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Patronat Honorowy: 

Międzynarodowe Targi MTE 2023 w Kuala Lumpur (Malezja) organizowane są pod
honorowym patronatem Światowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA w trybie

hybrydowym. W ramach tych targów odbywa się również konkurs wynalazków
International Innovation Awards (IIA). 

 
Od wielu lat znajduje się na czele promotorów przełomowych innowacji. IIA 2023 to
idealna okazja do zaprezentowania swoich innowacji, które sprawią, że będziemy

gotowi na przyszłość w erze post-pandemicznej. Na targach MTE 2023 można
spotkać się z potencjalnymi klientami i partnerami z różnych branż, a także

inwestorami i partnerami finansowymi, jednocześnie walcząc o pożądane nagrody IIA.
Oprócz nagród Złotych, Srebrnych i Brązowych, IIA nagradza wybitne innowacje w

każdej kategorii. Wybitni wynalazcy mogą kwalifikować się do specjalnych
międzynarodowych nagród przyznawanych przez Międzynarodową Sieć Innowatorów.

 
O Targach 

MTE przez ponad 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, w tym z
Polski, Algierii, Australii, Belgii, Kanady, Chorwacji, Egiptu, Niemiec, Indii, Indonezji,

Włoch, Japonii, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej, Słowacji, Sri Lanki, Tajwanu,
Turcji, Ukrainy czy Wielkiej Brytanii i USA.

 
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.
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. Targi 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. 

 

INNOWACJE GWARANTEM POST-PANDEMICZNEJ PRZYSZŁOŚCI! 



 

KONKURS 
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. 

To samo rozwiązanie można zgłosić do kilku kategorii konkursowych, pod warunkiem 
przesłania dla niego oddzielnego zgłoszenia. Za każde dodatkowe zgłoszenie pobierana jest 

odrębna opłata zgłoszeniowa. 

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.  

Zgłoszenie wynalazku obejmuje: 
• Ogólny opis rozwiązania/innowacji (200 słów – dokument MS Word) 

• Minimum jeden film (HD 1080p, maks. 5 min). Zalecany jest link do YouTube 
• Zdjęcie (minimum 1 – format jpg, max 2mb) 

• Szczegółowy pisemny opis innowacji (PDF – ok. 500 słów) 
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy 

 

Zgłoszenia udziału w targach przyjmowane są przez menadżera projektu Panią Agnieszkę Passia.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt pod numerem tel.: +48 690 096 223 i adresem

e-mail: a.passia@haller.pl

 
Już dziś bądź w centrum azjatyckiego rynku wynalazków i innowacji! Twoja
firma/instytucja będzie mogła odkrywać globalne możliwości partnerstwa z

kluczowymi graczami z branży, wymieniać się pomysłami, generować nowe
kontakty biznesowe i wzmacniać swój wizerunek. 

Wystawca online otrzyma możliwość skorzystania z wirtualnych narzędzi promocji

innowacji przed międzynarodową publicznością podczas wydarzenia na żywo, takie

jak wirtualna witryna sklepowa, w której można zaprezentować innowację, oraz

dostęp do funkcjiczatu audio, wideo i tekstowego, aby łatwo nawiązać kontakty z

rynkiem docelowym. 


