ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi’21
ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğu “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve
Üniversite-Sanayi Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi”, 2021 yılında 16-24 Kasım 2021 tarihleri arasında
“Değişen Dünyada Üniversite ve Sanayi El Ele” teması ile Sanal Ortamda düzenlenecektir.
Tüm oturumlar 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde canlı olarak yayınlanacak, devamındaki bir hafta
boyunca ise canlı yayınların video kayıtları çevrimdışı olarak yayında kalacaktır.
16 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında tüm stantlar ziyarete açık olacak, 16-17 Kasım tarihlerinde stant
yetkilileri ile ziyaretçiler canlı görüşme yapabileceklerdir.
2021 Fuar Yenilikleri
•

Fuarda stant açmanın bedeli stant başına sergilenecek patent sayısına bağlı olmaksızın
4.500 TL + %8 KDV olarak belirlenmiştir. Her kurum dilediği kadar patent sergileyebilir.

Dileyen TTO’lara Ek bir Hizmet olarak
•
•
•
•
•

TTO’lar sergileyecekleri patentlerden en fazla 2 patent için ticarileştirme hizmet desteği talep
edebilecekler.
Hizmet kapsamında, patentlerin ön değerlendirmesi yapılarak kısa bir “bilgi notu”
hazırlanacaktır.
Patentlerin teknoloji/uygulama alanlarına göre ilgilenebilecek sanayi kuruluşları arasından en
fazla 2 firma ile TTO’nun görüşmesi sağlanacaktır.
Fuar sırasında yapılacak bu görüşmelere göre TTO, Firma ve ilgili uzman görüşme sonrası için
bir “yol haritası” hazırlayacak ve ÜSİMP tarafından izlenecektir.
Bu ek hizmet için patent başına bedel 1.000 + %8 KDV olarak belirlenmiştir.

Oturumlar
Geçen yıl olduğu gibi, programda üç farklı Oturum vardır:
•

Patent/Teknoloji Sunum (Pitching) Oturumu’nda Katılımcı TTO’lar dilerlerse, sergiledikleri
patentler arasından seçecekleri 2’sinin sunumunu yapabileceklerdir. Sanayici paydaşların da
olacağı Jüri üyeleri tarafından sunumlar değerlendirilecektir. En çok puan alan patent/teknoloji
sunumlarından ilk üçüne para ödülü verilecektir. Ödül miktarları daha sonra açıklanacaktır.

•

Ulusal Kongre Oturumu, her zaman olduğu gibi Fuar temasıyla ilgili konularda belirlenecek
paneller için Çağrılı Konuşmacılar ile düzenlenecektir.

•

Sempozyum Oturumu da serbest bildirilerden oluşacaktır. Katılımcılar üniversite-sanayi
işbirliğini içeren her konuda bildiri gönderebilirler. Oturumda sunulacak bildiriler hakem heyeti
tarafından belirlenecektir.

Stant Özellikleri
Katılımcılar kendilerine tanımlanan dinamik yönetici panelini kullanarak, stantlarını kendi istekleri
doğrultusunda donatabileceklerdir.
Kurum ve İletişim Bilgileri, Kartvizit, Katalog, Banner, Poster ve Video ekleyebileceklerdir.
Kendi stantlarındaki “Canlı Sohbet” ve “Mesajlaşma” özelliklerini kullanabileceklerdir.

Sponsorluk Seçenekleri
▪
▪
▪
▪

Ana Sponsor (20.000 + %8 KDV),
Etkinlik Sponsorluğu (15.000 + %8 KDV),
Oturum Sponsorluğu (7.000 + %8 KDV),
Destek Sponsorluğu (2.500 + %8 KDV)

Tüm başvuruların ÜSİMP Merkez’e (usimp@usimp.org.tr) E-Posta ile iletilmesi rica olunur.

