
INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI 

ZAPRASZA NA 

KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ 

2nd International Conference – Science for Business: 

Innovation for textiles, polymers and leather 

21 października 2016r.  
Hotel ANDEL'S BY VIENNA HOUSE ŁÓDŹ 

ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź  

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY 
wymagana wcześniejsza rejestracja 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń przedstawicieli krajowych i zagranicznych  

ośrodków naukowych z przedstawicielami nowoczesnych i innowacyjnych firm, działających  

w obszarze przemysłu włókienniczego, polimerowego i skórzanego. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

Szczegółowe informacje: 

www.ips.lodz.pl, tel. (+48) 42 253 61 08 

Marta Łaczkowska, e-mail: m.laczkowska@ips.lodz.pl  

http://www.ips.lodz.pl/


Zakres tematyczny konferencji: 

• Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w przemyśle: polimerowym, 

tekstylnym i skórzanym 

• Nowe badania naukowe nad procesami, surowcami i produktami mogącymi 

znaleźć zastosowanie w przemyśle 

• Chemia związków polimerowych 

• Polimery biodegradowalne i ich zastosowanie 

• Nowoczesne tekstylia – m.in.. rozwiązania tekstroniczne, wyroby typu „high-tech” 

• Urządzenia produkcyjne i analityczne dla zrównoważonego rozwoju 

nowoczesnych przedsiębiorstw 

• „Zielone” technologie i rozwiązania realizujące politykę dbałości o środowisko 

naturalne 

• Aspekty efektywnej współpracy nauki z biznesem 

 

 



Szanowni Państwo, 

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję 

międzynarodową pt.: „2nd International Conference – Science for Business: Innovation for textiles, 

polymers and leather”.  

Spotkamy się po raz drugi, by razem zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, 

procesowymi i organizacyjnymi jakie zostały opracowane przez naukowców oraz przedsiębiorców 

prowadzących swoją działalność w obszarach trzech branż: skórzanej, tekstylnej i polimerowej.  

Każdego roku na całym świecie zespoły badawcze podejmują nowe wyzwania by wspomniane gałęzie 

przemysłu usprawnić i unowocześnić, jednocześnie mając na względzie dobro środowiska naturalnego. 

Mają one istotny wpływ na codzienne życie ludzi na całym świecie. Nikt z nas nie wyobraża sobie 

funkcjonowania bez odpowiedniej odzieży, obuwia, czy przedmiotów codziennego użytku. Firmy we 

wszystkich zakątkach globu prześcigają się we wprowadzaniu innowacji do swoich produktów, by 

utrzymać się na trudnym rynku i nie zawieść swoich klientów. Istotną rolę w tym procesie pełnią 

naukowcy, którzy chętnie wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i wkraczają na niełatwą 

drogę do sukcesu, jakim jest wspólne opracowanie nowego rozwiązania.  

Nasza konferencja to miejsce, w którym:  

• Przedsiębiorcy poznają przykłady wzajemnej współpracy nauki z biznesem i jej owoce. 

• Niezdecydowani przedsiębiorcy uwierzą, że świat nauki nie jest tak obcy, ani niedostępny jak sądzą. 

• Naukowcy poznają przedsiębiorców i ich potrzeby, a co ważne nawiążą z nimi bezpośredni kontakt. 

• Wszyscy uczestnicy zapoznają się z wynikami nowych badań nad rozwiązaniami dla przemysłu 

skórzanego, tekstylnego i odzieżowego. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 



Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach organizowanej przez Instytut Przemysłu Skórzanego konferencji 

międzynarodowej: „2nd International Conference – Science for Business: Innovation for textiles, polymers and 

leather”. Kolejny raz mamy przyjemność stworzyć przestrzeń do wzajemnej dyskusji, wymiany informacji oraz 

nawiązywania kontaktów środowiska naukowego ze środowiskiem biznesowym.  

Poprzednia edycja zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli firm oraz jednostek naukowych w tym również 

zagranicznych. W tym roku liczymy na jeszcze większe zainteresowanie wydarzeniem. Organizujemy je w sercu 

miasta o silnych tradycjach przemysłowych, tworzącym symboliczne tło dla przekazywania wiedzy o osiągnięciach 

naukowych mogących z sukcesem znaleźć zastosowanie w nowoczesnych firmach wielu branż. 

Oferta współpracy dla firm: 

Pakiet 1  zamieszczenie na stronie internetowej organizatora logo firmy oraz linku przekierowującego na 

stronę internetową firmy, wyświetlenie logo firmy podczas przerw na ekranie głównym, dołączenie 

ulotek do materiałów elektronicznych przeznaczonych dla każdego uczestnika konferencji, ulotka  

w materiałach konferencyjnych. Koszt 350 PLN. 

Pakiet 2   przestrzeń wystawiennicza + zakres pakietu 1. Koszt 750 PLN. 

Wystąpienie/prezentacja multimedialna – wystąpienie przedstawiciela firmy podczas sesji plenarnej, maksymalny 

czas 15 minut + zakres pakietu 1. Koszt 1600 PLN. 

Artykuł informacyjny – zamieszczenie artykułu informacyjnego/reklamowego na temat działalności firmy  

w czasopiśmie „Technologia i Jakość Wyrobów” + zakres pakietu 1. Czasopismo jest dostępne 

bezpłatnie w postaci wydania elektronicznego zamieszczanego na stronie internetowej Instytutu. 

Koszt 650 PLN. 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Kontakt w sprawie form współpracy: 

Marta Łaczkowska tel. (+48) 42 253 61 08,  

e-mail: m.laczkowska@ips.lodz.pl  



WAŻNE INFORMACJE: 

• Istnieje możliwość opublikowania referatów oraz treści prezentowanych na posterach w formie 

artykułów w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Przemysłu Skórzanego pt.: „Technologia  

i Jakość Wyrobów”. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (liczba 

punktów za publikację - 5). Artykuły, które pozytywnie przejdą recenzję zostaną opublikowane 

jeszcze w 2016 roku. 

• W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie internetowej Instytutu (www.ips.lodz.pl). 

• W trakcie konferencji przewidziana jest sesja posterowa. 
 

TERMINY: 

31.08.2016r. - zgłoszenie uczestnictwa czynnego – przesłanie drogą mailową tytułów i streszczeń          

tematów referatów i posterów (język polski i angielski) 

05.09.2016r.  - akceptacja referatów 

10.09.2016r.  - przesłanie pełnych referatów w formie prezentacji 

10.09.2016r.  - przesłanie referatów w formie artykułów przeznaczonych do publikacji  

  w czasopiśmie „Technologia i Jakość Wyrobów” 

10.10.2016r.  - zgłoszenie uczestnictwa biernego 

21.10.2016r.  - dostarczenie posterów 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 


