
Wiadomości
Zapraszamy na bezpłatną konferencję  pn.:" Wielkopolska – kierunek wodór"  29 września w

godz. 9.00 – 13.20, w formule ONLINE – transmisja, prelegenci, agenda i rejestracja  na

www.konferencja-kierunekwodor.pl

Na konferencji dowiedzą się Państwo o szansach na rozwój biznesu w łańcuchu dostaw i wartości

gospodarki wodorowej.

Podczas kryzysu firmy tak samo napotykają na trudności, jak i znajdują nowe obszary swej

działalności. Startupy jak i działające już firmy znajdując swoją niszę zwiększają szanse na sukces

biznesowy. Czy warto ryzykować ? Odpowiedzieć sobie musi każdy właściciel firmy. Wodór daje

możliwość tworzenia nowych produktów i usług opartych na tym ultranowoczesnym nośniku energii,

w sektorze, który dopiero zaczyna się rozwijać, gdzie jest jeszcze mała konkurencja, a więc szanse

odniesienia sukcesu są niewspółmiernie większe, porównując z rozwiniętymi i dojrzałymi rynkami.

Konferencja to możliwość uczestniczenia w ciekawych prelekcjach jak i wciągających dyskusjach na

temat dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej, w tym szans dla wielkopolskich firm.

Jesteś firmą z wielkopolski? Chcesz skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w obszarze

oceny i dostosowania twojego biznesu w ten sposób by stał się częścią łańcucha dostaw i

wartości gospodarki wodorowej?

Weź udział w konferencji i zgłoś się do nas: h2wielkopolska@umww.pl

W konferencji uczestniczyć będą  eksperci krajowi i zagraniczni ds. energii i technologii

wodorowych, transportu niskoemisyjnego, zmiany modeli biznesowych, legislacji, finansowania oraz

przedstawiciele: startupów, MŚP, JST oraz nauki.

Prelekcje wzbogacą dwa panele dyskusyjne pn.: „Jak zmienia się świat?- szanse rozwojowe dla

firm” oraz „Wielkopolska, czas na zmiany, czas na biznes”, w takcie których uczestnicy będą mogli

zadawać pytania online, na żywo.

W trakcie konferencji postaramy się odpowiedzieć  na ważne pytania:

•             Jak wykorzystać ten nowoczesny nośnik energii dla tworzenia przewagi konkurencyjnej

firmy – nowe produkty, aplikacje, usługi?

•             Jak wygląda rynek wodorowy?

•             Jak będzie rozwijał się popyt na wodór, produkty i usługi z nim związane?- rozwój rynku i
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trendy

•             Jak wygląda system zachęt, programów wsparcia?

•             Dlaczego Europa stawia na wodór i jakie korzyści z tego będą miały firmy?

•             Czy biznes czuje, że na wodorze można zarobić?

•             Jakie cechy powinna posiadać firma, aby myśleć o wejściu w biznes związany z wodorem?

•             Jakie polskie firmy działają już w obszarze wodorowym?

•             Jak odległy jest dzisiejszy model biznesowy firmy od łańcucha gospodarki wodorowej?

•             Jakie są branże/obszary działalności, w których jest możliwość szybkiego wejścia z

produktami/usługami na rynek?

•             Jakie biznesy w Wielkopolsce mają potencjał do rozwoju w obszarze wodorowym?

•             Czy są branżowe organizacje wspierające rozwój technologii wodorowych? Co zyskuje się

będąc w nich?

•             Czy na początku wystarczy trochę wiedzy, odwaga biznesowa i chęć podjęcia ryzyka?

•             Jakie powinny być pierwsze kroki firmy zainteresowanej  rynkiem wodorowym?

•             Jak można przystosować istniejące biogazownie do produkcji zielonego wodoru?

Serdecznie zapraszamy na to ciekawe wydarzenie!

Organizator: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
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