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„ ...sharing is caring...”

Szanowni Państwo,

kierujemy do Was
Technologicznego.

kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Elbląskiego Parku

Na stronach Biuletynu znajdziecie Państwo informacji o tym, co wydarzy się w październiku oraz
jeszcze w najbliższych dniach września 2020.
Jednocześnie prezentujemy profil i zakres działalności kolejnych naszych lokatorów Elbląskiego
Parku Technologicznego, których opis znajdziecie na kolejnych stronach Biuletynu:
✓ Polish Polish Snail Holding - Twórca i właściciel marki Molluscoo
✓ TEST Automatyka – Telemetria i Sterowanie Sp. z o.o.
W niniejszym biuletynie podsumowujemy także drugie wydarzenie z cyklu „Spółdzielnie
energetyczne oraz prosument zbiorowy – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej”, które
odbyło się w Elbląskim Parku Technologicznym pod koniec minionego miesiąca.
Kontynuacja tego wydarzenia dla szerszego grona potencjalnych członków przyszłych
spółdzielni będzie miała miejsce jeszcze w tym miesiącu stąd wydanie Biuletynu nr 12 ma miejsce
nieco wcześniej.
Przedstawiamy również propozycje interesujących wydarzeń, w których udział możecie wziąć
on-line
Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą wynajęcia naszych sal konferencyjnych oraz
ostatniego, wolnego pomieszczenia magazynowego oraz pomieszczenia laboratoryjnego.

Życzę miłej lektury...
Urszula Małek
Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

Prezentacja Firm mieszczących się w EPT

TEST Automatyka – Telemetria i Sterowanie Sp. z o.o.
Początki firmy TEST na rynku automatyki przemysłowej sięgają 1992 roku. Nazwa
wzięła się od słów TElemetria i STerowanie, czyli od dwóch obszarów działalności firmy.
Zajmujemy się dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej oraz integracją systemów. Dzięki
takiej działalności jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo – projektowanie, dobór
odpowiednich urządzeń i ich dostawa, a także montaż i wykonawstwo.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firm:
•
•
•
•

AdAstrA
akYtec
Folinn
INVT

Świadczymy usługi w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonywania projektów systemów automatyki w oparciu o różnych producentów
sterowników PLC,
wykonywania szaf i szafek automatyki,
wykonywania instalacji AKPiA,
programowania sterowników PLC i paneli HMI,
instalacji systemów SCADA,
modernizacji, naprawy i diagnostyki istniejących systemów automatyki,
doboru i instalacji falowników i softstarterów – ponad 2500 zainstalowanych falowników
różnych firm,
szkolenia obsługi w zakresie AKPiA.

O niezawodności i jakości naszych rozwiązań świadczy fakt wykorzystania ich przez takie firmy
jak:
•
•
•
•
•
•
•

Grupa LOTOS S.A.,
Michelin Polska S.A.,
baza petrochemiczna Koluszki,
winiarnia MIX S.A. w Kwidzynie,
Hollas Sp. z o.o. w Pasłęku,
wodociągi w Zaporożu (Ukraina), Elblągu, Mrągowie, Nowym Dworze Gdańskim,
kotłownie w Elblągu, Iławie i Bezledach.

Prezentacja produktów Firm mieszczących się w EPT

Polish Snail Holding Sp. z o.o.
PSH Polish Snail Holding jest jedyną spółką w Polsce zajmującą się kompleksowo hodowlą
ślimaków, szkoleniami z zakresu chowu i hodowli ślimaków, opieką nad grupami hodowlanymi,
koordynacją, badaniami naukowymi, handlem oraz przetwórstwem ślimaka Helix aspersa maxima.
Polish Snail Holding to główny odbiorca ślimaków hodowlanych w Polsce.
Twórca i właściciel marki Molluscoo. Producent śluzu ślimaka i kosmetyków na bazie tego
surowca.
Odpowiadająca na potrzeby rynku oraz oczekiwań klientów wyprodukował :

✓ Żel do dezynfekcji rąk Molluscoo
Nowoczesna formuła żelu łączy w sobie dezynfekcję z pielęgnacją. 70-procentowa
zawartość alkoholu skutecznie i dokładnie niszczy bakterie, grzyby oraz wirusy.
Żel pozostawia na dłoniach uczucie przyjemnego odświeżenia, a dzięki zawartości soku
z aloesu pielęgnuje skórę. Produkt dostępny jest w dwóch pojemnościach: 50 ml oraz 500 ml.

Więcej informacji o firmie oraz produktach Molluscoo, składanie zamówień:
www.molluscoo.pl

Wydarzenia w Elbląskim Parku Technologicznym
„Spółdzielnie energetyczne oraz prosument zbiorowy – nowy wymiar energii dla
społeczności lokalnej”.

29 września 2020 roku o godzinie 10:00 w Elbląskim Parku Technologicznym przy
ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Spółdzielnie
energetyczne oraz prosument zbiorowy – nowy wymiar energii dla społeczności
lokalnej”.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszanie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa
Żmijewskiego, Elbląski Park Technologiczny oraz firma Sollare Prąd ze Słońca.
Jest to kontynuacja cyklu regionalnych spotkań poświęconych tematyce związanej
z transformacją energetyczną. Wszystko za sprawą bardzo ważnych dla regionu tematów, jak
tworzenie spółdzielni energetycznych jako nowego wymiaru energii dla społeczności lokalnej,
wprowadzenie rozszerzenia modelu prosumenckiego na mieszkańców miast, wykorzystywaniu
nowych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.

Wśród zaproszonych ekspertów głos zabiorą:
✓ Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa
✓ Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej
✓ Rafał Czaja – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa
Żmijewskiego
✓ Piotr Figiel – Prezes Sollare – Prąd ze Słońca
✓ Tomasz Marzec - Szkoła Doktorska Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji

Program spotkania
✓ Wyzwania i szanse dla gmin i przedsiębiorstw związane z nową perspektywa finansowa
w zakresie OZE i termomodernizacji
✓ Prosument zbiorowy i wirtualne korzystanie z elektrowni – szansa dla mieszkańców
miast
✓ Spółdzielnia energetyczna jako forma współpracy samorządów gminnych w celu
zwiększenia efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i autonomii
✓ Spółdzielnie energetyczne jednym z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa
✓ Przykładowe modele finansowe Spółdzielni Energetycznych w oparciu o wybrane
rozwiązania technologiczne
✓ Prawne aspekty zakładania i organizacji wewnętrznej spółdzielni energetycznej",
✓ Dotychczasowe doświadczenia w spółdzielczości w Polsce
✓ Spółdzielnie energetyczne jednym z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa
✓ Własna instalacja fotowoltaiczna

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na naszą stronę na facebooku, na której
znajduje się link do w/w wydarzenia.

Polecane przez Elbląski Park Technologiczny

InfoShare 2020 Online
Właśnie rozpoczęło się duże wydarzenie, w którym bierze udział bisko 200 czołowych
prelegentów z Polski i ze świata, inwestorzy z Doliny Krzemowej, wiodące europejskie
VC, a także ponad 250 technologicznych startupów i największych globalnych
korporacji. To wszystko podczas Infoshare 2020.
Wydarzenie wystartowało 23 września w formacie online, transmitowanym na cały świat
z Gdańska. Potrwa aż 6 dni!
Wiedza i biznes w jednym miejscu
Infoshare to aż 9 scen tematycznych z prelekcjami na żywo, w trakcie których eksperci z całego
świata omówią istotne zagadnienia dotyczące innowacji w biznesie i zarządzaniu, sztucznej
inteligencji oraz przyspieszenia globalnego rynku technologicznego wywołanego COVID-19.
Tegoroczna edycja to także kompendium wiedzy na temat skutecznych sposobów zwiększania
sprzedaży, budowania marki oraz studium najciekawszych wdrożeń technologicznych gigantów
i innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez startupy. Wszystko będzie prezentowane w
wirtualnej przestrzeni EXPO.

INSPIRE STAGE
Na jednej z 3 głównych scen konferencji, eksperci z całego świata omawiać będą m.in.
zagadnienia z pogranicza świata ludzi i maszyn, oraz zagrożenia i szanse płynące z
wykorzystania najnowszych trendów digital w medycynie czy walce z terroryzmem.
MARKETING STAGE
Wśród prelegentów sceny marketingowej nie zabraknie największych, światowych marketerów i
influencerów: Neil Patel (NP Digital i Ubersuggest) - jeden z TOP 10 światowego marketingu wg
Forbes, Mark Schaefer (B Squared Media) czy Mike Russell (Music Radio Creative). Z Polski
zobaczymy m.in. Janinę Bąk z janinadaily.com, Pawła Tkaczyka (Midea), Jakuba Biela (x-kom) i
Artura Jabłońskiego (Digitalk).
Opowiedzą oni o najnowszych trendach w marketingu, przybliżą techniki optymalizacji lejka
sprzedażowego, zwiększania zasięgu i skutecznej sprzedaży.
DEVTRENDS STAGE
Na uczestników tegorocznej edycji Infoshare 2020 Online czeka 7 scen poświęconych
zagadnieniom technologicznym. Na głównej - Devtrends, prelegenci opowiedzą o przyszłości
technologii, gamingu, programowaniu czy cyberbezpieczeństwie.
Link do wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/245150586493022/
Link do strony z biletami:
https://infoshare.pl/isregister/?fbclid=IwAR3uTXyA4zXQGu1uSLVXHGFXb5IQulxORY7oiIycjZmeAlaEah8U_
h0fowY

„Fundusze Europejskie na rozwój firmy”
Bezpłatne spotkanie informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne
spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”.
W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem
wsparcia unijnego na rozwój własnej działalności gospodarczej . Podczas spotkania
przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania refundacji na szkolenia i doradztwo
oraz preferencyjnych pożyczek dla właścicieli firm.
Termin: 20 października 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00.
Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:
1.
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres
mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 15 października 2020 r. do godz. 13:00,
2.
potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez
organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na
adres wskazany w formularzu).
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6920/spotkanie-informacyjne-funduszeeuropejskie-na-rozwoj-firmy-elblag-20102020-r

Bezpłatne szkolenie i konsultacje indywidualne w zakresie negocjacji
i obrony ceny
Zapraszamy przedsiębiorców z Warmii i Mazur na szkolenie „Negocjacje i obrona ceny na
rynkach zagranicznych”. Podczas szkolenia dowiecie się m.in. jak przygotować się do rozmów
na różnych rynkach zagranicznych, jak przeprowadzić proces sprzedaży, by mieć przewagę w
negocjacjach, jak dobrać styl, strategię i techniki negocjacji do zagranicznego kontrahenta, jak
rozpoznać triki, manipulacje negocjacyjne oraz umiejętnie na nie reagować.
Szkolenie odbędzie się 6 października 2020 (wtorek) w formie on-line.
Zarejestrowani uczestnicy dzień przed szkoleniem otrzymają link do szkolenia.
Dzień później, 7 października 2020 odbędą się konsultacje eksportowe w zakresie negocjacji,
sprzedaży oraz kontraktów międzynarodowych. Konsultacje odbędą się w Centrum Innowacji i
Transferu Technologii w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 2 (Kortowo).
Szkolenie i konsultacje indywidualne poprowadzi Grzegorz Bratek, który posiada wieloletnie
doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne
oraz

bogate

doświadczenie

w

konsultingu

międzynarodowym,

prowadzeniu

szkoleń

eksportowych oraz handlowych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Prowadził negocjacje w
ponad 30 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych. Był
odpowiedzialny

za

tworzenie,

negocjowanie

i

egzekwowanie

wielu

kontraktów

międzynarodowych.
Udział w szkoleniu i konsultacjach indywidualnych jest bezpłatny.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/een/index.php?option=com_k2&view=item&id=221:negocjacje2&lang=pl
Szkolenie i konsultacje indywidualne organizowane są w ramach projektu Enterprise Europe
Network East Poland, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków
pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 oraz ze środków budżet państwa
w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.

SPEAK IN_SD

Jak rozpocząć proces zmian w organizacji – w globalnych korporacjach, dużych
firmach, ale też niewielkich startupach? Jaka jest rola projektanta w firmie i jak stworzyć
zespół, gdy są ograniczone zasoby pracowników? Czym się inspirować przy
poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w
czasie konferencji SPEAK IN_SD, wypełnionej wiedzą.

kiedy: 06.10.2020 (wtorek), w godz. 9:00-16:00
gdzie: online, wstęp: wolny, obowiązuje rejestracja :
(https://app.evenea.pl/event/speakinsd20/)
harmonogram i aktualności: ppnt.pl/speak-in_sd/

STARTUP HEROES

Weź udział w 3 bezpłatnych seminariach organizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny
w Ełku, które pozwolą Ci dobrze przygotować się do bycia startupem oraz do prezentacji
swojego pomysłu przed ekspertami Startup Heroes !!
Uczestnictwo w platformie START UP HEROES prowadzonej przez Park NaukowoTechnologiczny w Ełku oraz Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to niecodzienna szansa
na pozyskanie 1 mln zł na swój startupowy pomysł !!
•
•

Pierwsze seminarium 28.09 (poniedziałek) pomoże Ci przygotować idealny model
biznesowy Twojego startupu – https://www.facebook.com/events/1710449149105061/
Drugie seminarium 29.09 (wtorek) pomoże Ci skutecznie zaprezentować swój pomysł
inwestorowi, a także ekspertowi oceniającemu wnioski w platformie SUH
https://www.facebook.com/events/3651881394874384/

•

Trzecie seminarium 30.09 (środa) wyposaży cię w wiedzę na jakich zasadach
księgowych, podatkowych i prawnych funkcjonują spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Polsce (obligatoryjnie do założenia w platformie SUH)
https://www.facebook.com/events/356041408913470/

Wszystkie 3 spotkania będzie prowadził specjalista Mark Baim – Prezes Zarządu MrCertified
Sp. z o.o. – przedsiębiorca z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym w budowaniu
strategii firm oraz zarządzaniu na poziomie strategicznym oraz operacyjnym, właściciel i
członek zarządu kilku firm.

OFERATA EPT - Sale konferencyjne
Jeżeli potrzebujesz zorganizować spotkanie lub szkolenie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

✓ możliwość organizacji spotkania nawet dla 20 osób z zachowaniem minimalnej
2 metrowej odległości;
✓ nowoczesny sprzęt multimedialny
✓ klimatyzacja
✓ 2 sanitariaty
✓ możliwość zamówienia posiłków, przygotowanych przez firmę cateringową z
zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych
CENA: od 60 zł brutto/1h
Zapraszamy do kontaktu tel. 55 239 34 67

OFERTA EPT - dzierżawa laboratoriów wraz ze sprzętem w EPT
Poniżej przedstawiamy Wam ofertę dzierżawy wolnych pomieszczeń laboratoryjnych wraz z
ich wyposażeniem:

LABORATORIUM MATERIAŁOWE
o powierzchni 23,9 m2
w cenie 1000 zł brutto miesięcznie

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt:

•
•
•

komorę starzeniową SUNSET XLS+
komorę klimatyczną ESPEC ARL-0680
maszynę wytrzymałościową HT-2402

PRACOWNIA PROTOTYPOWANIA 3D
o powierzchni 15 m2
w cenie 1500 zł brutto miesięcznie

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt:
•
•
•
•
•
•

skaner 3D, Gom mbH Atos CS 5M
drukarkę 3D Objet 30
frezarkę ploter 3D CNC
maszynę do grawerowania w krysztale 3D, Gravograph, LS100
kamerę do wykonywania zdjęć 3D Ceaform Cyclop
robota latającego do zdjęć cyfrowych Algin Trex 600 ESP KX016009A

Dodatkowych informacji udziela:
dr Wojciech Chwiałkowski,
tel : 55 2374792 lub 606244306

OFERTA EPT - dzierżawa pomieszczeń
Jeśli szukasz pomieszczenia magazynowego lub biurowego zachęcamy do zapoznani się
z nasza ofertą.

1. Pomieszczenie magazynowe.
✓ Pomieszczenie bez okien na poziomie -1.
✓ Konieczne przystąpienie do przetargu.
✓ Cena 50 zł brutto za m2.
✓ Jeżeli firma zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową lub innowacyjną
może otrzymać preferencje w czynszu: 50 % zniżki przez pierwsze 3 lata i 25%
zniżki przez kolejne dwa lata.
✓ Umowa podpisywana na okres do 5 lat.

2. Pomieszczenie biurowe w strefie Lab.
✓ Pomieszczenie biurowe na II piętrze w Centrum Jakości Środowiska – 32,2 m2
✓ Konieczne przystąpienie do przetargu.
✓ Koszt 50 zł brutto za m2.
✓ Jeżeli firma jest zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową lub innowacyjną
może otrzymać preferencje w czynszu: 50 % zniżki przez pierwsze 3 lata i 25%
zniżki przez kolejne dwa lata.
✓ Umowa podpisywana na okres do 5 lat.
✓ Firma musi prowadzić działalność w EPT w branży związanej z Ochroną
Środowiska (w tym Środowiska Pracy) co jest warunkiem koniecznym aby stać
się Dzierżawcą pomieszczeń w danym Centrum Badawczym.

Dodatkowe informacje: tel. 55 239 34 67
email: biuro@ept.umelblag.pl

