
Andreea Marin Banica - medalia de aur la Salonul de Inventii de la Geneva
Inovatia adusa body-urilor pentru copii din gama Violet i-a adus Andreei Marin Banica medalia de aur la
Salonul de Inventii de la Geneva, informeaza Realitatea TV. Vedeta a declarat ca ea a fost inspirata de
fetita sa, Violeta, considerand, totodata, ca noul model de body este mai confortabil pentru micuti.
Andreea Marin Banica a subliniat ca o parte a incasarilor obtinute din vanzarea produsului, va ajunge la
copiii care sunt nevoiti, datorita bolilor severe, sa stea perioade lungi in spital. 
  
  Medalia vedetei de televiziune nu este singura care i-a parvenit Romaniei, pentru ca, potrivit Agerpres,
aur a castigat si inventatorul roman, Corneliu Birtok-Baneasa. El a fost premiat cu medalia de aur la
actuala editie a Salonului International de Inventii de la Geneva, dupa ce a prezentat in fata juriului un
dispozitiv dinamic de transfer al aerului care permite o crestere a randamentului motoarelor cu ardere
interna. Inventia poate fi folosita in industria auto si asigura o mai buna racire a motorului in paralel cu
reducerea consumului de carburanti si a emisiilor poluante. ''Se creeaza un usor efect de supraalimentare
care creste proportional cu viteza deplasarii autovehiculului si o crestere a randamentului volumetric a
motorului cu ardere interna. Arderile amestecului carburant sunt complete, emisiile poluante si consumul
de carburant scad'', a precizat inventatorul dispozitivului premiat la Geneva. Inventia sa a mai fost
premiata cu medalie de aur la Salonul International Inventika 2009 si cu premiul special al Asociatiei
Nationale a Inventatorilor din Polonia, la aceeasi manifestare, dar si cu medalia de argint a Salonului
International Eureka Bruxelles 2009. 
  
  Salonul International de Inventii de la Geneva se afla la editia cu numarul 38 si a reunit aproape 1.000
de inventii din 45 de tari, manifestarea desfasurandu-se in perioada 21-25 aprilie.
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