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Please respond to mariann

Head koostööpartnerid!

 

Tartu Biotehnoloogia Pargi hooaeg on tuurid üles võtnud ning jätkub toimekalt edasi . 
Siinkohal toomegi välja mõned lähiajal toimuvad üritused , mida ise korraldamas oleme ning 

millest teidki kindlasti osa võtma ootame.

 

Meil on väga hea meel teada anda, et juba sel neljapäeval (06.12) toimub Tartu 
Biotehnoloogia Pargis Jõululaat!

 

Oma tooteid tutvustavad ja pakuvad:

Biopargi inkubatsioonettevõtted 

Laadal müüb ja tutvustab oma tooteid  Loond�

Instagram: https://www.instagram.com/loondnordic/?hl=en

Koduleht: https://loond.eu/en/

Ka Berrichi on 6. detsembril oma toodetega kohal.�

Koduleht: https://berrichi.eu

Instagram: https://www.instagram.com/berrichiestonia/

Biopargis asuvad ettevõtted

Hansa Medical�

koduleht: https://www.hansamedical.ee/

Koduravi toodetena esitletakse valuleevendusseadet , inhalaatoreid ning vererõhuaparaate. 
Aga tootevalik on neil veelgi mitmekesisem, nii, et targem on ise kohapeale tulla ning 

täpsemalt järele pärida.

Ortopeediakeskus�

koduleht: http://ortopeediakeskus.ee/

Mannekeen Mihkli abiga tutvustatakse tootevalikut ning antakse asjakohast nõu  
ortopeediliste abivahendite osas.

Koostööpartnerid

GPE Globalpharma kaudu võtab osa BioCC - https://biocc.eu/ �

Tutvustavad ja pakkuvad piimhappebakteritega toidulisandeid  (ainuke Eesti oma kapslis).

Sõbrad ja töökaaslased:

Suurepärane käsitöö Tartu Maanaiste Liidu käsitöömeistritelt�

Põnevad üllatuskauplejaid – isetehtud käsitöö ja küpsetised!�

 

 

Laadal näeme! 

PS! Kaubeldakse sularahas.

 

********

 

Reedel, 7. detsembril, toimub aga tehnosiirde töötuba Inno Infra Share projekti raames. 



NB! Ürituse toimumiskoht on: Biomeedikumi Alexander Schmidti keskuse auditooriumid  
(Ravila 19, Tartu), ruum 0092.

 

Tehnoloogia siirde töötoa eesmärgiks on tutvustada erinevaid  näiteid tehnoloogiasiirdest ja 
projektidest Suurbritannias ja Iisraelis. Esinejateks on Neil Thomas ja Santiago Ini, kes on 

keskendunud just eluteaduste valdkonnale.

 

Üritus on inglise keeles.

 

Täpsem ajakava ning registreerumine siin:

https://www.tartu.ee/et/kalender/tehnosiirde-tootuba-inno-infra-share-projekti-raames

 

Inno Infra Share projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute  
ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii  

regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid . Projekti tulemusena on 

valminud tegevuskava, mida järgneva kahe aasta jooksul ellu hakatakse viima.

 

Parimate soovidega,

Mariann

 

 

Mariann Nõlvak

Programmijuht

mariann@biopark.ee

 

Tartu Biotehnoloogia Park

Tiigi 61b, Tartu 50410

www.biopark.ee

Tel: 7383 053
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