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Spotkanie branży OZE w Warszawie

W dniach 11-13 października 2018 Warszawa będzie miejscem spotkania branży OZE z Polski i nie
tylko. W Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędą się Targi Energii Odnawialnej RE-energy EXPO
organizowane przez IBC Investment sp. z o.o.

Targi RE-energy to kontynuacja wieloletniej tradycji targów OZE w Warszawskim Centrum EXPO
XXI.

Ideą każdych targów jest prezentacja oferty wystawców konkretnej i ściśle określonej grupie
docelowej. Koncepcja RE-energy odbiega jednak od tradycyjnego pojęcia targów i stawia sobie dość
wysoko poprzeczkę. RE-energy to z jednej strony miedzynarodowa platforma spotkań ekspertów z
branży odnawialnych źródeł energii, ktorzy pokażą potencjał oraz możliwości rozwoju tego rynku w
naszym kraju i poza jego granicami. Z drugiej strony organizatorzy targów zadbali o rozbudowaną
część merytoryczną, skłaniającą do dyskusji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Trzy dni
targowe to dni wypełnione konferencjami również tymi o zasięgu międzynarodowym, podczas
których omawiane będą istotne dla rynku OZE tematy. Organizatorzy chcą wyjść naprzeciw
zapotrzebowaniom osób prywatnych. 11 i 12 października będą dniami biznesowymi, natomiast 13
października będzie dniem otwartym. "Idea powstała po wielu konsultacjach z branżą OZE i wspólnie
doszliśmy do wniosku, że warto poszerzyć grupy docelowe targów i otworzyć się również na osoby
prywatne, zainteresowane inwestycją w OZE. Były również sygnały z branży, że wielu instalatorów z
racji obowiązków służbowych nie zawsze ma czas, aby w tygodniu wybrać się na targi, a sobota to
dzień, w którym można połączyć przyjemne z pożytecznym” mówi reprezentant Organizatora
RE-energy.

Targi RE-energy mają za zadanie pokazać, że wytwarzanie, dystrybucja i konsumpcja energii
odnawialnej są proste, a w efekcie opłacalne.

Wydarzenia towarzyszące:

III Kongres Magazynowania Energii w Polsce●

Samorządowe Dni Elektromobilności●

VIII Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce●

Forum: Budynek energooszczędny w praktyce●

Strefa Networkingu●

http://reenergyexpo.pl/session/iii-kongres-magazynowania-energii-w-polsce/
http://reenergyexpo.pl/session/samorzadowe-dni-elektromobilnosci-2/
http://reenergyexpo.pl/session/viii-miedzynarodowa-konferencja-fotowoltaiki-w-polsce/
http://reenergyexpo.pl/session/forum-budynek-energooszczedny-w-praktyce/
http://reenergyexpo.pl/session/strefa-networkingu-2/


Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu●

metalowo-maszynowego
Forum: Fotowoltaika dla każdego●

Forum: Pompa Ciepła w każdym domu●

Dodatkowo:

Gala wieczorna●

Strefa kariery●

Szczegółowe informacje: www.reenergyexpo.pl

Dla czytelników portali www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl oraz www pasywny-budynek.pl
czekają oferty specjalne.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Do zobaczenia w Warszawie.

http://reenergyexpo.pl/session/pokonywanie-barier-w-finansowaniu-rozwiazan-energooszczednych-w-msp-przemyslu-metalowo-maszynowego/
http://reenergyexpo.pl/session/pokonywanie-barier-w-finansowaniu-rozwiazan-energooszczednych-w-msp-przemyslu-metalowo-maszynowego/
http://reenergyexpo.pl/session/forum-fotowoltaika-dla-kazdego/
http://reenergyexpo.pl/session/forum-pompa-ciepla-w-kazdym-domu/
http://www.reenergyexpo.pl
https://www.klimatyzacja.pl/
https://www.ogrzewnictwo.pl/
https://www.pasywny-budynek.pl/

