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Miejsce organizacji Forum European Chemistry Partnering

Uczestnicy
Państwa
Startupy i MS̀P
Stoiska
Partnerings
Liderzy w branży i
inwestorzy

1st ECP
16.02.17
135
15
37
22
104
40

2nd ECP
23.02.18
505
31
183
106
1,208
93

3rd ECP
26.02.19
812
40
218
110
2012
114

Zarejestruj sie teraz!
www.european-chemistry-partnering.com

4th ECP 27 February 2020
5th ECP 23 February 2021
6th ECP 17 February 2022
Forum będzie prowadzone w języku angielskim.
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

Mysl poza schematami.
Twórz innowacje jutra!

European
Chemistry
Partnering
Wyjątkowa okazja do poznania
przedstawicieli z branży chemicznej i
wszystkich powiązanych obszarów biznesowych

ECP W SKRÓCIE
GŁÓWNE WYDARZENIA

6 godzin spotkań partnerskich
(20 minut każde)
oraz
6 godzin prezentacji stoisk startupów i MŚP
(6-minutowe)
oraz
Prezentacje firm (liderzy w branży 15-minutowe)

W SKRÓCIE

“

ECP to forum, które tętni życiem we wszystkich
aspektach, wyglądającym w przyszłość
i zorientowanym na innowacje, i nie tylko
technologie, lecz także modele biznesowe, funkcje
i interakcje wspierające rozwój.

”

Rob van der Meij, manager ds. inwestycji, Capricorn
Venture, Partners, Leuven, Belgia

“

European Chemistry Partnering to krok milowy

”  

dla naszego przemysłu w Europie.

Dr Michael Brandkamp, dyrektor naczelny,
High-Tech Gründerfonds Management GmbH,
Bonn, Niemcy

1 Prelekcja wprowadzająca
plus
warsztaty organizowane przez sponsorów
(60 minut każdy)
oraz
Wystawa

NETWORKING

Wiele okazji do nieformalnych dyskusji,
podczas wspólnych spotkań dzień przed, w
trakcie i dzień po zakończeniu Forum ECP

TEMATY

Chemia, bioekonomia, cyfryzacja,
inżynieria, nanotechnologia, analityka,
polimery, nowe materiały, big data,
gospodarka obiegu zamkniętego,
proekologiczne odnawialne źródła energii itd.

“

Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wielu
ekspertów mogłem poznać podczas jednego
wieczora i dnia roboczego.

”  

Dr Alexander Litvinov, starszy specjalista ds. badań i
rozwoju, SIBUR LLC, Moskwa, Rosja

“

Forum ECP sprawiło, że nasz projekt został
zauważony podczas prezentacji stoisk i pozwoliło
nam nawiązać współpracę z decydentami podczas
bezpośrednich spotkań.

”  

Dr Simon Widmaier, dyrektor naczelny, Aquarray GmbH,
Egenstein-Leopoldshafen, Niemcy

“

Każda osoba, z którą rozmawiałam, była otwarta
na wymianę doświadczeń i chciała nawiązać
relacje biznesowe.Wspaniała mieszanka młodych,
innowacyjnych i doświadczonych uczestników
forum zachęca do partnerskiej współpracy.

”  

Gordana Hofman-Jovic, kierownik działu inżynierii
procesowej, Infraserv Knapsack

“

Podoba mi się koncentracja na branży. ECP
dało mi okazję na poznanie ludzi, którzy mają
takie same zainteresowania i pracują w tej samej
dziedzinie co ja.Czułam się jak w domu.

”  

Daniela Ribezzo, manager, GFBiochemicals Europe BV,
BD, Geleen, Holandia

“

Każdy kto nazywa chemię «starą ekonomią»

powinien odwiedzić forum ECP

”  

Dr Thomas Renner, wiceprezes konsorcjum badań i
rozwoju, Wacker Chemie AG, Monachium, Niemcy

