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W dniach 13-15 listopada 2018 r. odbędzie się XI edycja Targów Energetycznych
ENERGETICS (Targi Lublin, ul. Dworcowa 11). Targi ENERGETICS to jedno z najważniejszych
w Polsce spotkań przedstawicieli sektora energetycznego. Partnerem Głównym wydarzenia jest
PGE Dystrybucja S.A.

 

Targi Energetyczne ENERGETICS koncentrują się na zagadnieniach kluczowych z punktu
widzenia branży oraz gospodarki. W tym roku organizatorzy podkreślają szczególną rolę innowacji
w energetyce oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym obszarze.

 

W ramach targów swoją ofertę zaprezentują firmy o charakterze koncernów (krajowych
i międzynarodowych), jak i indywidualnych przedsiębiorców m.in. z obszaru: wytwarzania,
przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz cieplnej, elektrotechniki oraz elektroniki przemysłowej,
automatyki elektroenergetycznej, a także budownictwa energetycznego, inteligentnych sieci
energetycznych, energii odnawialnej, urządzeń (pojazdów) do transportu czy przemysłowych
systemów IT.

 

Ekspozycję dopełnią wydarzenia towarzyszące przygotowane we współpracy z partnerami
branżowymi. W programie zaplanowano m.in.: IV edycję Forum Dystrybutorów Energii (organizator:
PTPiREE), szkolenia i seminaria dedykowane elektrykom (organizator: SEP).

 

Wstęp na Targi dla przedstawicieli branży jest bezpłatny po rejestracji on-line lub podczas
trwania wydarzenia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej:
www.energetics.targi.lublin.pl.

 

W TYM SAMYM CZASIE ODBĘDĄ SIĘ

 

http://bit.ly/2JS0x68


Wschodnie Dni Kooperacji

Swoją ofertę zaprezentują tu podwykonawcy, kooperanci i producenci reprezentujący przemysł
metalowy, którzy specjalizują się w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych,
produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie zakładów produkcyjnych.

 

 

Forum Biznesowe „YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna
dobrych praktyk przemysłowych 2018”

W ramach forum międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami
przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z
tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany
organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na
elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie
rozwoju organizacji produkcji. Organizatorem forum jest Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i
Maszynowa.

 

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

 

13-14 listopada 2018 godz. 9.00 – 17.00

15 listopada 2018 godz. 9.00 – 15.00

 

Targi Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin,

 

Szczegóły/ rejestracja: www.energetics.targi.lublin.pl

Organizator

Targi Lublin 

E-mail: info@targi.lublin.pl

WWW: www.targi.lublin.pl
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