ZAPROSZENIE
Konferencja oraz Giełda Recyklingu
Szanowni Państwo,
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOIR) oraz Targi Kielce zapraszają do udziału
w konferencji pn. „Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - oferta produktowa (odpady,
surowce, produkty), doradztwo unijne, prawne i technologiczne” która odbędzie się 1 marca br.,
w trakcie Targów EKOTECH 2018.
Konferencja odbywać się będzie w Sali konferencyjnej C od godziny 10.00 do 14.00
W trakcie Konferencji odbędzie się prezentacja indywidualnych ofert firm i instytucji KGOIR oraz innych
podmiotów posiadających ofertę skierowaną do branży odpadowej.
Zapraszamy również do udziału w Pierwszej Giełdzie Recyklingu, która odbywać się będzie
w dniach 28.02-1.03 2018 r. w godzinach 09.00 -17.00, na stoisku E- 102 (obok sali konf. C)
Udział w Giełdzie Recyklingu daje Państwu m.in. możliwość bezpłatnego wywieszenia na giełdowej
tablicy ogłoszeń oferty handlowej „KUPIĘ/ SPRZEDAM/ OFERUJĘ” jak również możliwość rezerwacji
stolika do rozmów handlowych. Udział w Giełdzie Recyklingu to również możliwość poznania nowych
partnerów biznesowych w ramach zorganizowanych stolików tematycznych:

zakłady przetwarzania ZSEiE

stacje demontażu pojazdów

recyklerzy

odpady komunalne

inne odpady i surowce
Podczas obu wydarzeń zapewniamy kawę, herbatę i ciasteczka.

PROGRAM KONFERENCJI
09.30 – 10.00

Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.10

Otwarcie Konferencji i prezentacja Klastra Gospodarki odpadowej i Recyklingu i wynikających z niego
korzyści rozwoju dla przedstawicieli biznesu – Jolanta Okońska-Kubica – Prezes Zarządu Centrum
Kooperacji Recyklingu

10.10 – 10.25

„Oferta badawcza WIM na przykładzie dotychczasowej współpracy z członkami Klastra"- Politechnika
Warszawska, Mateusz Szymański

10.25 – 10.40

„Fizykochemiczne metody rozwiązywania problemów recyklingu - oferta badawcza Wydziału

Metali Nieżelaznych AGH , Piotr Handzlik
10.40 – 10.55

„Prezentacja oferty Kancelarii Radców Prawnych”- Gromek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych,
mec. Joanna Chmielewska

10.55 – 11.10

„Bezpieczeństwo biznesu w branży odpadów i recyklingu- praktyczne zastosowanie"- Meritt Group marka
własna WRD Sp. z o.o., Robert Kornatowski,

11.10 – 11.25

„Zastosowania małych kogeneratorów gazowych” - Wojciech Kurdziel, MIKROKOGENERACJA Sp.z o.o.

11.25 – 11.40

„Rozwiązania dotyczące energii elektrycznej i gazu dla biznesu” – Firma Fortum, Tomasz Nowaczek,
Bartosz Matras

11.40- 12.00

Przerwa Kawowa

12.00 – 12.15

„Prezentacja oferty produktów i usług” - Z.P.U.H. GRAJAN, Bartosz Pisarek

12.15 – 12:30

„Prezentacja oferty produktów i usług firmy Protechnika Łuków Sp. z o.o.” – Grzegorz Kowalczyk,
Protechnika Łuków Sp z o.o.

12.30 – 12.45

„Redukcja osadów i odorów kulturami bakteryjnymi” –Zbigniew Sawicki, Eko-Natural Węgorzewo

12.45 – 13.00

Prezentacja firmy Impex Stahl

13.00 – 13.15

Prezentacja firmy Vinderen – Damian Skoczylas

13.15 – 13.30

Prezentacja firmy APT sp z o.o. (agencja pracy tymczasowej) – Adrian Dzięcioł

13.30 - 14.00

Prezentacja oferty firm należących do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – prezentacja
oferty produktowej, doradztwa unijnego, prawnego i technologicznego”

14.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

