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Міжнародний форум „INNOVATION MARKET” (МФІМ) — місце зустрічі новаторів, винахідників, виробників провідних інноваційних технологій, авторів Startup-проектів з представниками підприємств — потенційних споживачів,
зацікавлених в технологічному оновленні виробничих процесів, акселераторами інвестиційних проектів, експертами в
різних галузях економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, представниками авторитетних
інвестиційно-фінансових установ України, Польщі та Китаю, з політичними лідерами України.

Програма

Місія:
Інтеграція національного інтелектуального потенціалу
та іноземного досвіду в інноваційний розвиток України.

22 листопада

Мета:
Системне сприяння об’єднання зусиль влади, науки,
інвесторів та бізнесу для інноваційного ринку України.
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Економічна платформа

ВИСТАВКА

Завдання:

Екологічна платформа

1. Комерціалізація та просування на національні та
міжнародні ринки науково-технічних розробок українських науковців та новаторів.
2. Створення механізму взаємодії новаторів та бізнесу.
3. Створення умов для розвитку високотехнологічного
бізнесу в Україні.
4. Пошук можливостей для переходу національної
економіки на інноваційний шлях розвитку.

Соціальна платформа
КОНФЕРЕНЦІЯ

МАЙСТЕР
КЛАСИ

Учасники:
• Вищі навчальні заклади, академічні інститути;
• Науково-дослідницькі інститути, конструкторські
бюро, науково-технічні об'єднання і науково-виробничі об'єднання, які не відносяться до академій;
• Startup - учасники;
• Винахідники з авторськими правами та з Ноу-хау;
• Виробники гаджетов та представники сучасних тем;
• ЗМІ.

КРУГЛІ
СТОЛИ

STARTUP
АЛЕЯ

Ефективність МФІМ посилює паралельне проведення
Міжнародного промислового форуму, в якому за довгорічною статистикою беруть участь від 300 до 600 компаній з
30 країн світу. Учасники та відвідувачі Промислового
Форуму доповнять цільову аудиторію МФІМ.

Чому варто взяти участь у МФІМ?
• щоб продемонструвати свої розробки та винаходи безпосередньо керівниками провідних виробничих підприємств,
представникам наукових, інвестиційних та фінансових структур;
• щоб навчитися перетворювати свою ідею або проект в інноваційну продукцію з яскравою „упаковкою” і реальним
бізнес-планом. Тільки учасники МФІМ зможуть взяти участь у майстер класах компанії „BSHARKS” — авторитетного
бізнес-акселератора з командою понад 200 міжнародних фахівців рівня МВА з професійним досвідом в області проектного менеджменту, маркетингу, інвестиційного менеджменту та бізнес-планування;
• щоб поспілкуватися з експертами різних галузей економіки;
• щоб отримати консультації юристів-фахівців з питань інтелектуальної власності та реєстрації авторських прав;
• щоб знайти контакт з представниками міжнародних фондів у сфері підтримки розвитку високих технологій та інших
фахових організацій;
• щоб ознайомитися з досвідом колег, зробити самооцінку своїх досягнень, зміцнити та розширити свої професійні
зв’язки.
• щоб бути почутим представниками влади, які формують політику у сфері науки і виробництва.
Все це — на єдиному сучасному майданчику в насиченій програмі МФІМ протягом 3-х днів.
Запрошуйте відвідати цю цікаву подію друзів, партнерів, клієнтів, учнів та студентів, співробітників.

З питань участі звертатись за телефонами: +38 (044) 201-11-44; 206-87-17
e-mail: ifim@innovationmarket.com.ua; www.innovationmarket.com.ua

