MARKETING NA PLNÉ OBRÁTKY
Koniec roka býva už zvyčajne v znamení
kongresového a konferenčného ošiaľu, do ktorého
aktívne zasahujú rôzne výstavy a prezentácie. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku a začalo to vrcholnou akciou
Medzinárodnej federácie spoločností pre
mikroskopiu.
18. Medzinárodný kongres mikroskopie sa konal
7.-12. septembra v Prahe. Veľkolepá akcia po všetkých
stránkach, výborná organizácia a účasť špičkových vedcov
z celého sveta, prezentujúcich svoje výsledky vo všetkých
oblastiach využitia mikroskopie - takto možno zhodnotiť
celé podujatie. Podujatie malo okrem odbornej časti aj
komerčnú – veľtrh mikroskopickej techniky a všetkého čo sa
dá , alebo je potrebné v mikroskopii použiť. Táto pridaná
hodnota nám ešte viac otvorila dvere do tajomného sveta
prípravy vzoriek pre mikroskopiu.
Tak trochu v tieni tejto vrcholnej udalosti jesene
2014 bola XV. Medzinárodná konferencia elektrónovej
mikroskopie v Krakowe 15-18. septembra 2014,
organizovaná AGH Univerzitou pre vedu a technológie,
Poľskou asociáciou pre mikroskopiu a Výborom pre
materiálový výskum Poľskej akadémie vied. Komorný
charakter tohto podujatia však nijako neubral na jeho
odbornej časti úzko zameranej na elektrónovú mikroskopiu.
Možno aj vďaka tomu veľký priestor dostali práve mladí
vedci z poľských univerzít a vedeckých inštitúcií.
Na domácej scéne sme medzitým stihli absolvovať
9. Medzinárodnú vedeckú konferenciu o trieskovom
a beztrieskovom obrábaní dreva organizovanú
Technickou univerzitou vo Zvolene 11. -13. septembra 2014.
Ešte sa nám nestihli zohriať stoličky pod zadkami
a už sme chvátali zaskakovať za nášho chorého kolegu Juraja
na odbornú konferenciu Mediálna sebaprezentácia
a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí,
ktorá sa konala 7. – 9. októbra. 2014 v Banskej Bystrici.
Veľmi príjemnou marketingovou akciou bola
Medzinárodná konferencia - Deformácie a zlomy
v materiáloch práškovej metalurgie 2014, ktorá sa konala
v Starej Lesnej 26.-29. októbra 2014. V rámci odborného
programu bola naša spoločnosť zastúpená prednáškou
p. Petrenca z TESCANU. V rámci bilaterálnych
a trilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi univerzít z Prešova
a Košíc ako aj zástupcami SAV v Košiciach boli otvorené
témy perspektívnej spolupráce na projektoch. Túto povinnú
akciu nám spríjemnilo počasie, ktoré účastníkov odmenilo
nádhernou jesennou scenériou Vysokých Tatier.

Ďalšou povinnou jazdou na vlne akademických akcií
regionálneho charakteru bola 11. Conference on Local
Mechanical Properties venovaná materiálovému
výskumu, organizovaná ústavom materiálového výskumu
SAV v Košiciach v Starej Lesnej 12.-14.11. 2014.
Konferencia, okrem prezentačného významu, bola
vhodným miestom na stretnutie s našimi obchodnými
partnermi a ich novými produktmi.

V rámci Implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transféru technológií na Slovensku sa
v Bratislavskom hoteli Saffron konalo podujatie Transfér technológií a vedomostí - Trans Tech Burza.
Išlo o podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV,
univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a hlavne na kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách
Slovenskej republiky. Na podujatí sa predstavili technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na
komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia boli bilaterálne stretnutia zástupcov prezentovaných technológií so
zástupcami podnikateľského sektora. Kvant mal dohodnuté tri stretnutia, z ktorých boli žiaľ dve pre technické a zdravotné
problémy partnerov odvolané.
Napriek účasti viacerých firiem bol Kvant jedinou spoločnosťou, ktorá okrem roll-upov a plagátov predstavujúcich
výrobky mala vlastnú expozíciu s prezentáciou spoločnosti na obrazovke, predvádzaním merania v reálnom čase na 2d skeneri,
reálnym meraním na mikrospectrometeri a prezentáciou demo verzie systému AMOS.
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