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„ ...sharing is caring...”

Szanowni Państwo,
kieruję do Was kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Elbląskiego Parku Technologicznego.
Informujemy tu o kolejnych firmach już rezydujących w Parku. Witamy także te firmy, które właśnie do
nas dołączają!
Bieżący numer Biuletynu EPT zawiera także informacje o wydarzeniach i projektach mających obecnie
miejsce w naszym Parku i które gorąco wspieramy.
Ze względu na rozpoczynający się sezon urlopowy oraz nadal obowiązujący reżim sanitarny jest
ich na tę chwilę niewiele, jednak zapraszamy do zapoznania się z ofertą indywidualnych spotkań
szkoleniowo-doradczych w temacie fotowoltaiki a także spotkań warsztatowych związanych z
wydrukiem 3D .
Jednocześnie zachęcamy do wysłuchania zapisów video z wystąpień w trakcie European Economic
Congress, który w ostatnich dniach odbywał się w Katowicach.
To właśnie tam, w poszczególnych spotkaniach wykładowych znajdziecie informacje na temat zagadnień
związanych z jakże aktualną tematyką:
1. Sztuka odmrażania gospodarki i podsumowanie funkcjonowania tarcz antykryzysowych.
2. Bariery w logistyce handlu zagranicznego i możliwości ich pokonywania.
3. Zmiany środowiska prawnego w zakresie ochrony inwestycji zagranicznych w Europie.
4. Restrukturyzacja pod presją.
5. Go for cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze.
6. Cyfrowa transformacja przemysłu.
7. Sieć 5G. Cyfrowe autostrady.
Zapraszam do zapoznania się także z naszą ofertą sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz
pracowni do wydzierżawienia.
Życzę miłej lektury…
Urszula Małek
dyrektor
Elbląskiego Parku Technologicznego

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 dzierżawy 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:
Wojciech Chwiałkowski
tel.: +48 55 237 47 64
e-mail: wojciech.chwialkowski@ept.umelblag.pl

Prezentacja Firm mieszczących się w EPT
W dzisiejszym numerze Biuletynu prezentujemy kolejne dwie firmy działające w Elbląskim Parku
Technologicznym:



Food & Fit Ewa Ogrodowczyk
ENERGY HYDRO SOLUTIONS Sp. z o.o.

Food & Fit Ewa Ogrodowczyk

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym przygotowaniem zdrowych, lekkich posiłków. Do tej pory
nasza oferta skupiała się na dostarczaniu do klienta zestawów całodniowych o określonej kaloryczności.
Jednakże obserwując rynek pracownika wyszliśmy z inicjatywą przygotowania oferty „OBIAD DO
PRACY”. Jest to propozycja skierowana do pracowników biurowych i nie tylko. Posiłki są dostarczane do
miejsca pracy a w menu znajdują się oprócz dań obiadowych także II śniadania, owocowe smootchie, fit
deserki oraz sałatki.
Promując zdrowy styl odżywiania w miejscu pracy mają Państwo wpływ na zdrowie swoich
pracowników, co przyczyni się do poprawy ich kreatywności oraz zwiększy efektywność w pracy.
Ponadto promocja zdrowia poprawia wizerunek pracodawcy na rynku pracy a efektem tych działań
będzie zdrowy, zadowolony i chętny do działania pracownik.
Jak powstało Food & Fit? Jak większość pomysłów — z potrzeby.
Jesteśmy pasjonatami zdrowego stylu życia i pysznej kuchni. Jako specjaliści od lat doradzamy
innym jak ćwiczyć, gotować i co jeść. Okazało się jednak, że nie dla wszystkich prosto jest opanować te
trzy sztuki naraz.
Wtedy narodził się pomysł połączenia naszych pasji i stworzenia cateringu dietetycznego nie tylko dla
sportowców i osób dbających o szczupłą sylwetkę, ale również dla chcących jeść zdrowo, naturalnie
i zgodnie z potrzebami własnego organizmu.
Wypracowaliśmy sobie silną pozycję w regionie Warmii i Mazur, bo nad każdym Twoim posiłkiem
pracują eksperci w swojej dziedzinie: Ewa — dietetyk, Adam — trener personalny, oraz Tomek — jeden z
najlepszych kucharzy w mieście. Każde z nich codziennie planuje, przelicza i analizuje, co powinno
znaleźć się w twojej diecie pudełkowej.
Jedz w Food & Fit i nie martw się o kalorie… wszystkie policzyliśmy.
foodandfit.pl
Evaogrodowczyk@gmail.com
Lokalizacja: pomieszczenie nr 016, piętro –I

ENERGY HYDRO SOLUTIONS Sp. z o.o.

Energy Hydro Solutions to spółka specjalizująca się
w organizacji i realizacji projektów inwestycyjnych
w branży
energetycznej.
Realizujemy
przede
wszystkim sieci ciepłownicze oraz sieci wodociągowe
i kanalizacyjne
z kompleksowym
wykonaniem
instalacji wewnętrznych.
Energy Hydro Solutions to zespół specjalistów, który
doświadczenie zdobywał przy realizacji sieci
ciepłowniczych o średnicach Dn 600 oraz sieci wodno
kanalizacyjnych na terenie trójmiasta.
Nasze doświadczenie i kwalifikacje pozwalają realizować skomplikowane projekty. Służby techniczne
spółki posiadają doświadczenie w zakresie kompleksowych realizacji w branży sanitarnej. Nasi spawacze
posiadają uprawnienia wydane przez Instytut Spawalnictwa na wykonywanie spawów metodą 135, 136,
138, 111, 141, 142, 143, 145. Posiadamy również specjalistów z uprawnieniami w zakresie montażu rur
HDPE, a także budowy systemów rur preizolowanych, w tym montażu połączeń mufowych.
Oferta Energy Hydro Solutions obejmuje kompleksowe podejście do projektów począwszy od
opracowania koncepcji, poprzez zaprojektowanie rozwiązań oraz ich kompleksową realizację.
Indywidualny dobór najwyższej jakości urządzeń i rozwiązań dla poszczególnych obszarów
inwestycyjnych.
ehsolutions.pl
kontakt@ehsolutions.pl

Wydarzenia w Elbląskim Parku Technologicznym

SKAN 3D Warsztaty Z FIRMĄ Lenso Sp. z o.o.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, prezentujące możliwości
skanera 3D, będącego na wyposażaniu Elbląskiego Parku
Technologicznego.

Termin spotkania : 09.07.2020 roku godz. 10.00
Miejsce spotkania: Laboratorium EPT ; I piętro
Prowadzący spotkanie: pracownik serwisu firmy Lenso Sp. z o.o.

SKANER 3D, Gom mbH Atos CS 5M wraz z kamerą do wykonywania zdjęć 3D Ceaform Cyclop.
Skaner ATOS jest przemysłowym, optycznym systemem o wysokiej rozdzielczości do pomiaru
współrzędnych 3D. Zapewnia szybki, dokładny pomiar danych i wpływa na ogólny łańcuch procesu
przemysłowego, począwszy od projektowania poprzez produkcję do konserwacji. Skaner ma szerokie
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu dla komponentów takich jak blachy, narzędzia, matryce,
łopatki turbin, prototypy, części formowane wtryskowo i odlewane. Cała geometria w postaci gęstej
chmury punktów lub siatki trójkątów szczegółowo opisuje powierzchnie obiektu odzwierciedlając przy
tym elementy geometryczne.
Skaner ATOS umożliwia pomiary obiektów o różnych gabarytach, właściwościach i wykończeniach
powierzchni, zapewniając:






Dokładne współrzędne 3D i wysokiej jakości dane
Parametryczną inspekcję i analizę
Odchyłki na całej powierzchni i w przekroju od CAD lub części od części
Analizę przekrojów, trendów oraz GD&T
Kompletne raporty pomiarowe

Zgłoszenia na adres wojciech.chwialkowski@ept.umelblag.pl
Warsztaty zostaną przeprowadzone z dochowaniem wszelkich zasad epidemiologicznych. Ilość miejsc
ograniczona.

Instalacje fotowoltaiczne – ENERGIA ZE SŁOŃCA

INFO ENERGIA Dawid Widelski prowadzi działalność od 2014 roku to firma oferująca kompleksowe
wykonanie usług z zakresu projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych.
Firma INFO ENERGIA w partnerstwie z Elbląskim Parkiem Technologicznym pragnie zaprosić Państwa
na indywidualne spotkania informacyjne w temacie: Instalacje fotowoltaiczne - energia ze słońca.
Miejsce spotkania:
siedziba firmy zainteresowanej tematem szkolenia
Prowadzący spotkanie: doradca techniczno-handlowy ds. fotowoltaiki.

Instalacje fotowoltaiczne są nowoczesnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami pozwalającymi na wytwarzanie
naturalnego i taniego prądu z promieni słonecznych. Tego typu instalacje powodują znaczne obniżenie
rachunków za prąd w przypadku odbiorców indywidualnych oraz firm.
Warto jednocześnie dodać, że od zeszłego roku „prosumentem” a tym samym beneficjentem ulg mogą
być także małe i średnie firmy, podobnie jak osoby indywidualne.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane:
- informacje nt. fotowoltaiki, jako technologii do samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej na
potrzeby własne,
- zasady działania instalacji,
- zasady rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej z zakładem energetycznym dla prosumentów,
którymi mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa,
- aktualne sposoby finansowania a także dotacje i ulgi podatkowe.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu B2B na adres biuro@ept.umelblag.pl lub
bezpośrednio telefonicznie do firmy INFO ENERGIA .
Kontakt: biuro@info-energia.pl
tel. (55) 625 90 06

Polecamy …….
W czerwcu 2020 odbywała się w Katowicach konferencja EEC Online ( European Economic Congress).
Wydarzenie to po raz pierwszy zorganizowane zostało zdalnie i było dostępne w 100 % w Internecie.
Internetowa wersja Kongresu była wypełniona transmisjami live, prezentacjami, rozmowami,
webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej
sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

Warto zajrzeć na stronę www https://www.eecpoland.eu/ , by wysłuchać dostępnych tam materiałów
video o jakże interesującej tematyce, w tym :
1. Sztuka odmrażania gospodarki i podsumowanie funkcjonowania tarcz antykryzysowych.
2. Bariery w logistyce handlu zagranicznego i możliwości ich pokonywania.
3. Zmiany środowiska prawnego w zakresie ochrony inwestycji zagranicznych w Europie.
4. Restrukturyzacja pod presją.
5. Go for cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze.
6. Cyfrowa transformacja przemysłu.
7. Sieć 5G. Cyfrowe autostrady.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.ept.umelblag.pl i na FB.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.inwestycje.elblag.eu

