FRANKFURT AM MAIN, ALEMANHA

HISTÓRIA DO ECP

O lar do European Chemistry Partnering

Participantes
Nações
„Startups“ e PME
Discursos de
apresentação
Reuniões
Grandes intervenientes e investidores

1st ECP
16.02.17
135
15
37
22
104
40

2nd ECP
23.02.18
505
31
183
106

3rd ECP*
26.02.19
>1,000
>40
>250
>180

1,208
93

>2,500
>120
* estimado

Inscreva-se já!
www.european-chemistry-partnering.com

3rd ECP 26 February 2019
4th ECP 27 February 2020
5th ECP 23 February 2021
Idioma do evento: inglês
www.fb.me/euchempa
@EuChemPa
www.linkedin.com/groups/8675175
www.instagram.com/euchempa
t1p.de/euchempa
Visit the ECP Website

partnering@european-chemistry-partnering.com

Pense para além do trivial.
Crie as inovações do amanhã!

European
Chemistry
Partnering
„Speed dating“ exclusivo para a
indústria química e todas as áreas
de negócios relacionadas

O ECP EM POUCAS PALAVRAS
CONTEÚDO ESSENCIAL

6 h para reuniões de criação de parcerias
(20 min. cada)
em paralelo
6 h para discursos de apresentação realizados
por “startups” e PME (6 min.)
e
Apresentações de empresas
(grandes operadores 15 min.)

EVENTOS ENVOLVENTES

O ECP é vibrante – em todas as dimensões
“–inovação,
é virado para o futuro e concentra-se na
não só em termos de tecnologias,
mas também no que se refere a modelos de
negócios, capacitando funções e interações.
”

Rob van der Meij, Gestor de Investimentos, Capricorn
Venture Partners, Leuven, Bélgica

“

O European Chemistry Partnering é um
marco para a nossa indústria na Europa.

”

Dr. Michael Brandkamp, Diretor-Geral, Alta Tecnologia
Gründerfonds Management GmbH, Bona, Alemanha

1 nota essencial sobre empreendedorismo
mais
“workshops” realizados por patrocinadores
(60 min. cada)
e
Exposição

TRABALHO EM REDE

Diversas oportunidades para discussões informais, durante os momentos de “Get together”
(confraternização) no dia anterior, no próprio dia
e no dia seguinte ao ECP

TÓPICOS

Química, bioeconomia, digitalização, engenharia,
nanotecnologia, análises, polímeros, novos
materiais, “Big Data”, economia circular,
biorrenováveis, etc.

Fiquei verdadeiramente impressionado
“com
a quantidade de especialistas que pude
conhecer durante uma só noite e um só dia
de trabalho.
”

Dr. Alexander Litvinov, Especialista Sénior de Investigação e Desenvolvimento Empresarial, SIBUR LLC,
Moscovo, Rússia

O ECP permitiu-nos dar a conhecer o
“nosso
projeto na sessão de apresentação de
ideias e iniciar colaborações com decisores
no decurso de reuniões individuais.
”

Dr. Simon Widmaier, CEO, Aquarray GmbH,
Egenstein-Leopoldshafen, Alemanha

“

Toda a gente com quem falei estava disposta
a realizar intercâmbios de experiências e a descobrir oportunidades de negócios. Trata-se de
uma excelente combinação entre participantes
jovens inovadores e outros participantes mais
experientes, que torna divertido o estabelecimento de parcerias.

”

Gordana Hofman-Jovic, Diretora de Engenharia de
Processo,Infraserv Knapsack

“

Gosto de me concentrar na indústria. O ECP
deu-me a oportunidade de me reunir com pessoas
que partilham os mesmos interesses e trabalham
nas mesmas áreas. Senti-me em casa.

”

Daniela Ribezzo, GFBiochemicals Europe BV, Diretora
BD, Geleen, Países Baixos

“

Qualquer pessoa que considere a indústria química como fazendo parte de uma
economia antiga devia visitar o ECP.

”

Dr. Thomas Renner, VP de Investigação e Desenvolvimento Corporativo e de Consórcios, Wacker
Chemie AG, Munique, Alemanha

