فرانكفورت أم ماين ،أملانيا

مقر الرشاكة الكمييائية األوروبية
()European Chemistry Partnering

فكر خارج الصندوق.
ابتكر املستقبل!

الرشاكة الكمييائية
األوروبية
()European Chemistry Partnering
رسعة فريدة من نوعها
تعود إىل الصناعة الكمييائية
ومجيع جماالت العمل ذات الصلة
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1st ECP
16.02.17
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املشاركون
15
األمم
37
الرشاكت الناشئة
والرشاكت الصغرية
واملتوسطة
22
104
40

العروض التقدميية
الرشااكت

كبار الخشصيات
واملستمثرون

إنين مندهش ح ًقا من عدد اخلرباء
الذين ميكن أن أقابلهم يف إحدى األمسيات وىف
يو ِم معل واحد.

الدكتور الكسندر ليتفينوف ،خبري كبري يف البحثوالتطوير،
برشكة ،SIBUR LLCموسكو ،روسيا.

لقد حمست  ECPملرشوعنا بإكتساب
الويع يف جلسة العرض التقدميي
وبدء التعاون مع صناع القرار يف
اإلجمتاعات الفردية.

دكتور ساميون فيدماير ،املدير التنفيذي ،لرشكةAquarray GmbH
 ،Egenstein-Leopoldshafenأملانيا.

حتدثت إلي ِه ال يعارض تبادل
اكن لك من
ُ
اخلربة والبحث عن الفرص التجارية .مزجي رائع من
الشباب املبتكر وذوي اخلربة الذين جيعلون من
الرشاكة أم ًرا ممت ًعا.
چوردانا هومفان  -يوفيتش ،رئيس قسم هندسة العمليات،
برشكة Infraserv Knapsack

أنا أحب الرتكزي عىل الصناعة .أعطتين ECP
الفرصة لإللتقاء مع األخشاص الذين يشاركونين
نفس اإلهمتامات والعمل يف نفس املجاالت.
لقد شعرت بأنين يف موطين.
دانييال ريبزيو ،رشكة  ،GFBiochemicals Europe BVمدير
تطوير االمعال ،جيلني ،هولندا.

ٍ
خشص يدعو الكميياء باإلقتصاد القدمي
أي
ُ
هيلع بزيارة .ECP
ِ

الدكتور توماس رينري ،نائب رئيس إحتاد البحث والتطوير برشكة،
 ،Wacker Chemie AGميونيخ ،أملانيا.

 ECPبإجياز
املضمون

 6ساعات إلجمتاعات الرشاكة ( 20دقيقة للك إجمتاع)
بالتوازي
 6ساعات لملشاريع من ِق َب ْل الرشاكت الناشئة والرشاكت
الصغرية واملتوسطة ( 6دقائق)
و
عروض الرشكة (كبار الخشصيات  15دقيقة)

الغالف

فكرة أساسية ريادية واحدة
باإلضافة إىل
للك مهنا)
ورش العمل من ِق َب ْل الرعاة ( 60دقيقة ٍ
و
املعرض

الشباكت

"عدة فرص لملناقشات غري الرمسية،
ىف أوقات التجمع ىف اليوم الذي يسبق وييل
ال ECP

املوضوعات

الكميياء واإلقتصاد احليوي والرمقنة و
اهلندسة وتقنية النانو والتحليالت و
البولميرات واملواد اجلديدة والبيانات الضخمة و
اإلقتصاد الدائري واملوارد احليوية املتجددة ،وما إىل ذلك.

إن  ECPنابضة بالنشاط – يف مجيع األبعاد –
تتطلع فقط إىل األمام ويتعلق لك يشء هبا باإلبتاكر،
ال بالتقنيات فقط ،ولكن ً
أيضا بمناذج األمعال ومتكني
الوظائف والتفاعالت.
روب ڤان دير ميج ،مدير اإلستمثار ،يف رشكة
 ،Capricorn Venture Partnersلوڤان ،بلچياك.

تعترب الرشاكة الكمييائية األوروبية مبثابة جحر األساس
لصناعتنا يف أوروبا.

الدكتور مايلك برانداكمب ،املدير العام ،رشكة
 ،High-Tech Gründerfonds GmbHبون ،أملانيا.

