
   

Polska Misja Gospodarcza do Francji na Targi „GLOBAL INDUSTRIE”  

 

 

 

“PROMOCJA & KOMERCJALIZACJA INNOWACJI“  

 

skierowana do jednostek sfery nauki oraz MŚP, połączona z udziałem  

w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE WYNALAZKÓW  «PRIX EIFFEL 2022»   

 

 

 

 

17-20.05.2022, Paris Nord Villepinte/Francja 

 

Wspólnie  z Francuską Federacją Wynalazców  oraz Francuskim Stowarzyszeniem Wynalazców 

„Europe France Inventeurs” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyjazdowej misji 

gospodarczej, w terminie 17-20 maja 2022, do Paryża na Międzynarodowe Targi «GLOBAL INDUSTRIE 

2022», połączonej z Międzynarodowym Konkursem Wynalazków  «PRIX EIFFEL 2022».   

 

RAMOWY PROGRAM MISJI:  

▪ Promocja wynalazków i innowacji poprzez udział w Międzynarodowym Konkursie «PRIX 

EIFFEL 2022»   

▪ Udział w targach  «GLOBAL INDUSTRIE 2022» w charakterze zwiedzającego lub wystawcy 

▪ Zwiedzanie Targów w charakterze gości VIP oraz udział w konferencjach Targów 

 

  

 

«GLOBAL INDUSTRIE 2022» to wiodące międzynarodowe targi przemysłowe, oferujące szeroki zakres 

możliwości współpracy świata nauki z przemysłem i biznesem, łączące w jednym miejscu i czasie 

cztery imprezy targowe:     

▪ MIDEST – największe Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłowej (z 16 sektorami 

branżowymi); 

▪ SMART INDUSTRIES – przemysł 4.0, nowoczesne technologie i automatyzacja przemysłowa, 

know-how; 

▪ INDUSTRIE – technologie i wyposażenie przemysłowe; 

▪ TOLEXPO – przemysł metalowy. 

 

Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu znajdą Państwo na LINK i na oficjalnej stronie Targów 

LINK.  

https://www.haller.pl/wydarzenie/global-industrie/
https://global-industrie.com/en


 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WYNALAZCZOŚCI «PRIX EIFFEL 2022»  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 innych krajach.    

 

NAGRODY  - wszystkie zgłoszone do konkursu «PRIX EIFFEL 2022»  wynalazki zostaną poddane ocenie 

jurorów  reprezentujących zarówno naukę, jak i przemysł. Wśród nagród przyznawane są medale 

platynowe, złote, srebrne i brązowe. Honorowym Przewodniczącym jury jest Philippe Couperie Eiffel 

– Prezes honorowy  E.F.I. F.F.I. i potomek patrona Konkursu. W prezydium zasiadają Gérard Roquillon 

– Prezes Federacji Francuskich Stowarzyszeń Wynalazców oraz Patrick Herbault – Prezes Europe 

France Inventeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Konkurs « PRIX EIFFEL 2022 » Online 

Data Wydarzenie Miejsce/adres e-mail 

do 10.05.2022 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie „PRIX EIFFEL” online  

do 15.05.2022 Ocena wynalazków przez Jury online 

     Misja Gospodarcza  na targi «GLOBAL INDUSTRIE»  

 Promocja & Komercjalizacja Innowacji  
do 10.05.2022 rejestracja udziału w Targach w charakterze wystawcy przesłanie Application Form 

na: expo@haller.pl 

do 12.05.2022 rejestracja udziału w Targach w charakterze zwiedzającego przesłanie zgłoszenia na: 

a.passia@haller.pl 

17 – 20.05.2022 udział w Targach w charakterze zwiedzającego/wystawcy Paris Nord Villepinte/Francja 

 

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy udziału w Konkursie «PRIX EIFFEL 2022»  wraz  

z kosztami. Udział w Misji Gospodarczej oraz prezentacja wynalazku zgłoszonego do Konkursu na 

targach «GLOBAL INDUSTRIE 2022» w pawilonie «PRIX EIFFEL 2022»  jest bezpłatny!  

 

Zapraszamy do udziału 

EUROBUSINESS-HALLER  
Wyłączny Przedstawiciel na Polskę PRIX EIFFEL oraz GLOBAL INDUSTRIE         

                      

ul. Obroki 133, 40-833 Katowice 

Agnieszka Passia  Tel.: 32 203 71 03; +48 690 096 223 

M: a.passia@haller.pl   /Fundacja/Haller    www.haller.pl 

 

mailto:a.passia@haller.pl
https://www.facebook.com/FundacjaProInventio/?ref=stream
https://www.facebook.com/FundacjaProInventio/?ref=stream
http://www.haller.pl

