Informacje dla Prezenterów #LSOS18

Konferencja Life Science Open Space koncentruje się na promowaniu
ofert współpracy, dotyczących obszaru Zdrowia i Jakości Życia.
Prześlij do nas abstrakt swojej prezentacji, która powinna być zgodna z tematyką sesji #LSOS18:
(Digital Health, Druk 3D, Telemedycyna, Sztuczna inteligencja, Nanotechnologie, MedTech,
Innowacyjny Szpital, Nowoczesna diagnostyka i terapia, Nowe technologie i urządzenia
medyczne, Aktywne i zdrowe życie, Badania nad rozwojem leków, Zdrowy dom i biuro,
Kosmetologia, Biogospodarka, Nowoczesne zrównoważone rolnictwo, Zdrowa żywność i
żywienie),
oraz wpisywać się w jedną z następujących kategorii prezentacji:
•
•
•
•
•

Open Innovation
Demo
Wyzwanie
Start-Up
Kariera

Wyślij swoje zgłoszenie, za pomocą formularza odpowiedniego dla kategorii prezentacji:
•
•
•
•
•

Formularz zgłoszeniowy → Open Innovation
Formularz zgłoszeniowy → Demo
Formularz zgłoszeniowy → Wyzwanie
Formularz zgłoszeniowy → Start-Up
Formularz zgłoszeniowy → Kariera

Kryteria selekcji prezentacji:
•
•

zgodność z tematyką #LSOS18 → technologie i produkty dla zdrowia i jakości życia
zgodność z celem #LSOS18 → rozwój współpracy, zaangażowanie środowisk, pozyskanie
partnerów (prezentacja dotyczy oferty współpracy, potrzeby wsparcia, współdziałania na
kolejnych etapach przedsięwzięcia)

Do prezentacji na podium podczas #LSOS18 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia wybrane na podstawie
abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg następujących kryteriów:
•
•
•

jaki zasięg terytorialny ma prezentowana oferta współpracy: lokalny – krajowy – globalny
jak innowacyjny jest pomysł/projekt: usprawnienie – całkowita nowość
jaka jest perspektywa oddziaływania projektu: krótka – długoterminowa

Abstrakty
zakwalifikowane
do
prezentacji
na
#LSOS18
będą
opublikowane
na
stronach http://lifescienceopenspace.pl i promowane przed konferencją poprzez kampanię Google
Adwords oraz portale LinkedIn oraz Facebook.
Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja publikowana będzie w obydwu
językach. Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx

Zgłoszenia przyjmujemy do 1-szego października 2018 roku. Ilość prezentacji jest ograniczona.
Wszelkie pytania prosimy kierować do pani Beaty Osolińskiej na adres mailowy: contact@lsos.info
lub telefonicznie: +48 12 297 4 698

