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Międzynarodowe targi Energetyki i Elektrotechniki
Energia to temat niezwykle ważny, a dyskusje o polskiej branży energetycznej towarzyszą nam od lat. Znaczenie elektrowni gazowych czy węglowych jest
nie do przecenienia. Mieszkania, budynki użyteczności publicznej i fabryki bazują na energetyce zawodowej, o roli której nie możemy zapominać. Tradycyjna

energia i jej pozyskiwanie stanowi niezwykle ważną część polskiego przemysłu,
a przedsiębiorstwa trudniące się jej pozyskiwaniem są siłą napędową rodzimej gospodarki. Targi ENEX od lat stanowią miejsce
spotkań branży, ułatwiają kontakt między
przedsiębiorcami skupionymi wokół energii
pozyskiwanej w tradycyjny sposób.

Planując działania marketingowe
naszej firmy zawsze pamiętamy
o targach ENEX. Od lat bierzemy
udział w tym wydarzeniu, które skupia przedstawicieli branży Energetyki Zawodowej, a także
OZE. I to właśnie ta druga grupa
nieustannie zaskakuje nas wysoką frekwencją i sprawia, że czas
spędzony w Kielcach ma dla naszej firmy ogromny sens.
JEAN MÜLLER

Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalnego podejścia do organizacji targów ENEX. Bardzo podobała
nam się również kampania reklamująca wydarzenie w mediach
branżowych i na Facebooku. Dodam, że zarówno sama hala jak
i jej wyposażenie w pełni nas zadowoliły. Organizatorzy stanęli na
wysokości zadania.W programie
edycji pojawiły się również ważne dla branży konferencje. Dzięki takim wydarzeniom możliwe
jest zaprezentowanie pełnej oferty urządzeń, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z klientami,
wymiana doświadczeń, sugestii,
opinii.
Anna Augustyniak- Dział Marketingu i Szkoleń
– Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej
Vaillant Group

SALON
ENERGETYKI
ZAWODOWEJ
Salon Energetyki Zawodowej został
stworzony z myślą o firmach i podmiotach zaangażowanych w produkcję energii pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, a także sprzętu i części
używanych do jej przetwarzania.

Elektromobilność
Jednym z istotnych elementów Targów
Enex będzie spotkanie z elektromobilnością i możliwość zapoznania się z tym
wszystkim, co związane jest z efektywnością energetyczną w kontekście magazynowania energii. Strefa wystawowa oraz debaty tematyczne stanowić
będą odpowiedź na wymagania, jakie
w tym zakresie stawiają przed inwestorami obowiązujące przepisy, ale też ro-

snące zapotrzebowanie na energię i alternatywne sposoby zasilania naszych
domów, pojazdów i wszelkiej towarzyszącej nam infrastruktury. Magazyny
energii, stacje ładowania, elektromobilność to nie wizja przyszłości – to coraz częściej nasza codzienność. Jak się
w niej odnaleźć podpowiedzą eksperci
z branży oraz specjaliści działający na
naszym rynku!

Targi pod patronatem Ministerstwa Energii
Targi ENEX od lat cieszą się patronatem
Ministerstwa Energii. Wsparcie resortu jest dla wydarzenia niezwykle cenne.
Obecność przedstawicieli Ministerstwa

Energii na targach, a także udział w konferencjach przynosi prestiż wydarzeniu,
a także podnosi wartość merytoryczną
seminariów.

Podczas Międzynarodowych Targów ENEX ABB zaprezentowało
rozwiązania dla infrastruktury do
ładowania pojazdów elektrycznych i fotowoltaiki. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie produktami ABB, wygłoszone
przez nas prelekcje, odwiedziny
naszego stoiska spotkaliśmy się
z mnogością zapytań i rozmów.
Nadmienić również należy profesjonalne podejście organizatorów
- dlatego Targi ENEX wspominamy
bardzo dobrze.
Artur Gaj,
Sales Support- EPSO – PV/UPS/E-mobility

ENERGIAPL
W 2019 roku konferencja ma na celu
otwarcie dyskusji o przetwarzaniu energii
i magazynowaniu jej nadwyżek. W panelach dyskusyjnych przyszłorocznej edycji
udział wezmą wybitni specjaliści z Politechniki Warszawskiej czy Polskiej Akademii Nauk. Wsparciem dla teoretyków

będą także praktycy na co dzień zajmujący się tematem – przedstawiciele firm
i przedsiębiorstw powiązanych z tematem
energii konwencjonalnej. Wśród tematów,
znajdą się między innymi technologia magazynowania energii i jej zastosowaniu
oraz baterie przepływowe.
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Menedżer projektu
Robert T. Frąk
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Zastępca Menedżera Projektu
Katarzyna Magdziarz
T: +48 41 365 12 07
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

W skrócie
Data targów
27-28 lutego 2019
Godziny otwarcia
27.02.2019: 9.00–17.00
28.02.2019: 9.00–16.00
Lokalizacja
Targi Kielce. ul. Zakładowa 1
Cena biletów wstępu
WSTĘP BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji
Wynajęcie powierzchni wystawienniczej
Stoisko wystawowe w ciągu stoisk ........ 200,- PLN/m2
Stoisko narożne ...................................... 214,- PLN/m2
Stoisko czołowe ..................................... 210,- PLN/m2
Stoisko wyspowe ................................... 200,- PLN/m2
Wynajem stoisk wystawienniczych
Stoiska systemowe ................................ 70,- PLN/m2
Cena katalogu: 20 PLN
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej www.enex.pl w zakładce „Wydarzenia Towarzyszące”
lub chętnie odpowiemy na wszelkie pytanie telefonicznie bądź też
mailowo.

Skontaktuj się z nami!
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