XV. HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE
2007. június 11-12., MILLENÁRIS PARK
KITŰNŐ LEHETŐSÉG KÉT NAPON KERESZTÜL
• az innovatív vállalkozások, a kutatóhelyek, a felsőoktatási intézmények, ill. a
feltalálók, kutatók számára, hogy szellemi
termékeiket (találmányok, kutatási eredmények, prototípusok, új termékek, szolgáltatások stb.) bemutassák és értékesítésre
felkínálják, vagy saját hasznosítás esetén
szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

• azoknak az intézményeknek a számára
(inkubátorházak, innovációs centrumok,
technológiatranszfer és tanácsadó szervezetek, tőkealapok stb.), melyek a szellemi
eredmények hasznosítását segítik elő, és
ezzel kapcsolatos szolgáltatásaikat kívánják bemutatni, illetve ismertetni.

A „Börzére” egyéb szakmai szervezetek segítségével
a vállalkozók, befektetők széles körét meghívjuk.
A Szellemi Termék Börze látogatása, a tárgyalásokon való részvétel ingyenes.
A résztvevők és a látogatók számára külön térítés nélkül biztosítunk:
• iparjogvédelmi, üzleti és marketing tanácsadást
• műszaki, üzleti információkat
• technológiaközvetítést.
A részvételi díj
(egyéni vállalkozók, feltalálók részére 5000 Ft + áfa;
az Innovációs Szövetség tagintézményei részére 10 000 Ft + áfa;
egyéb szervezetek, cégek részére: 20 000 Ft + áfa), mely tartalmazza
− a 0,9 m x 1,4 m (kettéosztható) poszterfelületet és a kb. 2 m2 kiállítási területet,
− a bemutatás céljára szolgáló asztalt és két széket, áramellátást,
− a börzekatalógusban való megjelenést,
− a sajtótájékoztatón való részvételt, valamint
− az őrzést.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2007. MÁJUS 14.
Jelentkezési lapot az alábbi címen lehet igényelni:
dr. Antos László, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 453-6572, Fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
vagy le lehet tölteni: www.innovacio.hu c. portálról
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INNOFORUM 2007
XV. HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE
JELENTKEZÉSI LAP
(A jelentkezés határideje: 2007. május 14.)
A résztvevő neve: ____________________________________________________________
Cégforma: _________________________________________________________________
Címe: _________ _____________________
irányítószám
Helység

__________________________________
utca, házszám

Kapcsolattartó személy neve: __________________________________________________
Telefon: ________________________________ Telefax: ___________________________
Az Innoforum 2007 Szellemi Termék Börzén részt kívánok (kívánunk) venni. A részvételi
díjat (egyéni kiállítóknak, egyéni vállalkozóknak 5000 Ft + 20% áfa, a Magyar Innovációs
szövetség tagjainak: 10 000 Ft + 20% áfa, egyéb cégek esetében 20 000 Ft + 20% áfa) a
kiküldött számla ellenében 10 napon belül átutalom (átutaljuk) a Magyar Innovációs
szövetség K&H 10200878-31513089-00000000 sz. számlájára Innoforum megjelöléssel.
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a jelentkezés csak az átutalással együtt érvényes. A
részvételi díj kb. 2 m2 kiállítási területet, 0,9 m x 1,4 m (kettéosztható) poszterfelületet,
asztalt, 2 széket és áramellátást, valamint őrzést foglal magában.
A Börzére felkínált témák címét és – a katalógusban való megjelenés céljából – kb. 5–5 soros
leírását a jelentkezési lappal együtt küldöm el.
A kiállításon részt vevő személyek neve: _________________________________________
___________________________________________________________________________

Kérjük jelölje meg a kívánt pontot!
A Börzén tablóval kívánunk megjelenni. Tudomásul vesszük, hogy a tabló elkészítésének költségét (a grafikától függően 6000–7000 Ft) kifizetjük. Az elkészült tabló a
tulajdonunkat képezi.
A Börzén saját tablót kívánunk bemutatni.
A Börzén készüléket kívánunk bemutatni, amelyhez áramforrás szükséges.
A Börzén készüléket kívánunk bemutatni, amelyhez áramforrás nem szükséges.
A Börzén iparjogvédelmi, marketing, üzleti, pénzügyi, egyéb: _____________________
tanácsadást/szolgáltatást kívánunk nyújtani (a megfelelő aláhúzandó).
Egyéb külön kérés: ___________________________________________________________

Innoforum 2007, Magyar Innovációs Szövetség
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel: 453-6572 Fax: 240-5625
innovacio@innovacio.hu

A SZELLEMI TERMÉK BÖRZÉRE AZ ALÁBBI, ÁLTALAM ÜZLETI SZEMPONTBÓL
FONTOSNAK TARTOTT SZEMÉLYEKET, SZERVEZETEKET
JAVASLOM MEGHÍVNI:
(Kérjük a pontos cím megadását)

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________

Kelt _______________________, 2007. ________________ hó ______ nap

aláírás
(cég esetén pecsét is!)
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