
ICAN ONLINE

INTERNATIONAL INVENTION INNOVATION
COMPETITION IN CANADA

iCAN to pierwsze międzynarodowe wydarzenie wynalazców, jakie kiedykolwiek odbyło się w Kanadzie.

Jest to miejsce globalnej wymiany, w którym uczestnicy z całego świata zbierają się w sieci, uczą się

i prezentują swoje kreatywne pomysły i produkty, a także otrzymują nagrodę za swoją ciężką pracę

i poświęcenie na rzecz kreatywności i innowacji. Głównym celem jest zorganizowanie specjalnej

platformy, aby połączyć różnorodność kreatywności w jednym miejscu i ożywić globalną kulturę

wynalazków oraz zapewnić wyjątkowe możliwości światowym wynalazcom, aby rozszerzyć ich

międzynarodowy krajobraz akademicki, biznesowy i komercyjny. działania i sieci w Kanadzie.

iCAN jest najważniejszym wydarzeniem w Kanadzie dla wynalazców z całego świata, które wykazało

ciągły wzrost od pierwszej edycji w 2016 do 2017-2019 oraz do zeszłorocznej 5. rocznicy w 2020 r., która

była najwyższym rekordem wydarzenia pod względem liczby uczestników. W ostatnich 5-ciu edycjach

iCAN w latach 2016 ~ 2020 wzięli udział uczestnicy z 81 różnych krajów, którzy na nowo zdefiniowali to

wydarzenie jako prawdziwą globalną scenę dla światowych wynalazców w Toronto w Kanadzie.

W tym roku szósty Międzynarodowy Konkurs Innowacji Wynalazczych w Kanadzie iCAN 2021 odbędzie

się online.

Zapraszamy do odwiedzenia strony targów: https://www.tisias.org/ican-2021.html

Termin: 

28/08/2021

Miejsce:

Toronto, Canada

Zapytaj o cenę:

contact@ibsglobal.pl

mailto:contact@ibsglobal.pl


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/

