
E-NNOVATE
MIĘDZYNARODOWE TARGI INNOWACJI

E-NNOVATE to nie tylko targi innowacji. To ekosystem podobnie myślących ludzi chcących wywrzeć

wielki wpływ na sferę wynalazczości. Będąc cyfrową platformą o światowym zasięgu i popularności,

E-NNOVATE.EU wypromuje Państwa innowacyjne pomysły na arenie międzynarodowej.

Misją E-NNOVATE jest dostarczanie najlepszych w doświadczeń innowatorom na całym świecie,

łączenie ich z biznesem oraz wspieranie w działaniach promocyjnych. Targi E-NNOVATE są

przeznaczone dla wynalazców, naukowców, zarówno dużych, jak i małych firm, szkół, uniwersytetów i

instytutów naukowych. Biorąc pod uwagę wciąż niepewną sytuację pandemiczną, oraz możliwe

trudności związane z dalekimi podróżami dla wystawców zagranicznych, umożliwiamy Państwu dwie

opcje udziału w targach E-NNOVATE: pełną - w formie tradycyjnej, oraz wirtualną, pozwalającej na

prezentację wynalazku oraz uczestnictwo w wydarzeniach online. E-NNOVATE daje wystawcom

możliwość • tradycyjnej i wirtualnej prezentacji • dyskusji z renomowanymi członkami jury na całym

świecie • udziału w darmowych szkoleniach i dyskusjach • doskonałej reklamy • uzyskania

prestiżowych i cennych nagród w postaci medali, dyplomów oraz voucherów na udział w targach

wynalazczości na całym świecie.

W tym roku zapraszamy Państwa do zaprezentowania innowacji jednocześnie na tradycyjnych jak i na

wirtualnych stoiskach. To najbardziej efektywna forma prezentacji, pozwalająca nie tylko na ekspozycję

Państwa rozwiązań podczas samych targów. Promocja na platformie www.e-nnovate.eu sprawi, że

świat pozna Państwa również z perspektywy wirtualnej rzeczywistości! Organizatorem targów jest IBS

GLOBAL, natomiast współgospodarzem tegorocznej edycji - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgoszczy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony targów: https://e-nnovate.eu/

Termin: 

22-24/06/2021

Miejsce:

Bydgoszcz, Polska

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

http://www.e-nnovate.eu/
https://e-nnovate.eu/
mailto:contact@ibsglobal.pl
http://www.e-nnovate.eu


W RAMACH 
CENY 

ZAPEWNIAMY

• Zgłoszenie wynalazku na targi 

• Wsparcie techniczne 

• Asystę i pomoc językową przy prezentacji wynalazku 

na targach tradycyjnych lub online

• Prezentację wynalazku w przypadku braku 

przedstawiciela

• Transport plakatów 

• Opiekę na miejscu 

• Wysyłkę zdobytych nagród w przypadku udziału w 

targach online



USŁUGI 
DODATKOWE

• Organizacja misji gospodarczej, rozmów B2B 

• Tłumaczenie opisu wynalazku na j. angielski 

• Projekt i druk plakatu 

• Transport podręcznego eksponatu, ulotek itp.

• Rezerwacja lotu, hotelu, transferów

• … i wiele innych na Państwa życzenie



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Edyta Wołczyk, CEO

tel.: +48 799 040 774

e.wolczyk@ibsglobal.pl

www.ibsglobal.pl

mailto:e.wolczyk@ibsglobal.pl
http://www.ibsglobal.pl/

