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11. Małopolski Festiwal Innowacji 2021 - w formule online

ponad 40 wydarzeń
Kraków, Tarnów, Chrzanów, 

Balice, Słomniki

21 partnerów
warsztaty, szkolenia, seminaria, 

konferencja, dni otwarte, pokazy, 

spotkania informacyjne

11 edycja
spotkania networkingowe, 

wymiana doświadczeń, wiedzy i 

dobrych praktyk

11



KONFERENCJA inauguracyjna 2021 - Innowacje w Małopolsce. 

Przyszłość zależy od nas

# 3 panele dyskusyjne

• PANEL I: Automatyzacja i robotyzacja a Przemysł 4.0. Pierwszy krok w stronę

innowacyjności?

• PANEL II: Zielona gospodarka

• PANEL III: Jak znaleźć swojego anioła biznesu

# znakomite grono ekspertów

# wystąpienie specjalne Radosława Kotarskiego

# nowoczesne, w robotycznym klimacie studio LIVE w Astor Robotics Center

https://innowacyjna.malopolska.pl/m

alopolski-festiwal-innowacji/mfi-

2021/konferencja/ 



KONFERENCJA inauguracyjna 2021 - Innowacje

w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas - Astor Robotics 

Center
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1. Biodegradowalne opakowanie do przechowywania żywności o krótkim terminie

przydatności

2. Bramka do automatycznego pomiaru temperatury

3. Demagnetyzer ProDevice ASM240+

4. EcoTech System

5. Fotokatalizatory na bazie modyfikowanego tlenku tytanu (IV), sposób wytwarzania

fotokatalitycznej farby

6. Inteligentne rękawiczki treningowe Shape.Care

7. jCharge – stacje ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych

8. Konfigurowalny fantom do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania

9. Nanoperfumy bez dodatku alkoholu

10. Nowa wersja urządzenia do stymulacji i rehabilitacji kręgosłupa w podwieszeniu

11.  Prodrobot – zautomatyzowany trenażer chodu

12. Przenośny oczyszczacz powietrza

13. RENVIS – modele 3D struktur nerki

14. Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną

15. Termoizolacyjna otwartokomórkowa pianka poliuretanowa z modyfikowanego oleju

posmażalniczego

16. The Smaller One – załogowy statek powietrzny

17. Ul pszczeli ze stabilizacją temperatury, systemem zabezpieczeń i instalacją

fotowoltaiczną

18. Urządzenie do aplikacji tabletek i zastosowanie urządzenia w terapii geriatrycznej i 

pediatrycznej

19. Zbiornik do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego

19 niezwykłych wynalazków powstałych na

małopolskich uczelniach, startupach, MŚP 

zaprezentowane w formie video 

https://innowacyjna.malopolska.pl/malopolski-festiwal-

innowacji/mfi-2021/strefa-wynalazkow-2021/

Strefa wynalazków



Wydarzenia Partnerów 2021

więcej na: 

https://innowacyjna.malopolska.pl/malop

olski-festiwal-innowacji/mfi-

2021/program/ 



MFI 2021: Kampania promocyjna

• unikatowy key visual

• dedykowana strona www

• wsparcie influencerów i ambasadora

• szerokie wykorzystanie social mediów: FB, YT, IN

• liczne filmy promocyjne

• wykorzystanie mediów internetowych (głównie za pośrednictwem sieci

reklamowej Google)

• szeroki zakres działań własnych ze wsparciem partnerów UMWM

• materiały promocyjne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Facebook

YouTube

• wykorzystanie różnorodnych form przekazu

• organizacja konkursów

• wspieranie postów i filmów reklamą

• zróżnicowane, ciekawe i atrakcyjne treści

• publikacja materiałów filmowych wspartych płatną reklamą, m.in. spot promocyjny, cykl zabawnych filmików, video-sonda, relacja z Festiwalu

• oparcie materiałów video na luźnej i wesołej konwencji, wykorzystanie aktora znanego z mediów - MARIUSZA ODWARZNEGO 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.innowacyjna.malopolska.pl



harmonogram wydarzeń organizowanych

przez UMWM

plany i założenia

6 - 12 czerwca 2022

Małopolski Festiwal Innowacji

6 czerwca 2022, godz. 10:00

konferencja inaugurująca w formie online 

strefa małopolskich wynalazków

- dostępna w formie materiałów

wideo\spotów

7 czerwca 2022

cykl warsztatów

„Przy kawie o innowacjach”

Małopolski Festiwal Innowacji 

2022



• koordynacja działań partnerów

• przeprowadzenie kampanii promocyjnej

• przygotowanie konferencji rozpoczynającej Małopolski Festiwal Innowacji 

oraz warsztatów "Przy kawie o innowacjach"

• przygotowanie strefy małopolskich wynalazków

MFI 2022

rola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego



MFI 2022

rola Partnerów

Przygotowanie wydarzeń wpisujących się

w zakres tematyczny MFI, których grupą docelową

będą:

• MŚP

• instytucje otoczenia biznesu

• uczelnie

• instytuty badawcze

• studenci i doktoranci, którzy chcą założyć firmę

• startupy

Wzajemne wsparcie promocyjne:

• wzajemne informowanie o MFI i organizowanych

wydarzeniach na fanpage’ach, stronach www, innych

dostępnych kanałach komunikacji

• włączenie się we wspólne działania za pośrednictwem

mediów społecznościowych, wspólne cover photo, konkursy, 

itp.

• publikowanie, komentowanie i wzajemne udostępnianie

atrakcyjnych treści (zdjęcia, filmy) publikowanych na

Facebooku oraz YouTube



Organizacja Festiwalu została pozytywnie

oceniona przez uczestników – wskazali oni na

mocne strony wydarzenia, tj.: przygotowanie, 

dostępność, realizacja, otoczenie, kompetencje

prelegentów

• możliwość poszerzenia horyzontów

• możliwość zdobywania nowych

kontaktów biznesowych

• uzyskanie i pogłębienie praktycznej

wiedzy branżowej

• pobudzenie kreatywności, spotkania z 

inspirującymi ludźmi

• okazja do promowania własnej

działalności, innowacyjnych

rozwiązań, wynalazków

• możliwość zaprezentowania profilu

działalności podmiotu szerszemu

gronu odbiorców

Liczba partnerów Festiwalu z roku na

rok rośnie. Podczas ubiegłorocznego

tygodnia innowacji 21 partnerów

przygotowało ponad 40 inspirujących

wydarzeń dostępnych dla każdego

bezpłatnie. 

Dlaczego warto ?



Kampania promocyjna 2022

Tegoroczna kampania zostanie oparta na zaktualizowanym

key visualu z ubiegłego roku

Głównym kanałem komunikacji pozostaje internet z mocnym naciskiem na portale

społecznościowe (YT, FB, IN). Przekaz na portalach społecznościowych zostanie

wsparty reklamą płatną. Oparty zostanie o atrakcyjne, różnorodne treści, w tym

multimedia

Planujemy nagrać materiały filmowe oraz pozyskać ambasadora

Małopolskiego Festiwalu Innowacji



Kampania promocyjna 2022 cd.

W ramach działań medialnych planujemy reklamę odsłonową, linki

w wyszukiwarce, artykuły sponsorowane, mailing. Wszystko oparte

na marketingu treści. 

Wykorzystamy reklamę natywną i kontekstową. Targetować będziemy

beharwioralnie i geograficznie.

Prowadzone będą również działania bezpośrednie skierowane do JST, IOB, JBR, 

organizacji koncentrujących przedsiębiorców, itp.

Do aktywnego wsparcia działań promocyjnych zachęcamy wszystkich partnerów

Małopolskiego Festiwalu Innowacji.



Zapraszamy do współorganizacji

12. edycji

Małopolskiego Festiwalu Innowacji !!!

Zgłoszenia wstępnych propozycji wydarzeń

prosimy wysłać do:

1 marca 2022 r.

na adres

Klaudia.Huma@umwm.malopolska.pl 


