


Nickel BioCentrum to nowoczesna przestrzeń Bio/Med łącząca 
optymalnie przygotowany budynek z pakietem specjalistycznych 
usług. Nickel BioCentrum oferuje podmiotom i przedsiębiorstwom 
działającym w branży Bio/Med możliwość rozwoju, optymalizacji 
działania oraz zwiększenia efektywności.

Nickel BioCentrum zlokalizowane jest na terenie parku technologicznego 
NTPP, przy obwodnicy Poznania (S11, Zachodnia Obwodnica Poznania, węzeł 
Złotkowo), w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacji krajowej i zagra-
nicznej, w pobliżu portu lotniczego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Wyspecjalizowany budynek i usługi

Nickel BioCentrum to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 5.000m2 oferujący najemcom:

  Modułową organizację powierzchni (od 50m2)
  Przyłącza do  gazów technicznych i instalację sprężonego powietrza w budynku 
  Kluczowe instalacje budynku zabezpieczone przez UPS i generator prądotwórczy 
  Cyfrowe, światłowodowe instalacje teleinformatyczne 
  Pełen monitoring funkcjonowania systemów instalacyjnych budynku (w tym zasilania i wentylacji)
  System wentylacji mechanicznej (4 wymiany powietrza)
  Dostęp do części wspólnych na terenie budynku (zmywalnia z instalacją wody czystej, chłodnia, sterylizatornia, sale konferencyjne, 

   sekretariat, magazyny)
  Wysokość pomieszczeń 3,30m
  Powierzchnię biurową w dowolnej aranżacji

Usługi Nickel BioCentrum świadczone na terenie Centrum

  Pracownia analityczna świadcząca usługi na sprzęcie HPLC i GC
  Pracownia analiz mikrobiologicznych, prowadzona przez zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży, świadcząca usługi:

- Analizy: żywności, suplementów diety kosmetyków, preparatów farmaceutycznych i wody
- Wykonania oznaczeń ilościowych: ogólnej liczby drobnoustrojów w 30oC, pleśni i drożdży, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
  bakterii z grupy coli, Enterobacteriaceae,Listeria monocytogenes
- Wykonania oznaczeń jakościowych: Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
- Pobierania i analizy wymazów środowiskowych z linii produkcyjnych, monitoring środowiska, opracowywanie 
  i walidowanie metod mikrobiologicznych

  Zarządzanie i wspólna gospodarka odpadami 
  Grupa zakupowa dla odczynników i materiałów
  Usługa wspólnego sekretariatu
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Oferta na miarę potrzeb 

Młodym firmom zapewniamy wsparcie w szybkim rozwoju poprzez:
  Możliwość elastycznego i modułowego kształtowania wykorzystywanej powierzchni (już od 50m2)
  Obniżenie kosztów działania poprzez dostęp do:

- specjalistycznych pomieszczeń wspólnych (zmywalnia z instalacją wody czystej, chłodnia, sterylizatornia)
- sal konferencyjnych, magazynów oraz wspólnego sekretariatu

  Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług z zakresu analiz mikrobiologicznych
  Dostęp do narzędzi promocyjnych i możliwość prezentacji swojej oferty w sieci kontaktów Nickel BioCentrum
  Dostęp do usług NTPP i wsparcie w rozwiązaniu kwestii finansowania 

Dojrzałym przedsiębiorstwom pomagamy zoptymalizować działania i wzmocnić pozycję rynkową poprzez:
  Doskonałą kontrolę wykorzystywanych mediów (monitoring funkcjonowania systemów instalacyjnych budynku)
  Ułatwienie koncentracji na głównych procesach w firmie (możliwość skorzystania z obsługi waste management, outsourcingu usług IT)
  Dostęp do powierzchni magazynowych o powierzchni do 2500m2

  Ułatwienie dostępu do potencjalnych pracowników oraz zespołów naukowych z kraju i zagranicy
  Dostęp do narzędzi promocyjnych i możliwość prezentacji swojej oferty w sieci kontaktów Nickel BioCentrum

Zespołom i jednostkom badawczo-rozwojowym ułatwiamy prowadzenie projektów oferując:
  Specjalistyczne powierzchnie laboratoryjne wraz z wyposażeniem
  Ułatwienie dostępu do potencjalnych pracowników, współpracowników, zespołów naukowych z kraju i zagranicy oraz studentów
  Elastyczne warunki najmu uwzględniające czas trwania projektu (Project time-based lease contract)

Synergia korzyści 

Nickel BioCentrum zlokalizowane jest na terenie Nickel Technology Park Poznań. Dzięki temu 
klienci Centrum mogą korzystać z licznych usług oferowanych przez Park. Nickel Technology 
Park Poznan, oferuje kompleksowe usługi  skupione w 4 podstawowych obszarach: infrastruk-
tury, obsługi powierzchni, rozwoju biznesu oraz usług około biznesowych.

POZIOM 1  
Dostępna powierzchnia

  Powierzchnia biurowa
  Powierzchnia laboratoryjna
  Powierzchnia magazynowa
  Sale konferencyjne

POZIOM 2  
Usługi rozwoju biznesu

  Usługi proinnowacyjne
  Nickel Inkubator
  Capital Link

POZIOM 3 
Udogodnienia dla biznesu

  Data Center
  Przedszkole Zaczarowany Park
  Usługi gastronomiczne
  Obsługa powierzchni
  Myjnia samochodowa
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KONTAKT:

Urszula Mikiewicz
(+48) 61 65 85 495
urszula.mikiewicz@ntpp.pl

Oferujemy dostęp do bogatej bazy danych jednostek naukowych, firm i osób funkcjonujących w branży. Baza BIOrEGIONU to kontakt 
do ponad 100 specjalistów z branży Bio/Med, dysponujących przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz 300 studentów 
i absolwentów kierunków biotechnologicznych.

Ułatwiamy nawiązywanie współpracy poprzez naszą sieć kontaktów zagranicznych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Północnej 
(m. in. BioCity Turku, Bavarian Biotech Cluster, European Federation of Biotechnology, Hungarian Biotechnology Association, Europa Bio)

Organizujemy cykliczne spotkania z czołowymi postaciami w branży

Wspieramy członków stowarzyszenia poprzez wspólne działania marketingowe i promocyjne (wspólna strona internetowa, katalog oraz film 
promujący powiązanie, reklama w prasie branżowej oraz w  Internecie)

Organizujemy wspólne wyjazdy na najważniejsze wydarzenia branżowe w kraju i zagranicą (m.in. Bio Europe Spring, 
First European Congress of Applied Biotechnology, Bio Europe 2011)

BiOregiON Wielkopolska

Nickel BioCentrum jest koordynatorem regionalnej inicjatywy biotechnologicznej BIOrEGION Wielkopolska. BIOrEGION Wielkopolska 
to stowarzyszenie, którego celem jest integracja i promocja wielkopolskiej branży biotechnologicznej, medycznej i Life Science. 
BIOrEGION Wielkopolska to jednocześnie dostęp do wykwalifikowanych pracowników i badaczy o różnorodnym doświadczeniu.


