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Wydarzenie, którego celem jest przybliżenie wizji innowacyjnego, skoordynowanego, 'zielonego' oraz otwartego
rozwoju, na którym skorzystają wszyscy interesariusze, oraz promocja innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez
implementację strategii dynamicznego wzrostu gospodarczego.
W ramach wydarzenia Global Innovation and Enterprenuership Fair 2016, zorganizowane zostaną 4
kategorie aktywności: fora, wystawy, transakcje oraz konkursy. Poniżej przedstawiamy informację od
organizatora na temat wydarzenia.

1. W pierwszej kategori "Fora", znajdzie się szereg następujących aktywności:

Chengdu Global Innovation and Entrepreneurship Forum (Opening Ceremony). Dyrektorzy
departamentów chińskich ministerstw, burmistrzowie miast chińskich oraz z zagranicy, jak również sławni
przedsiębiorcy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich dokonań w dziedzinie innowacyjności oraz
przedsiębiorczości oraz podzielenia się nowymi pomysłami dotyczącymi tych kwestii. Ceremonia odbędzie
się 24 czerwca, w godzinach 9:00 - 12:00. Na spotkanie przybędzie około 600 gości, w tym około 200
zagranicznych.

Innovation Forum for Mayors of International Sister Cities of Chengdu. Burmistrzowie oraz wice
burmistrzowie 20 miast partnerskich Chengdu, zaprezentują mechanizmy oraz metody pobudzania
innowacyjności oraz rozwoju przedsiębiorczości. Podzielą się doświadczeniami oraz wspólnymi obawami, w
celu pomocy swoim partnerom. Forum będzie podzielone na 2 części: prezentacje oraz dyskusję. Odbędzie
się 24 czerwca w godzinach 14:00 - 17:00. Spodziewana liczba gości wynosi 130.

China-Europe Innovation Cooperation Forum. Reprezentanci parków innowacyjnych, centrów
rozwoju, inkubatorów innowacyjności, centrów technologicznych, uczelni wyższych itp. zarówno z Chin jak
i Europy, szefowie departamentów, oraz konsulowie generalni ambasad 17 państw europejskich zostaną
zaproszeni do dyskusji na temat utworzenia systemu dla współpracy pomiędzy Chinami a Europą
nastawionej na rozwój innowacyjności. Spotkanie zostało zaplanowane na 25 czerwca, w godzinach 14:00 17:00. Liczba spodziewanych gości wynosi około 100 osób.

Global Forum for Entrepreneurial Universities. Przedstawciele Ministerstwa Edukacji ChRL,
reprezentanci Stanford University, Duke University, University of Washington oraz Tsinghua University
wygłoszą szereg prezentacji. Będą oni debatować na temat innowacyjności oraz rozwoju technologii na
uczelniach wyższych, rozwoju programów dla utalentowanych studentów oraz rozwoju kształcenia
przedsiębiorczości. Forum zaplanowane zostało na 24 czerwca, w godzinach 14:00 - 17:00. Spodziewana
liczba gości wynosi 200.

Technology Innovation Forum for Higher Education Institutions from International Sister Cities
of Chengdu. Reprezentanci uczelni wyższych z miast partnerskich miasta Chengdu, instytucje naukowe
miasta Chengdu, uniwersytety, ośrodki badawcze z zagranicy współpracujące z miastem Chengdu oraz
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agencje samorządu lokalnego zostaną zaproszone na forum, którego celem jest budowanie platformy
wymiany pomiędzy ww. instytucjami by promować wzajemny rozwój oraz rozwijać współpracę w zakresie
naukowym. Podczas forum utworzony zostanie "The Alliance of Higher Education Institutions from
International Sister Cities of Chengdu". Forum odbędzie się w dniach 24-25 czerwca. Przewidywana liczba
uczestników wynosi 60.

Top 10 Future Technologies Forum. Przedstawiciele ośrodków naukowych, Chińskiej Akademii Nauk,
Chińskiej Akademii Inżynierii, badacze instytucji rządowych oraz prywatnych przedsiębiorstw zostaną
zaproszeni do dyskusji na temat 10 najlepiej prosperujących technologii przyszłości oraz nowych osiągnięć
technologicznych. Na wydarzenie przybędzie od 200 do 300 delegatów.

Human Resource Technology and Service Conference. Specjaliści w dziedzinie zarządzania
zasobami ludzkimi ze znanych ﬁrm takich jak Tencent oraz Alibaba zaproszeni zostaną do prezentacji i
dyskusji na temat ewolucji sektora HR, zmieniających się praktyk sektora przy użyciu nowych technologii
oraz rozwoju systemów informacyjnych działów HR. Konferencja odbędzie się 25 czerwca w godzinach
14:00 - 17:00. Spodziewana liczba gości ma sięgnąć 800 osób.

2. Drugim rodzajem aktywności będzie wystawa 2016 Chengdu Global Innovation and Entrepreneurship
Exhibition.

Czas: 9:00-17:00, 24-26 czerwca, 2016
Miejsce: Chengdu Century City New International Convention and Exhibition Center

Skala: wystawa pokrywa obszar 12,000 m2, a bierze w niej udział ponad 500 ﬁrm. Gospodarz zapewnia stoiska
za darmo. Wystawcy mogą uczestniczyć w targach w następujący sposób: po pierwsze, gospodarz wyznacza
obszar o wielkości 3mx3m bezpłatnie dla każdej ﬁrmy na plakaty oraz rozłożenie broszur. Po drugie, wystawcy
mogą zaprojektować swoje własne stoiska, ale muszą poinformować gospodarza z wyprzedzeniem o
wymaganym przez nich obszarze oraz zawartości stoiska. Nie ma limitu w kwestii zawartości wystawy, jednakże
musi ona być związana z innowacyjnością i przedsiębiorczością.

3. W trzeciej kategorii znajduje się seria wydarzeń zatytułowane "transakcje".

Crowd-funding Transaction. Zorganizujemy transakcje crowd-fundingowe; będziemy promować
rezultaty przedsiębiorczości; zbierzemy produkty wyróżniających się start-upów, które jeszcze nie znalazły
się na rynku; będziemy pracować online z organizacjami specjalizującymi się w crowd-fundingu, by założyć
platfotmę crowd-fundingową; zorganizujemy prezentacje tematyczne i selekcje produktów oﬄine;
przeprowadzimy crowd-funding produktów i transakcje; wspomożemy start-upy w transakcjach i
marketingu ich produktów. W tym samym czasie odbędzie się także ceremonia rozpoczęcia Chengdu

4
Equity Crowd-funding Transaction Platform.

Equity Transaction. Głównym założeniem będą transakcje kapitałowe. Reprezentanci wybitnych parków
przedsiębiorczych, wyróżniających się organizacji działających w branży venture capital, prywatnych
inwestorów, grup inwestycyjnych i indywidualnych inwestorów z kraju i zagranicy spotkają się, by
wymienić się doświadczeniami w dziedzinie transakcji kapitałowych.

Talent Exchange Fair. Zaprosimy znane ﬁrmy działające w branży head-huntingu z kraju i zagranicy do
uczestnictwa w targach, aby stworzyć bazę innowacyjnych, przedsiębiorczych, menedżerskich oraz
wysoce wykwaliﬁkowanych talentów z całego świata. Zorganizujemy specjalistyczne wydarzenia dla
instytucji szkolnictwa wyższego, ﬁrm, grup przedsiębiorczych oraz innych zainteresowanych, aby ułatwić
wymianę talentów pomiędzy nimi. Ceremonia podpisania kontraktu wymiany talentów odbędzie się
podczas tej części programu.

Technological Achievements Transaction. Zorganizujemy transakcje technologiczne; założymy
platformę oraz na której można będzie zamieścić osiągnięcia technologiczne. Zorganizujemy także
wydarzenia promujące przepływ informacji o osiągnięciach technologicznych pomiędzy uniwersytetami,
instytucjami badawczymi i ﬁrmami. W tym samym czasie, Chengdu Intellectual Property Right Transaction
Centre zostanie oﬁcjalnie rozpoczęte.

4. W czwartej grupie wydarzeń odbędą się:

China-US Young Makers Competition. W czasie targów odbędzie się także China-US Young Makers
Competition. Zawody te są ważnym wydarzeniem w ramach U.S-China High-Level Consultation on Peopleto-People Exchange (CPE). Gospodarzem tego wydarzenia będzie Ministerstwo Edukacji ChRL, natomiast
organizatorem Chinese Service Center for Scholarly Exchange, Uniwersytet Tsinghua i Intel. Ma to na celu
wspieranie kultury przedsiębiorczości na linii USA-Chiny, a także sprzyjać wymianie doświadczeń pomiędzy
młodymi przedsiębiorcami z USA i Chin.

China-ROK Youth Innovation and Entrepreneurship Contest. Aby zrealizować MOU w kwestii
współpracy w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości podpisanego przez rządy ChRL i Korei Południowej.
Zawody te mają wspierać komunikację pomiędzy młodymi przedsiębiorcami z Chin i Korei Południowej, a
tym samym wspierać innowacje i przedsiębiorczość obu krajów i nadać impuls do szybszego rozwoju
przemysłu. 16 drużyn (ﬁrm) z obu krajów będzie wybrana do uczestniczenia w konkursie. Odbędzie się tam
profesjonalny panel głosowania, ponadto liczyć się będzie także głos publiczności. W międzyczasie ChinaROK Mass Innovation Zone będzie oddana do użytku. Spodziewa się przybycia 300 uczestników 26
czerwca 2016 roku.
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5. Przyjęcie powitalne

Czas: 18:30 – 20:00, 24 czerwca 2016
Miejsce: Crystal Hall, 5 piętro, Century City International Convention Centre
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