119. MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI

CONCOURS LÉPINE 2020
23.10 – 01.11.2020, Paryż
Paris, Expo Versailles

Patronaty honorowe:
Prezydent Francji
Rada Główna Instytutów Badawczych
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w 119. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours
Lépine”, które odbędą się w dniach 23.10 – 01.11. 2020 w Paryżu, w ramach Międzynarodowych Targów „Foire de
Paris”.
HISTORIA TARGÓW
W 1901 roku, w ramach licznych działań pobudzających rozwój gospodarczy Francji w walce z kryzysem, Prefekt Louis
Lépine stworzył targi-konkurs, nazwane następnie jego imieniem. W czasie swej ponad 100-letniej działalności Targi
wypromowały szereg ważnych wynalazków z wielu branż i dziedzin, między innymi: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną,
drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płuca), aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe i wiele innych.
BRANŻE
Budownictwo • Inżynieria • Ekologia • Energia odnawialna • Chemia • Automatyka • Hydraulika • Mechanika •
Elektryka/Elektronika/Energetyka • Informatyka • Telekomunikacja • Transport • Bezpieczeństwo i zabezpieczenia •
Rolnictwo • Aparatura i sprzęt medyczny • Chemia (z wyjątkiem preparatów farmaceutyczno-terapeutycznych) • SPA
• Sport i rekreacja • Rozwiązania dla biznesu • Edukacja • Sztuka i design • Wyposażenie wnętrz • Produkty
codziennego użytku i inne.
STATYSTYKI
W 2019 roku Targi Concours Lépine zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez
wystawców z 13 krajów świata. Wynalazki prezentowano w sześciu głównych sektorach branżowych: poprawa jakości
życia, technologie medyczne, transport, przemysł, bezpieczeństwo, IT oraz w sektorach narodowych.

Eurobusiness-Haller, wyłączny przedstawiciel w Polsce
oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę i promocję udziału polskich Wystawców w Targach,
w oparciu o 30-letnie doświadczenie w branży.

SPOSÓB WYSTAWIANIA SIĘ NA TARGACH:
Polscy Wystawcy prezentują swe wynalazki na wspólnym stoisku lub na stoiskach indywidualnych, zgrupowanych
w „Pawilonie polskim”. Eurobusiness-Haller zapewnia możliwość udziału w Targach w formie (do wyboru):
•
•

osobistego udziału przedstawiciela Wystawcy przez wybrany okres trwania Targów (sugerowany termin
obecności przedstawiciela Wystawcy to 24 i 25 października - pierwszy weekend Targów) lub przez cały czas
trwania Targów
powierzenia firmie Eurobusiness-Haller reprezentowania Wystawcy przez cały okres trwania Targów - bez
obecności przedstawiciela Wystawcy na Targach

W przypadku braku obecności przedstawiciela Wystawcy na Targach, w razie dodatkowych pytań czy wątpliwości ze
strony jurorów, Organizator umożliwi rozmowę online pomiędzy Wystawcą a jurorem (WhatsApp, telefon, itp.)
W przypadku zainteresowania udziałem w Wydarzeniu oraz w celu otrzymania karty zgłoszeniowej, prosimy o kontakt:
Agnieszka Passia, tel.: +48 690 096 223, e-mail: a.passia@haller.pl.
Termin przysyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2020 na adres: a.passia@haller.pl w formie edytowalnej oraz skanu
z podpisem.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do udziału!
Barbara Haller de Hallenburg
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