


KDO 
JSME?



Naše vize?

Nastavit nový globální standard 
pro přístup k informacím a to 
nejen v oblasti analytické 
chemie.

Pomáháme chemikům najít to, co 
skutečně potřebují, a společnostem 
být efektivní s jejich marketingem.



PROBLÉM



DATA





Co chybí?

Moderní technologie, umělá 
inteligence a znalost analytické 
chemie v oblasti IT.

Efektivní vyhledávání a rychlý
přístup k těm správným informacím 
jsou v dnešní internetové době tím 

klíčovým.



LABRULEZ JE 
ŘEŠENÍM



Co je
LabRulez?

LabRulez je skupina webových stránek primárně 
pro oblast analytické chemie, která přináší 
zcela nový přístup k informacím a nabízí 
komplexní služby především pro komerční 
prodej a marketing.

Tvoříme nové pravidla

Je to virtuální svět, který má ambice stát se místem, 
kde najdete všechny potřebné informace snadno, 
rychle a přehledně.

Propojujeme lidi

Spojujeme lidi a pomáháme řešit jejich problémy, 
sdílet myšlenky a informace v oblasti analytické 
chemie.



Novinky a zprávy ze 
světa vědy a technologií

● Zdroj informací z oblasti analytické chemie, 
výzkumu a technologii podložen vědeckou 
expertízou

● Novinky z oblasti instrumentace, aplikací 
nebo konferencí

● Pohled na současné problémy lidstva jako 
životní prostředí, potraviny nebo zdraví očima 
odborníků

● Vše moderně, přehledně a jednoduše 



Všechny dokumenty 
na jednom místě

● Rozsáhlá a rostoucí databáze

● Jedinečný přístup k aplikacím, 
vědeckým a technickým článkům, 
posterům, příručkám nebo 
prezentacím  

● Snadná a přehledná filtrace

● Rychlé a pokročilé vyhledávání



Webináře

● Komplexní zdroj odborných informací 
ze světa separačních technik, 
hmotnostní spektrometrie nebo 
atomové spektroskopie ve formě 
webových seminářů.



Nejbližší akce

● Přehled budoucích, ale i historických 
školení, konferencí, seminářů a dalších 
akcí zejména v České republice. 
Rozšiřte své obzory a nenechte si ujít 
zajímavé události.



Přehled Produktů a 
služeb

● Kompletní přehled přístrojů a 
příslušenství všech výrobců v daném 
oboru

● Unikátní technologické propojení s 
knihovnou a všemi aktivitami na 
portálech LabRulez

● Snadná a přehledná filtrace

● Rychlé a pokročilé vyhledávání



Profil společností

● Propojení veškerých Vašich aktivit na 
našem portálu

Kariéra

● Cílená nabídka pracovních pozic v 
oboru analytické chemie.

● Hledáte práci nebo spolehlivého 
zaměstnance?



Responzivní design

Celý náš web je plně responzivní. Ať již tedy 
chcete číst své každodenní vědecké 
novinky v telefonu, registrovat se na 
webinář v tabletu nebo stahovat 
dokumenty pro svoji práci v počítači, 
máme pro Vás optimalizované řešení.





NÁŠ PŘÍNOS 
PRO UŽIVATELE



Novinky na jednom 
místě

Ať už hledáte nové nebo 
staré informace, najdete je 
přehledně a snadno. U nás to 

najdete a rychle

Rychlé vyhledávání a 
filtrování pomocí 

nejnovějších 
algoritmů.Sdílejte zajímavé 

informace

Ať už Vás zajímají jakékoli 
novinky, dostaňte je do světa 
a sdílejte je se všemi 
ostatními.

Databáze  
kontaktů

Vaše zprávy, publikace, 
aplikace, postery nebo 

přednášky rádi na našem 
portálu zveřejníme.Šetřete čas, získejte 

přesné výsledky

Už nemusíte navštěvovat 
desítky různých webů a trávit 
hodiny hledáním. Na jednom 
místě rychle a transparentně 
najděte, co hledáte.

Získejte jednoduchý, 
rychlý a přehledný 
přístup k informacím

Chceme pro Vás vytvořit globální webovou platformu, 
která bude první jasnou volbou pro vyhledávání 
informací ve vašem oboru.

Naším hlavním cílem je přinášet relevantní a 
personalizované informace z oblasti analytické 
chemie a umožnit Vám s nimi efektivně pracovat.



NAŠE
BUDOUCNOST



Virtuální akademie a 
školící centrum

Připravujeme virtuální akademii, kde 
naleznete komplexní informace o teorii a 
principech, uživatelské tipy a triky, 
odborné příručky nebo návody, jak řešit 
vaše problémy a výzvy.

E-shop a bazar

Otevřeme pro Vás největší virtuální e-
shop s lokálními partnery, a také tržiště s 
použitými přístroji, kde naleznete vše 
potřebné pro Vaši práci.



.

Jsme projekt s 
globálním 
potenciálem



Děkuju za 
pozornost!


