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w ińerliłl D1rckcji Przemysłowego Instytufu Motoryzacji, składam
podziękowanie z8 reprezęntowanie i wkład w plomocję Przemysłowęgo Insf,'tutu
Motolyzacji podczas xvl Międzynarodowego Salonu wynalazków
i lnnowacyjnych Technologii ,,Archimedes 2013'', który odbył się w fuiach 1. 4
kwiemia 2013 roku w Moskwie.

Podczas łystawy w Moskwię nasz lost''tut zaprezentował dwa
innowacyjne fozwiąz iai,'UrząĄzeue amiejszające obciąźenia dynamiczne
działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas fóęIzśnla
czołowego pojazdu'', oraz,'Urz4dzenie przyft yglując€ dzięai pIzew oż,o|\e
w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu". Pomimo tego,
że auto|zy naszych rozwiqzń nie mogii być obecni podczas trwania wystawy
Państwa Ftrla doskonale poradziła sobie z ich ptezertaĄą. Najlęszym tego
dowodem jest uzyskanie złotych medali dla obu Pezentową[ych w Moskwie
rozwiqzań naszego Instytutu. Świadczy to o \łyjątkowej skutęczności Agencji
Promocyjnej INVENTOR.

Jesteśmy w szczęgólności pod wrażeniem doskonałej promoaji Instytutów
Badawczych, którę n& 11 prezentowarrych tozttiązfd] zdobyĘ 10 złotych
i 1 uebrny medal. Takzę sukces całego stoiska zolganizowan€go przez Agęncję
Prornocyjną INVENToR świadczy o wysokim zaangażowaniu i profesjonalnym
podejściu do promocji nauki potskiej.

wartością dodaną do naszego prestiżowego sukcesu w Moskwie jest
zorgarrizowana przez Państwa fimrę kampania PR, która zaowocowała
kilkunastoma ańykułami prasowyni, oraz obecnością na Doj\ł?żniejszych
portalach intęmętowych, promujących nasz Insqfut.

w związt.u z połyższ}'n uważamy Agęncję Promocyjną II.{\.ENToR
Sp. z o.o. za godnego zaufenia partoela oraz profesjonalnego promotora polskiej
myśli tecbnicanej w kaju i zagianicą'

Mamy nadzieję na datszą owocną wspołpracę w promowaniu
innowacyjnych rozwiqzań naszego Instyfu fu .
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