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Zainteresowanych otrzymaniem szczegółowej oferty targów wraz z warunkami udziału i cennikiem prosimy o kontakt:
+48 32 355 38 01

+48 690 096 223

@ kontakt@haller.pl
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IPITEX

Bangkok International
Intellectual Property,
Invention, Innovation
and Technology Exposition

02-06 lutego 2022
Tajlandia - Virtual
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

IPITEX - Bangkok International Intellectual Property,
Invention, Innovation and Technology Exposition
Organizacja konkursu IPITEX 2022 pozostaje do potwierdzenia przez organizatora w późniejszym terminie.

Co roku podczas Thailand Inventors’ Day organizowana jest międzynarodowa wystawa prezentująca wynalazki i innowacyjne
technologie. Wystawcami Międzynarodowych Targów Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii
w Bangkoku IPITEX są instytuty badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne oraz młodzież szkół średnich
i wyższych. Z roku na rok przybywa również międzynarodowych wystawców oraz zwiedzających. Dzięki aktywnemu wsparciu
rządu Tajlandii, targi mają rangę bardzo prestiżowego wydarzenia i są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z czołowymi
postaciami na rynku azjatyckim. Targi umożliwiają wystawcom również profesjonalną prezentację i promocję produktów
stwarzając ku temu idealne warunki.

Dlaczego warto wziąć udział w IPITEX
Prezentacja wynalazków podczas Targów IPITEX to pierwszy krok do nawiązania kontaktów biznesowych z producentami,
inwestorami oraz podmiotami zainteresowanymi współpracą. Misją targów jest ugruntowanie i rozwój współpracy pomiędzy
wynalazcami z Tajlandii i zagranicy. W ramach Thailand Inventors’ Day organizator zaprasza wystawców do udziału
w konkursie wynalazków oraz w licznych ceremoniach, konferencjach oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli przemysłu,
biznesu i nauki, organizacji PR. Dodatkową atrakcją tego wydarzenia jest jego lokalizacja. Targi organizowane są w samym
sercu Bangkoku, który nie tylko jest jednym z najszybciej rosnących i najbardziej dynamicznie rozwijających się pod względem
ekonomicznym miast w południowo-wschodniej Azji, ale Bangkok, to także tętniące życiem miasto pełne tajemnic i rozrywki
dla najbardziej wymagających.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

MTE
Malaysia
Technology
Expo
21-25 marca 2022
Malezja - Virtual
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

MTE - Malaysia Technology Expo
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
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.
W ramach Targów odbywa się także prestiżowy konkurs wynalazków MTE.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

121 Edycja
CONCOURS LÉPINE
Międzynarodowe
Targi i Konkurs
Wynalazków
28 kwietnia - 9 maja 2022
FRANCJA - Paryż
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

121 Edycja - CONCOURS LÉPINE
Międzynarodowe Targi i Konkurs Wynalazków
W 1901 roku utworzono targi-konkurs, nazwane następnie imieniem ich inicjatora – Prefekta Paryża Louis Lépine.
W czasie swej ponad 120-letniej działalności Targi wypromowały wiele ważnych wynalazków z wielu branż i dziedzin,
między innymi: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarka 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płuca),
aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe i wiele innych. CONCOURS LEPINE jest wydarzeniem promującym wynalazki
i innowacje o najdłuższej historii w świecie i wysokiej renomie.

Dlaczego warto wziąć udział w CONCOURS LÉPINE
Targi „Concours Lépine” są szeroko nagłośnione w mediach, w tym w głównym dzienniku telewizyjnym TV, i dzięki swej
renomie oraz ponad stuletniej tradycji przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, profesjonalistów oraz wszystkich
interesujących się techniką, technologią, innowacjami dla przemysłu, ekologii, zdrowia oraz szeroko rozumianego życia
codziennego.
W 2021 roku Targi Concours Lépine zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców
z 13 krajów świata, między innymi z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu, Chin.
Wynalazki prezentowano w sektorach branżowych oraz sektorach narodowych, w tym w Pawilonie Polskim.

Konkurs Wynalazków CONCOURS LÉPINE
Prezentowane wynalazki są zgłaszane do oceny przez jury. Jury przyznaje medale w 4 gradacjach: złote, srebrne, brązowe,
Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF. Przyznawane są również wysokie nagrody specjalne, między
innymi: Ministra Nauki, Spraw Wewnętrznych i Obrony, Transportu, Bezpieczeństwa, Ekologii, Gospodarki, Przemysłu,
ds. Europejskich, Współpracy z Zagranicą.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

XV Edycja - INTARG®
Międzynarodowe
Targi Wynalazków
i Innowacji
11-12 maja 2022
POLSKA - Katowice
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

XV Edycja - INTARG® Międzynarodowe
Targi Wynalazków i Innowacji
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
Targów INTARG® są dostępne na stronie www.intarg.pl.

Dlaczego warto wziąć udział w Targach INTARG
• 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
• W programie: Konkurs INTARG, gala otwarcia, gala finałowa

Konkurs Wynalazków INTARG
Ocena wynalazków przez międzynarodowe jury i przyznanie nagród, w tym:
• Grand Prix, Nagroda Prezesa Jury, nagrody diamentowe i platynowe oraz medale złote, srebrne i brązowe
• 3 wyróżnienia za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRL
• nagrody ufundowane przez patronów honorowych, partnerów, delegacje zagraniczne

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

LIDER
INNOWACJI®
11-12 maja 2022
POLSKA - Katowice
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

LIDER INNOWACJI®
Tytuł Lidera Innowacji przyznawany jest wynalazcom oraz osobom prawnym, które działały aktywnie na rzecz wynalazczości i promocji
polskiej myśli innowacyjnej.Konkurs o godło promocyjne i tytuł LIDER INNOWACJI® organizowany jest od 2001 roku. Mogą w nim brać
udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe Konkursu.

O LIDERZE INNOWACJI®
Godło promocyjne i tytuł „LIDER INNOWACJI®” są wyróżnieniem honorowym przyznawanym za szczególne zasługi w dziedzinie
wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób oraz instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji
wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności.
Wyniki Konkursu LIDER INNOWACJI® 2022 zostaną uroczyście ogłoszone w czasie gali finałowej Targów INTARG® 2022 w dniu 12 maja
2022 Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz zostaną opublikowane na stronach www.intarg.pl oraz
haller.pl/lider-innowacji.

Kategorie nagród:
• TECHNOLOGIA
• PRODUKT
• INSTYTUCJA
• PRZEDSIĘBIORSTWO
• PRO PUBLICO BONO

• MENADŻER INNOWACJI
• PRZEDSIĘBIORCA
• OSOBOWOŚĆ
• KOBIETA WYNALAZCA
• MŁODY WYNALAZCA

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

XIV Edycja
EUROINVENT
Europejskie Targi
Kreatywności
i Wynalazczości
26-28 maja 2022
RUMUNIA - Iasi
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

XIV Edycja - EUROINVENT Europejskie Targi
Kreatywności i Wynalazczości
Salon organizowany jest przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi
(Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi oraz Uniwersytet Alexandru
Ioan Cuza w Iasi.
Euroinvent promuje europejską i rumuńską kreatywność w kontekście europejskim, poprzez prezentowanie działalności
i osiągnięć jednostek badawczych, instytucji szkolnictwa wyższego, szkół technicznych, indywidualnych wynalazców oraz firm.
W Euroinvent biorą nie tylko naukowcy i wynalazcy, ale również stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wspierające rozwój
i kreatywność.
Nadrzędnymi celami Salonu są: popularyzacja osiągnięć naukowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,
tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii, wdrażanie wynalazków, ocena ich wartości naukowej.

Konkurs EUROINVENT
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Targom jest Konkurs, w ramach którego międzynarodowe jury dokona oceny
prezentowanych rozwiązań, przyznając nagrody i wyróżnienia, w tym złote, srebrne i brązowe medale oraz nagrody specjalne.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

VII Edycja - iCAN
Międzynarodowa
Wystawa i Konkurs
Innowacji
i Wynalazków

EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

sierpień 2022
KANADA - Toronto

VII Edycja - iCAN Międzynarodowa Wystawa
i Konkurs Innowacji i Wynalazków
iCAN to największe targi wynalazczości w Kanadzie. Ich organizatorem jest Toronto International Society of Innovation
& Advanced Skills (TISIAS). Impreza odbywa się pod patronatem i przy wsparciu organizacyjno-promocyjnym
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości (IFIA) oraz Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej
(WIIPA).
Targi umożliwiają uczestnikom profesjonalną promocję swych produktów na arenie międzynarodowej oraz nawiązanie
kontaktów biznesowych z producentami, inwestorami, z podmiotami zainteresowanymi współpracą naukową, wdrożeniami,
zakupem licencji nowych technologii i produktów.
Targi iCAN w liczbach: ponad 365 wystawców z 34 krajów. Poza uczestnikami z Kanady w imprezie uczestniczą przedstawiciele
wielu krajów z całego świata, m.in. z Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kuwejtu, Hongkongu, Tajwanu, Malezji, Holandii,
Belgii, Japonii, Meksyku, Rosji, Rumunii, Francji, Hiszpanii i Korei.

Konkurs wynalazków iCAN
Wszystkie prezentowane wynalazki są zgłaszane do konkursu, w ramach którego są oceniane przez jury. W skład jurorów
wchodzą specjaliści z branż prezentowanych na Targach, reprezentujący zarówno naukę, jak i przemysł. Wśród nagród
przyznawane są złote, srebrne i brązowe medale oraz inne prestiżowe wyróżnienia. Główną nagrodą jury jest Grand Prix.
Ocena rozwiązań dokonywana jest na podstawie pisemnych materiałów o wynalazku, przesłanych wraz ze zgłoszeniem
rozwiązania do konkursu przed Targami.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

JDIE
Japan Design
and Invention
Expo
sierpień 2022
JAPONIA - Kyoto
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

JDIE Japan Design
and Invention Expo
Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w Międzynarodowych Targach Wynalazczości JAPAN DESIGN & INVENTION
EXPO. Ich organizatorem jest Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA.
Transfer technologii i wiedzy oraz wymiana pomysłów to główne cele Targów. Uczestnikami są przedstawiciele sfery nauki,
firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową, jak również młodzi wynalazcy. Targi prezentują rozwiązania z różnych
branż i dziedzin. Organizatorzy i jurorzy dużą wagę przywiązują nie tylko do kryteriów związanych z jakością
rozwiązań – innowacyjnością, zaletami dla środowiska, człowieka, zaawansowaniem w procesie badawczo- rozwojowym
lecz również do sposobu ich prezentacji – aspektów wizerunkowo-marketingowych, proponowanego designu
dla nowych produktów.

Międzynarodowe oblicze Targów JDIE

Poza wystawcami z zagranicy, w tym także z Polski, w Targach uczestniczą najważniejsze uczelnie i ośrodki naukowe z Japonii,
m. in. Tokyo University, Chiba University, Yokohama National University, Tokyo Denki University, Tokyo University
of Agriculture. Targi cieszą się wysokim uznaniem i zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających, są ponadto
promowane przez World Invention Intellectual Property Associations oraz Japan Chizai Corporation.

Konkurs Wynalazków JDIE
Wszystkie prezentowane wynalazki są zgłaszane do konkursu, w ramach którego są oceniane przez jury.
W skład jurorów wchodzą specjaliści z branż prezentowanych na Targach, reprezentujący zarówno naukę, jak i przemysł.
Wśród nagród przyznawane są: medale złote, srebrnei brązowe ; Grand Awards dla 10 najwyżej ocenionych rozwiązań; nagrody
specjalne delegacji zagranicznych.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

35 Edycja
TESLA FEST
Międzynarodowy
Festiwal
Innowacyjności
wrzesień 2022
SERBIA - Novi Sad
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

35 Edycja TESLA FEST
Międzynarodowy Festiwal Innowacyjności
Zapraszamy do udziału w 33. edycji Międzynarodowych Targów Innowacji, Wiedzy i Kreatywności TESLA FEST.
Wydarzenie odbywa się pod patronatem Rządu Serbii i Miasta Nowy Sad.
Targi są wydarzeniem interdyscyplinarnym, przestającym rozwiązania z różnych branż i dziedzin. Tematem wiodącym
tegorocznej edycji targów jest: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. W targach rokrocznie uczestniczy ponad
500 wystawców, reprezentujących jednostki sfery nauki, przedsiębiorstwa innowacyjne, indywidualnych wynalazców,
studentów, z ponad 25 krajów.
TESLA FEST to międzynarodowe forum wymiany kontaktów naukowych i biznesowych celem transferu technologii,
komercjalizacji innowacji, rozwoju gospodarczego, społecznego dzięki własności intelektualnej.

Konkurs Wynalazków TESLA FEST
W ramach konkursu wynalazków, Międzynarodowe Jury przyznaje medale: złote, srebrne i brązowe z wizerunkiem Nikoli Tesli
oraz Grand Prix TESLA FEST. Podczas TESLA FEST partnerzy Targów, na czele ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej
(WIPO) przyznają wyróżnienia za najciekawsze prezentowane rozwiązania.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

IV Edycja
IWA
Innovation
Week
wrzesień 2022
MAROKO - Rabat
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

IV Edycja
IWA Innovation Week
Tydzień Innowacji IWA to połączone wysiłki czołowych międzynarodowych organizacji w celu promocji wynalazków,
pracy i kreatywności ich twórców – naukowców, inżynierów, racjonalizatorów, a także młodych innowatorów.
Organizatorami IWA jest: Marokańskie Stowarzyszenie Wynalazców OFEED, oraz partnerzy: Międzynarodowa Federacja
Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA), The Oxford Business Group (partner badawczy); „The Patent Magazine” (międzynarodowy
partner medialny); ICCD - globalna platforma ds. komercjalizacji.

Dlaczego warto wziąć udział w IWA
Misją przedsięwzięcia jest stworzenie międzynarodowej platformy online prezentującej innowacyjne rozwiązania
i potencjał badawczy ośrodków sfery nauki w celu transferu innowacji do gospodarki oraz osiągnięcia przez wystaców
sukcesu rynkowego. Ostatnia edycja targów IWA zgromadziła uczestników z 59 krajów. Podczas targów Innovation Week
IWA 2021 Online za pośrednictwem internetowej telewizji OFEED będzie prowadzona transmisja z wystąpień
prelegentów na temat globalnych innowacji, sztucznej inteligancji, aktualnych wyzwań dla innowatorów i wynalazców
z całego świata.

Dlaczego warto wziąć udział w IWA
Udział w IWA wiążę się również z oceną rozwiązań przez jury, z nagrodami dla Laureatów najciekawszych projektów
(Grand Prix, medale złote, srebrne i brązowe oraz certyfikaty prestiżowego wyróżnienia «Master of Innovation» IWA,
przyznawane wybitnym przedstawicielom środowiska naukowego).

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail:targi@haller.pl

PRIX EIFFEL
Międzynarodowy
Konkurs
Wynalazków Online
październik 2022
FRANCJA - Paryż
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

PRIX EIFFEL Międzynarodowy Konkurs
Wynalazków Online
We współpracy z Francuską Federacją Wynalazców oraz Francuskim Stowarzyszeniem Wynalazców Europe France Inventeurs
serdecznie
zapraszamy
Państwa
do
udziału
w
Międzynarodowym
Konkursie
Wynalazków
„PRIX EIFFEL”. Patronem Konkursu jest Gustave Eiffel, wybitny innowator i konstruktor, sztandarowa postać
ery industrializacji Europy i świata, twórca wieży, która stała się symbolem Paryża oraz innych innowacyjnych realizacji
powstałych zarówno we Francji jak i w innych krajach.

Konkurs Wynalazków PRIX EIFFEL
Wszystkie zgłoszone do konkursu Prix Eiffel wynalazki zostaną poddane ocenie jury reprezentujących zarówno naukę,
jak i przemysł. Wśród nagród przyznawane są medale złote z wyróżnieniem, złote, srebrne i brązowe. Honorowym
Przewodnictwem jury jest Philippe Couperie Eiffel, Prezes honorowy E.F.I. F.F.I. i potomek patrona Konkursu. Wprezydium
zasiadają również Gérard Roquillon, Prezes Federacji Francuskich Stowarzyszeń Wynalazców; Patrick Herbault – Prezes Europe
France Inventeurs oraz z ramienia Polski Pan prof. Krzysztof Biernat.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

IID 2022
Indonesia
Inventors Day
listopad 2022
Indonezja
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

IID 2022
Indonesia Inventors Day
Indonesia Inventors Day 2021 jest międzynarodową platformą dla wynalazców i naukowców badawczych, by mogli
zaprezentować swoje innowacje oraz wynalazki. Indonesia Inventors Day ma na celu docenienie tych ludzi, którzy poświęcili
się tworzeniu nowych i błyskotliwych pomysłów, które będą pożyteczne dla ludzi i świata. Głównym celem tego wydarzenia
jest wystawa i konkurs, w którym uczestnicy mogą przedstawić swój produkt końcowy, próbkę, prototyp lub makietę.

Dlaczego warto wziąć udział w Indonesia Inventors Day
• Tworzenie platformy dla innowatorów na całym świecie, aby mogli rozwijać i pokazywać swoje innowacyjne projekty
na poziomie międzynarodowym.
• Transfer technologii, pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami.
• Zebranie wynalazców w celu stworzenia przełomowego projektu poprzez międzynarodową współpracę
• Zainicjowanie procesu komercjalizacji
• Stworzenie miejsca, w którym spotykają się inwestorzy i wynalazcy.

Konkursy Wynalazków w ramach Indonesia Inventors Day
• International Young Inventors Award (IYIA) to otwarty międzynarodowy konkurs innowacji dla uczniów szkół poniżej 18 roku
życia.
• World Invetion and Technology Expo (WINTEX) jest otwartym międzynarodowym konkursem innowacyjności dla studentów
uczelni wyższych, indywidualnych badaczy/innowatorów, wykładowców powyżej 18 roku życia.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

KIDE Kaohsiung
International
Invention
and Design EXPO
grudzień 2022
TAJWAN – Kaohsiung
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel. +48 32 355 38 01
GSM +48 690 096 223
e-mail: kontakt@haller.pl
www.haller.pl

KIDE Kaohsiung International
Invention and Design EXPO
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2021 Tajwan.
Targi KIDE są organizowane przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA). KIDE to wiodąca wystawa wynalazczości
w Azji – profesjonalna platforma wymiany i współpracy pomiędzy światem nauki a przemysłem i biznesem, z udziałem
przedstawicieli z ponad 26 krajów świata i prezentacją ponad 500 wynalazków.

Dlaczego warto wziąć udział w KIDE
Targi odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zlokalizowanym w sercu malowniczego tajwańskiego
Kaohsiung. Lokalizacja ta jest nieprzypadkowa. Kaohsiung to czołowy węzeł transportu w Azji Południowo-Wschodniej,
z dobrze rozwiniętą siecią transportu publicznego w Kaohsiung oraz trójwymiarową międzynarodowa siecią transportową
(transport morski, lotniczy oraz lądowy). Kaohsiung dba o rozwój ekologii, technologii, kultury oraz jest ważnym ośrodkiem
naukowym i transferu technologii, wiodącym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym i turystycznym.

Konkurs Wynalazków KIDE
Wynalazki prezentowane na Targach podlegają ocenie jury w ramach konkursu organizowanego przez Targi. Członkowie Jury
targów KIDE przyznają medale złote, srebrne i brązowe oraz nagrody specjalne ufundowane przez patronów Targów
oraz autoryzowane delegacje międzynarodowe.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt:

tel. +48 32 355 38 01; GSM +48 690 096 223; e-mail: targi@haller.pl

