Relacja z Targów Re-energy

W Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 11-13 października 2018 r.
odbyły się Międzynarodowe Targi Re-Energy, dotyczące Odnawialnych Źródeł
Energii, organizowane przez FairExpo. Wydarzenie to było skierowane do
wszystkich osób, które były zainteresowane poszerzeniem wiedzy o energii i
energetyce oraz jak w prosty sposób można zadbać o nasze środowisko.

Wystawcy mogli zaprezentować swoje nowości produktowe oraz technologiczne z branży OZE,
poprzez interesujące prezentacje, debaty, seminaria, kongresy, czy branżowe fora oraz
specjalistyczne konferencje.

Program Wydarzeń Towarzyszących
11.10.20.18 r.:
●
●
●
●

●

III Kongres Magazynowania Energii w Polsce,
Samorządowe Dni Elektomobilności,
Debata "Dokąd zmierza Polska fotowoltaika",
Seminarium "Odnawialne źródła energii -klasyfikacja. Pompy ciepła, magazynowanie ciepła.
Korzyści, zastosowanie dla gospodarki",
Debata: 'Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku".

12.10.2018 r.:
●
●
●
●

VIII Międzynorodowa konferencja fotowoltaiki w Polsce,
Samorządowe Dni Elektromobilności,
Forum: Budynek energooszczędny w praktyce,
Seminarium EE-METAL: Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP
przemysłu metalowo-maszynowego.

13.10.18 r.:
●
●

Forum: Fotowoltaika dla każdego,
Forum: Pompa ciepła w każdym domu.

Ideą targów była prezentacja oferty wystawców konkretnej i ściśle określonej grupy docelowej.

Koncepcja RE-energy odbiegała od tradycyjnego pojęcia targów. RE-energy, ponieważ z jednej
strony była międzynarodowa platforma spotkań ekspertów z branży odnawialnych źródeł energii,
którzy pokazali potencjał oraz możliwości rozwoju tegoż rynku w naszym kraju i poza jego granicami.
Natomiast z drugiej strony, organizatorzy targów zadbali o rozbudowaną część merytoryczną, która
skłaniała do dyskusji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Trzy dni targów RE-energy były wypełnione konferencjami, również o zasięgu międzynarodowym,
podczas których omawiane były tematy istotne dla rynku OZE. Organizatorom wydarzenia zależało
na tym, aby wyjść naprzeciw potrzebom również osób prywatnych, dlatego 11 i 12 października były
dniami biznesowymi, a 13 października był dniem otwartym.

Tegoroczne wydarzenie targowe dotyczyło najpopularniejszych tematów, takich jak: fotowoltaika,
biogaz, samochody elektryczne, magazynowanie energii oraz efektywność energetyczna. Po raz 8 w
Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Fotowoltaika w Polsce"
organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki i dr. Stanisławem Pietruszko.
Wydarzenie to miało międzynarodowy charakter, zarówno w kontekście udziału prelegentów z
zagranicy, jak i słuchaczy. Podczas targów poruszone również zostały zagadnienia magazynów
energii na 3. Międzynarodowym Kongresie „Magazynowanie energii w Polsce” organizowane we
współpracy z ADM Poland.

Wielką popularnością, zwłaszcza wśród instalatorów cieszyło się Forum „Fotowoltaika dla każdego” i
„Pompa ciepła w każdym domu”, a w specjalnie zorganizowanej Strefie Kariery można było
zaczerpnąć informacji na temat rynku pracy w branży OZE oraz zapoznać się z licznymi ofertami
pracy.

Na Targach Re-energy powstała specjalna strefa TermoEXPO, gdzie zwrócono szczególną uwagę na
energooszczędność oraz w jaki sposób obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza.

Organizator Targów zadbał o wyróżnienie i wręczenie nagród RE-Energy w takich kategoriach jak
osobowość branży, innowacyjna technologia, innowacyjny produkt czy też najładniejsze stoisko.

Międzynarodowe Targi Re-energy udowodniły, iż to doskonałe miejsce spotkań, gdzie można
wymienić doświadczenia, jak i poszerzyć swoją wiedzę podczas rozmów z ekspertami.
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