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Uniwersytet Medyczny w Łodzi to wiodąca uczelnia medyczna w Polsce, zatrudniająca
1600 pracowników dydaktycznych i naukowych oraz kształcąca ponad 8 000 studentów
na 15 kierunkach studiów. Pełen zakres usług medycznych jest dostępny w 108 klinikach
zlokalizowanych w czterech wysoko ocenianych w ogólnopolskich rankingach szpitalach.
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UM w Łodzi to rozpoznawalny i atrakcyjny ośrodek naukowo-dydaktyczny w europejskiej
przestrzeni badawczej, ukierunkowany na wspieranie badań naukowych i rozwój
innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stającego przed
wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi. Istotnym elementem
strategii Uczelni staje się również realizacja projektów mających na celu połączenie
nauki z biznesem i przemysłem.
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Centrum Innowacji i Transferu Technologii to promotor korzyści płynących ze współpracy
nauki z biznesem w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Wykorzystując otaczającą nas wiedzę i potencjał ludzi, poprzez celowe działania, budujemy
pomost pomiędzy nauką i badaniami a biznesem. Wpieramy i koordynujemy kierunki współpracy
tych dwóch obszarów, tak aby się uzupełniały i bezpośrednio przekładały na rozwój gospodarki
w obszarze medycyny i zdrowia. Naszą główną rolą jest inkubowanie nowych przedsięwzięć
biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia administracyjnego na wszystkich
etapach komercjalizacji.
Naszym zadaniem jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz transfer wiedzy
i technologii wywodzących się z UM w Łodzi, poprzez budowanie i utrzymywanie stałych relacji
ze środowiskiem gospodarczym.
Centrum zapewnia ochronę własności intelektualnej, obsługę sprzedaży praw do wynalazków,
udzielanie licencji na technologie, tworzenie spółek spin-off oraz spin-out.
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OFERTA WSPÓŁPRACY
Zapoznaj się z korzyściami, jakie możemy zaoferować Twojej firmie. Znajdziesz
wśród nich sposoby na promocję firmy, rozszerzenie usług o innowacyjne produkty,
jak i podniesienie prestiżu oraz rozpoznawalności Twojego przedsiębiorstwa.
Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie, jesteśmy otwarci na propozycje
modyfikacji pakietów.

Wybierz korzyści

Dobierz
odpowiedni
pakiet

Skontaktuj się
w celu ustalenia
szczegółów

Sponsoring najlepszych

Daj się dostrzec innowacjom promuj się wśród Innowatorów.
Dostarcz nam swój roll-up, wesprzyj nas w nagradzaniu najlepszych, a dodamy
Twoje logo do naszych materiałów marketingowych i upublicznimy Cię jako
sponsora. Dzięki temu będziesz mógł mieć jako pierwszy bezpośredni kontakt
z największymi nowościami, nie tylko w Twojej branży. Bądź krok przed swoją
konkurencją!

miejsce na
Twoją reklamę

Marketing zewnętrzny

Tradycja jest ważna, ale jeszcze
ważniejszy jest rozwój.
Bądź kojarzony z innowacjami.
Jako Uniwersytet Medyczny zrzeszamy nie tylko studentów i naukowców,
ale również potężny świat biznesowy. Będziemy regularnie udostępniać Twoją
ofertę w naszych social mediach oraz newsletterze, by nasi i Twoi odbiorcy
wiedzieli, że jesteś przedsiębiorstwem patrzącym w przyszłość.

Pitchdeck

Będziemy dostarczać Ci nowe pomysły
tak długo, aż znajdziesz to, czego szukasz!
Codziennie wpływają do nas dziesiątki nowych pomysłów od naukowców,
przedsiębiorców czy studentów. Przejrzymy je dla Ciebie i będziemy Cię regularnie
informować, abyś mógł wybrać pomysł, który pozwoli Ci wejść w nową branżę
lub ulepszyć własne rozwiązania. Pomysły czekają – wystarczy sięgnąć.

Warsztaty specjalistów

Podziel się wiedzą i doświadczeniem,
aby dotrzeć do najlepszych specjalistów
w swojej branży.
Powiedz nam jaki masz problem, lub z kim chcesz porozmawiać, a my to
zorganizujemy. Występuj jako specjalista z branży przed dziesiątkami doktorantów,
studentów, pacjentów, startupów czy seniorów. Buduj swoją markę, wizerunek
specjalisty i zbieraj feedback od potencjalnych klientów.

Challenge

Masz problem z rozwojem produktu?
Dla nas nie ma problemów, są tylko
nieodkryte rozwiązania.
Przedstaw nam swój problem lub pomysł na zmianę, a my dobierzemy dla Ciebie
najlepszych specjalistów, którzy będą nad nim pracować w ramach warsztatów
oraz organizowanych przez nas wydarzeń. Dzięki temu od problemu przejdziesz
do rozwiązania, które z łatwością wdrożysz w swoim przedsiębiorstwie.

Killer Test

Masz rewelacyjny pomysł,
ale obawiasz się porażki?
Pokażemy Ci najlepszą drogę.
Chcesz wprowadzić nowy produkt na rynek lub usprawnić już istniejący? Nasi
najlepsi specjaliści z rynku prześledzą możliwości wdrożenia Twojego produktu.
Porównujemy konkurencję, sytuację na światowym rynku patentów, jak i cechy
docelowych rynków i klientów. Usiądź wygodnie, a my pokierujemy Cię do celu.

Usługi badawcze

Bądź lepszy od konkurencji.
Potwierdź badaniami najważniejsze
cechy technologii.
Nasi naukowcy zaprojektują dla Ciebie badania według najnowszych światowych norm.
Realizujemy badania z zakresu mikrobiologii, rejestracji wyrobów medycznych, biologii
molekularnej, genomiki i proteomiki , w zakresie technologii postaci leku oraz wielu innych.
W naszych zasobach znajdują się unikatowe na skalę światową laboratoria, takie jak
Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego, działająca według standardów ISO 10993.

Rejestracja wyrobów medycznych

Wprowadź swoje wyroby do
obrotu ze wsparciem najlepszych
specjalistów z zakresu medycyny.
W oparciu o doświadczenie naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiedzy
wynikającej z zarządzania szpitalami klinicznymi oraz obsługi dziesiątek tysięcy pacjentów,
jesteśmy w stanie wprowadzić Twój wyrób medyczny do obrotu. Cały proces rejestracyjny
realizujemy bazując na współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu rejestracji wyrobów
medycznych i jednostek notyfikujących. Dzięki temu efekt naszego wspólnego działania
łączy wszystkie wymagane kompetencje i zmniejsza ryzyko źle zainwestowania środków.

Walidacja

Testuj urządzenia wśród
specjalistów i zdobywaj
nowych klientów.
Dostarcz nam swoje nowe produkty, a my przekażemy je do pacjentów oraz specjalistów,
pracujących na zbliżonym sprzęcie. Dzięki temu dostaniesz wymierną informację o swoim
urządzeniu dotyczącą jakości, designu, jak i wartości użytkowych od doświadczonych
klientów końcowych. Dostosuj razem z nami technologię i sprzedawaj lepiej od innych.

Znak Jakości i Innowacyjności UM w Łodzi

Uzyskaj wiarygodność największego
Uniwersytetu Medycznego w Polsce
wśród swoich partnerów.
Dzięki nadaniu Znaku Jakości i Innowacyjności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
zwiększysz wiarygodność swoich produktów w oczach klientów. Wyróżnij się na tle innych
producentów pokazując rekomendacje najlepszych naukowców. Certyfikat uzyskują jedynie
produkty przebadane, o potwierdzonych naukowo właściwościach.

Dynamiczne wdrożenie

Wejdź w rynek medyczny ze swoją
technologią. Wskażemy Ci drogę
do zdobycia nowych klientów oraz
dystrybutorów.
Logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Twoim produkcie otworzy Ci drogę
do specjalistycznego rynku medycznego. Współpracujemy z wieloma firmami
wyposażającymi nasze szpitale i kliniki, a nasi absolwenci znajdują zatrudnienie
w największych firmach z branży na całym świecie.
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Dynamiczne wdrożenie
Współpraca w tworzeniu siatki dystrybucyjnej
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Każda oferta jest analizowania i wyceniana indywidualnie.
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W celu uzyskania szczegółów, pojawienia się
jakichkolwiek pytań odnośnie oferty lub chęci jej
modyfikacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Broker Innowacji
Łukasz Miernik
lukasz.miernik@umed.lodz.pl
502 447 575

Dowiedz się więcej o naszych działaniach:

CIITT.UMED.PL
ciitt@umed.lodz.pl

