Sehr geehrte Damen und Herren,

Vážené dámy a panové,

wir freuen uns, Ihnen eine neue Veranstaltung
ankündigen zu dürfen: Am 25. und 26. Februar
2016 findet erstmals der „Healthcare Innovation
Triangle“ statt.

Je nám potěšením, Vám představit novou
nadcházející akci: ve dnech 25. a 26. února 2016 se
koná poprvé „Healthcare Innovation Triangle“.

Mit dieser Veranstaltung soll das grenzüberschreitende Netzwerk Bayern-Tschechien-Österreich
in der Medizintechnik auf den unterschiedlichsten
Ebenen gefördert werden: Zwischen Industrie und
Wissenschaft genauso wie innerhalb der
Wissenschaft und der Industrie.
Das Programm der Veranstaltung wird neben
zahlreichen Informationen insbesondere Workshops
zu einzelnen Technologiefragestellungen in den
Bereichen Digitalisierung, Biomechanik, Sensorik,
Patientensicherheit und Bildgebende Diagnostik
beinhalten und ab Ende Oktober verfügbar sein.
Durchgeführt wird die Veranstaltung unter
Federführung der OTH-Amberg-Weiden und der
Europaregion Donau-Moldau (EDM) in
Zusammenarbeit mit dem Weidener TechnologieCampus, dem Medical Valley EMN e.V. sowie der
OTH Regensburg und der HAW Landshut.
Bitte merken Sie sich schon heute den 25. und 26.
Februar 2016 in Ihrem Terminkalender vor!
Wir freuen uns, Sie beim Healthcare Innovation
Triangle in Weiden in der Oberpfalz begrüßen zu
dürfen!
Beste Grüße
Ihr Healthcare Innovation Triangle Team

S touto akcí má být podporována přeshraniční síť
Bavorsko-Česko-Rakousko v technické medicíně na
rozdílných úrovních: mezi průmyslem a vědou,
stejně tak i uvnitř vědy a průmyslu.
Program akce bude obsahovat vedle bohatých
informací obzvláště i Workshop, který bude klást
důraz na jednotlivé, technologické otázky
v oblastech: digitalizace, biomechaniky, senzory,
bezpečí pacientů a zobrazujíci diagnostiku. Program
bude k dispozici na konci října. Akce bude probíhat
pod vedením OTH [Východobavorská vysoká škola]
Amberg-Weiden a evropským regionem DunajVltava (ERDV) ve spolupráci s weidenským
technologickým Kampusem, s Medical Valley EMN
e.V., a rovněž OTH – Regensburg a VŠ Landshut.
Žádám Vás, aby jste si již poznamenali ve Vašich
termínových kalendářích dny 25. a 26. února 2016!
Velice by nás potěšilo, Vás srdečně přivítat u
Healthcare Innovation Triangle ve Weidenu
v Horním Falci!
S přátelským pozdravem
Váš Healthcare Innovation Triangle Team

http://www.oth-aw.de/hit/

