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PATRONAT HONOROWY NAD PAWILONEM POLSKIM: 
 

                            
 
 
Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w 62 Światowych Targach Wynalazczości, Badań 
Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2013, które odbędą się w dniach 14-16 listopada 
2013 r. na terenach wystawienniczych Brussels Expo w Brukseli. Targi stanowią czołową 
międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi 
technologii  i  wdrażaniu postępu technicznego.  
 

O TARGACH 
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  Wszystkie prezentowane polskie wynalazki są zgłaszane do oceny przez 
jury. W skład ponad 90-osobowego grona jury wchodzą specjaliści z branż prezentowanych na 
targach. Wśród nagród przyznawane są medale: złote z wyróżnieniem, złote, srebrne i brązowe,  
Grand Prix oraz inne prestiżowe wyróżnienia.  
 
STATYSTYKI  61 edycja Targów INNOVA 2012 zgromadziła rozwiązania z 22 krajów świata m.in. Algierii, 
Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Maroka, Mołdawii, Polski, 
Rumunii, Rosji, Serbii, Wielkiej Brytanii.  
 
W ramach konkursu EUREKA Polacy otrzymali medale oraz liczne nagrody specjalne, m.in.: 
 Grand Prix za „Nowe peptydomimetyki redukujące efekty niepożądanego działania doustnie 

podawanej morfiny”, Wynalazek opracowany przez  Profesora  Andrzeja  Lipkowskiego, mgr Annę 
Leśniak, mgr inż. Krzysztofa Różyckiego z warszawskiego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i 
Klinicznej PAN 

 14 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury  
 44 medale złote 
 43 medale srebrne 
 8 medali brązowych 
 3 medale w kategorii „Młody wynalazca” (2 złote z wyróżnieniem i jeden złoty)  
 
ODZNACZENIA W czasie trwania Targów, szczególnie zasłużeni wynalazcy są odznaczani Krzyżami 
Zasługi Orderu Wynalazczości (Europejski oraz Belgijski: Krzyż Kawalerski, Oficerski, Komandorski oraz 
Gwiazda Wielkiego Oficera Orderu Wynalazczości) nadanymi przez Komisję Odznaczeń Królestwa 
Belgii  do spraw Wynalazczości. Odznaczenia przyznawane są wybitnym wynalazcom oraz osobom i 
instytucjom zasłużonym dla rozwoju wynalazczości. Od wielu lat otrzymują je także obywatele i 
instytucje z innych krajów, również z Polski, a okazją do dekoracji są Targi „BRUSSELS INNOVA”. 
Przyznając odznaczenia, Kapituła bierze pod uwagę wieloletnią aktywność w dziedzinie 
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wynalazczości oraz promocji wynalazczości, a także osiągnięcia potwierdzone nagrodami i medalami 
przyznanymi na najważniejszych światowych salonach wynalazczości.  
 
MISJA GOSPODARCZA; KONFERENCJE, MEDIA Dla zwiększenia efektów imprezy proponujemy 
połączenie udziału w targach z misją gospodarczą, zorganizowaną we współpracy z Wydziałem 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Belgii oraz Belgijskimi Branżowymi Izbami 
Gospodarczymi. W czasie targów odbywają  się liczne konferencje. Targi są szeroko nagłośnione w 
środkach masowego przekazu.  
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
 

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL BRUSSELS INNOVA W POLSCE:  Eurobusiness-Haller,  
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice tel.: 32/ 355-38-01, tel./fax.: 32/ 355-38-00  e-mail: euro@haller.pl;  
we współpracy z Fundacją na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO 
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice tel.: 32/ 203-71-03 e-mail: fundacja@haller.pl;  
 
 
ZGŁOSZENIA udziału w targach EUROBUSINESS-HALLER przyjmowane są do dnia: 30  lipca  2013 
Po upływie tego terminu konieczny jest kontakt z organizatorem.   
 
SPOSÓB WYSTAWIANIA SIĘ NA TARGACH: Polscy wystawcy prezentują swe wynalazki na wspólnym 
stoisku lub na stoiskach indywidualnych zgrupowanych razem, tworząc „Pawilon polski”. Eurobusiness-
Haller, wyłączny przedstawiciel targów na Polskę, zapewnia wszystkim polskim wystawcom 
kompleksową organizację, promocję oraz obsługę udziału w targach, w tym:  
 pomoc przy opracowaniu materiałów promocyjnych 
 pomoc w uzyskaniu dotacji na udział w targach 
 wykonanie planszy informacyjnej o wynalazku; wydanie katalogu „Pawilonu Polskiego”. 
 wynajęcie, aranżację plastyczną i wyposażenie stoisk „Pawilonu polskiego”  
 rezerwację hotelu (obecność przedstawicieli firmy wystawiającej nie jest konieczna);  
 koszt hotelu opłaca uczestnik targów 
 transport eksponatu, planszy itp. z Katowic do Brukseli i z powrotem 
 promocję wynalazku podczas targów, obsługę językową stoisk 
 organizację rozmów biznesowych z wcześniej zaproszonymi partnerami  
(pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w misji gospodarczej do dnia  24.06.2013) 
 
Pierwsze dwa dni targów są zamknięte dla szerokiej publiczności i przeznaczone na prezentację 
wynalazków przed jury, na rozmowy ze zwiedzającymi profesjonalistami oraz na kontakty  
z mediami. Trzeci dzień targów jest otwarty dla wszystkich zwiedzających. 
 
KOSZTY UDZIAŁU W TARGACH W ramach organizowanego przez nas Pawilonu Polskiego wynalazki 
można zaprezentować na wspólnej powierzchni wystawienniczej lub też na indywidualnym stoisku 
wyposażonym zgodnie z życzeniem wystawcy.  
 
A) Prezentacja wynalazku w ramach Pawilonu Polskiego na wspólnym stoisku (dwa warianty- tabela 
poniżej) 
 Koszt prezentacji jednego wynalazku na wspólnym stoisku Pawilonu Polskiego dla jednostek sfery 

nauki uwzględnia dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Ilość wynalazków objętych dofinansowaniem jest ograniczona. Kolejność zgłoszeń decyduje o 

skorzystaniu z ceny uwzględniającej dofinansowanie. 
 Obecność Wystawcy na Targach nie jest konieczna. Powierzenie przez Wystawcę firmie 

Eurobusiness-Haller prezentacji wynalazku na Targach nie skutkuje zmianą opłaty za  
     całość usług. 
 
B) Prezentacja wynalazku w ramach Pawilonu Polskiego na stoisku indywidualnym lub na większej 
powierzchni wystawienniczej niż proponowana w pkt 6 tabeli. 
W przypadku zainteresowania wynajęciem większej powierzchni wystawienniczej lub osobnego stoiska 
prosimy o kontakt. Prześlemy Państwu kalkulację dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. 

  
UWAGA: Cena udziału nie obejmuje tłumaczenia opisu wynalazku dla jury.  
Cena tłumaczenia 1 strony obliczeniowej (1500 znaków ze spacjami) na j. francuski- 42,50 zł netto. 
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WWW   RRRAAAMMMAAACCCHHH   OOOFFFEEERRRTTTYYY   EEEUUURRROOOBBBUUUSSSIIINNNEEESSSSSS   –––   HHHAAALLLLLLEEERRR   ZZZAAAPPPEEEWWWNNNIIIAAA:::         
                                                                                                                    

WWaarriiaanntt  11 WWaarriiaanntt  22 
1. pomoc przy opracowaniu materiałów 

promocyjnych 
1. pomoc przy opracowaniu materiałów 

promocyjnych 
2. pomoc w uzyskaniu dotacji: wszystkie 

formalności związane z uzyskaniem i 
rozliczeniem dofinansowania z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego leżą po stronie 
Eurobusiness-Haller 

2. pomoc w uzyskaniu dotacji: wszystkie 
formalności związane z uzyskaniem i rozliczeniem 
dofinansowania z Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego leżą po stronie 
Eurobusiness-Haller 

3. wydanie katalogu prezentującego projekty  
wynalazcze stoiska polskiego w j. fr. i  ang. 
(cena obejmuje  tłumaczenie 800 znaków ze 
spacjami) 

3. wydanie katalogu prezentującego projekty 
wynalazcze stoiska polskiego (w j. fr. i  ang. – 
cena oferty NIE obejmuje  tłumaczenia) 

4. podstawowy wpis do katalogu targowego (w j. 
fr. i  ang. – cena obejmuje  tłumaczenie) 

4. podstawowy wpis do katalogu targowego (w j. 
fr. i  ang. – cena  NIE obejmuje  tłumaczenia) 

5. wynajęcie i aranżację plastyczną pawilonu 
polskiego, wyposażenie go w podesty, stoły itp.  

5. wynajęcie i aranżację plastyczną pawilonu 
polskiego, wyposażenie go w podesty, stoły itp.  

6. powierzchnię na wspólnym stoisku (ok. 2,5 m2) 
obejmującą: indywidualną platformę 
wystawienniczą na jeden wynalazek(1m2) wraz 
ze ścianką  ekspozycyjną (2,25 x 0,95m szer.), 
ciągi komunikacyjne, wspólną recepcję,   
wspólne zaplecze gospodarcze z bufetem z  
ciepłymi i zimnymi napojami oraz szatnie wraz 
ze schowkiem na materiały promocyjne itp. 

6. powierzchnię na wspólnym stoisku (ok. 2,5 m2) 
obejmującą: indywidualną platformę 
wystawienniczą na jeden wynalazek(1m2) wraz 
ze ścianką  ekspozycyjną (2,25 x 0,95m szer.), 
ciągi komunikacyjne, wspólną recepcję,   
wspólne zaplecze gospodarcze z bufetem z  
ciepłymi i zimnymi napojami oraz szatnie wraz ze 
schowkiem na materiały promocyjne itp. 

7. rezerwację hotelu (obecność przedstawicieli 
firmy wystawiającej nie jest konieczna) - hotel 
opłaca uczestnik Targów 

7. rezerwację hotelu (obecność przedstawicieli 
firmy wystawiającej nie jest konieczna) - hotel 
opłaca uczestnik Targów 

8. transport eksponatu, plakatu, materiałów 
promocyjnych itp. Katowice - Bruksela – 
Katowice 

8. transport eksponatu, plakatu, materiałów 
promocyjnych itp. Katowice - Bruksela – 
Katowice 

9. promocję wynalazku podczas Targów, obsługę 
językową stoisk 

9. promocję wynalazku podczas Targów, obsługę 
językową stoisk 

10. wykonanie planszy informacyjnej o wynalazku 
(900-1000 mm w języku francuskim) 

--  

11. tłumaczenie tekstu: do katalogu na język ang. i 
fr. (pkt 3, 4); na planszę informacyjną na j. fr. (pkt 
10) 

- 

KOSZT UDZIAŁU DLA JEDNOSTEK BADAWCZYCH 
uwzględniająca dofinansowanie ze środków MNiSW 

WARIANT I 
CENA netto za 1 wynalazek 

WARIANT II 
CENA netto za 1 wynalazek 

44  770000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  jjeeddnneeggoo  wwyynnaallaazzkkuu  44  440000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  jjeeddnneeggoo  wwyynnaallaazzkkuu  

44  550000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  ddwwóócchh  wwyynnaallaazzkkóóww  44  220000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  ddwwóócchh  wwyynnaallaazzkkóóww  

PPrrzzyy  zzggłłoosszzeenniiuu  wwiięękksszzeejj  iilloośśccii  wwyynnaallaazzkkóóww  ––  mmoożżlliiwwoośśćć  
nneeggooccjjaaccjjii  cceennyy  

PPrrzzyy  zzggłłoosszzeenniiuu  wwiięękksszzeejj  iilloośśccii  wwyynnaallaazzkkóóww  ––  mmoożżlliiwwoośśćć  
nneeggooccjjaaccjjii  cceennyy  

KOSZT UDZIAŁU DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

CENA netto za 1 wynalazek CENA netto za 1 wynalazek 

1100  110000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  jjeeddnneeggoo  wwyynnaallaazzkkuu  88  990000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  jjeeddnneeggoo  wwyynnaallaazzkkuu  

99  330000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  ddwwóócchh  wwyynnaallaazzkkóóww  88  110000  zzłł  ––  zzggłłoosszzeenniiee  ddwwóócchh  wwyynnaallaazzkkóóww  

PPrrzzyy  zzggłłoosszzeenniiuu  wwiięękksszzeejj  iilloośśccii  wwyynnaallaazzkkóóww  ––  mmoożżlliiwwoośśćć  
nneeggooccjjaaccjjii  cceennyy 

PPrrzzyy  zzggłłoosszzeenniiuu  wwiięękksszzeejj  iilloośśccii  wwyynnaallaazzkkóóww  ––  mmoożżlliiwwoośśćć  
nneeggooccjjaaccjjii  cceennyy 

 


