Πάτρα, 1/3/2019

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 6η Έκθεση Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (Patras IQ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14
Απριλίου 2019, στο κτήριο Β1, του Νότιου Λιμένα Πατρών και συνδιοργανώνεται από το
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας
& Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.
Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην
ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από μια διαρκή προσπάθεια επίλυσης
προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση
υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και
παγκόσμια αγορά.
Η έκθεση Patras IQ έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο European Enterprise Promotion Awards –EEPA
2017 καθώς και με το Βραβείο Education Business Awards 2016 και αναγνωρίζεται ως η διαρκής
συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με
πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού
δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής
οικονομίας.
Αυτή την χρονιά η PATRAS IQ 2019 σκοπεύει να πλησιάσει περισσότερο στην επίτευξη των στόχων
της και για τον λόγο αυτό τα περίπτερα που θα προέρχονται από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
θα εκθέτουν κατά κύριο λόγο ώριμες ιδέες οι οποίες μπορούν να έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον.
Συνεπώς, κάθε περίπτερο θα αντιστοιχεί και σε μια πρόταση-προϊόν που προήλθε από την ερευνητική
δραστηριότητα του αντίστοιχου φορέα. Το στήσιμο του περιπτέρου, ο τρόπος έκθεσης και η
εμφάνιση της ιδέας θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Παν. Πατρών (Υπεύθυνη κ. Σταύρια Μαθιού), το οποίο θα έρθει σε επαφή
μαζί σας για τις οργανωτικές λεπτομέρειες.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών και θα
παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Την έκθεση πρόκειται να επισκεφτούν εκπρόσωποι της Πολιτείας, πρέσβεις, εκπρόσωποι φορέων στο
χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι χρηματοοικονομικών και
επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για την αρτιότερη οργάνωση, παρακαλούμε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας το αργότερο έως
την 20/3/2019 υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής. Για εγγραφές έως 16/3/2019 εφαρμόζεται
εκπτωτική τιμολογιακή πολιτική.

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Patras IQ και να επικοινωνείτε με το
Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στα τηλέφωνα 2610
99 7892/7890, στην ηλεκτρονική διεύθυνση patrasiq@upatras.gr.

Με χαρά αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Patras IQ 2019.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ

Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών

