FOTO GALERIJA_2017.
Vedran na I. Međunarodnoj
konferenciji „Obrazovanje i usavršavanje
kao osnova za buduće zapošljavanje“
(Wakayama University, Wakayama,
Japan, 21.-22. 9.2017.)

Milan - predavanje o energetskoj
učinlkovitosti na drugoj radionici SUECH
projekta „Biomasa –izazovi i
mogućnosti“koja je održana na
Poljoprivrednom fakultetu u
Osijeku,31.10. 2017.

Predstavnici PANONA u Zagrebu lobirali za realizaciju više PANON projekata;
između sastanaka (dvije nacionalne institucije i jedno javno poduzeće) Milan, Franjo i Sreten na kavi u
cafe baru Charlie; Zagreb, 25. kolovoza 2017.
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Nakon posjeta institucijama
i službenih razgovora predah na jezeru PALIĆ;
Lidija, Milan,
organizatorica naše posjete
- dr. sc. Tereza Horvat i
Franjo (srpanj 2017.).

Dana 17. srpnja Udruga „Čepinski
kupus“ je prezentirala u Općini Čepin
- jedan od provedenih koraka u
projektu brendiranja Čepinskog
kupusa: dobiven je jamstveni žig
ČEPINSKI KUPUS – koji je registrian
pri Državnom zavodu za
intelektualno vlasnistvo. Udrugu
„Čepinsku kupus“ vodi Lara - članica
PANONA.

Željko je sudjelovao na Specijaliziranoj konferenciji Klasteri - alat za jačanje konkurentnosti u jugoistočnoj
Europi (Dubrovnik, Hotel Sheraton 10.-11.04.2017.)
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Franjo na XXV. Međunarodnom znanstvenom skupu
„Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom
krugu“,3.-4. studenoga 2017(vijećnica Osječkobaranjske županije)

Milan na XXV. Međunarodnom znanstvenom skupu
„Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom
krugu“,3.-4. studenoga 2017(vijećnica Osječkobaranjske županije)

Hrvoje na 37.konferenciji „Automatizacija u
prometu“ Rijeka, 15.-18. studeni 2017. (Hotel
„Jadran“)

Franjo na 14. Međunarodnoj konferenciji FIBER
WEEK (Brač, 25 – 27. 4.2017.)
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Milan na 26. Forumu
„Dan energije u Hrvatskoj“.
(Zagreb 17.11.2017.)

Hrvoje - izlaže projekt „Solarografija“ u Kulturno
znanstvenom centru Milutin Milanković, Dalj
(lijevo) te daje izjavu za medije (dole); svibanj
2017.

Jedan od rezultata projekta „Solarografija“ (rad s učenicima
osnovnih škola) = zapis šetomjesečnog kretanja Sunca u
Dalju pomoću kamere opskure; fotopapir u limenci na
koju pada svjetlost kroz otvor promjera 1 mm.
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Lara na Konferenciji
o poduzetništvu
(Vinkovci, rujna 2017.)

Milan, Zdenko, Vedran, Lara i Hrvoje (s lijeva na
desno) – autorski tim na konferenciji Kopački rit –
2017. (Istraživački centar, Tikveš, 30. rujna 2017.)

U srpnju je završena izgradnja pogona za proizvodnju
hladno cijeđenih ulja u Bijelom Brdu – tvrtka „Bboil“ koju
vodi Lidija, članica Panona

Zlatko na predavanju članovima Alumni Veleučilišta
u Požegi (prosinac 2017.)

Zdenko u emisiji OSTV (22.4. 2017.)
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Franjo na svečanosti otvaranja
tvornice „BBoil“ u Bijelom Brdu;
tvornicu je pustio u rad
župan Osječko-baranjski Ivan
Anušić.
(Bijelo Brdo, 6.12.2017.)

Franjo i Milan na domjenku
nakon puštanja u rad
tvornice „BBoil“ u Bijelom
Brdu
(Bijelo Brdo, 6.12.2017.)
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