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Międzynarodowe Targi GREENPOWER to największe wydarzenie związane z odnawialnymi źródłami
energii w Polsce. Targi GREENPOWER odbędą się w dniach 7-9 maja br. na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 

Targi GREENPOWER to nie tylko prezentacja oferty firm działających w branży OZE to także miejsce
spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń przedsiębiorców, pracowników administracji oraz
przedstawicieli branżowych izb i stowarzyszeń.
 

Wiedza w pakiecie

Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, naukowców i praktyków oraz zagranicznych gości,
gromadzą liczne grono zainteresowanych odbiorców, a poruszone tematy spotykają się z dużym
zainteresowaniem uczestników.– Strefie wystawienniczej towarzyszą tematyczne konferencje, debaty
i spotkania. W tym roku program konferencji jest bardzo rozbudowany – zauważa Marcin Gorynia,
dyrektor targów GREENPOWER. – Fotowoltaika, morska energetyka wiatrowa, magazynowanie
energii, efektywne zarządzanie energią w gminach to tylko wybrane tematy, które będą omawiane –
dodaje M. Gorynia.
 

Pierwszego dnia targów odbędzie się, organizowane jest przez redakcję czasopisma „GLOBEnergia”,
„IV Branżowe Forum Fotowoltaiczne”. Rynek fotowoltaiczny w Polsce, komponenty instalacji PV,
instalacje i inwestycje, finansowanie instalacji fotowoltaicznych, a także fotowoltaika na aukcjach to
wybrane tematy Forum. Talk-show poprowadzi Grzegorz Burek, redaktor naczelny „GLOBEnergia” i
Bogdan Szymański, prezes SBF POLSKA PV.
 

Natomiast konferencja „OZE – nowe perspektywy” organizowana przez miesięcznik „Energia i
Recykling” będzie odpowiedzią i komentarzem do rządowych deklaracji zapowiadających „nowe
otwarcie dla OZE w Polsce” zapisane m.in. w projekcie Polityki Energetycznej Polski „PEP 2040”.
 

Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim wykorzystywaniu energii słonecznej i wiatrowej



oraz magazynowaniu energii pochodzącej z tych źródeł.
 

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele branży: eksperci i
przedsiębiorcy z branży fotowoltaicznej, energetyki wiatrowej i magazynowania energii. Przedstawią
oni nowe uwarunkowania prawne, możliwości pozyskania środków na inwestycje, nowe rozwiązania
techniczne, niedawno wdrożone projekty, planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Konferencja
odbędzie się 8 maja.
 

Targom GREENPOWER towarzyszyć będzie również konferencja „Morska Energetyka Wiatrowa –
doświadczenia światowe, perspektywy dla Polski”, „Norweski dzień innowacji”, a także „Forum
Antysmog”. Przedstawicieli samorządów oraz osoby zainteresowane efektywnym zarządzaniem
energią zapraszamy na konferencje „GMINNY ENERGETYK – skuteczne zarządzanie energią w 
gminach”.
 

Profesjonalni zwiedzający

Biznesowa struktura uczestników wyraźnie przekłada się na nowe relacje inwestorskie. W targach
uczestniczą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy, a także projektanci instalacji. Wydarzenie na stałe
wpisało się w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli hoteli, ośrodków
wypoczynkowych, szpitali, gospodarstw rolnych, a także zarządców budynków użyteczności
publicznej.
 

Nie tylko OZE

Równocześnie z targami GREENPOWER odbędą się Międzynarodowe Targi Energii EXPOPOWER
oraz Poznań Drone Expo. Targi EXPOPOWER to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń dla
branży elektrycznej i energetycznej. W tym roku po raz pierwszy do bloku targów poświęconych
energetyce dołączą targi Poznań Drone Expo.
 

W ramach wydarzenia zaplanowano ciekawy program wydarzeń towarzyszących oraz organizację
 strefy pokazów, w której m. in. zaprezentowane zostaną możliwości dronów w praktyce, pokazy
niezwykłych umiejetności pilotów dronów, a także prelekcje specjalistów z Polski i z zagranicy.

 

Organizator
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