BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES

О н л а й н
платформа (EN)

Място

Виена, Австрия

Период

10 Юни 2015

Краен срок

29 Май 2015

Сектори

Строителна технология, строително инженерство (дизайн и
симулация), управление на строителни процеси, материали,
компоненти и системи за строителството, методи за строителство и
оборудване

INDUSTRIAL SUBCONTRACTING MEETINGS 2015

О н л а й н
платформа (EN)

Място

Познан, Полша

Период

10-11 Юни 2015

Краен срок

26 Май 2015

Сектори

Формоване - пресоване, изтегляне, топлинна обработка, свързващи
технологии- нитоване, завинтване, лепене, запояване, заваряване,
металорежещи машини, механични дейности - струговане,
пробиване, фрезоване, рязане

RAPID CONTACT 2015

О н л а й н
платформа (EN)

Място

Ерфурт, Германия

Период

10-11 Юни 2015

Краен срок

08 Юни 2015

Сектори

Машини, оборудване, инструменти, аксесоари и технология за
добавено производство, материали - пластмаси, керамика, метал,
хибридни материали, софтуер - 3D визуализации, дигитализация,
симулация, CAD/CAM
Устройства за измерване и контрол

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL B2B MEETINGS 2015
Място

Лил, Франция

Период

10-11 Юни 2015

Краен срок

04 Юни 2015

О н л а й н
платформа (EN)

Сектори

Вятърна енергия, геотермална енергия, комбинирана енергия (когенерация)
друга алтернативна енергия, морска енергия, соларна/термална
енергия, фотоволтаични системи, биомаса и биогорива,
рециклиране на химикали и солидни материали, оборудване за
обработка на отпадни води и системи за обезвреждане на отпадъци

SMART LIVES

О н л а й н
платформа (EN)

Място

Инсбрук, Австрия

Период

11 Юни 2015

Краен срок

29 Май 2015

Сектори

Приложения за здравето, аудиовизуално оборудване и комуникация,
социоикономически модели за развитие, икономически аспекти

BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 - RESEARCH,
DEVELOPMENT AND INNOVATION

О н л а й н
платформа (EN)

Място

Острава, Чехия

Период

11 Юни 2015

Краен срок

15 Май 2015

Сектори

Смарт приложения, приложения за здраве, туризъм, транспорт и
логистика, системи за управление на околна среда, системи за
документално управление, мрежови технологии и мрежова
сигурност, 3D принтиране
микро и нанотехнологии отнасящи се до електроника и
микроелектроника
Строителен инженеринг (дизайн и симулация), материали,
компоненти и системи за строителство

B2B AT EXPO 2015: CREATIVITY AND INNOVATION IN THE
AGRO-FOOD SECTOR

О н л а й н
платформа (EN)

Място

Миално, Италия

Период

12 Юни 2015

Краен срок

29 Май 2015

Сектори

Селскостопанска техника и технологии, технологии за хранителната
промишленост, технология за напитки, технологии за храни,
креативни услуги, креативни продукти

Място

Рига, Латвия

Период

12 Юни 2015

Краен срок

10 Юни 2015

Сектори

Физика, микро и нанотехнологии

