Innovatieplein
Maak gebruik van ons netwerk!
Meer dan 8.000 innoverende bedrijven lezen deze
nieuwsbrief. Oat levert een enorm netwerk aan kennis
en kunde op. Wij noemen dat netwerk ons Innovatieplein. Ook u kunt daarvan gebruikmaken. Bent u
net zoals onze client Orgacure op zoek naar een
partner voor verkoop, of zoekt u een investeerder, of
iemand die kennis heeft van een speciefieke techniek?
Mail dan uw oproep naar innovatieplein@epc.nl
en
wij plaatsen uw bericht hier in onze nieuwsbrief.
Achtduizend paar ogen zien meer dan een, dus
maak gebruik van ons netwerk!

Freshcut (maakt gesneden, geschilde of anderszins
bewerkte stukken groenten of fruit langer houdbaar)
en Orgacure® Travelaid (verhoogt de weerstand van
vers geoogste producten tegen externe factoren en
verlengt de houdbaarheid). Orgacure® zoekt partners
voor verkoop en samenwerking op wereldwijde schaal
in de landbouw, logistiek, bewerkingsindustrie,
kleinhandel en gastronomie. Interesse? Laat het weten via
innovatieplein@epc.nl
Kijk voor meer informatie op www.orgacure.com

Orgacure® maakt van verspilling een kans
Orgacure® is een geconcentreerd poeder dat vers
fruit en verse groenten schoonmaakt en conserveert.
Het voldoet aan de voedselklassennorm
en heeft
geen toxiciteitslabel nodig. Orgacure® is gebaseerd op
vitamines en mineralen en er is, met behulp van
EP&C, octrooi voor aangevraagd. De eerste twee
gelanceerde producten van Orgacure® zijn Orgacure®

Voig EP&C op Twitter!
Op de hoogte blijven van de belangrijkste
IE-ontwikkelingen en de nieuwste
~
workshops van EP&C? Voig dan onze
tweets via @IEinspiration
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Surf naar www.epc.nl
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voor meer informatie en het programma.
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Olivier en Jan Paul
Dutch Patent Attorney
Onlangs zijn Olivier ten Brake en Jan Paul
"d'gd tot Dutch Patent Attorney.
de Hoog b ee I
Bij de beediging beloven ze onder meer .,
geheimhouding, inachtneming van wettehJke
voorschriften en net behartigen van de toevertrouwde belangen. Seide heren hebben
na nun universitaire studie Sc~elkunde nog
een juridische studie van dne jaar gevolgd
Dutch Patent Attorney te worden. Maar
~: zijn nog niet klaar. Ze maken zich op .voor
het laatste deel van de studie. Daarna zlJn
ze European Patent Attorney.
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