
Przyszłość trzeba 
zaprojektować.

Zróbmy to razem.

BIG SCIENCE HUB

Big Science,
big possibilities

www.big-science.pl

Miejsce gdzie biznes spotyka się z nauką.

Inicjatorem i koordynatorem BIG SCIENCE HUB jest 
Wrocławski Park Technologiczny, który od początku swojego 
istnienia jest mocno związany z rynkiem Big Science. Jego 
eksperci pomagają polskim przedsiębiorstwom uwalniać ich 
potencjał i odkrywać nowe możliwości biznesowe.

Więcej na: www.technologpark.pl



Big Science,
big possibilities

BIG SCIENCE HUB

DLACZEGO WARTO?

BIG SCIENCE HUB to miejsce, w którym biznes spotyka się z nauką. To platforma, 
która ma służyć przepływowi wiedzy o tym: jak, z kim i gdzie nawiązywać relacje, 
które przynoszą konkretne zyski. Dołącz do bazy firm i instytucji związanych 
z innowacjami i nowymi technologiami oraz znajdź w niej partnerów do 
współpracy. Zaprezentuj swoją działalność i poznaj potencjał innych firm, uczelni 
i ośrodków naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Przedstaw działalność instytucji, którą reprezentujesz 
potencjalnym partnerom biznesowym (i nie tylko).

I. Zarejestruj się do bazy innowacyjnych firm i instytucji 

Baza BIG SCIENCE HUB jest dla firm, uczelni wyższych, instytucji naukowych 
i instytucji otoczenia biznesu (IOB) okazją do zaprezentowania ich potencjału, znalezienia 
partnerów, współpracowników czy też inwestorów. Ma służyć nawiązywaniu i budowaniu 
trwałych kontaktów, które przełożą się na konkretne kontrakty, zyski i transfer innowacji 
naukowych do biznesu.

II. Znajdź partnera

Szukasz firm z branży elektronicznej, które współpracowały z CERN? A może potrzebujesz 
podwykonawcy specjalizującego się w fotowoltaice, mającego kontakty na rynku Azjatyckim? 
Baza BIG SCIENCE HUB pozwoli Ci go znaleźć. Te dwa przykłady pokazują, że dzięki 
rozbudowanym kryteriom ułatwiającym przeglądanie bazy możesz odnaleźć partnerów, 
którzy będą precyzyjnie spełniać twoje oczekiwania.

Jak korzystać z portalu?

Dołącz na www.big-science.pl

II. Korzystaj z wiedzy ekspertów i bądź na bieżąco

Portal BIG SCIENCE HUB ma za zadanie promowanie polskiej nauki i biznesu m.in. w 
instytucjach takich jak CERN, F4E, ITER, ESS, ESO czy ESA, oraz propagowanie współpracy 
z nimi wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wskazujemy nie tylko jak wejść 
z nimi w relacje biznesowe, ale też informujemy o aktualnych postępowaniach 
przetargowych i ofertowych. Śledź newsy na naszej stronie i bierz udział w wydarzeniach 
integrujących biznes i naukę.

designed.

future
must be

Wyszukuj potencjalnych partnerów np. dostawców 
towarów lub usług czy też inwestorów.

Inspiruj się doświadczeniami innych i stań się częścią 
sieci networkingowej rynku Big Science. 

Korzystaj z informacji o rynku Big Science od 
ekspertów pracujących z największymi ośrodkami Big 
Science.


