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Uczelnie w COP

W dzisiejszym newsletterze:
Nowe uczelnie w COP
Misja do Miami / Orlando
Jesteśmy w Burkina Faso
Nowa firma w Klastrze z ofertą
Kooperacje Klastra
Program ComBoost2020
W październiku 2019 nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Klastrem COP
a Uniwersytetem Łódzkim przy udziale Centrum Transferu Uniwersytetu
Łódzkiego.
Relacje nawiązane z Uniwersytetem Łódzkim koncentrujemy w pierwszej
kolejności na dwóch kierunkach:
krajowy – wspieranie badań, programy dla
start-upów,
wdrażanie
technologii
opracowanych w ramach projektów UŁ .
międzynarodowy – relacje międzyuczelniane
Polska-Afryka Zachodnia oraz Polska- Floryda.

Ze strony Klastra COP została złożona propozycja podjęcia
szerszej współpracy z uniwersytetami zachodnioafrykańskimi
obejmującej studia w Polsce dla studentów zagranicznych,
zajęcia w formie webinariów, a także utworzenie jednostki
badawczej w Afryce w oparciu o potencjał badawczy
Uniwersytetu Łódzkiego i bazę USDAO.
Zakres współpracy jest obecnie rozważany przez władze
uczelni oraz konfrontowany z możliwościami wsparcia z odpowiednich programów pomocowych UE.

Aktualna lista uczelni i instytutów stowarzyszonych w ramach Klastra COP
Akademia Górniczo-Hutnicza
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wojskowa Akademia Techniczna
Szkoła Główna Handlowa
Centrum Nauk Biol-Chem. Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Św. Dominika Afryki Zachodniej (USDAO)

2019

NEWSLETTER

Polska misja do
Miami / Orlando

listopad

W ramach Polish-Floridian Business Group Klaster COP planuje zorganizowanie w marcu 2020 misji biznesowej do Miami / Orlando.
Tematyka misji kierowana jest do firm działających w branży kosmicznej, które
coraz bardziej widoczne są w polskich realiach gospodarczych.
Podczas misji firmy biorące w niej udział będą miały możliwość zaprezentowania
swojej dotychczasowej działalności przed reprezentantami amerykańskich grup
inwestorskich zainteresowanych inwestycjami w przemysł kosmiczny.
Planowana jest także wizyta w Kennedy Space Center oraz wiele spotkań z
osobami zaangażowanymi w tematykę kosmiczną i biznesową USA pod kątem
współpracy w ramach łańcuchów dostaw.
https://www.tvp.info/44770838/powstalo-konsorcjum-ktore-ma-wyslac-polska-misje-naukowa-na-marsa

Polska
Misja
do Miami

Marzec 2020

Orlando
Orlando jest ważnym w USA centrum
przemysłowym i hi-tech działającym w stanie
Floryda
Przemysł technologiczny o wartości 13,4 mld
USD, zatrudniający 53 000 osób w regionie, jest
uznanym w kraju klastrem innowacji w
dziedzinie mediów cyfrowych, technologii
rolniczej, lotnictwa i oprogramowania.

Miami
Miami i okolice to ponad 350 miliardów USD Produktu Miejskiego Brutto (GMP).
Znajduje się w czołówce najbogatszych regionów metropolitalnych na świecie.
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W dn. 12-14 listopada gościła u nas delegacja Cluster COP Burkina Faso.
W trakcie pobytu w Polsce nasi goście zapoznali się ofertą polskich
producentów produktów spożywczych i maszyn dla przetwórstwa
spożywczego a także innowacyjnych nawozów i suplementów zdrowotnych.
Omawiane były także międzyklastrowe projekty m.in. budowy ujęć
wodnych, organizacji sieci dystrybucyjnej, sieci małej gastronomii oraz
wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych w branży spożywczej na terenie
Burkina Faso.
Z naszej siostrzanej organizacji w Afryce Zachodniej otrzymaliśmy
propozycję importu ciekawych produktów w tym: orzechów nerkowca,
masła shea oraz ziarna Fonio, które może stać się przebojem na rynku zdrowej
dietetycznej żywności ze względu na swoje niespotykane wartości odżywcze.
Członkowie klastra zainteresowani importem oraz szerszą współpracą z
Afryką Zachodnią proszeni są o kierowanie bezpośrednich zapytań do
zarządu Klastra COP.
--> masło shea - informacje

--> ziarna fonio - informacje

Saibou Koanda – Prezes Cluster COP Burkina Faso,
Jacek Kopyra - Prezes Klastra COP
Bartosz Michałowski – JM Food
Jacek Michałowski – JM Food
Asseta Oubda – Cluster COP Burkina Faso
Robert Bukalski – Klaster COP - Francja
Saikat Basu – Klaster COP - Indie

Nowy członek
Klastra

W dniu 14 listopada do Klastra dołączyło biuro tłumaczeń PAB Languages.
Specjalnie z tej okazji, tylko dla członków Klastra COP, do końca roku 2019
mamy przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z oferty specjalnej.
OFERTA ZŁOTA
przy zleceniu na tłumaczenie o wartości zamówienia przekraczającej 500 zł
przetłumaczymy Państwa wizytówki* bezpłatnie.
OFERTA PLATYNOWA
przy zleceniu na tłumaczenie o wartości zamówienia przekraczającej 1 000 zł
Przetłumaczymy wizytówki* oraz dwustronną ulotkę** lub broszurkę**
bezpłatnie.
Oferta dostępna jest w 200 językach.
*wizytówki: do 100 słów
**dwustronna ulotka/ broszura: do 400 słów

a

Oferta ważna do 31 grudnia 2019.
Monika Przybyszewska
Tel: (+ 48) 608 431 546
oferta@pabtlumaczenia.pl
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Klaster COP powiązany jest umowami o współpracy z wieloma
organizacjami wspierającymi biznes, innymi klastrami branżowymi, izbami
przemysłowo-handlowymi, oraz konsorcjami biznesowymi, zarówno w Polsce
jak i za granicą.
Są to m.in.:
Fundacja „Polonia”
Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Gdański Klaster Budowlany
Klaster Energooszczędnej Stolarki Budowlanej
Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
Fundacja „Cultura Animi”
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Oficyna Wydawnicza Rynek Polski
Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa
Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Florydy i Ameryk
Stowarzyszenie "Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja"
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Wschodni Klaster Budowlany
Jest także członkiem i założycielem Związku Pracodawców „Klastry Polskie”

ComBoost2020
Program
Optymalizacji
Informacji
dla członków
Klastra COP
Więcej o programie

Poprawa skuteczności zaczyna się od diagnozy - działań, zależności,
przepływu informacji, używanych kanałów, elementów wizerunkowych i wiele
innych. Podstawą jest ocena spójności i trafności komunikacji - w zakresie
publicznym, społecznym i osobistym.
Istotą metodologii programu ComBoost2020 jest przeprowadzenie analizy
wszelkich dostępnych kanałów informacji w kontekście celu przyjętego
(deklarowanego) przez Przedmiot Obserwacji.
Przy analizie wykorzystujemy metody poznawcze:
algorytm przeciętnego ogólnego odbiorcy komunikatów — “na zimno”
algorytm osób potencjalnie zainteresowanych — “na ciepło”
ocenę techniczną działań informacyjnych — ilościową i jakościową
ocenę algorytmu strategii pod kątem sprzężenia z przyjętym
(deklarowanym) celem.
W przedmiocie obserwacji wyróżniamy następujące obszary:
działania informacyjne z kanału: werbalny, niewerbalny, body
language, wizerunkowy, medialny, pisemny
działania informacyjne z zakresu: osobisty, społeczny, publiczny
działania informacyjne w/g treści: osoba, firma, produkt
strategia: komunikacja, kooperacja, sprzedaż

a.haremski@klastercop.pl
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