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București, 10 aprilie 2013

Comunicat de presă

O campanie 3M România
pentru susținerea inventatorilor români
Anual, sute de inventatori și oameni de știință români din toate domeniile se înscriu în
concursurile de inventică de pe întreg globul, pentru a demonstra valoarea “minții”
românești. Inventatori români de excepție umplu vitrine cu medalii obținute la aceste
concursuri.
Invențiile lor salvează vieți, modifică destine, îmbunătățesc performanțele unor afaceri,
transformă oameni și instituții.
Facem prea puțin pentru ei.
Anul acesta, după 15 ani de prezență în România, compania 3M lansează campania
, care se dorește a fi cel mai ambițios program de susținere,
promovare și premiere a inventicii românești. 3M este o companie care crede în
creativitatea colectivă. Inovația continuă este esența 3M. Puțină lume știe că inovațiile
3M, de-a lungul a peste 100 de ani, au contribuit la succesul multor afaceri, au sporit
confortul în căminele noastre si au îmbunătățit viața a milioane de oameni din întreaga
lume. Astfel, conducerea autoturismului pe timpul nopții a devenit mai ușoară, clădirile
mai sigure iar produsele electronice mai economice și mai puțin dăunătoare pentru
mediu. 3M a contribuit chiar și la realizarea primului pas pe lună.
Suntem în fața unui efort de anvergură care presupune implicarea tuturor actorilor și
vectorilor sociali care dezvoltă și susțin inventica românească: studenți, profesori, mediu
academic, cercetători, mass media, autorități, mediul de afaceri.
”
” începe prin lansarea unei “wikinnovation”: o enciclopedie online
de prezentare, promovare și studiere a celor mai importanți inventatori români
contemporani. De altfel, acest portal enciclopedic va fi platforma principală de
comunicare în campania noastră. Utilizatorii vor putea să “scrie istorie” în timp real,
votându-i pe inventatori, scriindu-le mesaje, studiindu-le munca. (adresa
www.premiileinovatiei.ro)
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Este un proiect fără precedent prin amploarea și implicațiile sale. Inventica și inventatorii
români trebuie să fie cunoscuți marelui public. Valorile care susțin știința și cercetarea
românească au nevoie de mai multă promovare și de mai mult suport financiar. În acest
sens, în noiembrie 2013 vom organiza evenimentul “Premiile Inovației Românești”, o
gală de excepție la care vor participa toți cei care cred în acest proiect, de la inventatorii
înșiși, până la autorități, oameni de afaceri, reprezentanți ai presei, profesori și studenți.
Premiile Inovației Românești înseamnă ceea ce inventatorii români își doresc de (prea)
multă vreme: recunoaștere națională.
Până la această gală, vor exista câteva evenimente locale desfășurate în universități
prestigioase din Cluj, Timișoara, Iași, Brașov și București, alese pentru istoria și tradiția
lor în cercetare. Evenimentele au un caracter itinerant, prezentând deopotrivă invenții
românești și internaționale, inventatori locali, odată cu tehnologiile 3M care ne
îmbunătățesc în fiecare zi viața, de la banalele produse de bucătărie până la invenții
revoluționare din sănătate, industria auto, energie sau siguranța traficului.
Pe toată perioada campaniei vă vom ține conectați la rezultatele și evenimentele ei. Veți
primi informații complete despre rezultatele inventatorilor români în străinătate, dar și
despre felul în care sunt primiți în marea “comunitate” a publicului românesc.
“
” este o campanie cu profunde semnificații morale și sociale, într-o
Românie care se luptă necontenit să-și găsească drumul, independent de constrângeri și
context istoric. Respectând munca acestor oameni minunați și plecându-ne în fața
uimitoarelor lor rezultate, vă mulțumim că ne veți fi alături!
Persoane de contact:
Rares Petrisor
Tel: 021.305.45.74
Email: rares.petrisor@mediapozitiv.com

Andreea Slave
Tel: 021.202.80.00
Email: aslave@mmm.com
Web: www.3M.com/ro

3M pe scurt
3M este o companie globală de tehnologii diversificate. Cu sediul în SUA și cu o puternică prezență globală, 3M deține
peste 2500 de patente recunoscute internațional și înglobează efortul și munca a peste 84.000 de angajați pe întreg
mapamondul. Inovația continuă este esența companiei 3M.
Inovațiile 3M au îmbunătățit viața a milioane de oameni din întreaga lume. Cu vânzări la nivel global de 30 de miliarde
de dolari, 3M este una dintre cele 30 de companii listate în indicele Dow Jones Industrial Average și face parte din
Standard & Poor’s 500. Compania promovează și acționează în spiritul responsabilității sociale și al protejării mediului.
3M a desfășurat peste 8600 de programe de prevenire a poluării.
Prezentă în România de 15 ani, compania 3M oferă tehnologii, soluții și produse în următoarele domenii principale:
bunuri de consum, electronică și energie, sănătate, industrie, siguranță, securitate și grafică comercială. Pentru mai
multe detalii, va invităm să accesați web site-ul www.3M.com si să ne urmăriți și pe Twitter: @3MNews.
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