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Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej –
Otwórz się na przyszłość
W dniach 13 – 14 kwietnia 2016 roku na Stadionie Wrocławskim odbędą się Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® organizowane przez REECO Poland. To innowacyjne wydarzenie przyciąga
wystawców, inżynierów, inwestorów i osoby zainteresowane z całej Europy, którzy
chcą wiedzieć jak żyć świadomie, ekologicznie i oszczędnie, wykorzystując współczesny potencjał energetyki odnawialnej.
Podczas drugiej edycji Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych
i Efektywności Energetycznej InEnerg® odbywających się w dniach 13 – 14 kwietnia 2016
roku we na Stadionie Wrocław 2012 zostaną poruszone najbardziej istotne kwestie związane z użytkowaniem energetyki odnawialnej. Nie zabraknie wiedzy teoretycznej i praktycznej, nowości branżowych z rynku OZE, a także licznych konferencji specjalistycznych i wystąpień osób aktywnie udzielających się na forach branżowych. To wydarzenie, na którym
zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania energetyczne, najczęściej pojawiające się
problemy związane z gospodarowaniem energią i dedykowane rozwiązania. Tematyka
organizowanych targów to energia wiatrowa, solarna, bioenergia, pompy ciepła oraz fotowoltaika. Ponadto porusza aspekty związane z ekologią, efektywnością energetyczną i
budownictwem energooszczędnym. Targi odbędą się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia oraz wielu partnerów medialnych i partnerów organizowanych konferencji.
Głównym celem wydarzenia InEnerg® jest wzrost świadomości, iż energia odnawialna jest dedykowana wszystkim, którzy stawiają sobie za cel oszczędne życie z równoczesną dbałością o środowisko naturalne. W obecnych czasach jesteśmy narażeni na
wzrastające ceny energii ze źródeł konwencjonalnych. Ze względu na ograniczone zasoby
tych źródeł, wysokie ceny, a także pewne regulacje prawne i wymogi Unii Europejskiej poszukujemy alternatywnych rozwiązań, które pomogą nam oszczędzać energię i racjonalniej
ją wykorzystywać. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie emisji tlenu węgla w środowisku
naturalnym, niższe koszty za użytkowanie energii odnawialnej i możliwość ponownego i
wszechstronnego wykorzystania wcześniej wyprodukowanej energii. Rynek OZE w Polsce
ma ogromny potencjał i możliwości rozwoju. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy podczas
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tegorocznych targów odwiedzić stoisko Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której
misją jest wspieranie osób przedsiębiorczych. Godnym polecenia jest również stoisko Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który specjalizuje się w szkoleniach

dla

przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach wiejskich. Inwestując w OZE
pomagamy środowisku naturalnemu i uzyskać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na
działalność proekologiczną. Konferencja „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy
OZE” to wydarzenie, które może zainteresować każdego, kto myśli poważnie o inwestowaniu w alternatywne źródła energii.
Według zdania ekspertów do 2030 roku każde gospodarstwo skorzysta z prądu
ekologicznego. Uzyska w ten sposób niezależność energetyczną oraz odczuje różnicę na
dotychczasowych rachunkach. Warto wziąć udział w tak innowacyjnym przedsięwzięciu
energetycznym i postępować wedle słów Project Manager InEnerg®, Organizatorki Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej Pani
Małgorzaty Bartkowski: „Nie traćmy czasu i wykorzystajmy potencjał rozwoju OZE”. Szacuje się, że w tegorocznej edycji targów we Wrocławiu weźmie udział około 50 wystawców,
2500 odwiedzających i 500 uczestników branżowych konferencji poświęconych szczegółowym zagadnieniom z zakresu energetyki odnawialnej.
W trakcie drugiej edycji targów odbędzie się wiele konferencji kierowanych do polskiej i międzynarodowej publiczności. Ich prelegentami są właściciele firm wykorzystujących potencjał energetyki odnawialnej i własne doświadczenia, a także osoby znane ze
świata polityki i nauki. Wspomniane konferencje branżowe dedykowane są specjalistom z
branży energetycznej, a

także

wszystkim

osobom

zainteresowanym, które pra-

gną odwiedzić targi i pozyskać wyczerpującą wiedzę z zakresu alternatywnych źródeł energii i korzyści z regularnego inwestowania w OZE. Warto wziąć udział w II edycji seminarium
„Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, aby pozyskać wartościową wiedzę na temat
opłacalności takiej inwestycji. Goście targów mogą wziąć udział w konferencji poświęconej
edukacji proekologicznej organizowanej m.in. przez Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster
Energii Odnawialnej, REECO Poland lub organizowanej konferencji dedykowanej polskiemu rolnictwu „Rolnik z energia. OZE przyszłością polskiego rolnictwa” w ramach II Dnia
Rolnictwa. Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Międzynarodowych Targów Energii ze
Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® organizowanych przez REECO Poland.

Osoby

zainteresowane

zwiedzeniem

targów

InEnerg®,

po

rejestracji

online

na

http://www.inenerg.com/targi.html otrzymają bezpłatną kartę wstępu.
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Więcej na: www.inenerg.com
REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 266 02 16
Fax: +48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl

Organizator targów
InEnerg®

Organizator REECO Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy REECO z główną siedzibą w Niemczech i oddziałami:
Reutlingen/Niemcy, Salzburg/Austria, Nowy Sad/Serbia. Od 1997 roku spotyka się rocznie około 50 000 fachowców z 70 krajów na targach specjalistycznych i kongresach, które organizowane są przez REECO. Wszystkie
terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu.
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