
Zapraszamy na najważniejsze europejskie wydarzenie 2016 r w branży Life Science!

W dniach 3-6 lipca 2016 roku w Krakowie odbędzie się 17 Europejski Kongres Biotechnologii. Kongres organizo-
wany jest przez Europejską Federację Biotechnologii w ścisłej współpracy z firmą Targi w Krakowie. 

W skład Komitetu Organizacyjnego, oprócz przedstawicieli Europejskiej Federacji Biotechnologii wchodzą rów-
nież Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskie Centrum Biotech-
nologii działające przy UJ, Komitet Biotechnologii PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Polska Federacja 
Biotechnologii oraz Targi w Krakowie. 

Z satysfakcją informujemy, że cyklicznie organizowany w Krakowie Central European Congress of Life Scien-
ces EUROBIOTECH został wydarzeniem partnerskim ECB2016.

Europejski Kongres Biotechnologii odbywa się co dwa lata i stanowi spotkanie nauki, liderów biznesu, inwesto-
rów, wystawców oraz otoczenia politycznego.

Ostatni Kongres miał miejsce w Edynburgu w 2014 roku i przyciągnął 900 delegatów. Przewiduje się, że w 17 
edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników, w tym przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz farma-
ceutycznych, reprezentanci instytucji rządowych i regulacyjnych, dostawcy sprzętu laboratoryjnego i medyczne-
go, specjaliści w dziedzinie oprogramowania, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, doradcy 
inwestycyjni, prasa branżowa oraz wielu innych.

Program Kongresu będzie obejmował 25 sympozjów, 200 mniejszych paneli. Zostaną w nim ujęte wszystkie 
dziedziny biotechnologii, w tym: biotechnologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biofarmacja, bio-pro-
cessing, bioinżynieria, komórki macierzyste, genomika, fizjologia drobnoustrojów, produkcja białek rekombina-
cyjnych, syntetyczna biologia, biokataliza, inżynieria biochemiczna, biodegradacja, biotechnologia roślin, ochro-
na środowiska, zielona biotechnologia, technologia żywności, biopaliwa, a także kwestie związane z prawami 
własności intelektualnej oraz aspektami prawnymi w biotechnologii. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa 
oraz sesje posterowe.

Oferta specjalna dla Polskich uczestników

Miło nam poinformować Państwa, że polscy uczestnicy oraz polskie firmy z branży life science otrzymają prawo 
do specjalnej zniżki na udział w kongresie i jego wystawie towarzyszącej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy w celu uzyskania specjalnego linku rejestracyjnego:  
ecb2016@targi.krakow.pl

Wszelkich informacji udziela:
Biuro Kongresów firmy Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel.12 6445932; 12 6441270

Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków, ulilca Galicyjska 9, 
31-586 Kraków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie www.ecb2016.com
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