
To wydarzenie z wieloletnią tradycją. Pierwsze odbyło się w roku 2000 (wcześniej pod nazwą Bio-Forum) 

w Łodzi. Ideą CEBioForum jest wspieranie start-upów i nowoczesnych technologii z dziedziny nauk przyrod-

niczych. Wydarzeniu towarzyszą targi i konferencje, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów biznesowych 

i są okazją do przedstawienia oferty firm i instytucji branży biotechnologicznej. 

CEBio Forum to nie tylko coroczne spotkanie ekspertów w dziedzinie biotechnologii.

Przez cały rok dbamy o to, by nasze wydarzenie rosło w siłę, podobnie jak sektor biotechnologiczny naszego 

regionu. Wierzymy w jego dynamiczny rozwój. Dostrzegamy, że dzieje się on nieustannie, na naszych 

oczach. Chcemy mieć pozytywny wpływ na ten wartościowy proces. Niezwykle ważną szansę dla rozwoju 

upatrujemy we współpracy międzynarodowej.
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Polish-American Biotech Bridge oznacza budowę porozumienia biznesowego, które niczym symboliczny 

most łączy kontynenty. By urzeczywistnić tę ideę, stworzyliśmy platformę Polish-American Biotech Club. 

Sprzyjać ma ona nawiązywaniu cennych kontaktów, których skrupulatnie poszukujemy podczas naszych 

l icznych podróży. Tym razem odwiedzimy Biotech Week Boston. To wielkie wydarzenie zorganizowane 

w hołdzie biotechnologii. Konferencja naukowo-biznesowa, szkolenia, spotkania z potencjalnymi partnerami 

biznesowymi - czeka nas iście amerykański rozmach, dwanaście eventów w jednym.



Jakie cele zrealizujemy podczas wyjazdu do Bostonu?

Boston
Convention & Exhibition Center

poznamy wartościowych przedstawicieli sektora biotech-pharma z USA

nawiążemy trwałe kontakty biznesowe

zaobserwujemy, czego możemy się nauczyć od zaawansowanych biotechnolo-

gicznie Amerykanów

na wspólnym stoisku zaprezentujemy ideę CEBF i ofertę Państwa firmy

umożliwimy przeprowadzenie prezentacji poświęconej Państwa firmie podczas 

Biotech Week Boston

korzystając z okazji weźmiemy udział w  Biotech Business Trip

Zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą

Biotech
Week 

Boston



Oferta zawiera:

                                       - to centrum wydarzenia, miejsce w którym goście Biotech Week 

Boston z całego świata mogą odwiedzić liczne stoiska. Na miejscu spotkamy ponad 300 

wystawców. Podczas krótkiej rozmowy i wymiany wizytówek rozpoczną się biznesowe 

interakcje. Kolejnym krokiem będzie już tylko znalezienie partnerów do biznesu i inwestorów.

                      - seria wykładów poprowadzona przez czołowych przedstawicieli opieki 

zdrowotnej i środowisk farmaceutycznych oraz naukowców prowadzących badania nad 

immunoterapią i medycyną precyzyjną. Będą to m.in. dyrektor Dana-Farber Cancer Institute, 

ośrodka światowej renomy, prowadzącego badania nad nowotworami oraz naukowcy 

z Harvardu, którzy realizują wiodące badania z zakresu terapii genowej i metody CRISPR. 

                                                                 - uczestnicy konkursu dla start-upów będą musieli 

przedstawić jurorom cztery slajdy w cztery minuty - maksimum treści w ekstremalnie krótkim 

czasie. W składzie grona komisji dokonującej wyboru będą inwestorzy venture capital i priva-

te equity oraz przedstawiciele branży farmaceutycznej. 

                                                         - kontakty biznesowe można rozwijać nie tylko w trakcie oficjal-

nych spotkań, ale na przykład w okolicznościach przyjęcia na świeżym powietrzu, z muzyką 

na żywo, podczas integrujących gier i zabaw. Organizatorzy wydarzenia zadbali o wieczorne 

rozluźnienie profesjonalnej, biznesowej atmosfery. 

Możliwość przeprowadzenia 30-minutowej prezentacji Państwa 

firmy w dedykowanej Sali Panelowej Central European BioForum 

w dniu 11.09.2019 

Możliwość dystrybuowania własnych materiałów w Exhibition 

Hall na stoisku CEBF

Bilety dla 2 os. obejmujące wstęp w dniach 10.09-12.09.2019 do:

2. Keynotes

1. Exhibition Hall 

3. Start-up pitch competition

4. Main BWB Party 



Ponadto oferta zawiera:

Dostęp do listy uczestników

za pośrednictwem networking

app 

Przygotowanie i wydrukowanie 

zbiorczych materiałów konfe-

rencyjnych Central European 

BioForum wraz z opisem

wszystkich firm biorących 

udział w wydarzeniu „CEBF

at Biotech Boston Week”

Promocję Państwa Firmy
na stronach internetowych

i w social mediach CEBF 

Roczne, bezpłatne
członkostwo

w Polish-American
Bridge Club 

Biotech Business Trip
po Bostonie 

Informacje prasowe
na temat uczestnictwa
Państwa firmy w „CEBF
at Biotech Week Boston” 
dystrybuowane do 
mediów 



Dodatkowe usługi: 

Pakiet Concierge – pełna obsługa wyjazdu, obejmująca: organizację biletów 

lotniczych, transportu na trasach lotnisko-hotel i na halę targową, zakwaterowa-

nie oraz ubezpieczenie. Zawartość pakietu oraz jego cena ustalane są indywidu-

alnie, w zależności od Państwa potrzeb.

Pakiet Tłumacz –  indywidualny tłumacz towarzyszy klientowi podczas całego 

wyjazdu (podróż i pobyt) na Boston Biotech Week.

Jesteś zainteresowany?

skontaktuj się

 partners@cebioforum.com

 796 309 888



Współpraca międzynarodowa to niezwykle ważny element działania firmy biotechnologicznej. Nawiązanie kontaktów 

biznesowych z przedstawicielami zagranicznych podmiotów jest więc kluczowe dla rozwoju innowacyjnych projek-

tów. 

Organizatorzy CE BioForum rozpoczęli tworzenie platformy, która ma sprzyjać nawiązywaniu cennych kontaktów 

biznesowych, głównie z przedstawicielami sektora z USA. 

Polish-American Biotech Bridge to idea budowy strategicznego mostu biotechnologicznego pomiędzy Polską i Stana-

mi Zjednoczonymi. Jej misją jest utworzenie aktywnej sieci międzynarodowych kontaktów i wspieranie współpracy 

pomiędzy sektorami biotechnologicznymi z różnych stron świata. Efekt takich działań jest skierowany na dynamiczny 

rozwój polskiej biotechnologii.

Central European BioForum prezentuje osiągnięcia polskiego dorobku biotechnologicznego zagranicznym inwesto-

rom. Amerykanie posiadają zaawansowane umiejętności biznesowe i dostęp do globalnego rynku. Są również liderami 

w efektywnym wdrażaniu biotechnologicznych odkryć. Potencjał Polaków stanowi wykwalifikowana kadra i stale 

rozwijające się zaplecze naukowo-badawcze. Połączenie zasobów obu krajów może zaowocować efektywną współ-

pracą, co przełoży się na zwiększenie liczby innowacyjnych startupów w  naszym kraju.

Urzeczywistnieniem idei Polish-American Biotech Bridge będą także odbywające się każdego roku konferencje - 

edycja polska w Łodzi i Amerykańska, która w 2018 roku miała miejsce w Nowym Jorku, zaś w 2019 odbędzie się 

w Bostonie. 


