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OD ORGANIZATORA

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w 3. edycji
Międzynarodowych Targów Wynalazczości
i Innowacji E-NNOVATE 2022, które w zeszłym
roku połączyły innowatorów na całym świecie          
na wirtualnej platformie e-nnovate.eu.  

E-NNOVATE to nie tylko targi innowacji. 
To wydarzenie, podczas którego nauka spotyka
się z biznesem. Platforma internetowa  
o światowym zasięgu i popularności, 
www.e-nnovate.eu wypromuje Państwa
innowacyjne pomysły na arenie międzynarodowej, 
a osobisty udział w wydarzeniu pozwoli 
na prezentację osiągnięć szerokiej publiczności,
nawiązać ciekawe relacje z potencjalnymi
partnerami oraz uczestniczyć w wielu
wydarzeniach towarzyszących.

Misją targów E-NNOVATE jest promocja innowacji
w skali światowej, łączenie nauki z biznesem oraz
wspieranie wystawców we wszelkich działaniach
upowszechniających osiągnięcia naukowe.
Targi E-NNOVATE są przeznaczone dla 
 naukowców, start-upów, dużych 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,
targi będą się odbywały w formie hybrydowej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Edyta Wołczyk
Dyrektor E-NNOVATE
CEO, IBS GLOBAL

O TARGACH
Edycja online (2-3 czerwca) poświęcona będzie ocenie
wynalazków przez międzynarodowe jury, szkoleniom online   

i dyskusjom panelowym. Będzie ona przeznaczona dla
wystawców zagranicznych, którzy z powodów
pandemicznych nie będą w stanie uczestniczyć osobiście  

 w wydarzeniu.   
  

Edycja LIVE (8-10 czerwca) poświęcona będzie prezentacji
wynalazków w formie tradycyjnej, konferencjom,

spotkaniom, uroczystości wręczenia Grand Prix i nagród
specjalnych. To ta część wydarzenia, w której polscy          
i zagraniczni uczestnicy będą mogli nawiązać nowe relacje,

spotkać się z partnerami biznesowymi lub naukowymi oraz
uczestniczyć w interesujących wydarzeniach
towarzyszących.

Ubiegłoroczna edycja E-NNOVATE cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem uczestników. 

Portal E-NNOVATE.EU odwiedziło ponad 23 tys.
użytkowników, a oficjalna strona odnotowała ponad 

170 tys. 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.  

http://www.e-nnovate.eu/


JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W E-NNOVATE 2022
Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia 

do 6 maja 2021 na adres contact@e-nnovate.eu .  

Po otrzymaniu formularza, prześlemy do Państwa link do
rejestracji wynalazku na platformie www.e-nnovate.eu

ZAPYTAJ O CENĘ SPECJALNĄ!  

Udział w tradycyjnym wydarzeniu w dniach 8-10
czerwca
Rejestracja jednego wynalazku
Stoisko na wydarzeniu tradycyjnym 

Stoisko wirtualne na platformie www.e-nnovate.eu 
Ocena wynalazków przez międzynarodowe grono
jurorów 

Promocja na portalach społecznościowych organizatora
targów 

Uroczystość rozdania nagród
Gratisowy wstęp na szkolenia i panele dyskusyjne
„Bydgoszcz to Business. B2B Meetings” - rozmowy
przedstawicieli biznesu z międzynarodowym
środowiskiem wynalazców i naukowców, na które
zaproszeni zostaną przede wszystkim przedsiębiorcy z
Bydgoszczy i z całego kraju, przedstawiciele władz
miasta, w tym jednostek odpowiedzialnych za rozwój
biznesowo-gospodarczy.
Kąciki eksperckie 

"Bydgoszcz After Hours" - zwiedzanie najciekawszych
miejsc Bydgoszczy

W OFERCIE:

Wycieczka krajoznawcza do Torunia w dniu 10.06.2021; 

W programie: Łuk Cezara, Kościół Mariacki, Rynek
Staromiejski, Gospoda flisacza, pomnik Kopernika, Dom
Kopernika, Krzywa Wieża, zespół murów obronnych,

spichrze, Brama Żeglarska, Droga Królewska, Katedra
Świętojańska, Brama Mostowa, Rynek Nowomiejski,
przyziemia Kościoła Św. Mikołaja, czas wolny, lunch

Zapraszamy do udziału w jednym z najważniejszych
wydarzeń w świecie innowacji w Europie! 

Zespół E-NNOVATE
www.e-nnovate.eu
+48 799 040 774
+48 574 040 774
contact@e-nnovate.eu 

mailto:contact@e-nnovate.eu
http://www.e-nnovate.eu/

