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XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi
Innowacji i Technologii MTE 2021 Online
Malaysia Technology Expo
Malaysia Technology Expo
22-26 marca 2021, Kuala Lumpur, Malezja

Organizowane przy wsparciu Kancelarii Premiera Malezji
oraz pod honorowym patronatem IFIA
INNOWACJE BEZ GRANIC,
WYNALAZKI, KTÓRE IMPONUJĄ!
XX Międzynarodowe Targi MTE 2021 Online w Kuala Lumpur (Malezja) będą miały szczególnie
uroczysty charakter. Ta jubileuszowa edycja Targów organizowana jest przy współpracy
i wsparciu Kancelarii Premiera Malezji oraz pod honorowym patronatem Światowej Federacji
Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Group
Professional Trade Exhibition and Meeting Planners (PROTEMP GROUP) oferujący prawdziwie
profesjonalne wirtualne targi.
O Targach
MTE przez 20 lat istnienia zdobyły wysokie uznanie i określane są mianem „Asia’s Inventions
and Innovations Marketplace”. Targi gromadzą przedstawicieli świata nauki (jednostki sfery
nauki, startupy, firmy technologiczne) oraz przemysłu i biznesu (producentów, dystrybutorów,
inwestorów) z ponad 30 krajów świata (Polska, Algieria, Australia, Bangladesz, Belgia, Brunei
Darussalam, Kanada, Chorwacja, Egipt, Niemcy, Indie, Indonezja, Iran, Włochy, Japonia, Libia,
Malezja, Birma, Nowa Zelandia, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Portugalia, Federacja Rosyjska,
Arabia Saudyjska, Słowacja, Sri Lanka, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, USA, Wietnam).
Dlaczego warto wziąć udział w MTE 2021 Online
Misją Targów jest promocja najnowszych rozwiązań z wielu branż oraz nawiązanie
międzynarodowej współpracy między światem nauki i przedsiębiorcami.
Znane z prestiżowych nagród oraz wysokich efektów promocyjnych Targi prezentują corocznie
około 500 wynalazków eksponowanych przez wynalazców z wielu krajów świata.
Zapraszamy więc do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji zaprezentowania rozwiązań
innowacyjnych i wynalazków na międzynarodowym forum wśród przedstawicieli przemysłu
i biznesu oraz zdobycia prestiżowych nagród. Targi stwarzają wystawcom optymalne warunki
do wypromowania własnej marki, ugruntowania obecności na rynku i zbudowania trwałych
relacji partnerskich z inwestorami, marketerami, producentami i dystrybutorami z całego
świata celem osiągnięcia sukcesu rynkowego. MTE online stwarzają możliwość szerokiego
dotarcia do docelowych odbiorców z dowolnego miejsca i o każdej porze oraz możliwość
spotkania z potencjalnymi partnerami do współpracy za pośrednictwem czatu na żywo.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie Konkurs, w ramach którego
międzynarodowe jury dokona oceny prezentowanych rozwiązań, przyznając nagrody
i wyróżnienia, w tym złote, srebrne i brązowe medale oraz nagrody specjalne, m.in. za:
• innowacje o zastosowaniu w służbie publicznej
• innowacje o szczególnym wymiarze społecznym
• wynalazki młodych innowatorów
NAGRODY DLA INSTYTUCJI I SZKÓŁ WYŻSZYCH
Kategoria ta, będąca inicjatywą the National STEM Movement i MTE, została ustanowiona, aby
budzić wśród studentów zainteresowanie wiedzą oraz rozwojem potencjału naukowego.
MALEZYJSKIE MIĘDZYNARODOWE NAGRODY W DZIEDZINIE DESIGNU
Malezyjskie Targi MTP doceniają również rolę designu przemysłowego w procesie
komercjalizacji produktu, czego odzwierciedleniem są specjalne nagrody przyznawane w tej
kategorii.
FUTURE EDTECH 2021 (NOWOŚĆ!)
Nowością tegorocznej edycji będzie projekt Future Edtech 2021 – platforma stworzona dla
innowacji w dziedzinie rozwiązań edukacyjnych i promowaniu unikalnych innowacji służących
poprawie nauczania, szczególnie w aktualnej sytuacji związanej z ograniczeniami wynikającymi
z pandemii COVID-19.
BRANŻE WYSTAWIENNICZE:
lotnictwo i kosmonautyka; technologia dronów; transport, zarzadzanie ruchem, inteligentna
mobilność; inteligentne miasto; sztuczna inteligencja; sprzęt audiowizualny; biodiagnostyka;
bioinformatyka; biotechnologia; nanotechnologia; kosmetologia; komunikacja i transmisje;
cyberbezpieczeństwo; IT; inżynieria komputerowa i technologia sieciowa; robotyka;
budownictwo i innowacje w inteligentnym budynku; elektronika domowa; elektryka
i elektronika; technologie produkcyjne; technologie dla przemysłu; rolnictwo; ekologia
i środowisko; technologia żywności; energia; zielona technologia i odnawialne źródła energii;
nauki przyrodnicze; zdrowie; medycyna; farmacja; własność intelektualna; bezpieczeństwo;
obronność i innowacje wojskowe; innowacje w służbie publicznej, i inne.

Już dziś bądź w centrum azjatyckiego rynku wynalazków i innowacji! Twoja firma/instytucja
będzie mogła odkrywać nowe lokalne i globalne możliwości partnerstwa z kluczowymi graczami
z branży, wymieniać się pomysłami i danymi marketingowymi z innymi, generować nowe
kontakty biznesowe i wzmacniać Twoją pozycję wśród konkurentów w branży.

Jako wystawca
online otrzymasz
możliwość skorzystania z wirtualnych narzędzi promocji innowacji przed międzynarodową
publicznością podczas 5-dniowego wydarzenia na żywo, takie jak wirtualna witryna sklepowa,
w której można zaprezentować innowację, oraz dostęp do funkcji czatu audio, wideo i
tekstowego, aby łatwo nawiązać kontakty z rynkiem docelowym.

Zgłoszenia udziału w Targach
przyjmowane są do dnia 15.02.2021.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Passia: tel.: 32 355 38 01; kom:
+48 690 096 223; e-mail: a.passia@haller.pl.
Eurobusiness-Haller, jako wyłączny oficjalny przedstawiciel targów MTE w Polsce oferuje:
1. rejestrację wynalazku w Targach i Konkursie
2. prezentację wynalazku na stronie Internetowej Targów w wirtualnej gablocie, w ramach
wirtualnego stoiska delegacji polskiej, zawierającej:
• nazwę wynalazku oraz jego kategorię
• wideo prezentujące innowację (film)
• zdjęcia, poster
• opis innowacji
• kontakt z odwiedzającymi
poprzez whatsapp/e-mail/telefon
3.
4.
5.
6.
7.

obsługę udziału w imprezie
promocję wynalazku podczas Targów
promocję wynalazku w mediach
promocję wynalazku na stronie www.haller.pl oraz w mediach społecznościowych
pomoc w realizacji projektu posteru o wynalazku oraz usługę tłumaczeniową pisemną

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
EUROBUSINESS-HALLER
Wyłączny Przedstawiciel MTE na Polskę
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
Agnieszka Passia
Dyrektor ds. Komunikacji i Promocji
Tel.: 32 355 38 01; kom: +48 690 096 223
M: a.passia@haller.pl
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