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Model ekosystemu wspierającego komercjalizację na uczelniach.
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Ambasada Izraela w Polsce
Departament Ekonomiczny

Współpracujemy z:



Tworzy:



Projektuje i produkuje zaawansowane urządzenia dla branż 
takich jak medycyna, farmacja, transport, elektronika i IoT.



Analizuje ludzki mikrobiom w celu wsparcia 
diagnostyki medycznej i leczenia.



Dostarcza rozwiązania dla zaawansowanych systemów 
dostarczania leków i nanomedycyny.



Zapewnia przestrzeń laboratoryjną 
dla firm z branży biomedycznej.
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U NAS WYGLĄDA TO TAK!



Inwestor

Spółka celowa      - 







Astma i POChP należą 

do najczęstszych 

chorób - oba są 
nieuleczalne. Jednak 

poprawne leczenie 

może znacząco 

poprawić jakość życia 

pacjentów i wpłynąć 
na skuteczność terapii.
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Contact 
Emil Klucz 
Passio Group Sales Director 

emil.klucz@passiogroup.com 

Waldemar Wiśniewski 
Scientific Data Research Manager 

waldemar.wisniewski@passiogroup.com 
+48 535 499 346 

Passio Group 
Bydgoskich Przemysłowców 6 
Bydgoszcz, POLAND 

www.passiogroup.com




