
18 . 20 PaŹdziern ika 2017 

, 

DAJ :ię Poznać! 

POKAż ŚWIATU :wój wYnalazek 

, 

, 
Małych i Srednich PrzedSiębiorstw 

NAWIĄŻ kontakty 

ZYSKAJ nOWe pomY:ły 



Wyspa Wynalazków 
Targi Biznes Expo 
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M.lly<h I Sltdnl(h Pf1ed'),lfbll)m ..... 

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Eur.peJski K.ngres Malych i Średnich Przed.i~bi.r.tw z r.ku na r.k cieszy 

.i~ c .... z wi~k$Zym ",ufaniem przed.~bi.",ów, praktyków bizne.u , 

.am.IZ4d. wców, ludzi nauki - Jednym slowem tych wszystkich , którym bliska 

Je.t idea r.zw.Ju . O ",si~gu , prestiżu i uniwer.:alnym wymiarze K.ngre.u 

naJd.bitnieJ mówi4 liczby: sw.JIJ wied~ i k.ntakty biznesowe d. tej p.ry 

bud.walo z nami blisko 25 tys~cy •• ób . 1\'lko w ubieglym roku w ponad 80 

panelach i wydarzeniach t.wa"ysZ4cych wz~l. udzial 5500 ucze.tników z 35 

pań.tw, którzy z uwag~ :ledzili również .fert~ 120 wy.tawców p.dcza. Targów 

Bizn e. Exp • . 

W tym r.ku idziemy • kr.k dalej . • Uw.lnić bizne.! · t. wiel.pla.zczyzn.wy 

p.stulat pl%eds~bi.",ów, który wy ... ;., g.t.w.Ść zmiany p ... wa , p •• taw 

pl%ed.~bi.",z.ści, .twa",ia s~ na n.we techn.l.gie czy ekspans~ "'g ... niczn,. VII 

edycja K.ngre.u b~dzie aren~ wymiany myśli, zd.bywania p ... ktyczneJ wiedzy .... z 

p.zy.kiwania k.ntaktów i na~dzi niezb~dnych d. prowadzenia dzialaln.ści 

g •• p.da",zej. Liczne ... Je i war.:ztaty p.pr.wadZ4 ekspe",i i p ... ktycy. K.ngre. b~dzie 

również .kazJlJ d. nawitzania w.pólp ... cy handl.weJ z pl%ed.~bi.",ami z krajów UE 

.... z min .: Chin , USA, I ... nu , Bial.rusi. 

Wy.pa Wynalazków Jest miejscem gdzie ml.dzi, utalent.wani k.n.trukt.rzy, 

wynalazcy, nauk.wcy, m.g4 zaprezent.wać .w.Je mechaniczne dzieła .dwiedza)l}cym 

Targi Bizn .. Exp •. Udzial w VII EKMŚP .... z Targach Bizne. Exp. Je.t .zan.~ dla 

w.zy.tkich wy.tawców, którzy cenil! •• bie t. ,. p •• ~p.we, n.w.cz .. ne i bliokie 

czl.wiek.wi. T. d •• k.nala .kazja dla p •• zerzenia h.ryz.ntów nie tylk. bizne •• wych , 

ale i nauk.wych , m.żliw.ść .p.tkania różn.rodnych .p.lObów widzenia .... z 

dy.ku.Ji. na)ważniejszych a.pektach w.pólcze.n.ści. 



Oferta wystawiennicza 

• 9m2 - powierzchni wystawienniczej 
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Molłydl ł $Itdnł(h Pntd~błorst'lll 

• Powierzchnia Je>t wyposażona w: wyklad,in~ , podl,!, .. nie PllldU , w:pólna dla 

caleJwy:py ramp~ oświ.tleniow~ 

• Możliwe Je:t także dodatkowo ",mówienie :tolika, krzeal dla wystawców, 

prezentowanych obiektów 

Zasady formalne 

• Należy wypelnić ",I,!,zony do maila lonnularz 

• Kolejno uzupelniony druk prze:lać poc~ tradycyJn~ do Regionalnej Izby 

GospodaltzeJ w Katowicach (ul. Opol:ka 1540·084 Katowice) oraz mailowo na adre: 

· kpio:ektlrig .katowice.pl 

• Równocześnie dokonuJ'!' powyższych lonnalności, zobowitzani s, Państwo do 

uiszczenia opiaty netto 1000 zl + VAT (nr konta oraz .zczególy dot. przelewu· Jak Je:t 

to opisane w lonnularzu) 

• Tak zakończy .~ pierw.zy etap lonnalnosci· na bieŻ'!'o będ, Pań.two 

inlonnowani o .zczególach i pos~pach w ramach przygotowań Wyspy Wynalazków, 

integralnej c~ści Targów Bizne. Expo towarzy.Z'!'ych VII Europejskiemu Kongresowi 

Małych i Średnich Prz.d.~bio,.tw w Katowicach 



Kwestie organizacyjne· dni wystawy 
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• Mali! pań.two możliwo:ć prezentowania .woich wynalazków i materialów 

promocyjnych przez trzy dni trwania VII EKMŚP tj . 18, 19, 20 października 2017 , 

w godzinach od 9:00 do 17:00 (.tanowi.ko powinno być pllygotowane plled 

otwan:iem Targów Bizne. Expo) . 

• Cala Wy.pa Wynalazków zloka lizowana Je.t w M~dzynarodowym Centrum 

Kongresowym na Targach Bizne. Expo (.pecJalneJ .trefie gdzie poszczególne 

instytucje/firmy/ radio i telewizja mali! .woJe .tanow;,ka i punkty ek.pozycyJne). 

• II o:ć o dwiedzallJcYc h to od 4,5 d o 5 ty. ~cy. 

• Dodatkowo oaba prezentUJt<a obiekt w ramach Wy.py Wynalazków 

otllyma .pecjalny identyfikator wystawcy (wy.tawca ma również prawo brania 

udziału w pozo.talych wydarzeniach i .amym VII EKMŚP Jako ucze.tnik) . 



Uwagi 
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• Doplyw energii .lekt,y"neJ, przek",cza.l!<eJ :tandardow4 moc płlJdU .Iektl)'cznego· 

za dodatkow4 opla1lJ. 

• Dodatkowe zamówienia mebliwystawienni:,ych; . kontaktkpiose~.katowice.pl 

• Wra, z prz.,laniem Zgloszenia udzialu w Targach Bizn., Expo należy wplacK 

50" warto:ci wynikaJ4ceJ ze zgloszenia . Pozostal4 cz~:c ,obow~zań należy 

uregulować w tenninie do 18.092017r. Podane ceny s4 cenami netto , do któ,ych 

należy doliczyć 23" podatku VAT. 

• W przypadku dokonania korekt w karcie Zgloszenia należy każd4 zmian~ 

prz.,ylać na p;:mie na odpowiedniej karcie zamówienia. 

• Warunkiem udos~pnienia stoiska na Targach wystawcy J.,t dożenie wszystkich 

wypelnionych kart Zglo .. enia Ud,ialu i uiszczenie wplaty w wy.oko:ci 100" 

należno:ci wynikaJ4ceJ z zamówienia . 

• Numer konta , na które należy wnosK opiaty: 87 124013301111 0010 

70103963 

Regionalna I,ba Go.podarcza w Katowicach , ul. Opolska 15 , 40·084 Katowice, 

z dopiskiem TARGI BIZNES EXPO 


