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XXIV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
Targi ENEX / ENEX Nowa Energia - największe wydarzenie branży odnawialnych źródeł
energii w Polsce.
Trwają przygotowania do kolejnych edycji imprez branży OZE, które odbędą się 24 i 25 lutego
2021 roku w Targach Kielce. Organizatorzy zapowiadają, że wezmą w nich udział najważniejsi
gracze na rynku, a wydarzenia odwiedzi podobna liczba gości ubiegłorocznych – 8 tysięcy. Jak
każdego roku to właśnie tutaj prezentowane będą najnowocześniejsze maszyny i urządzenia. Targi
energetyczne to nie tylko spotkania B2B, ale również wiele konferencji, warsztatów i szkoleń. Te
wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób z branży rozwijających wiedzę w dziedzinie
tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii.
Wśród zaplanowanych spotkań, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników
znajdą się ponownie:
●
●
●
●
●
●
●
●

Forum SOLAR+,
FORUM POMP CIEPŁA,
Konferencja ENERGIA PL,
VIII Kongres PORT PC, „Nowe Standardy w technice grzewczej budynków”,
Konferencja Heat Not Lost, Budownictwo Pasywne,
Forum Elektromobilności (FEM),
MiastOZE,
Konferencja Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku.

Te spotkania mają na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń. Wszystkie
te wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podczas tegorocznej edycji targów ENEX i
ENEX Nowa Energia po raz drugi w Targach Kielce odbędą się VI Międzynarodowe Targi Izolacji
Przemysłowych 4INSULATION.
Targi ENEX/ENEX Nowa Energia od 24 lat cieszą się ogromną popularnością. Wystawcy i
zwiedzający tej imprezy wiedzą, że Internet nie jest w stanie zastąpić im tego typu spotkań. Są one

idealnym miejscem do osobistych rozmów z potencjalnym partnerem czy klientem. Tutaj, w
stosunkowo krótkim czasie, można przeprowadzić bardzo dużo rozmów, co już samo w sobie pozwala
zaoszczędzić czas i pieniądze.
Zapraszamy do udziału w najbliższych edycjach targów ENEX i ENEX Nowa Energia od 24
do 25 lutego 2021 roku!
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