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Międzynarodowe Targi Innowacji i Wynalazków INTARG  
są narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii  
i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu, 
oraz  innowacji już wdrożonych i wprowadzonych na rynek.

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 oraz 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.

INTARG umożliwia również zdobycie przez wystawców 
międzynarodowych referencji w postaci medali  i nagród za 
prezentowane wynalazki i innowacje.

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® 2017 oraz MŁODY WYNALAZCA 
2017. W programie przewidziane są także dodatkowe atrakcje 
takie jak: koncerty, bankiety, wycieczki.  

Jak co roku INTARG będzie wspierany przez najważniejsze 
instytucje krajowe i zagraniczne. Informacja o przyznanych 
patronatach i partnerach wydarzenia będzie na bieżąco 
aktualizowana na   www.intarg.haller.pl.

WYSTAWCY: 
• instytuty, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa ;
• startupy, młodzi wynalazcy ;
• instytucje finansowe, podmioty wspierające i współpracujące

z nauką;

ZWIEDZAJĄCY
• przedstawiciele sektora MŚP i dużych firm z różnych branż;
• inwestorzy;
• podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką;
• podmioty szukające biznesowych inspiracji, partnerów;
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność;
• wszyscy zainteresowani innowacjami, wynalazkami;

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;

EDYCJA 2016 W LICZBACH: 
• 150 wynalazków ;
• 15 krajów uczestniczących;
• GRAND PRIX, 12 nagród platynowych, 54 medali złotych i inne;
• ponad 1000 uczestników konferencji, rozmów B2B;
• ponad 3000 zwiedzających;
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SPOSÓB WYSTAWIANIA SIĘ NA TARGACH:
stoiska indywidualne lub wspólne (narodowe, branżowe, 
instytucjonalne) 

PROGRAM TARGÓW: Inauguracja Targów; Konkurs
INTARG; Konferencje; Prezentacje; Spotkania biznesowe; Gala 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród konkursów: INTARG,  
LIDER INNOWACJI i MŁODY WYNALAZCA; Bankiet; Koncert

KONKURS INTARG: Wystawcy mają możliwość zgłoszenia 
wynalazków i innowacji do konkursu.  Wyróżnionym wynalazkom 
zostaną przyznane nagrody: medale złote, srebrne i brązowe; 
nagrody platynowe- za najlepszy wynalazek w branży; nagroda 
Prezesa Urzędu Patentowego, Naczelnej Organizacji Technicznej 
NOT; IFIA Best Invention Medal; Grand Prix i inne

REJESTRACJA WYNALAZKÓW DO KONKURSU
• Rejestracja wynalazków do konkursu INTARG odbywa się online.
• Dostęp do strony rejestracyjnej zostanie odblokowany w kwietniu
2017 roku, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. 
Informacja zostanie wysłana na adres osoby kontaktowej podanej 
w formularzu zgłoszeniowym. 

STREfA INNOWACJI:
W czasie Targów będą Państwo mieli możliwość zaprezentowania 
swoich rozwiązań, produktów i usług szerszej publiczności  
oraz przeprowadzenia wykładu lub seminarium w ramach 
specjalnej strefy konferencyjnej zlokalizowanej na terenie Targów. 

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 2017.  Po tym terminie, przed przesłaniem
zgłoszenia prosimy o kontakt.

• Karta zgłoszeniowa wraz z cennikiem stanowi załącznik
do oferty;

• Ceny w karcie zgłoszeniowej nie zawierają dofinansowania dla
jednostek sfery nauki.* W przypadku przyznania dofinansowania
przez MNiSW koszty udziału w Targach dla jednostek sfery nauki
zostaną odpowiednio obniżone.

*jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych: placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki 
badawczo-rozwojowe, tj. jednostki państwowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 
VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 33, poz. 388  
z późniejszymi zmianami),  inne, tj. jednostki prywatne, zaklasyfikowane według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 do działu 73 ,,Działalność badawczo-
rozwojowa”
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ORGANIZATORZY:
EUROBUSINESS-HALLER we współpracy z FUNDACJĄ HALLER PRO INVENTIO 

Obroki 133, 40-833 Katowice
e-mail: intarg@haller.pl  tel.: 32-355 38 00

www.intarg.haller.pl  

WSPÓŁGOSPODARZ:
Miasto Katowice

PARTNERZY TARGÓW INTARG 2017:
Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET; Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych 
Technologii (IZTECH); Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

PATRONAT MEDIALNY:
Polskie Radio Katowice; TVP 3 Katowice; Sprawy Nauki; Przegląd Techniczny; Magazyn VIP;  Polish Market; 
Polska Press; Dziennik Zachodni; Strefa Biznesu; Przegląd Mechaniczny; FAKTY Magazyn Gospodarczy; 
Fenomen Polska; Świat Elit (www.swiatelit.com.pl); 4metal.pl; naszemiasto.pl




