
Dołącz do liderów innowacji, naukowców, pionierów mobilności i twórców startupów, 
którzy wspólnie z nami budują przyszłość technologii na kongresach Impact.

mają zbliżyć świat startupów, naukowców i MŚP do przemysłu motoryzacyjnego.

ZOBACZ, CO TWÓJ PROJEKT MOŻE ZYSKAĆ!

STARTUPS & ACADEMIA

SciTech POLAND
Twoja technologia jest gotowa do prezentacji? Zastanawiasz się, jak i gdzie ją zaprezentować? 
Co zrobić aby porzyciągnąć do współpracy partnerów z biznesu? Zgłoś swój projekt do strefy EXPO
na SciTech Poland wspólnie z PACTT prezentuje najlepsze technologie opracowane na uczelniach 
posiadające wysoki potencjał komercjalizacyjny i ekspozycyjny.

EDUHACKATHON: RE-skilling for mobility rEVolution
Należysz do koła naukowego, jesteś naukowcem, masz swój startup i szukasz nowych wyzwań,
zbierz zespół i zmierz się z zadaniami na EduHackathonie! Będziecie mieli mozliwość wykazać się  
i przedstawić swoje pomysły przed ekspertami z branży mobility, zakończenie może być różne: 
wsparcie dla koła naukowego, propozycja pracy a może nagroda.

CHALLENGER ARENA
Wierzysz, że Twój innowacyjny projekt może zmienić świat? Na scenie czujesz się jak ryba w wodzie 
i chcesz zaprezentować go szerokiej publiczności? Zgłoś się do pitchingów na Challenger Arena, spec-
jalnie zaprojektowanej scenie, gdzie zaprezentujesz najlepsze rozwiązania dedykowane mobilonści.  

VW OPEN INNOVATION FORUM 
Chcesz pracować nad realnymi problemami branży automotive, zaprezentować swoje rozwiązanie przed
ekspertami z Grupy Volkswagen, którzy na codzień są odpowiedzialni za dobór technologii które
w przyszłości pojawią się na drogach.  W ramach wydarzenia Grupa VW poprowadzi warsztaty, które

KONTAKTAplikowanie do udziału w poszczególnych aktywnościach 
będzie możliwe za pośrednictwem formularza rejestracyjnego 
na wydarzenia. Śledź aktualności na:

www.impactcee.com  |  FB Impact CEE  |  TT @ImpactCEE

IMPACT LINK R&D
Stworzyłeś innowacyjny produkt lub usługę, ale do wdrożenia brakuje Ci dokapitalizowania inwestor-
skiego lub współpracy komercyjnej? Co byś powiedział na udział w sesji szybkich, 15-minutowych 
spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami? Impact link da Ci taką szansę! 
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Head of Innovation and Technology

STARTUP ACADEMY
Myślisz o założeniu lub prowadzisz startup, chcesz wiedzieć jak robią to najlepsi?! Dlaczego im 
się udało? Co zrobili źle i jakich błędów mogli uniknąć. Zapisz się na warsztaty i ucz się od 
najlepszych: PAVAGEN, Startup Sesame, Vestbee, ReaktorX, Brainly, GrowBots

CESA STARTUP AWARDS!
Poznaj najlepsze polskie startupy, które będą reprezentować Polskę w regionie CEE i powalczą 
w 13 różnych kategoriach ze startupami z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, 
Serbii, Słowacji i Słoweni. Przyjdź i świętuj razem z nimi!
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