IBS GLOBAL
ZAPRASZA:

INOVA CROATIA
46. Międzynarodowe
Targi Wynalazczości

12-14.10.2022
OSIJEK, CHORWACJA
LIVE EVENT!

INOVA CROATIA 2022
INOVA SPECIAL EDITION NEW CONCEPT
INOVA to międzynarodowe targi wynalazczości, na których od 1971 roku regularnie prezentowane są
najlepsze rozwiązania innowacyjne w Chorwacji i na świecie.
INOVA to wystawa innowacji, nowych produktów i projektów młodych wynalazców. Wynalazki będą
oceniane przez międzynarodowe grono jurorów. Najlepsze rozwiązania otrzymają prestiżowe
nagrody i wyróżnienia, a organizator targów, Stowarzyszenie Wynalazców w Zagrzebiu we
współpracy z Miastem Zagrzeb oraz WIIPA (World Inventors and Intellectual Property Associations)
gwarantuje ogromną frekwencję biznesową oraz wysoki poziom organizacji wydarzenia.
W dniach 12-14 października zapraszamy Państwa na cztery dni do miasta Osijek, na 46-tą edycję
targów wynalazczości INOVA CROATIA, Organizatorzy targów jak zawsze, oprócz profesjonalnego
eventu, przygotowali dla wystawców kilka atrakcji w ramach akcji promocyjnej swojego kraju na
arenie międzynarodowej. Targi INOVA CROATIA to nie tylko prezentacja wynalazków przed gronem
międzynarodowych jurorów, ale przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.
Tradycyjna odsłona targów INOVA CROATIA 2022 to między innymi:
Uroczyste otwarcie targów
Prezentacja i ocena wynalazków pod kątem nagród platynowych
Warsztaty tematyczne związane z promocją wynalazków i ich komercjalizacją
Ceremonia wręczenia nagród, CREATIVITY NIGHT INOVA z kolacją, muzyką, rozrywką
Wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem.
6 miesięcy specjalnej promocji online (strona internetowa targów, YouTube) .

INOVA CROATIA to targi przeznaczone dla wynalazców, przedsiębiorców, właścicieli własności
intelektualnej, grup uczelni i uniwersytetu, instytutów naukowych oraz naukowców.
Targi INOVA co roku przyciągają liczne delegacje wynalazców, członków grupy WIIPA z Tajwanu,
Malezji, Polski, Wietnamu, Korei, Kambodży, Tajlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej,
Kanady, Federacji Rosyjskiej, Iranu i innych krajów świata.

INOVA CROATIA 2022
Program targów
DZIEŃ 0 - (11.10.2022)
Zakwaterowanie wystawców, montaż stoisk.
DZIEŃ 1 - (12.10.2022)
09:30 - odjazd autobusu spod hotelu na targi INOVA
10:00 - 11:30 - końcowa aranżacja stoisk
12:00 - uroczyste otwarcie targów
13:00 - 17:30 - ocena wynalazków przez międzynarodowe jury
18:00 - odjazd autobusu z targów do hotelu
DZIEŃ 2 - (13.10.2022)
09:30 - 12:30 - odjazd autobusu spod hotelu na targi INOVA
12:30 - 17:30 - ocena wynalazków przez międzynarodowe jury
18:00 - odjazd autobusu z targów do hotelu Best Western Premier Hotel Astoria
DZIEŃ 3- (14.10.2021)
10:00 - odjazd autobusu spod hotelu na targi INOVA
11:00 - 16:00 - Business Plans competition, BE THE ROLE MODEL EXHIBITION
16:00 - 17:00 - Demontaż stoisk
17:00 - uroczystość ogłoszenia wyników, kolacja w ramach Creativity night Ceremony
20:00 - odjazd autobusu do hotelu
DZIEŃ 4 (15.10.2021) - OPCJA DLA ZAINTERESOWANYCH
11:00 - 17:00 - rozmowy biznesowe z zaproszonymi partnerami

INOVA CROATIA 2022
Oferta cenowa
IBS GLOBAL oferuje kompleksową organizację udziału w targach.
W ramach ceny zapewniamy: zgłoszenie wynalazku na targi * wsparcie techniczne * asystę i pomoc
językową przy prezentacji wynalazku na targach * prezentację wynalazku w przypadku braku
przedstawiciela * transport plakatów * opiekę na miejscu.
Rejestracja 1 wynalazku: 4 900 zł netto + 23% VAT
Rejestracja 2 wynalazków: 9 500 zł netto + 23% VAT
Rejestracja 3 wynalazków: 13 800 zł netto + 23% VAT
Rejestracja 4 i więcej wynalazków (oferta indywidualna)
Organizacja dedykowanych rozmów B2B w dniu 15.10.2022 (spotkanie z min. dwoma
potencjalnymi partnerami): 2100 zł netto
Usługi dodatkowe, na podstawie odrębnego zamówienia: tłumaczenie opisu wynalazku na

● projekt i druk plakatu ● transport podręcznego eksponatu, ulotek itp.
● organizacja misji gospodarczej, rozmów B2B ● rezerwacja lotu, hotelu, transferów
j. angielski lub chorwacki

Termin przesyłania zgłoszeń: 10.09.2022.

Zapraszamy do kontaktu,
Edyta Wołczyk,
CEO, IBS GLOBAL
Dyrektor ds. Marketingu, WIIPA
Wyłączny przedstawiciel targów INOVA na Polskę
tel.: +48 799 040 774,
e-mail: e.wolczyk@ibsglobal.pl
www.ibsglobal.pl

