XIV Międzynarodowe Targi
Wynalazków i Innowacji

Online

15-16 czerwca 2021, Katowice

Wynalazki, innowacyjne
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dla przemysłu, środoWiska, zdroWia,
medycyny, SPORTU oraz życia codziennego
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Innowacje motorem gospodarki
Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne i związane z nim ograniczenia,
XIV Targi INTARG® 2021 odbędą się w formule online.
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® to networkingowa
platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych
branż i dziedzin. Impreza wspierana jest przez prestiżowe instytucje krajowe
i zagraniczne. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu, wystawcach
i programie Targów oraz o przyznanych patronatach i partnerach XIV edycji
INTARG® 2021 będą na bieżąco aktualizowane na www.intarg.haller.pl.
CEL:
• międzynarodowa wymiana kontaktów biznesowych pomiędzy
• przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów
• promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji
transfer technologii
• uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci medali,
nagród i wyróżnień
WYSTAWCY:
przedstawiciele wielu krajów świata reprezentujący:
• jednostki sfery nauki
• przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
•start-upy, młodych wynalazców
• instytucje i inne podmioty wspierające lub współpracujące z nauką,
samorządy
• stowarzyszenia i izby przemysłowe
• podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

INTARG® 2021 Online oferuje nowoczesną, funkcjonalną platformę cyfrową,
umożliwiającą – zarówno w części wystawienniczej, jak i konferencyjnej Targów
– globalny zasięg w przestrzeni wirtualnej, nowoczesne kanały komunikacyjne
(czat, wideo, audio). Platforma stwarza również możliwość personalizacji stoisk
online poprzez prezentacje treści, obrazów statycznych i dynamicznych.
PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH: konkursy, stoiska online, konferencje,
panele dyskusyjne, gala finałowa.
KONKURS INTARG® 2021 Online: ocena wynalazków przez międzynarodowe jury.
W czasie wirtualnej gali finałowej INTARG® 2021 zostaną wręczone Wystawcom
nagrody przyznane przez jury oraz patronów wydarzenia:
• Grand Prix, Nagroda Prezesa Jury,
• 12 nagród/medali platynowych jury, 6 nagród diamentowych
• 3 wyróżnienia za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRL
• nagrody ufundowane przez patronów honorowych, partnerów,
delegacje zagraniczne
• medale złote, srebrne i brązowe
Targi INTARG® 2021 to również wspaniała okazja do uroczystego
ogłoszenia wyników XIX edycji konkursu lIdeR INNoWAcjI®
oraz XVI edycji konkursu MŁody WyNAlAzcA.

ZWIEDZAJĄCY:
wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami,
zarówno dla celów biznesowych, jak i poznawczych
• podmioty gospodarcze różnych branż, zainteresowane współpracą z nauką,
rozszerzeniem oferty biznesowej o innowacyjne produkty, usługi, nowe
technologie
• przedstawiciele sfery nauki
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność
• media
• młodzież szkolna i studenci
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
• Przemysł spożywczy i żywność
• Bezpieczeństwo i ochrona
• Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka, fitness
• Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design,
Gry/Zabawki, Dom i ogród)
• Usługi/Doradztwo/Ubezpieczenia/Finanse
• IT
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Innowacje w służbie
wspólnego dobra
Nowoczesna platforma cyfrowa targów INTARG® 2021 Online oferuje
szerokie możliwości zarówno w części wystawienniczej, jak
i konferencyjnej.
INTARG® EKO (cITy i TRANSpoRT; INduSTRy; lIFe STyle) – promocja
pro-środowiskowych i eko- Innowacyjnych produktów, technologii oraz u sług,
przynoszących korzyści dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
INNOWACJI SPOŁECZNYCH – prezentacja projektów służących rozwiązywaniu
problemów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym oraz
międzynarodowym, wynikających: ze zmian klimatycznych, demograficznych,
z potrzeby ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia człowiekowi
bezpieczeństwa w r óżnych sytuacjach życiowych, w tym także kryzysowych
i wynikających ze stanu nadzwyczajnego, społecznej odpowiedzialności, etc;
START-UP INTERNATIONAL oraz MŁODY WYNALAZCA prezentacja innowacyjnych produktów stworzonych przez młodych i
kreatywnych przedsiębiorców oraz młodzież szkolną, w celu budowania relacji,
wymiany doświadczeń, promocji postaw kreatywnych;
XXVII giełda top WynalazkÓW nagrodzonych na międzynarodowych
targach wynalazczości w 2020 roku;
netWorkingoWa – spotkania biznesowe zorganizowane dla wszystkich
uczestników wydarzenia w formie online;
konferencji i prezentacji – w czasie Targów istnieje możliwość
zoorganizowania własnego wirtualnego wydarzenia: konferencji; panelu
dyskusyjnego (na warunkach partnersko-sponsorskich); prezenacji
(bezpłatnie dla wystawców); jubileuszu; gali; itp.

IMPREZA TOWARZYSZĄCA INTARG® 2021:
Międzynarowdowe Targi "International Health and Recreation Fair"
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
· Targi odbędą się w formule online
· termin Targów: 15–16 czerwca 2021
· sposób wystawiania się na Targach: wirtualne stoiska
· szczegółowe informacje i regulamin na: www.intarg.haller.pl
· kontakt: a.passia@haller.pl;
tel.:+48 32 355 38 01; GSM: +48 690 096 223
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XIII EDYCJA INTARG® 2020 w skrócie:
• wystawcy, zwiedzający, goście VIp z 16 krajów świata: Arabii Saudyjskiej, bośni i hercegowiny, hongkongu, Indonezji,
Iranu, Jemenu, kanady, Maroka, polski, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu,
• 26 międzynarodowych jurorów
•284 wynalazki
• prestiżowe nagrody: Grand prix, Nagrody platynowe, Diamentowe, medale złote, srebrne i brązowe; Wyróżnienia
MNiSzW, MFiPR, MRiRW, upRp, NoT, pIe, IFIA, WIIpA, KOWR, Polonia International Foundation, delegacji zagranicznych,
statuetki „lidera Innowacji” i wiele innych
• liczne relacje w krajowych i zagranicznych mediach: prasie, radio, telewizji, Internecie
• konferencje, prezentacje, filmy

PATRONI i PARTNERZY INTARG® 2020:
Główny Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju
Patronat honorowy: UPRP, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Katowice, RGIB, KIG Katowice, IZTECH
Międzynarodowe patronaty honorowe: IFIA, WIIPA
Współgospodarz: Miasto Katowice,
Patronat: NCBiR, NOT, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Partner Merytoryczny: Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych
Partner: Polska Izba Ekologii, Fundacja Polonia International, TechMine, Fundacja Fortis, RIK
Patronat medialny: The Patent Magazine, TV P3 Katowice, Sprawy Nauki, Silesion.Pl, MG FAKTY, Moja Firma, VIP, Polish Market,
Wynalazca TV, Nauka 21 Wieku, Śląski Biznes, Ekologia, GLOBEnergia, Przegląd Chemiczny, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Włókienniczy,
Fenomen Polska, Świat Elit, staleo.pl, ekologia.pl, zrobotyzowany.pl, rynek inwestycji

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

