
Academic Business Days ABD



Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych centrów biznesowych w województwie podlaskim. Współpracujemy ściśle ze środowiskiem naukowym Politechniki

Białostockiej. Mamy dostęp do szerokiej gamy specjalistów, infrastruktury naukowej i aparatury badawczej. Pomagamy również w rekrutacji studentów. Ułatwiamy

naszym partnerom współpracę z największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce.

Czym jest AIPiWNT PB?

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Technologii Politechniki Białostockiej, zarządzany przez Instytut

Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu

wspierania innowacyjnej działalności akademickiej oraz podejmowania działań na rzecz

rozwoju przedsiębiorczości.



Co nas wyróżnia
i dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Infrastruktura
Reprezentujemy potencjał infrastrukturalny Politechniki
Białostockiej, a za razem posiadamy elastyczność i
skuteczność spółki celowej, funkcjonującej na zasadach
rynkowych.

Kompleksowość
Oferujemy usługi eksperckie świadczone przez specjalistów
z wielu branż tj. budownictwo, inżynieria środowiska,
elektrotechnika, elektronika, mechanika i budowa maszyn,
automatyka, inżynieria produkcji, informatyka.

Doświadczenie
Współpracujemy ze środowiskiem biznesowym już ponad 
30 lat.

Współpraca ze studentami
Mamy dostęp do ponad 7,5 tysiąca studentów Politechniki
Białostockiej, co ułatwia tworzenie interdyscyplinarnych
zespołów naukowych.

Wyzwania
Podejmujemy się trudnych i pionierskich projektów,
oferujemy kompleksowe i innowacyjne usługi dopasowane
do potrzeb.

Lokalizacja
Znajdujemy się w centrum miasta Białegostoku, na terenie 
kampusu Politechniki Białostockiej.



Branding miejsca

Społeczność 

akademicka

Promocja kanałami 
akademickimi

Rekrutacja

Autorskie 
warsztaty

ABD
Academic
Business 

Days

autorski program eventów dedykowany łączeniu środowiska

akademickiego z praktyką biznesową. To cykl spotkań na których

przedsiębiorstwo ma możliwości prezentacji swojej oferty studentom

Politechniki Białostockiej przy współpracy z Akademickim Inkubatorem

Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii PB oraz

przeprowadzenia cyklu warsztatów wraz z procesem rekrutacji

studentów.

Academic Business Days ABD

Dedykowany event pod przedsiębiorstwo to możliwość zorganizowania przy współpracy z Akademickim

Inkubatorem Przedsiębiorczości w środowisku akademickim wydarzenia tematycznego przy udziale studentów

w samy centrum kampusu Politechniki Białostockiej.

Współpraca biznesu 
ze środowiskiem 

akademickim

Prezentacja firmy

Academic Business Days ABD

Tam gdzie biznes spotyka się ze środowiskiem akademickim



• Prezentacja firmy

• Patronat tytularny

• Przeprowadzenie warsztatu 

tematycznego

• Promocja kanałami 

akademickimi

• Stoisko promocyjne – sala 

warsztatowa

Basic

4 000 zł netto

Advanced

5 000 zł netto

• Pakiet Advanced

• Branding przestrzeni 

eventowej

• Catering

Professional

7 500 netto

Przy zakupie pakietu dwóch eventów obowiązuje rabat

* W zależności od zapotrzebowania

* Każdy pakiet może ulec zmianie wraz ze zgłaszanym zapotrzebowaniem

** Gwarantowana liczba uczestników do ustalenia indywidualnie

Założenia finansowe

• Pakiet Basic

• Dodatkowe warsztaty

• Możliwość przeprowadzenia 

pierwszego etapu procesu 

rekrutacji przy wykorzystaniu 

przestrzeni AIP**

• Dodatkowa przestrzeń 

wystawiennicza



Masz pytania?
Napisz do nas!

Inkubator PB inkubator@iit.pb.bialystok.pl


