
        Targi EuroLab - wszystko dla laboratoriów 

Już wkrótce najważniejsze w Polsce spotkanie branży laboratoryjnej. Od 29 do 31 marca 
br., podczas 19. edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych 
EuroLab, ludzie nauki i świata biznesu będą poznawać nowości sprzętowe, produktowe i 
wymieniać się doświadczeniami. Równolegle zostaną zorganizowane 6. Międzynarodowe 
Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia odbędą się w Centrum 
Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. 
 

Targi EuroLab to spotkanie polskich i zagranicznych specjalistów z branży laboratoryjnej. To 

właśnie tu eksperci z instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych i wszelkiego typu 

laboratoriów mogą poznać najnowszy asortyment produktów, sprzętu i usług. Wydarzenie jest 

także źródłem informacji o nowoczesnych technikach i metodach badawczych, które dla 

przedstawicieli przemysłu stanowią inspirację do rozwijania oferty.  

 

Pełen wachlarz możliwości 
Wśród wystawców znajdą się producenci i dystrybutorzy m.in.: wyposażenia laboratoriów, 

aparatury analitycznej, sprzętu optycznego, kontrolno-pomiarowego czy substancji chemicznych. 

Obecne będą także instytucje certyfikujące oraz firmy i jednostki, które posiadają rozwiązania i 

usługi dla laboratoriów. Będzie można znaleźć ofertę w następujących sektorach: analityki 

chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii, 

materiałoznawstwa i techniki kryminalistycznej. Zostanie wyodrębniony również dział inżynierii i 

ochrony środowiska.  

 

Prezentowany na EuroLab szeroki asortyment obejmujący wiele nowości z pewnością dostarczy 

przedstawicielom branży rozwiązań niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 

Wśród prezentowanej oferty znajdą się m.in.: precyzyjne wagi, cyfrowe mikroskopy, nowoczesne 

wirówki, mikrowirówki, młynki wirnikowe, statywy do pipet, narzędzia do pomiarów, wzorcowania, 

pełen wachlarz sprzętu do pobierania, transportu i przechowywania materiału. 

  

Program merytoryczny 
Ważną częścią targów jest program merytoryczny, którego tematyka dotyczy aktualnych dla 

branży zagadnień. To wyjątkowa okazja by skorzystać z doświadczenia wybitnych naukowców i 

ekspertów, którzy podzielą się ze słuchaczami wiedzą podczas licznych konferencji, seminariów i 

wykładów. Nad doborem ważnych dla branży tematów oraz najwyższym poziomem 



merytorycznym czuwa Rada Programowa. Tworzą ją wybitni naukowcy i eksperci, którzy na co 

dzień kierują kluczowymi instytucjami naukowo-badawczymi w Polsce.  

W programie znajdą się: konferencja „Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania 

dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", którą zorganizuje Polskie 

Centrum Akredytacji, cykle wykładów Głównego Urzędu Miar oraz Klubu Polskich Laboratoriów 

Badawczych POLLAB i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, których przedstawiciele omówią 

problemy laboratoriów.  

 

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej przygotuje natomiast konferencję „Laboratoryjna 

hematologia i immunohematologia”, a Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 

„Laboratorium na chipie - rewolucja w diagnostyce medycznej i biologii”. Z kolei na spotkanie 

„Choroby neurodegeneracyjne: modele badawcze i nowe potencjalne możliwości terapeutyczne” 

zapraszają naukowcy z Katedry Biologii Molekularnej oraz Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka 

Uniwersytetu Gdańskiego. Ze słuchaczami spotkają się także eksperci Centrum Nauk 

Biologiczno-Chemicznych oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy 

Targów EuroLab będą mogli spotkać się też ze specjalistami z Katedry i Zakładu Mikrobiologii 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu oraz Stowarzyszenia "Rozwój Mikrobiologii" podczas sesji „Drobnoustroje, czy wiemy o 

nich wszystko?”. 

 

Osoby zainteresowane tematyką techniki kryminalistycznej z pewnością docenią wiedzę, którą 

podzielą się eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie 

podczas konferencji „Badanie dowodów rzeczowych w celu ustalenia przebiegu zdarzenia”. 

Program merytoryczny uzupełnią prezentacje wystawców. 

 

Więcej informacji o targach oraz programie znajduje się na stronie www.targieurolab.pl. 

 


