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Oferujemy ponad 4000 m² nowoczesnej powierzchni 
wystawienniczo-konferencyjnej w samym centrum 
Katowic i Śląska.

WYNALAZKI I INNOWACJE:
dla ZDROWIA 
dla ŚRODOWISKA I PRZEMYSŁU 
POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO, 
JAKOŚĆ I HIGIENĘ ŻYCIA, PRACY,
WYPOCZYNKU

 Główny Patronat Honorowy:



Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG są 
narzędziem promocji innowacyjnych rozwiązań: produktów, technologii 
i usług z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu  
oraz  komercjalizacji.

Targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki  
i biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania  
i rozwój. Odgrywają istotną rolę w dwustronnym przepływie informacji  
i nawiązaniu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz między różnymi 
ośrodkami badawczymi, wpływając na rozwój gospodarczy kraju, a także 
na konkurencyjność przedsiębiorstw. Obecnie kluczem do konkurencyjności 
jest innowacja, a tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia,  
że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych 
może utrzymać się na rynku.

Wystawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych konferencjach, 
seminariach i spotkaniach biznesowych oraz w konkursie INTARG.  
W czasie Targów zostaną również ogłoszone wyniki dwóch krajowych 
konkursów: LIDER INNOWACJI® 2018 oraz MŁODY 
WYNALAZCA 2018. W programie przewidziane są także dodatkowe 
atrakcje takie jak: koncerty, bankiety, wycieczki.  

CEL:
• stworzenie platformy dla bezpośredniego kontaktu, współpracy i spotkań   
  przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu
• transfer technologii
• promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji
• uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci nagród       
   przyznanych za prezentowane rozwiązania przez międzynarodowe jury          
   KONKURSU INTARG®

WYSTAWCY: 
przedstawiciele wielu krajów świata reprezentujący:
• jednostki sfery nauki oraz duże, średnie i małe przedsiębiorstwa różnych      
  branż, oferujące wynalazki i innowacyjne produkty, technologie i usługi 
• start-upy, młodzi wynalazcy
• instytucje otoczenia biznesu, podmioty wspierające lub współpracujące 
  z nauką, samorządy itp.

ZWIEDZAJĄCY: 
wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami,  zarówno w celach 
biznesowych, jak i poznawczych
• przedsiębiorcy różnych branż 
• podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką
• podmioty pragnące rozszerzyć ofertę biznesową o innowacyjne         
   produkty i nowe technologie
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność
• młodzież szkolna
• media

BRANŻE WYSTAWIENNICZE:
•  Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia,          
   Elektryczność i elektronika,  Energetyka, Przemysł włókienniczy,        
   Budownictwo) 
• Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski,       
  Opakowania, Przechowywanie itp.)
• Biotechnologia/Nanotechnologia/Środowisko/Chemia
•  Zdrowie/Medycyna/Fitness 
• Przemysł spożywczy i żywność 
• Bezpieczeństwo i ochrona
•  IT
•  Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design, Gry/  
   Zabawki, Dom i ogród) 
• Usługi/Doradztwo/Ubezpieczenia/Finanse 

PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH: 
Konkurs INTARG; Konferencje; Sesje branżowe; Spotkania biznesowe; Gala 
wręczenia nagród INTARG®; Gala finałowa Konkursu LIDER INNOWACJI® 2018 
oraz MŁODY WYNALAZCA; Networking cocktail; Koncert

EDYCJA 2017 W LICZBACH: 
• 179 wynalazków (wzrost o 18 %)
• 19 krajów uczestniczących: Argentyna, Belgia, Bośnia i Hercegowina,           
  Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Indonezja, Iran, Kanada, Malezja, Meksyk,   
  Polska, Rumunia, Rosja, Tajlandia, Tajwan, USA oraz Wietnam (wzrost o 27 %)
• ponad 1200 uczestników konferencji i prezentacji (wzrost o 23 %)
• ponad 3600 zwiedzających (wzrost o 19 %)
• liczne relacje w mediach -prasie, radiu, telewizji, Internecie (wzrost o 26 %)

www.intarg.haller.pl 



SPOSÓB WYSTAWIANIA SIĘ NA TARGACH: 
stoiska indywidualne lub wspólne (narodowe, branżowe, instytucjonalne) 

KONKURS INTARG:
Wystawcy mają możliwość zgłoszenia wynalazków i innowacji do 
konkursu celem ich oceny przez międzynarodowe jury. W czasie 
Gali zakończenia INTARG, zostaną wręczone nagrody przyznane 
przez jury oraz patronów wydarzenia:
• Medale złote, srebrne i brązowe
• 12 Nagród/medali platynowych – za najlepszy wynalazek w branży
• Grand Prix
• Statuetki i puchary
Rejestracja wynalazków do konkursu INTARG odbywa się online. 
Dostęp do strony rejestracyjnej zostanie odblokowany w kwietniu 2018 roku, 
o czym wystawcy zostaną powiadomieni drogą mailową. 

STREFA EKO (CITY, TRANSPORT, INDUSTRY, LIFE-STYLE)
Wiodącym tematem wydarzenia jest promocja prośrodowiskowych  
i ekoinnowacyjnych produktów, technologii i usług przynoszących korzyści  
dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

STREFA KONFERENCJI I PREZENTACJI:
W czasie Targów będą Państwo mieli możliwość:
• zorganizowania konferencji w wydzielonej Strefie Konferencji
  (na warunkach partnersko-sponsorskich)
• zaprezentowania swoich rozwiązań, produktów i usług w otwartej 
  Strefie Prezentacji (bezpłatnej dla wystawców)

STREFA NETWORKINGOWA: 
Spotkanie biznesowe zorganizowane dla wszystkich uczestników wydarzenia.
Podczas kilkuminutowych rozmów w parach, mogą Państwo zaprezentować 
swoją działalność, wymienić wizytówki i porozmawiać o możliwej współpracy.
Zapraszamy!

STREFA START-UP INTERNATIONAL:
Jej misją jest prezentacja innowacyjnych produktów stworzonych przez 
młodych i kreatywnych przedsiębiorców z różnych branż, w celu budowania 
relacji, wymiany doświadczeń i kojarzenia innowacyjnych start-upów   
z firmami dysponującymi doświadczeniem i potencjałem inwestycyjnym.  
Jest to inicjatywa wspierająca wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw  
i rozwój gospodarczy. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• ZGŁOSZENIA do udziału w Targach przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2018. 
  Po tym terminie prosimy o kontakt przed przesłaniem zgłoszenia.
• Karta zgłoszeniowa wraz z cennikiem stanowi załącznik do oferty. 

www.intarg.haller.pl 



ORGANIZATORZY:
EUROBUSINESS-HALLER we współpracy z FUNDACJĄ HALLER PRO INVENTIO 

Obroki 133, 40-833 Katowice
tel.+48 32-355 38 00

e-mail: intarg@haller.pl  
www.intarg.haller.pl

Patronat honorowy: Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Urzędu Patentowego, Marszałek Województwa 
Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
Patronaty honorowe międzynarodowe: International Federation of Inventors’ Associations IFIA, World Invention Intellectual 
Property Associations WIIPA
Patronat: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
Patronat merytoryczny: Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Główny patronat medialny: Silesion
Patronat medialny:TVP3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Sprawy Nauki, Przegląd Chemiczny, Magazyn Moja Firma, Magazyn 
VIP, Strefa Biznesu, Dziennik Zachodni, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Włókienniczy, Magazyn Gospodarczy FAKTY, Fenomen 
Polska, Świat Elit,  GLOB Energia, Ekologia.pl, staleo.pl, zrobotyzowany.pl, Ekologia
Partner: Fundacja Fortis, Polska Izba Ekologii 

PATRONI EDYCJI 2018




