IPITEX

ONLINE
BANGKOK INTERNATIONAL INTELLECTUAL
PROPERTY INVENTION, INNOVATION AND
TECHNOLOGY EXPOSITION
National Research Council of Thailand (NRCT) jest organizacją rządową posiadającą status
departamentu podlegającą premierowi lub Wicepremierowi. NRCT to kluczowa jednostka doradcza
w Tajlandii ds. rozwoju kraju poprzez badania naukowe i ich zastosowanie. Jednym z głównych
zadań NRCT jest rozwój krajowego systemu badań naukowych poprzez formułowanie krajowej
polityki i strategii badań naukowych, wyznaczanie kierunku, krajowego planu badań naukowych
powinien zmierzać, ocena ogólnego, bieżącego stanu badań naukowych w kraju, opracowywanie
standardów badawczych oraz działanie jako naukowa baza danych.
Jednym z głównych działań NRCT w zakresie promocji wynalazków i innowacji jest współpraca
przy organizacji Thailand Inventors’ Day. Działalność ta trwa od 1995 roku do chwili obecnej.
Z okazji Dnia Wynalazców w Tajlandii powstaje międzynarodowy pawilon prezentujący potencjał
oraz interesujące wynalazki i innowacje międzynarodowych wynalazców. Wydarzenie to jest znane
jako Międzynarodowa Wystawa Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w
Bangkoku (IPITEx), która odbywa się w Tajlandii w dniach 2 - 6 lutego każdego roku w celu
nawiązania współpracy między tajskimi i międzynarodowymi wynalazcami i organizacjami.
W tym roku, z obawy przed ograniczeniami w podróżach międzynarodowych ze względu na skutki
pandemii COVID-19, konkurs IPITEx będzie odbywał się online.
Nadal jednak istnieje międzynarodowy pawilon w celu promowania wynalazków i innowacji
podczas wydarzenia. Goście i uczestnicy krajowi mogą odwiedzać Państwa stoisko
za pośrednictwem platformy internetowej. Ponadto wynalazki i innowacje zostaną opublikowane
na stronie internetowej IPITEX. Zapraszamy do odwiedzenia strony targów: https://ipitex.nrct.go.th/

Termin:
2-6/02/2021

Miejsce:
Bangkok,Tajlandia

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

• Zgłoszenie wynalazku na targi
• Wsparcie techniczne

W RAMACH
CENY
ZAPEWNIAMY

• 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

• Organizacja misji gospodarczej, rozmów B2B
• Tłumaczenie opisu wynalazku na j. angielski

USŁUGI
DODATKOWE

• Projekt i druk plakatu
• Transport podręcznego eksponatu, ulotek itp.
• Rezerwacja lotu, hotelu, transferów

• … i wiele innych na Państwa życzenie
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