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Szanowni Klastrowicze,

Jubileusz Klastra LTPP

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

BOHAMET S.A

BOHAMET S.A z Białych Błot oferuje produkty dla przemysłu morskiego, stoczniowego takie jak okna, 

systemy automatyki okiennej, drzwi, wycieraczki oraz konstrukcje specjalne, produkty ze szkła hartowane, 

ognioodporne, kuloodporne, laminowane, elektrogrzewcze, urządzenia elektryczne oraz komponenty Ex, a 

także pojazdy szynowe  i armaturę wraz z serwisem.

2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

30 czerwca 2022  

30 czerwca 2022  w sali konferencyjnej Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku odbyło się „Śniadanie biznesowe” 

Klastra LTPP. Podczas spotkania p.Piotr Stanecki z Universal Robots – pokazał możliwości robota 

przemysłowego  i prezentację na temat optymalizacji procesów logistycznych/produkcyjnych w oparciu o 

przykłady z rynku”, p.Marcin Gozdyra Dyrektor ds. Sprzedaży FRIZO Sp. z o.o przedstawił prezentację 

"Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych - Jak zachować przewagę w czasach transformacji 

energetycznej (chłodniczej)?
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CHRONOSPACE ACADEMY Sp. z o.o z Sopotu działa 

w sektorze usług edukacyjnych. Oferuje kursy i 

szkolenia w zakresie projektowania i wizualizacji 3D. 

Realizuje projekty oparte o VR/AR z wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

CHRONOSPACE ACADEMY Sp. z o.o 

SLT Group Dariusz Lewandowski z Chrostkowa 

działa od roku 1999. Oferuje urządzenia hakowe -

posiada własną montownię, oferuje inne zabudowy 

na podwoziach renomowanych marek, takich jak 

RENAULT, DAF, SCANIA, MERCEDES, MAN, VOLVO 

oraz IVECO. Jest też producentem kontenerów.

SLT Group Dariusz Lewandowski 



28 lipca 2022

28 lipca 2022 w Inkubatorze STARTER w Gdańsku miał miejsce  Dzień Przemysłu Kosmicznego. 

Organizatorzy - Polska Agencja Kosmiczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

zaprezentowali potencjał i ofertę firm sektora kosmicznego, a także potrzeby, wyzwania i szanse dla 

polskiego przemysłu kosmicznego. W wydarzeniu uczestniczyły firmy członkowskie Klastra LTPP, m.in. PFC, 

TRITEM, oraz p. A. Bocheńska -Koordynator projektu AKE

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

4,11,18.25 lipca 2022 odbyły się cykliczne spotkania 

zespołów projektowych Klastra LTPP udziałem 

zarządu ZNIK Sp. z o.o, koordynatora Klastra LTPP

4,11,18.25 lipca 2022 

5,12, 19,20 lipca 2022 odbyły się spotkania zespołu 

przygotowującego wniosek do odnowienia statusu 

Krajowego Klastra Kluczowego

5,12, 19,20 lipca 2022 

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

15-16 września 2022 

15-16 września 2022 w Gdańskim Parku Naukowo 

Technologicznym odbędzie się doroczna konferencja Forum 

Menedżerów XXXIII Konferencja SOOIPP "Funkcjonowanie 

ośrodków innowacji w dobie nowych wyzwań i zagrożeń". 

Więcej na:

 https://allevents.in/gdansk/200023056520548

26-27 września 2022

26-27 września 2022 w Pradze odbędzie się European Cluster Conference 2022. Konferencja zorganizowana 

przez Komisję Europejską i European Cluster Collaboration Platform (ECCP) we współpracy z czeskim 

Ministerstwem Przemysłu i Handlu.

Więcej o wydarzeniu na:  https://europeanclusterconference.eu/



5. POZOSTAŁE INFORMACJE

27-28 października 2022

27-28 października 2022 w Katowicach odbędzie się VIII kongres Klastrów Polskich zorganizowany przez 

Związek Pracodawców Klastry Polsce. Wydarzenie w formule hybrydowej pod hasłem „Rola Klastrów we 

wspieraniu europejskiej zielonej transformacji,digitalizacji gospodarki i wzmocnieniu przedsiębiorstw”. 

Planowanym wydarzeniem równoległym towarzyszącym Kongresowi, będzie spotkanie w ramach cyklu 

„Clusters meet Regions” European Cluster Collaboration Platform – dwudniowy warsztat dający możliwość 

dyskusji na temat krajowego i regionalnego rozwoju gospodarczego.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na: 

http://www.klasterlogtrans.pl/ https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

http://www.intermodeleu.eu/

http://integrator.klasterlogtrans.pl/

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

  i  

  

oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 

Z pozdrowieniami


