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A Magyar Innovációs Szövetség és a Tungsram együttműködési
megállapodást írt alá a Magyar Innovációs Szövetség 2019. november
15-én megtartott, összevont választmányi és elnökségi ülésén,
melynek a Tungsram volt a helyszíne, ill. házigazdája.

Megjelent: 2019. november 19. kedd

 SHARE  TWEET  

Az aláírást követően, Jörg Bauer elnök-vezérigazgató előadásában
bemutatta, miért lett a Tungsram szlogenje az, hogy “Örökségünk az
innováció”.

Hirdetés

A megállapodást a Magyar Innovációs Szövetség részéről dr. Pakucs János,
tiszteletbeli elnök, Prof. Dr. Szabó Gábor, elnök és a Tungsram részéről Jörg
Bauer, elnök-vezérigazgató látta el kézjegyével. A választmány és az
elnökség tagjai jelenlétében aláírt szerződés nagy hangsúlyt helyez a hazai
startup ökoszisztéma fejlesztésére és a tehetség-kutatásra, -gondozásra.

“A Tungsramnál úgy tartjuk, hogy az
innováció egyben örökségünk és jövőnk
záloga is. Így természetes, hogy a Magyar
Innovációs Szövetséggel szoros
partnerségre léptünk, amire rendkívül
büszkék vagyunk. Mindkét szervezet
fontos célja Magyarország
versenyképességének növelése, és osztjuk
azt az elképzelést, hogy ennek kulcsa az
innováció.”

A cél, hogy tevékenységük eredményeiből
szűkebb környezetükön túl a tágabb
közösség is részesülhessen. 
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TOVÁBBI CIKKEK: GAZDASÁG, INNOVÁCIÓS, MAGYAR, MEGÁLLAPODÁS, STRATÉGIA, SZÖVETSÉG,
TUNGSRAM

– mondta Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója.

Pakucs János kiemelte:

„Mivel a Tungsramnál a K+F és innovációs
tevékenység előtérbe került, a Magyar
Innovációs Szövetség csatlakozik ehhez,
és – a saját eszközeivel – segíti. A
Tungsram pedig segíti a Szövetség
tevékenységét.˝

Szabó Gábor hozzátette:

„Nagyon bízunk abban, hogy a stratégiai
együ�működési megállapodás valóban
csak egy kezdetet jelent, és közös
aktivitásokat, projekteket és
együ�működéseket eredményez.˝

Az aláírást követően, Jörg Bauer elnök-vezérigazgató előadásában
bemutatta, miért lett a Tungsram szlogenje az, hogy “Örökségünk az
innováció”. A vállalat már a két világháború közötti időszakban,
aranykorában is mai szóval ökoszisztémákat épített és kutatás-fejlesztési
tevékenységet az ipari hasznosítás szolgálatába állította. Ma a Tungsram
hasonló kihívások elé néz, mint ebben az időszakban. A vállalat megoldásai
azon alapulnak, hogy az intelligens lámpaoszlopokra épülő közvilágítás
egy okosváros (smart city) legértékesebb ingatlanja lehet. A nyitott,
moduláris, okos szolgáltatásokra előkészített (smart ready) lámpák mesh
hálózatba kapcsolhatók, ezáltal ráépíthető a teljes smart city rendszer.
Mindehhez társulnak a Tungsram Agritech beltéri növénytermesztési
megoldásai, amelynek révén, technológiai okosmegoldásokkal együtt, a
cég a jelen és a jövő nagy megapoliszainak lakóit segíti.

A Magyar Innovációs Szövetség az innováció területén működő több száz
szervezetet, társaságot integráló, horizontális szakmai és érdekvédelmi
szervezet. Alapvető célkitűzése az ország innovációs képességének
növelése és az innovációs szemlélet terjesztése.

Kapcsolódó cikkek
Okostelefonok, táblagépek és hasznos kiegészítők a Telenor Black Friday akciójában

Sikeresen lezajlo� az Edutus Egyetem szervezésében a XVI. World Robot Olympiad
Világdöntője

Made In – Hungarikum születhet a Discovery Channel műsorán

I� az új hálózati „védőpajzs” a Zyxeltől

További E-gazdaság

3 napos korlátlan belföldi hívás vagy mobilnet választható,
emellett csoportos kedvezményrendszerrel és gyerekórához
fejlesztett tarifával is...

 2019. NOVEMBER 20. SZERDA

DOTKOM

Már novemberben átvehetik karácsonyi
ajándékukat a Telenor ügyfelei



Több, külsős szakmai forrásból származó ismeretre,
támogatásra lenne szüksége az általános- és középiskolai
tanároknak, hogy a...

 2019. NOVEMBER 20. SZERDA

DIGITÁLIS OKTATÁS

Túllépnének a pedagógusok az iskolai
kereteken a műszaki
pályaorientációban



Technokrata a Facebookon

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez
tetszik.

technokrata
vasárnap

Frissült a Google Térkép, csapj le rá te is, ha
még nem tetted!

Új funkció a Google Térképben: be…
A Google Térkép új funkciója, amely ötven …

TECHNOKRATA.HU

technokratatechnokrata
3,8 E kedvelés3,8 E kedvelésTetszik az oldal

Hirdetés

Kütyük

 2019. NOVEMBER 19. KEDD

Fitnesz-kiegészítők és az
edzésmonitorozás

KÜTYÜK

SMART HOME









KÜTYÜK E-GAZDASÁG TUDOMÁNY LIFESTYLE SMART HOME GARÁZS MÉDIA IPAR TESZTEK FÓRUM  

Stratégiai együ�működési megállapodás a Magyar Innovációs Szövetség és a Tungsr  SHARE  TWEET  
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