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Spodek/Międzynarodowe Centrum Kongresowe
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TARGACH INTARG 2019!
Oferujemy ponad 4000 m² nowoczesnej powierzchni 
wystawienniczo-konferencyjnej w samym centrum 
Katowic i Śląska.

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

www.intarg.haller.pl 
Patronaty międzynarodowe:

Główny Patronat Honorowy:



Kluczem do konkurencyjności współczesnej gospodarki jest innowacja, 
a tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko 
przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może 
się rozwijać czy wręcz utrzymać na rynku.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® są renomowaną 
międzynarodową imprezą wystawienniczą poświęconą prezentacji 
innowacyjnych rozwiązań – produktów, technologii i usług  z różnych branż 
i dziedzin.

CEL:
•  promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji
•  stworzenie platformy bezpośrednich kontaktów do współpracy i spotkań
   przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów, itd.
•  transfer technologii
•  uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci nagród
    przyznawanych za prezentowane rozwiązania w ramach konkursu
    INTARG® 2019

XII edycja targów INTARG® będzie wspierana przez prestiżowe instytucje 
krajowe i zagraniczne. Informacja o przyznanych patronatach i partnerach 
wydarzenia będzie na bieżąco aktualizowana na www.intarg.haller.pl.

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.

ZWIEDZAJĄCY: 
wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami, zarówno dla celów 
biznesowych, jak i poznawczych:
• przedsiębiorcy różnych branż 
• przedstawiciele sfery nauki 
• podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką
• podmioty zainteresowane rozszerzeniem oferty biznesowej 
   o innowacyjne produkty, usługi, nowe technologie
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność
• młodzież 
• 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 B2B; Gala 
wręczenia nagród INTARG®; Gale finałowe konkursów: LIDER 
INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA; Giełda TOP 
wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w 2018 roku; 
Networking cocktail (więcej na: www.intarg.haller.pl)

KONKURS INTARG:
Wystawcy mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków 
i innowacji do konkursu celem ich oceny przez międzynarodowe jury 
(rejestracja wynalazków do konkursu – online od kwietnia 2019).
W czasie gali finałowej INTARG® 2019 zostaną wręczone Wystawcom 
nagrody przyznane przez jury oraz patronów wydarzenia:
•  Medale złote, srebrne i brązowe
• 12 nagród/medali platynowych – za najlepszy wynalazek w branży
•  Nagroda za najlepszy wynalazek dla biznesu (przyznana przez   przedsiębiorców)
•  Nagroda prezesa jury  
•  Grand Prix
•  Statuetki i puchary ufundowane przez patronów i partnerów  

www.intarg.haller.pl 



PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZO-KONFERENCYJNA PODZIELONA 
ZOSTANIE NA STREFY: BRANŻOWE i TEMATYCZNE oraz NARODOWE  

STREFA BRANŻOWA: Dla ułatwienia identyfikacji oferty wystawienniczej, 
stoiska reprezentujące pokrewne branże zostaną zgrupowane tematycznie 
w wydzielonych i oznakowanych sektorach, np.: Przemysł · IT · Transport 
i logistyka · Zdrowie · Biotechnologia/Nanotechnologia/Chemia · Przedmioty 
codziennego użytku · Usługi · Młodzi Wynalazcy

STREFA INTARG® EKO      (CITY i TRANSPORT, INDUSTRY, LIFE STYLE): 
Wiodącym tematem wydarzenia jest promocja pro-środowiskowych 
i eko-innowacyjnych produktów, technologii i usług przynoszących korzyści 
dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zaprezentujemy rozwiązania 
dedykowane dla przemysłu lub już w przemyśle stosowane. Pokażemy, 
że ochrona środowiska stanowi istotny aspekt działalności wielu instytucji  
i firm. 

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.

STREFA KONFERENCJI i PREZENTACJI: W czasie Targów będzie możliwość:
• zorganizowania własnej konferencji w salach konferencyjnych lub w formie   
  otwartych paneli (na warunkach partnersko-sponsorskich)
• zaprezentowania rozwiązań, produktów i usług w przestrzeni otwartych      
  wykładów (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!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Sposób wystawiania się na Targach: stoiska indywidualne lub     
  wspólne (instytucjonalne, narodowe itp.)
• Zgłoszenia do udziału w Targach przyjmujemy do dnia 30 kwietnia     
  2019; po tym terminie prosimy o kontakt przed przesłaniem zgłoszenia. 
• Rejestracja wynalazków do konkursu INTARG® 2019 odbywa się  
  online; dostęp do strony rejestracyjnej zostanie odblokowany w kwietniu      
  2019 roku.
• Karta zgłoszeniowa wraz z cennikiem i regulaminem stanowi załącznik   
  do oferty.
• Regulamin Targów dostępny jest na www.intarg.haller.pl.
• Kontakt w sprawie udziału w targach:
   tel. +48 32 203 71 03, e-mail: a.passia@haller.pl

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
  

XI EDYCJA TARGÓW INTARG®  2018 w skrócie:
• Goście honorowi: Dyrektor Generalny MNiSW, Dyrektor Generalny UPRP, Prezydent Miasta Katowice, Dyrektor UMWS, Prezes PIE,  
   Dyrektorzy IFIA i WIIPA, Prezes NOT Katowice, Konsul Honorowy Litwy w Teheranie
• 230 wynalazków i innowacji oraz 15 krajów uczestniczących: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hongkong, Iran,     
   Kanada, Macedonia, Niemcy, Polska, Rumunia, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Wietnam
• Prestiżowe nagrody, wyróżnienia i medale: Grand Prix, nagrody platynowe, nagrody MNiSW, MIR, UPRP, NOT, PIE, IFIA, WIIPA,    
   statuetki „Lidera Innowacji” i wiele innych
•  liczne relacje w mediach: prasie, radiu, telewizji, Internecie 

PATRONI i PARTNERZY TARGÓW INTARG® 2018:
Patronat honorowy: MNiSW, UPRP, UMWS, Miasto Katowice, RGIB
Międzynarodowe patronaty honorowe: IFIA, WIIPA, Współgospodarz: Miasto Katowice,
Patronat: NCBiR, NOT, Patronat merytoryczny: IZTECH, Partner merytoryczny: NCBiR, SGGW, IF PAN, Partner: Polska Izba Ekologii, Fundacja Polonia 
International, TechMine, Fundacja Fortis, Patronat medialny: SILESION, TVP3 Katowice, PR Katowice, Sprawy Nauki, Moja Firma, VIP, Strefa Biznesu, Ekologia, 
GLOB Energia, Przegląd Chemiczny, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Włókienniczy, MG FAKTY, Fenomen Polska, Świat Elit, staleo.pl, ekologia.pl, zrobotyzowany.pl 


