ZNANSTVENA
KONFERENCA
'KEMOMIND'
Prijave so odprte do 14. maja 2019¨!
Lokacija dogodka: Plaza Hotel, BTC,
Ljubljana, Slovenija
Več info na www.kemomed.si

17 MAJ
2019
LJUBLJANA

'KEMOMIND'
PROGRAM
9:00 - Registracija.
9:30-10:00 - Pozdravni nagovor
organizatorjev.
10:00-12:00 Sklop 1: Novosti na področju
gojenja celic.
12:00-12:30 - Odmor.
12:30 - 13:30 Sklop 2: Detekcijski pristopi v
celični biologiji.
13:30-15:00 Sklop 3: Novosti na področju
shranjevanja bioloških vzorcev.
15:00-16:00 Zaključek dogodka in kosilo za
prijavljene udeležence.

'KEMOMIND'
Z velikim navdušenjem Vam predstavljamo začetek povezovalnih srečanj na področju
naravoslovja KEMOMIND, ki ga organiziramo mladi in ambiciozni navdušenci znanosti iz
podjetja Kemomed d.o.o. Naša ideja je, da bi zvišali raven povezovanja v znanosti v Republiki
Sloveniji ter podprli mlade raziskovalce v njihovih raziskovalnih karierah. Ker sodelujemo z
vodilnimi partnerji in proizvajalci visoko tehnoloških produktov, bomo imeli enkratno
priložnost pripeljati strokovnjake iz tujine in deliti njihove izkušnje z vami.
Za ta namen vas Vabimo na konferenco KEMOMIND z naslovom Novi biotehnološki trendi v
celični biologiji in biologiji matičnih celic (New biotechnological trends into cells and stem
cells biology), kjer vam bomo predstavili najnovejše trende na področju tehnologije gojenja,
detekcije in shranjevanja celic ter matičnih celic.
Tehnologije celic postajajo čedalje pomembnejše orodje bioloških analiz ter imajo pomembno
vlogo na področju farmacije in medicine, velik izziv pa predstavljajo tudi matične celice s
svojim velikim potencialom pri regenerativni medicini, razvoju novih zdravil ter kot pomoč pri
razumevanju pojavnosti bolezni. Pri Kemomedu spremljamo najnovejše trende tega področja,
ki so vam lahko v pomoč pri vsakodnevnih izzivih pri delu s celicami in matičnimi celicami. Na
konferenci vam bomo predstavili aktualne izzive in rešitve na področju gojenja in detekcije
celic ter matičnih celic ter najnovejši in inovativen način shranjevanja, ki s pomočjo izvrstne
programske opreme predstavlja rešitev za optimalno ureditev vaše biobanke.
Konferenca bo potekala v petek, 17.5.2019, od 09. ure dalje v konferenčnih prostorih hotela
Radisson Blu Plaza, Ljubljana (Bratislavska cesta 8, Ljubljana). Udeležba je brezplačna,
prijava pa obvezna. Prijave bodo odprte od 25. aprila do 14. maja 2019.
Več o konferenci, prijavi in programu najdete na naši spletni strani.
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo,
Vaš Kemomed d.o.o
www.kemomed.si

