פרנקפורט אם-מיין ,גרמניה

ההיסטוריה של ECP

בית השותפות האירופאית לכימיה

חשבו מחוץ לקופסא.
המציאו את החידושים
של מחר!

השותפות
האירופאית
לכימיה

קביעה ייחודית ומהירה לתאריך עבור
התעשייה הכימית
וכל העסקים הקשורים לתחום

3rd ECP
26.02.19
812
40
218

2nd ECP
23.02.18
505
31
183

110
2012
114

106
1,208
93

הירשמו כעת!
www.european-chemistry-partnering.com

4th ECP 27 February 2020
5th ECP 23 February 2021
6th ECP 17 February 2022
שפת האירוע :אנגלית
www.fb.me/euchempa
@EuChemPa
www.linkedin.com/groups/8675175
www.instagram.com/euchempa
t1p.de/euchempa

partnering@european-chemistry-partnering.com

Visit the ECP Website

1st ECP
16.02.17
135
משתתפים
15
מדינות
37
סטארט-אפים ועסקים
קטנים ובינוניים
22
רעיונות
104
שותפויות
40
שחקנים גדולים
ומשקיעים

“אני מתרשם מאוד מכמות המומחים
שיכולתי לפגוש בערב אחד
וביום עבודה אחד”.
ד”ר אלכסנדר ליטבינוב ,מומחה בכיר בתאגיד מו”פ,
 ,SIBUR LLCמוסקבה ,רוסיה
“ה ECP-אפשר לפרוייקט שלנו להעלות
את המודעות בסשן הרעיונות
ולהתחיל בשיתופי פעולה עם מקבלי החלטות
בפגישות אחד-על-אחד”.
ד”ר סימון ווידמאייר ,מנכ”ל,Aquarray Gmbh ,
אגנשטיין-ליאופולדסהאפן,
גרמניה
“כל מי ששוחחתי איתו היה פתוח להחליף
חוויות ולמצוא הזדמנויות עסקיות.
שילוב נהדר של חדשנות צעירה
ומשתתפים מנוסים הופך את השותפות לכיף”.
גורדנה הופמן-יוביק ,מנהלת הנדסת תהליכי ייצור,
Infraserv Knapsack
“אני אוהבת את ההתמקדות בתעשייהECP .
העניקה לי
את ההזדמנות להכיר אנשים שחולקים
את אותם תחומי העניין ועובדים באותם תחומים.
הרגשתי בבית”.
דניאלה ריבצו,GFBiochemicals Europe BV ,
מנהלת
 ,,BD, Geleenהולנד
“כל מי שקורא לכימיה כלכלה ישנה
צריך לבקר ב”.ECP-
ד”ר תומאס רנר ,סמנכ”ל מו”פ ,Consortium
 ,Wacker Chemie AGמינכן ,גרמניה

 ECPעל רגל אחת
הליבה

( 20דקות כל אחת) שעות לפגישות שותפות 6
במקביל
שעות לרעיונות ע”י סטארט-אפים ועסקים קטנים 6
( 6דקות) קטנים ובינוניים
ו
מצגות של חברות (שחקנים גדולים  15דקות)

מעטפת

הרצאת פתיחה אחת על יזמות
בנוסף
סדנאות ע”י נותני-חסות ( 60דקות כל אחת)
תערוכה

יצירת קשרים

מספר הזדמנויות לדיונים לא-פורמליים,
בזמני “התכנסויות” ביום לפני ,וגם
ביום שאחרי הECP-

נושאים

כימיה ,ביו-כלכלה ,דיגיטליזציה,
הנדסה ,נאנו-טכנולוגיה ,אנליטיקה,
פולימרים ,חומרים חדשים ,ביג-דאטה,
כלכלה מעגלית ,התדשות-ביולוגית וכו’.

“ה ECP-היא תוססת – בכל התחומים  -רק
מסתכלת לעתיד ועוסקת כולה בחדשנות ,לא
רק טכנולוגיות ,אלא גם מודלים לעסקים,
מאפשרת תפקודים ויחסי גומלין”.
רוב ואן-דר-מיי ,מנהל השקעותCapricorn Venture ,
שותפים ,לובן ,בלגיה
“השותפות האירופאית לכימיה היא אבן-דרך
לתעשייה שלנו באירופה”.
ד”ר מיכאל בראנדקאמפ ,מנכ”ל ,היי-טק
הנהלת  Gründerfondsבע”מ ,בון ,גרמניה

