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MISJA

• Dlaczego Twoja firma 

powstała? 

• Czy masz oficjalną 

misję firmy?

IBS GLOBAL to firma powstała na bazie kilkunastoletniego
doświadczenia w zakresie promowania innowacji i polskiej nauki
na arenie międzynarodowej.

W naszej działalności koncentrujemy się na promocji
i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Naszą misją jest nie
tylko promowanie polskiej nauki na scenie światowej, ale przede
wszystkim łączenie jej z biznesem w ujęciu globalnym.

Kojarzymy partnerów biznesowych i organizujemy dedykowane
międzynarodowe misje gospodarcze dla polskich firm i jednostek
badawczych.

Jesteśmy autorem i organizatorem Międzynarodowych Targów
Innowacji E-NNOVATE oraz współorganizatorem
międzynarodowego konkursu dla młodych wynalazców Global
Young Scientist Challenge.

Jesteśmy członkiem dwóch największych stowarzyszeń
promujących wynalazczość: IFIA - International Federation of
Inventors' Associations oraz WIIPA - World Invention Intellectual
Property Associations.

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem targów
wynalazczości promowanych przez nas w bieżącym roku.



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

https://ipitex.nrct.go.th/
https://ipitex.nrct.go.th/
mailto:contact@ibsglobal.pl


EUROINVENT 
ONLINE
EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY 
AND INNOVATION

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XII Edycję EUROINVENT - Europejskiej Wystawy Kreatywności

i Innowacji, która odbędzie się online w Iasi w Rumunii w dniach 20-22 maja 2021 r. w Pałacu

Kultury Iasi.

Wydarzenie promuje kreatywność i innowacje w kontekście międzynarodowym. Ostatnia edycja

pokazała ponad 500 wynalazków i projektów, będąc największymi w Europie Wschodniej.

Podczas EUROINVENT czołowi wynalazcy, badacze, inżynierowie i naukowcy przedstawią aktualne

zagadnienia badawcze we wszystkich dziedzinach badań.

Podczas EUROINVENT odbywają się: Wystawa Wynalazków i Badań ● Międzynarodowa

Konferencja na temat Innowacyjnych Badań (ICIR) ● Salon Książki Techniczno-Naukowej,

Artystycznej i Literackiej ● Europejska Wystawa Sztuk Wizualnych

Cel wystawy: ● Upowszechnianie wyników badań ● Partnerstwa i umowy ● Tworzenie i rozwijanie

nowych pomysłów badawczych ● Transfer technologii;

Zapraszamy do odwiedzenia strony targów: http://www.euroinvent.org/

Termin: 

20-22.05.2021

Miejsce:

Iasi, Rumunia

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

http://www.euroinvent.org/
mailto:contact@ibsglobal.pl
http://www.euroinvent.org/


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


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


ITE LONDON
INTERNATIONAL INVENTION & TRADE EXPO

ITE, International Invention & Trade Expo 2021 zapewnia platformę biznesową dla wynalazców,

producentów i brokerów do zaprezentowania swoich najnowszych produktów i innowacji oraz wymiany

wiedzy.

Targi ITE to przede wszystkim sprzyjające miejsce do wymiany, w której wynalazcy i potencjalni

inwestorzy mają okazję nawiązać doskonałe kontakty w miłej i pozytywnej atmosferze.

Londyn jest oknem na innowacje i nowe technologie, a zatem jest łącznikiem, który umożliwia

przedsiębiorcom i badaczom spotkanie z inwestorami i potencjalnymi partnerami w celu opracowania

i zmaterializowania ich projektu oraz promocji i komercjalizacji ich produktów.

Wydarzenie to oferuje platformę innowacji, profesjonalne miejsce spotkań, które gromadzi różnych

graczy ze świata innowacji, badań, rozwoju i finansów, obejmuje takie obszary, jak energia, medycyna,

technologie informacyjne, lotnictwo, biochemia i wiele innych.

Uczestnicy walczą o medale, nagrody specjalne oraz ordery zasługi UK MERITS of Innovation

Management (w stopniu Chevalier, Officer i Grand Officer)

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://iitexpo.co.uk/Home

Termin: 

23-24.09.2021

Miejsce:

Londyn, UK

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

http://iitexpo.co.uk/Home
mailto:contact@ibsglobal.pl


INOVA-CROATIA
INTERNATIONAL INVENTION SHOW

INOVA to międzynarodowe targi wynalazczości, na których od 1971 roku regularnie prezentowane są

najlepsze rozwiązania innowacyjne w Chorwacji i na świecie.

Co roku INOVA przyciąga liczne delegacje wynalazców, członków WIIPA z Tajwanu, Malezji, Polski,

Wietnamu, Korei, Kambodży, Tajlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Kanady, Federacji

Rosyjskiej, Iranu i innych krajów świata.

INOVA to wystawa innowacji, nowych produktów i projektów młodych wynalazców. Wynalazki będą

oceniane przez międzynarodowe grono jurorów, a najlepsze rozwiązania otrzymają prestiżowe nagrody

i wyróżnienia (m. in. nagrodę burmistrza Zagrzebia, nagrodę za najlepszy wynalazek chorwacki oraz

międzynarodowy). Po raz drugi zostaną też przyznane Platynowe nagrody dla najlepszych z najlepszych

eksponatów.

Organizator, przy wsparciu Władz Miasta zapewnia również atrakcyjny program wydarzeń

towarzyszących, takich jak zwiedzanie miasta, uroczysta kolacja z regionalnymi potrawami.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://inova-croatia.com/en/home-page-english/

Termin: 

14-17.10.2021

Miejsce:

Zagrzeb, Chorwacja

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

mailto:contact@ibsglobal.pl


MIIEX ONLINE

MACAO INTERNATIONAL INNOVATION 
AND INVENTION EXPO

Ósma edycja największych Międzynarodowych Targów

Innowacji i Wynalazczości MIIEX w Macao, w tym roku, z

powodu niepewnej sytuacji epidemicznej, będzie

przeprowadzona w formie on-line. Międzynarodowe jury,

prezentacja wynalazków, wpis do katalogu oraz medale i

dyplomy dla nagrodzonych wynalazków to tylko krótka

zapowiedź tego niezwykle interesującego wydarzenia.

W związku ze zmienioną formułą targów, zmieniamy również

cenę i zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.ifia.com/mobile_event/mieex2020-macau-sar/

Termin: 

23-25.10.2021

Miejsce:

Macao, Chiny

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

mailto:contact@ibsglobal.pl


IIIF 
INDIA INTERNATIONAL INVENTION FAIR

Międzynarodowe Targi Innowacji w Indiach (IIIF) służą promocji wynalazków, innowacji i myśli

naukowej. Głównym celem targów jest promocja i sprzedaż technologii. Podczas targów uczestnicy

będą mieć możliwość zdobycia medali, międzynarodowych nagród specjalnych, spotkania potencjalnych

klientów i partnerów biznesowych.

Targi oferują udział w konferencjach, warsztatach i spotkaniach B2B. Na Targach IIIF spodziewanych

jest ponad 9000 odwiedzających, 70 partnerów biznesowych oraz ponad 400 rozwiązań innowacyjnych

z 30 krajów, na powierzchni bliskiej 1000 m2..

Miasto Hyderabad liczy 10 milionów mieszkańców, historycznie znane jako "City of Pearls", centrum

handlowe pereł i diamentów. Pojawienie się przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego w

latach 90-tych doprowadziło do nadania temu obszarowi nazwy India's "Genome Valley", a określenie

"Cyber City" to nazwa miasta obejmująca tereny firm informatycznych, takich jak Microsoft, Google.

Targi IIIF to nie tylko możliwość prezentacji swoich osiągnięć naukowych i nawiązania doskonałych

kontaktów biznesowych. To również doskonała okazji do poznania orientalnej kultury, tradycji

i niepowtarzelnej kuchni indyjskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://iiaevents.com/

Termin: 

15-17.11.2021

Miejsce:

Hyderabad, Indie

Zapytaj o cenę:
contact@ibsglobal.pl

mailto:contact@ibsglobal.pl


KIDE 
KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION
& DESIGN EXPO 

2021 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE), którego organizatorem jest World

Invention Intellectual Property Association (WIIPA) oraz Taiwan Invention Products Promotion

Association (TIPPA) odbędzie się w formie tradycyjnej, w International Convention Center Kaohsiung

(ICCK).

Kaohsiung, drugie pod względem wielkości miasto na Tajwanie, zmierza w kierunku, eko, tech,

i kulturalnego rozwoju. Miasto cieszy się słonecznym i przyjemnym klimatem przez cały rok.

Z powodzeniem wykorzystało również swoją bogatą historię i kulturę, zasoby górskie i oceaniczne

przekształcając je w cudowne atrakcje turystyczne. Kaohsiung, jako jeden z najważniejszych węzłów

transportowych w Azji Południowo-Wschodniej, posiada doskonałą sieć transportu publicznego w

Kaohsiung, z dobrze rozwiniętą trójwymiarową siecią zapewniającą transport morski, powietrzny

i lądowy.

Targi KIDE, jedna z największych targów w Azji, jest nie tylko doskonałą platformą dla wynalazców do

zaprezentowania badań, przedstawienia pomysłów i wymiany poglądów z uczestnikami z ponad 26

krajów, lecz także do zdobycia interesujących kontaktów biznesowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.wiipa.org.tw/edcontent_d.php?lang=en&tb=3&id=632

Termin: 

02-04.12.2021

Miejsce:

Kaohsiung, Tajwan

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/

