Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w E-NNOVATE 2021, pierwszych na świecie
MIĘDZYNARDOWYCH TARGACH INNOWACJI, które w zeszłym roku połączyły światowych
innowatorów na pierwszej na świecie wirtualnej platformie. Druga odsłona tegorocznej edycji targów
odbędzie się w dniach 20-21 września.
E-NNOVATE to nie tylko targi innowacji. To ekosystem podobnie myślących ludzi chcących wywrzeć
wielki wpływ na sferę wynalazczości. Platforma internetowa o światowym zasięgu i popularności,
www.e-nnovate.eu wypromuje Państwa innowacyjne pomysły na arenie międzynarodowej.
Misją targów E-NNOVATE jest promocja innowacji w skali światowej, łączenie nauki z biznesem oraz
wspieranie we wszelkich działaniach upowszechniających osiągnięcia naukowe.
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, w tym roku umożliwiamy naszym Wystawcom wirtualny
udział w wydarzeniu, pozwalający na prezentację wynalazku oraz uczestnictwo w wydarzeniach
online.
Edycja czerwcowa (22-24 czerwca) poświęcona była ocenie wynalazków przez międzynarodowe jury,
szkoleniom online i dyskusjom panelowym. Zorganizowaliśmy ją dla wystawców zagranicznych, którzy
z powodów pandemicznych nie byli w stanie uczestniczyć osobiście w wydarzeniu. Edycja online
zgromadziła prawie 200 wynalazków z 16 krajów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi tutaj.
Edycja wrześniowa przewidziana była w formie tradycyjnej. Wciąż niepewna sytuacja pandemiczna
uniemożliwiła nam jednak organizację tradycyjnych targów, a wystawcom - podróże. W związku z tym,
zdecydowaliśmy się na kontynuację bezpiecznej wersji online na wzór edycji czerwcowej. Odbędzie
się ona w dniach 20-21 września.
E-NNOVATE daje wystawcom możliwość • wirtualnej prezentacji • dyskusji z renomowanymi
członkami jury na całym świecie • udziału w darmowych szkoleniach, panelach dyskusyjnych •
doskonałej reklamy • uzyskania prestiżowych i cennych nagród w postaci medali, dyplomów oraz
voucherów na udział w targach wynalazczości na całym świecie.
SPOSÓB PREZENTACJI WYNALAZKU ONLINE
E-NNOVATE może pochwalić się pierwszym na
świecie, przyjaznym dla użytkownika Wirtualnym
Stoiskiem, które pozwala Wystawcy zaprezentować
dwa plakaty - dotyczący wynalazku i reklamujący
wystawcę - oraz prezentację wideo o wynalazku lub
Państwa firmie. Każdy zgłoszony wynalazek otrzyma
własne wirtualne stoisko, a zwiedzający będą mogli
zagłosować na innowacje, które zrobią na nich
największe wrażenie.
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Czerwcowa, wirtualna edycja E-NNOVATE cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. W ciągu
trzech dni portal E-NNOVATE.EU odwiedziło ponad 7000 użytkowników, a oficjalna strona odnotowała
ponad 20 400 odsłon. Wszyscy uczestnicy targów mogli wziąć udział w szeregu szkoleń i seminariów.
Poruszane tematy obejmowały promocję wynalazków i innowacyjnych firm w oparciu o marketing w
mediach społecznościowych, wprowadzenie do Design Thinking dla innowacji oraz możliwe
scenariusze biznesowe w erze post-koronawirusowej.
NAGRODY E-NNOVATE
● Medale platynowe, złote, srebrne i brązowe ● Cyfrowo weryfikowalne certyfikaty ● Nagroda
publiczności za najpopularniejszy wynalazek (głosowanie online na platformie e-nnovate.eu) ●
Nagrody specjalne instytucji międzynarodowych ● vouchery na udział w międzynarodowych targach
i konferencjach
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W E-NNOVATE 2021
Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do 14 września 2021 na adres
contact@e-nnovate.eu. Po otrzymaniu formularza, prześlemy do Państwa link do rejestracji
wynalazku na platformie e-nnovate.eu .
OPCJE UDZIAŁU:
PAKIET WIRTUALNY
✓ Stoisko wirtualne na platformie www.e-nnovate.eu
✓ Panele dyskusyjne i szkolenia online
✓ Prezentacja i ocena wynalazku online
✓ Promocja na portalach społecznościowych organizatora targów
✓ Wysyłka nagród
W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Edyta Wołczyk, CEO
IBS GLOBAL
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