Doświadczenie PPNT
opis szczegółowy

Doradztwo technologiczne:
Współpracujemy z najlepszymi w kraju naukowcami oraz przedsiębiorstwami z różnych branż. Na
zlecenie jednego z naszych klientów opracowaliśmy materiał ogniochronny do szyb zespolonych.
Dla firmy z branży budowlanej opracowaliśmy preparat odgrzybiający i osuszający do tynków. Inny
przykład opracowanych przez nas technologii to udoskonalenie przyczepności farb do folii
samoprzylepnych, dzięki czemu np. logo firmy z takiej folii trudniej się ściera.

Inkubator Technologii Chemicznych, który zajmuje się badaniami i prowadzi prace badawcze,
jest miejscem, gdzie opracowywane są nowe oraz optymalizowane istniejące już technologie
syntezy związków chemicznych, a także rozwiązywane są problemy syntetyczne, technologiczne i
analityczne. ITCh jest jednostką nastawioną na współpracę przede wszystkim z firmami z branży
chemicznej i pokrewnymi.

Centrum Biotechnologii PPNT jest strategicznym partnerem dla firm prywatnych, instytutów
naukowo-badawczych oraz konsorcjów. To nowoczesna baza laboratoryjna specjalizująca się w
szerokim spektrum usług badawczych i analitycznych. Eksperci Centrum Biotechnologii pomagają
w tworzeniu systemu kontroli produktów pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego, ale
także opracowują kompleksowe technologie do przetwarzania surowców roślinnych oraz
odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego służące produkcji bioenergii oraz półproduktów do
dalszego przerobu dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i
pokrewnych.
W Centrum Biotechnologii wykonujemy usługi w zakresie: prowadzenia hodowli drobnoustrojów
dla firm i ośrodków badawczo-rozwojowych, optymalizacja procesów hodowli, opracowywania
technologii wytwarzania produktów utrwalanych mikrobiologicznie, optymalizacja składu podłoży
mikrobiologicznych, rozwój produktów o polepszonych właściwościach pokarmowych i
zdrowotnych i ekstrakcji składników bioaktywnych z materiału roślinnego.

Waste-Klaster w ramach którego funkcjonuje nowoczesne i bogato wyposażone laboratorium
analityczne powstał z myślą o dostarczaniu przedsiębiorcom z branży gospodarki odpadami i
ochrony środowiska nowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami oraz
innowacyjnych usług badawczych i analitycznych. Obecnie w Klastrze skupionych jest ponad 110
podmiotów.
Dzięki Laboratorium Klastra powstały m.in. technologie: zagospodarowania popiołów ze spalarni
odpadów, utylizacji azbestu, produkcji trwałych, tanich i ekologicznych ścieżek z użyciem lokalnych
kruszyw, zagospodarowania odpadowej frakcji glicerynowej itd. Laboratorium specjalizuje się w
wykonywaniu niestandardowych usług analitycznych, w tym badaniu właściwości
fizykochemicznych odpadów, pomiarach środowiskowych, identyfikacji i oznaczaniu włókien
azbestowych. Współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami w zakresie rozwiązywania

problemów technologicznych, z użyciem metod pomiarowych takich jak: skaningowa mikroskopia
elektronowa, mikroskopia świetlna, fluorescencja rentgenowska, chromatografia gazowa oraz
wiele innych.

Doradztwo w zakresie transferu technologii:
Firmy, które potrzebują nowych technologii, aby rozwinąć działalność lub początkujący
przedsiębiorcy, skorzystali z dziesiątek naszych szkoleń oraz setek konsultacji. Blisko 80 firm z
branży wysokich technologii wynajmuje powierzchnię biurową i laboratoryjną w Poznańskim Parku
Naukowo-Technologicznym, a naukowcy, którzy zdecydowali się na komercjalizację wyników
badań, korzystają z szerokiego spectrum wsparcia, między innymi w zakresie zarządzania
własnością intelektualną (np. patentowanie, licencjonowanie) czy nawiązywania kontaktów
biznesowych i poszukiwania inwestora.

Doradztwo w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej:
W przypadku internacjonalizacji, czyli wyjścia firmy z Polski na rynki zagraniczne,
oferujemy pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku rozwoju międzynarodowego, wsparcie w
pozyskiwaniu partnerów biznesowych za granicą oraz kontakt z instytucjami zagranicznymi, które
umożliwią start takiego przedsięwzięcia na danym rynku. W procesie kojarzenia partnerów do
współpracy formułujemy oferty i zapytania technologiczne oraz biznesowe, zajmujemy się
promocją ofert i zapytań w bazie danych Enterprise Europe Network w kraju i Europie, wspieramy
proces negocjacji i zawierania umów o współpracy.
Oprócz wsparcia podczas szukania partnera biznesowego, można skorzystać także z usług
doradczych PPNT z zakresu między innymi strategii, marketingu czy finansów.
Firmy, które polecają nasze usługi: sprawdź
Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą: http://ppnt.poznan.pl

Kontakt:
Tel: +48 61 82 79 700
Email: ppnt@ppnt.poznan.pl

