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Campania 3M România
pentru susținerea inventatorilor români ajunge
în Brașov!

09 octombrie 2013

Au

trecut,

deja,

câteva luni de când 3M România a lansat campania
: luni pline de evenimente, întâlniri, schimburi de idei și lansări de
proiecte adiacente. Implicarea inventatorilor, a oamenilor de afaceri, a profesorilor și
studenților, a tuturor pasionaților de inventică ne face să credem că și evenimentul de la
Brașov, de pe 16 octombrie, va fi unul de mare succes !
2013 a fost un an excepțional pentru inventica românească. Și încă nu s-a terminat. Dar
puțină lume știe că așa e aproape în fiecare an : sute de inventatori români participă la
saloanele de inventică de pe întreg globul și revin în țară cu diplome, medalii și
recunoaștere internațională.
Prin acest proiect unic le spunem povestea cu voce tare, în cât mai multe locuri, la cele
mai înalte niveluri, în toate mediile, dar mai ales în cel studențesc și cel de afaceri. Aici
este miza : să transformăm acești oameni minunați în vectori de comunicare și într-un
liant între noile generații și managerii de succes.
Inventica poate și trebuie să fie o sursă generatoare de profit, de reputație și cariere de
succes.
Pe 16 octombrie, la Universitatea Transilvania din Brașov, la orele 14.00, doi reputați
oameni de știință, Prof. Univ. Dr. Ing. Aurel Fratu și Alexandru Mironov vor discuta
cu participanții la conferința locală a caravanei PR3MIAZĂ INOVAȚIA.
Campania națională
este un demers unic de mediatizare, promovare
și sprijin acordat inventicii românești.
Am lansat un “wikinnovation”: o enciclopedie online de prezentare, promovare și studiere
a celor mai importanți inventatori români contemporani. De altfel, acest portal
enciclopedic este platforma principală de comunicare în campania noastră.
Utilizatorii pot să “scrie istorie” în timp real, votându-i pe inventatori, scriindu-le mesaje,
studiindu-le munca. (www.premiileinovatiei.ro)
Ne-a bucurat să vedem, încă de la început, implicarea inventatorilor în acest proiect:
mulți dintre inventatorii premiați la Salonul de Inventică de la Geneva s-au înscris pe
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PremiileInovației.ro. Si mai mulți au venit la evenimentele, întâlnirile si discuțiile noastre
publice. Dar cea mai importantă a fost susținerea lor față de proiect, în general, sprijin
care nu poate fi cuantificat în vreun fel si pentru care le mulțumim nemăsurat.
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.
Până la această gală, va mai exista un eveniment local desfășurat în Universitatea Tehnica
din București, după ce în primăvară am poposit la Cluj și Iași, iar acum cateva zile, pe 12
octombrie, la Timisoara. Evenimentele s-au bucurat de un succes enorm, implicând
studenți, profesori, inventatori, lideri locali. Caravana PR3MIAZĂ INOVAȚIA are 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 uz casnic până la invenții revoluționare din domeniul sănătății, industriei auto,
energiei sau siguranței traficului.
Vă mulțumim că ne veți fi alături!
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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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