Targi RENEXPO® Poland 2012
"... budujemy mosty i otwieramy drzwi…"
Druga edycja międzynarodowych targów i konferencji o odnawialnej
energii oraz efektywności energetycznej RENEXPO® Poland odbędzie
się w dniach 17. - 18. października w Warszawie.
W warszawskim centrum wystawowym EXPO XXI spodziewani są krajowi i zagraniczni eksperci branŜy oraz zainteresowani odbiorcy trudniący się daną dziedziną. Celem tego innowacyjnego spotkania jest
stworzenie w Polsce platformy branŜowej dla energii przyszłości.

Do wiodących tematów w tym roku naleŜeć będą: fotowoltaika,
pompy ciepła, bioenergia oraz energetyka wodna. Przygotowany program
towarzyszący targom obejmie jednak całe pasmo waŜnych zagadnień z
branŜy energii odnawialnej i pozwoli kaŜdemu

znaleźć interesujące go

forum lub konferencję.
Szczególnym zainteresowaniem w tym roku juŜ teraz cieszy się planowana na pierszwy dzień targów 2-ga Konferencja poświęcona fotowoltaice i początkowi jej dynamicznego rozwoju, której organizacji Reeco Poland
podjęło się we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki. Zainteresowani tym tematem będą mogli takŜe wziąć udział w Forum Energetyki
Słonecznej, w trakcie którego przekazana zostanie wiedza dotycząca nowych technologii, produktów i usług w tej dziedzinie.
Innym waŜnym wydarzeniem tego dnia będzie 1-sza Konferencja
na temat biopaliw organizowana prze Polską Izbę Biopaliw, która juŜ teraz
cieszy się duŜą popularnością. I wreszcie punkt kulminacyjny targów: wręczenie Pucharu RENEXPO® Poland w kategoriach: wybitna osobowość
branŜy OZE i innowacyjna technologia na RENEXPO® Poland. Odbędzie
się ono podczas Uroczystej Kolacji Profesjonalistów OZE. Kolacja ta będzie
spotkaniem w luźnej atmosferze i da moŜliwość swobodnej wymiany opinii i
doświadczeń.

Drugi dzień targów uświetniony zostanie konferencją na temat biomasy, którą REECO Poland organizuje wspólnie z Polską Izbą Biomasy
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oraz organizowaną przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych i Instytut Maszyn Przepływowych PAN konferencją na temat energii wodnej.
Niewątpliwą atrakcją tego dnia będzie takŜe I Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, który skupiać się będzie na
perspektywach rozwoju tych urządzeń w Polsce i Europie.
Dodatkową formą zaistnienia na targach będą fora, na których wystawcy z sektora biogazu, energii wodnej, pomp ciepła i energetyki słonecznej zaprezentują zwiedzającym swoje usługi i produkty.
W ramach targów odbędą się równieŜ spotkania kooperacyjne, które przedsiębiorcom umoŜliwią zawarcie rozległej sieci kontaktów biznesowych. TakŜe przedstawiciele władz samorządowych będą mieli szansę
wymiany doświadczeń i wiedzy dzięki organizowanemu w ramach targów
RENEXPO Poland 2-giemu Dniu Samorządowca.
O tym, jak waŜne będzie to wydarzenie dla szeroko rozumianego
sektora energetycznego, w szczególności związanego z odnawialnymi źródłami energii świadczy duŜe zainteresowanie wystawców, którzy juŜ teraz
zgłosili się do udziału. NaleŜą do nich: Torell Technology SA, Remor S. A.,
Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH, Hydroergia Sp. z o. o. sp. k., WTW
Poland Sp. z o. o., Czysta Energia PV, Sun Energy Sp. z o. o. MuoviTech
Polska Sp. z o.o., Glen Dimplex Polska Sp. z o. o. i wielu innych.
Potwierdzeniem rangi targów RENEXPO® Poland jest równieŜ
wsparcie sponsorów, do których naleŜą m.i n. REC Solar Germany, IBC
Solar s. r. o., PNO Consultants Sp. z o. o., ProCom oraz Krannich Solar s.
r. o. TakŜe liczny udział partnerów medialnych i ideowych jest wyrazem
prestiŜowego charakteru targów i konferecji w Warszawie. I wreszcie naleŜy wspomnieć o Patronaci Honorowym nad targami RENEXPO® Poland,
który objęty został przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Wszystko wskazuje zatem na to, Ŝe targi organizowane przez Reeco Poland Sp. z o.o., które rok
temu w Warszawskim Centrum EXPO XXI przeŜywały swoją premierę na
dobre wpisały się w kalendarz najwaŜniejszych wydarzeń na rynku energii
odnawialnej i będą współtworzyć historię rozwoju zielonych technologii w
Polsce i Europie.
Kontakt: Małgorzata Bartkowski
Telefon: 22-266-02-16
Email: bartkowski@reeco.eu
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