open Space 2018:
•

przyznanie tytułu Partnera Life Science Open Space 2018

•

umieszczenie logo Partnera na stronie internetowej konferencji z
przekierowaniem na wskazaną stronę internetową

•

umieszczenie logo Partnera na zaproszeniach, programie i
materiałach konferencyjnych

•

wyświetlanie logo Partnera na monitorach w przestrzeniach konferencyjnych w trakcie
wydarzenia

•

możliwość ustawienia roll-up’u Partnera w trakcie wydarzenia

•

możliwość rozdystrybuowania ulotek Partnera wśród uczestników wydarzenia

•

inne indywidualnie świadczenia dostosowane do oczekiwań Partnera – do ustalenia

Od Partnera Life Science Open Space 2018 oczekujemy:
•

umieszczenia banera i/lub informacji o Life Science Open Space 2018 na stronie
internetowej Partnera z przekierowaniem na stronę internetową wydarzenia

•

promocji wydarzenia na stronach mediów społecznościowych Partnera

•

wysyłki informacji o wydarzeniu (e-mailing) do znanych Partnerowi, potencjalnych
uczestników oraz do firm i organizacji współpracujących

•

promocji wydarzenia z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji

Inne możliwości – w zależności od zasobów, kompetencji i chęci Partnera:
•

pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu sesji tematycznej,

•

pomoc w tworzeniu dokumentacji fotograficznej/filmowej wydarzenia,

•

inne – jesteśmy otwarci na propozycje.
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