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Wrocławski Park Technologiczny to największa w Polsce instytucja otoczenia biznesu tego 

typu, pod kątem liczby firm działających na jej terenie. Ich różnorodność jest dowodem na 

to, że oferta WPT jest dostosowana do potrzeb biznesu różnego typu, działającego w każdej 

skali. 

W WPT działają firmy innowacyjne, przedsiębiorcy i naukowcy z sektora badawczo-

rozwojowego, a także spółki lokujące tu swoje działy badawczo-rozwojowe. Swoje miejsce 

znajdą tu zarówno 

Wrocławski Park Technologiczny położony jest w dynamicznie rozwijającej się, biznesowej 

części Wrocławia. Bez wątpienia jest to dogodna pod kątem logistycznym lokalizacja dla 

rozwoju biznesu. W skład kompleksu WPT wchodzą budynki biurowo-laboratoryjne oraz 

hala produkcyjno-magazynowa Nowa 7 – łącznie jest to 9 obiektów, oferujących 66 tys. 

mkw. powierzchni dla biznesu.  

 

 

 

 

  

DLA BIZNESU W KAŻDEJ SKALI 

 
ulokowanych na terenie WPT 

 
zatrudnionych w firmach z WPT 

Historia WPT >  

Struktura właścicielska WPT > 

Osiągnięcia firm z WPT > 

Blog WPT > 

Organy spółki > 
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PROGRAM ROZWOJU BIZNESU STELLAR HUB 

„Naszą ofertę traktujemy jako 

. Wybierając spośród nich dowolne 

elementy, współpracujące z nami firmy mogą korzystać 

z takiego wsparcia, jakiego potrzebują w danym 

momencie swojego rozwoju. Dzięki temu mogą liczyć na 

osiągnięcie rynkowego sukcesu.” 

 

Maciej Potocki,  

prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego 

Pełne spektrum działalności WPT 

pokazuje 

. Obejmuje on produkty  

i usługi biznesowe, skupione wokół  

9 obszarów prezentujących pełne 

spektrum działalności WPT – od 

wynajmu infrastruktury biznesowej 

przez inkubatory przedsiębiorczości, 

nowoczesne zaplecze laboratoryjne  

i badawczo-rozwojowe, specjalistyczne 

doradztwo, po projekty związane  

z rynkiem Big Science.  
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W WPT działają dwa inkubatory 
przedsiębiorczości Dolnośląski Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości oraz 
Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii, 
w których rozwinęło się ponad 200 firm. 
WPT prowadzi również projekt Academic 
Box. 

W WPT działa 12 nowoczesnych, światowej 
klasy sprzęt laboratoriów i prototypowni. 
Zaplecze badawczo-rozwojowe WPT 
pozwala na zamienianie nawet najbardziej 
nowatorskich pomysłów w rzeczywiste 
produkty. Tu od pomysłu do produktu jest 
tylko jeden krok. 

KOMPLEKSOWE ZAPLECZE DLA BIZNESU 

Infrastruktura biznesowa WPT to 
powierzchnie biurowe i laboratoryjne na 
wynajem, które są szyte na miarę potrzeb 
współpracujących z WPT firm. WPT 
dysponuje 66 tysiącami mkw. powierzchni 
biznesowych oraz centrum szkoleniowym  
i konferencyjnym. 

WIĘCEJ INFORMACJI > 

WIĘCEJ INFORMACJI > 

WIĘCEJ INFORMACJI > 

http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/laboratoria-i-prototypownie/
http://www.startupwro.pl/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/
http://www.technologpark.pl/infrastruktura-biznesowa/


 

 

WROCŁAWSKI PARK TECHOLOGICZNY 

Dla biznesu w każdej skali 

Zakład doświadczalny to unikatowa w skali 
kraju, zaawansowana technologicznie 
instalacja produkcyjna, umożliwiająca 
prowadzenie m.in. testów, up-scalingu 
i optymalizacji związanych z branżą life 
science. WPT jest również koordynatorem 
Klastra NUTRIBIOMED. 

 

 

 

 

 

  

Sektor B+R to ogrom możliwości, które 
specjaliści WPT potrafią ukierunkować  
i wesprzeć ich wykorzystanie konkretnymi, 
specjalistycznymi usługami tj. analizy  
oraz badania standardowe, czy też 
opracowywanie metod analitycznych  
i technologii. 

Hala przemysłowa, czyli Nowa 7 jest 
kompleksowym zapleczem produkcyjno-
magazynowym o powierzchni 20 tys. mkw., 
dostosowanym nie tylko do wymogów 
technologicznych, ale i powierzchniowych 
firm o różnej skali działalności. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI > 

WIĘCEJ INFORMACJI > WIĘCEJ INFORMACJI > 

WIĘCEJ INFORMACJI > 
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BIG SCIENCE HUB to projekt integrujący 
biznes i naukę w wielkim wydaniu, którego 
centralną częścią jest portal  
www.big-science.pl. WPT pośredniczy w 
nawiązywaniu współpracy między polskimi 
firmami a organizacjami Big Science, 
takimi jak CERN lub ITER. 

WPT za pośrednictwem swojej fundacji 
ProMathematica prowadzi Centrum 
Edukacyjne WPT oraz przedszkole 
Technoludek, które wspierają rozwój 
przedsiębiorczości i ciekawości świata 
wśród dzieci i młodzieży. 

WPT wspiera firmy w uzyskiwaniu 
finansowań m.in. w formie pomocy  
de minimis czy programu Bon na dotację, 
prowadzi specjalistyczne szkolenia  
i pomaga nawiązywać kontakty, które  
z czasem przeradzają się długotrwałe 
relacje biznesowe 
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Dziękujemy! 

Wrocławski Park Technologiczny 

ul. Muchoborska 18 

54-424 Wrocław 

 

Kontakt dla mediów:  
 
Agata Ruszała 
agata.ruszala@technologpark.pl 
marketing@technologpark.pl 

+48 781 871 628 

www.technologpark.pl 

http://www.technologpark.pl/
mailto:marketing@technologpark.pl

