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Zostań wolontariuszem w Fundacji NANONET: Zostań Mecenasem Fundacji NANONET:

Razem z nami odkrywaj niezmierzone przestrzenie 
nanotechnologii

Poznaj ciekawych ludzi, którzy będą dzielić Twoje 
zainteresowania i pasje

Twórz, badaj, pisz, podróżuj, działaj i rozwijaj się  
razem z nami

Bądź aktywny, nawiązuj kontakty, daj się poznać  
w środowisku potencjalnych pracodawców,  
gdyż dziś liczy się coś więcej niż tylko dyplom

Kreuj z nami nanorzeczywistość

Przyłącz się do Fundacji NANONET

Dołącz do grona wyjątkowych osób wspierających  
rozwój nanotechnologii

Korzystaj z promocji Twojej firmy, produktów i usług  
za pośrednictwem Fundacji Nanonet  

Bądź obecny wśród uczestników międzynarodowej giełdy 
kooperacyjnej - nanobroker

Marka Twojej firmy będzie widoczna podczas wszystkich 
wydarzeń krajowych i zagranicznych, którym patronuje  
i w których uczestniczy Fundacja NANONET 

Tworzymy młody, dynamiczny zespół specjalistów  
z różnych dziedzin i chętnie wykorzystamy naszą wiedzę  
i doświadczenie, aby współpraca z Fundacją NANONET 
przyniosła Twojej firmie jak najwięcej korzyści 



Źródło rzetelnych informacji o nanotechnologii 

 nanonet.pl - wiodący portal w Polsce  
o tematyce nanotechnologicznej 

 nanobroker.org - wirtualna giełda wspólpracy  

 nanodialog.eu - cała prawda o nanotechnologii 
 

 nanogallery.eu - tego nie zobaczysz gołym okiem - 
multimedialnie o nanotechnologii 

 wirtualnakonferencja.pl - konferencje naukowe  
w sieci

Zespół

Misja

Status

Popularyzacja wiedzy o nanotechnologii,  
inicjowanie oraz wspieranie rozwoju  
przedsiębiorczości oraz sprzyjanie idei 
kształtowania społeczeństwa opartego  
na wiedzy. 

Fundacja NANONET jest źródłem rzetel-
nych informacji umożliwiających Nam wszystkim  
poznanie świata w skali nano. 

Stworzona przez profesjonalistów z całej  
Polski, stawia sobie za cel upowszechnianie  
najnowszych osiągnięć naukowych, promocję roz-
woju przedsiębiorczości oraz popularyzację zagad-
nień z zakresu nanotechnologii.   

Profesjonaliści, pasjonaci i miłośnicy nauki: 

 studenci, doktoranci i młodzi naukowcy z całej Polski 

 wolontariusze promujący wiedzę, innowacje  
technologiczne oraz rozwój przedsiębiorczości 

 Organizacja Pożytku Publicznego 
 KRS: 0000306742

 Finalista konkursu Popularyzator Nauki 2011 

 Członek Polskiego Komitetu Normalizacji  
ds. Nanotechnologii 
 

 Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej  
Platformy “Nanofutures” 

 Koordynator Warszawskiej Nano Sieci 

 Koordynator Polskiej Platformy NanotechnologiiFundacja Wspierania  
Nanonauk i Nanotechnologii 

- NANONET

W sie
ci

Działalność

Wspierając Fundację NANONET wspierasz rozwój nanotechnologii w Polsce! 

 Współtworzenie i wspieranie projektów realizowanych 
według najlepszych standardów Unii Europejskiej  

 Prowadzenie serwisu informacyjnego o najnowszych 
wydarzeniach ze świata nanotechnologii  

 Skuteczna promocja podmiotów naukowo-badawczych 
mających szczególne znaczenie dla rozwoju nanotech-
nologii  

 Wspomaganie procesu komercjalizacji wyników badań 
naukowych 

 Organizacja oraz kompleksowa obsługa konferencji 
naukowych, warsztatów i spotkań tematycznych


