Załącznik nr 2
Wykaz imprez targowo-wystawienniczych i konferencji, na których zorganizowane zostaną stoiska promocyjno-informacyjne
Impreza targowowystawiennicza
CEBIT

Miejsce

Opis

Hanower, Niemcy

CeBIT to Światowe Targi Technologii Informatycznej, Telekomunikacyjnej i Technik Cyfrowych. To
również największe na świecie międzynarodowe targi komputerowe. Targi odbywają się każdego roku
na obszarze terenów targowych w Hanowerze. Organizatorem jest Deutsche Messe AG. Targi zajmują
powierzchnię około 450.000 m², a ostatnią edycję odwiedziło ponad 850 000 gości.

GAMESCOM

Kolonia, Niemcy

Największe w Europie i jedne z największych na świecie targów gier komputerowych, odbywające się
od 2009 roku w Koelnmesse w Kolonii w Niemczech. Organizowane są przez Bundesverband
Interaktive Unterhaltungssoftware (German Federal Association of Interactive Entertainment
Software). W 2013 r. odwiedziło je 275 000 fanów elektronicznej rozrywki z 71 krajów, ponad 5000
dziennikarzy i 567 wystawców z 39 krajów, a w 2014 roku 275 000 fanów z 83 krajów, około 5300
dziennikarzy i ponad 600 wystawców.

Mobile World Congress Barcelona, Hiszpania

Mobile World Congress to największe europejskie targi branży IT/ICT. W Barcelonie spotyka się cała
branża mobilnej telekomunikacji i sieci telefonii komórkowych. Prezentowane są nowe usługi,
aplikacje, tablety, czytniki i smartfony. Edycja z 2015 r. przekroczyła oczekiwania organizatorów –
w targach uczestniczyło 2 199 wystawców, 94 000 odwiedzających z 200 krajów. Z roku na rok MWC
przyciąga więcej uczestników niż jakiekolwiek inne targi z branży.

Futurecom

Największe i najbardziej profesjonalne wydarzenie sektora IT/ICT w Ameryce Południowej. Celem
Futurecom jest zgromadzenie najsilniejszych graczy rynku i zaproponowanie firmom oraz specjalistom
z branży stymulującego środowiska dla rozwoju branży i networkingu. Statystyki z edycji w 2014 r.
świadczą o tym jednoznacznie – 14 500 odwiedzających, 4500 delegatów, 302 mówców, 350
wystawców oraz 23 813 m2 powierzchni wystawienniczej.

Rio de Janeiro, Brazylia

Japan IT Week

Tokio, Japonia

Jest to największa i najbardziej prestiżowa impreza branżowa prezentująca rozwiązania z zakresu
technologii informacyjnej, na którą składa się 11 powiązanych ze sobą wydarzeń dedykowanych m.in.
zagadnieniom rozwoju oprogramowania, bezpieczeństwa informacji, marketingu cyfrowego,
technologii mobilnych, cloud computing i in. Targi JAPAN IT WEEK z roku na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Uczestnikami targów są przedstawiciele wiodących firm z branży IT,
eksperci oraz pasjonaci. JAPAN IT WEEK jest najlepszym miejscem do promocji i pobudzenia popytu
na oferowany produkt na japońskim rynku oraz nawiązania współpracy z japońskimi i innymi
zagranicznymi przedsiębiorcami sektora IT. Podczas Japan IT Week w 2015 r. w targach udział wzięło
83 683 odwiedzających, obyło się 12 wystaw oraz 91 sesji konferencyjnych.

Tokio Game Show

Tokio, Japonia

Tokyo Game Show to międzynarodowa impreza wystawiennicza branży gier komputerowych,
przyciągająca co roku ok. 240 000 zwiedzających (w tym ok. 50 000 profesjonalistów), 400 wystawców
(w tym ok. połowa zagranicznych) i ponad 1 000 uczestników spotkań b2b z całego świata. W 2014 r.
zaprezentowano ponad 1 300 tytułów gier z kilkunastu kategorii. Program targów co roku obejmuje
sesje uprzednio zaaranżowanych bilateralnych spotkań oraz konferencje.

Hong Kong Electronics Hong Kong, Chiny
Fair i International ICT
Expo

Hong Kong Electronics Fair to największe targi elektroniczne w Azji. Podczas Hong Kong Electronics
Fair 2015 (Edycja Wiosenna) zaprezentowano wszystkie rodzaje produktów i usług elektronicznych
takich jak produkty audio-wizualne, elektronika, produkty z kategorii eco-friendly, i-World, packaging
& design, systemy nawigacyjne, inspection & certification, usługi i in. Podczas edycji w 2014 r. na
powierzchni wystawowej 65 027m2, HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2014 przyciągnęło blisko 2 764
wystawców oraz 61 299 odwiedzających targi.
Międzynarodowe Targi ICT w Hong Kongu to odbywająca się równolegle z Hong Kong Electronics Fair
międzynarodowa impreza targowa poświęcona branży IT/ICT. W 2015 r. wydarzenie zgromadziło 580
wystawców z 13 krajów świata. Targi odwiedziło prawie 30 tys. osób. W tracie Targów prezentowane
są następujące sektory branży IT/ICT: aplikacje mobilne, komputery i urządzenia peryferyjne,
marketing cyfrowy, handel elektroniczny, e-learning, IT outsourcing, smartfony i tablety,
telekomunikacja i sieci.

Gitex

Dubaj, Zjednoczone
Emiraty Arabskie

GITEX Technology Week to jedne z największych i najważniejszych targów branży technologii
informacyjnych i komunikacyjnych na Bliskim Wschodzie. Podczas tych targów są prezentowane nowe
rozwiązania i inwestycje informatyczne wyznaczające światowy poziom w branży IT. Jest to miejsce
spotkań z wizjonerami z firm będących liderami na rynku światowym, m.in. Facebook, Alibaba, Coca
Cola, Boeing, BP and Vodafone. Targi to najlepsza droga do rynku ICT Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji
Południowej. Na edycję w 2015 r. dotychczas zarejestrowało się 143 000 odwiedzających ze 150
krajów.

E3

Los Angeles, Stany
Zjednoczone

Targi E3, czyli Electronic Entertainment Expo (E3), to jedne z największych targów gier wideo na
świecie. Targi odbywają się co roku w halach Los Angeles Convention Center. W trakcie targów
odbywają się premiery najbardziej wyczekiwanych przez fanów tytułów na rynku gier komputerowych.
W 2014 r. targi odwiedziło ponad 52 tys. osób. Przeszło 300 wystawców zaprezentowało ponad 1600
tytułów gier.

China Digital
Entertainment Expo &
Conference (China Joy)

Szanghaj, Chiny

Międzynarodowe Targi Branży Cyfrowej Rozrywki. Wydarzenie odbywa się corocznie pod koniec lipca
w Szanghaju i jest największą imprezą dla branży gier komputerowych w Chinach i jedną z największych
w Azji. W trakcie targów prezentowane są zarówno gry komputerowe, konsolowe, a także na
urządzenia mobilne, jak również akcesoria do gier. W 2015 r. Targi zgromadziły ponad 430 wystawców
z całego świata, w tym m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Rosji, Niemiec, Francji,
Hiszpanii, Japonii, Tajwanu i Chin. W 2015 r. Targi odwiedziło 430 tys. zwiedzających.

Pioneers Festival

Wiedeń, Austria

Pioneers Festival jest to jedna z największych imprez technologicznych w Europie. W wydarzeniu,
odbywającym się co roku w Wiedniu, bierze udział około 2500 osób. Wśród nich nie brakuje ekspertów
w dziedzinie innowacji i start-upów, a także właścicieli przedsiębiorstw z całego świata. W ramach
wydarzenia organizowany jest Startup Challenge - konkurs dla najbardziej innowacyjnego
przedsiębiorstwa. Zwycięzca zostaje wyłoniony ostatniego dnia Pioneers Festival, mając możliwość
zaprezentowania się przed ogromną publicznością i zainteresowania swoją działalnością
potencjalnych inwestorów. Udział w tym wydarzeniu jest okazją do zapoznania się z najnowszymi
kierunkami rozwoju technologii oraz wschodzącymi trendami.

Web Summit

Lizbona, Portugalia

Web Summit to cykliczna konferencja dla branży IT odbywająca się dotychczas w Dublinie. Od 2016
Web Summit będzie miał nową lokalizację – Lizbonę. Wydarzenie jest największą tego typu imprezą w
Europie i gromadzi przeszło 20 tysięcy uczestników z przeszło 100 krajów świata. Uczestnicy
wydarzenia to firmy z branży nowych technologii, przedstawiciele globalnych korporacji IT, liderzy
opinii oraz przedstawiciele międzynarodowych mediów branżowych.

TechCrunch Disrupt

San Francisco, USA

TechCrunch Disrupt jest prestiżową konferencją organizowaną przez jeden z najpopularniejszych
portali w branży technologicznej na świecie. Podczas konferencji prezentowane są przełomowe
rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne firmy technologiczne z całego świata. Częścią
wydarzenia jest Startup Battlefield – konkurs, w którym innowacyjne firmy prezentują się przed
inwestorami, przedstawicielami mediów oraz zebraną publicznością.

