CERERE DE OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Cautare de țesături noi producătoare de energie electrică

Rezumat:
Un atelier de creatie italian și o companie de design mobilier sunt în căutarea unui nou tip de țesătura pentru crearea și
fabricarea de noi produse inovatoare. Țesăturile solicitate ar trebui să fie capabile de a converti Wi-Fi sau alte unde
electromagnetice în energie electrică. Companiile italiene sunt interesate să încheie acorduri comerciale cu acorduri de
asistență tehnică sau de cooperare tehnică cu potentialii furnizori de tehnologie.

Data creării:

27-May-2015

Ultima actualizare:

25-May-2015

Data expirării:

24-Jun-2015

Număr de referință:

TRIT20150527001

Descriere:
Un atelier de design vestimentar si o companie de design de mobilier situate în nordul Italiei proiecteaza si produc
mobilier de birou (scaune, canapele, mese, accesorii) si accesorii de moda, posete din piele. Sunt în căutarea unei
tehnologii de fabricare a unei tesaturi capabila de a converti și a transfera undele electromagnetice Wi-Fi și alte
campuri electromagnetice in electricitate.
Companiile au capacitate de fabricare, design, marketing și, de asemenea, abilități comerciale și experienta care
garanteaza dezvoltarea de produse noi prin folosirea unor noi tehnologii și comercializarea acestora pe diverse piețe.
Acest nou material ar trebui să aibă un impact exponențial pe piața mondială datorita vastei sale utilizari: covoare,
perdele, perne, huse, haine, placări pereți, interioare auto, etc .
Aceste companii italiene sunt dispuse să coopereze cu universități, companii C&D, IMM-uri, inventatori etc. și sa profite
de aceste noi tehnologii și know-how pentru dezvoltarea și aplicarea tehnologiei căutate. Mai mult decât atât,
companiile sunt în căutare de parteneri care ar putea fi interesati de o colaborare pe termen lung.

Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
O tehnologie capabilă să transforme și să transfere undele electromagnetice și alte campuri electromagnetice de
energie in electricitate.
Energia lipsa recuperată a undelor Wi-Fi și alte dispozitive pot fi transformate pentru reîncărcare dispozitive precum
PC, tablete, smartphone-uri, etc.
Acest material ar putea fi realizat cu un strat subțire de nanoparticule de titan țesute împreună cu fibre textile
tradiționale.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Disponibil pentru testare (demonstratie)

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Aplicatie pentru brevet dar inca neacordat; Brevet acordat; Altele.

Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Intreprindere mica (11-49 salariati)

Anul înființării:
Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

Engleza; Franceza; Italiana

Țara solicitantului:

Italia

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Universitati, companii C&D, inventatori, etc.
Domeniul specific de activitate al partenerului: productie, C&D, laborator
Partenerul vizat trebuie sa furnizeze tehnologia pe baza de acord comercial cu asistenta tehnica si acord de cooperare
tehnica.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
Microintreprindere, Intreprindere mica, Intreprindere mare, Universitate, Inventator, Institutie C&D

Tipul parteneriatului vizat:
Acord comercial cu asistenta tehnica.
Acord de cooperare tehnica.

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes

