- czysta energia
w cenie
Dyrektywy
Unii
Europejskiej
w zakresie ciepłownictwa, eko-CSR,
zrównowaŜony rozwój – to tylko
niektóre z tematów podejmowanych w ramach kolejnej edycji POLEKO największych targów ochrony środowiska w Nowej Europie. Podczas
tegorocznej odsłony moŜna będzie dowiedzieć się równieŜ jak pozyskać
fundusze na rozwój projektów proekologicznych. Tematem przewodnim targów
jest bowiem finansowanie inwestycji środowiskowych.
Eko-Energia
JuŜ po raz dziesiąty podczas targów POLEKO zorganizowana zostanie ekspozycja
specjalna poświęcona najnowszym rozwiązaniom z zakresu energetyki odnawialnej –
Salon

Czystej

Energii.

To

jedna

z

największych

w

kraju

imprez

targowych

poświęconych technologiom i produktom związanym z wykorzystaniem energii ze
źródeł odnawialnych. Tematyka poruszana w ramach salonu dotyczyć będzie przede
wszystkim energii odnawialnej - wiatrowej, wodnej i słonecznej, wód geotermalnych,
pomp cieplnych, biopaliw, biomasy i urządzeń do jej spalania, pelet, biopaliw płynnych
oraz biogazów. Wśród wystawców salonu licznie reprezentowane będą przedsiębiorstwa
oferujące kolektory słoneczne, agregaty do produkcji biogazu, technologie pozyskiwania
energii z odpadów i pompy ciepła.
Salonowi towarzyszyć będzie szereg specjalistycznych konferencji i seminariów.
Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się takŜe Forum Czystej Energii - cykl
codziennych

seminariów

poświęconych

najnowszym

rozwiązaniom

z

zakresu

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Udział w forum jest bezpłatny. Szczegółowy
program targów wkrótce na stronie www.poleko.mtp.pl.
Ekologiczne know-how
POLEKO (23-26 listopada 2010), targi o ugruntowanej
renomie i kompleksowej ofercie, odbędą się w Poznaniu po
raz

dwudziesty

drugi.

Honorowy

patronat

nad

wydarzeniem objął Minister Środowiska, prof. Andrzej
Kraszewski. W tym roku tradycyjnie pawilony zapełnią
stoiska

wystawców,

oferujących

produkty

oraz

najnowocześniejsze rozwiązania m.in. z zakresu: woda i
ścieki,

energia

oraz

energia

odnawialna,

odpady

i

recykling, rewitalizacja i rekultywacja, powietrze, hałas i
wibracje,

zmiany

klimatu,

budownictwo

komunalne

energetyczne, doradztwo i instytucje ochrony środowiska, edukacja ekologiczna.

i

Z roku na rok rośnie liczba profesjonalnych zwiedzających, którzy przyjeŜdŜają na
POLEKO, by zapoznać się z aktualną ofertą, zaplanować zakup niezbędnych urządzeń i
maszyn, a takŜe poszerzyć fachową wiedzę.
W ramach targów POLEKO funkcjonować będą cztery ekspozycje specjalne: Salon
Czystej Energii, Salon Recyklingu, Aparatura Kontrolno-Pomiarowa oraz Nauka
dla Środowiska.
Silną stroną targów POLEKO jest wszechstronna oferta forów, debat, seminariów
i konferencji o tematyce ekologicznej.
Efekt synergii
Tegorocznym targom POLEKO po raz kolejny towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi
Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, poświęcone m.in. kwestiom wywozu nieczystości,
utrzymania dróg, ulic, placów oraz zieleni miejskiej, czy teŜ komunikacji miejskiej, a
takŜe higiena i ochrona przed szkodnikami.
W tym miejscu nie moŜna nie wspomnieć o Targach Produktów i Usług dla Samorządów
Lokalnych GMINA, które w tym roku zaprezentują rozwiązania z zakresu architektury
miejskiej, infrastruktury techniczno-komunikacyjnej, nowoczesnych rozwiązań dla osób
niepełnosprawnych, oświaty i sportu a takŜe informatyki w instytucjach publicznych.
Targom GMINA towarzyszyć będzie Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD,
umoŜliwiający

prezentację

oferty

inwestycyjnej

miast

i

wsi,

specjalnych

ekonomicznych oraz instytucji wspierających rozwój regionów.
Więcej informacji na www.poleko.mtp.pl ■
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