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ENEX
Świadome – ekologiczne i ekonomiczne 
podejście do energii jest obecnie bar-
dzo mocnym trenerem. Branża ener-
getyczna rozwija się niezwykle szyb-
ko, coraz więcej osób korzysta z pomp 
ciepła czy fotowoltaiki. Dzięki targom 
ENEX NOWA ENERGIA przedsiębiorcy 

mogą śledzić zmiany na rynku i wysłu-
chać głosów konsumentów, którzy na 
co dzień używają ich produktów. Pa-
saż Energetyczny stał się już tradycyjną 
platformą wymiany doświadczeń osób 
zaangażowanych w tworzenie branży 
Odnawialnych Źródeł Energii.

Nowa Energia

Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalnego 
podejścia do organizacji targów Enex. Bar-

dzo podobała nam się również kampania 
reklamująca wydarzenie w mediach bran-
żowych i na Facebooku. Dodam, że zarów-
no sama hala, jak i jej wyposażenie w peł-
ni nas zadowoliły. Organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania.W programie edycji po-

jawiły się również ważne dla branży konfe-
rencje. Dzięki takim wydarzeniom możliwe 

jest zaprezentowanie pełnej oferty urzą-
dzeń, nawiązanie bezpośredniego kontak-
tu z klientami, wymiana doświadczeń, su-

gestii, opinii.
Anna Augustyniak - Dział Marketingu i Szkoleń – 

Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej

Vaillant Group

Targi Enex to profesjonalnie przygotowa-
ne wydarzenie branżowe, podczas które-
go mogliśmy promować swoją markę oraz 
zaprezentować szeroką gamę produktów 

związanych z ekologicznym ogrzewaniem. 
W czasie trwania targów stoisko DEFRO od-
wiedziło wiele osób zainteresowanych na-

szymi produktami. Targi umożliwiły nam 
także bezpośredni kontakt 

z klientami.
Piotr Stefaniak, DEFRO



Planując działania marketingowe naszej 
firmy zawsze pamiętamy o targach ENEX. 

Od lat bierzemy udział w tym wydarzeniu, 
które skupia przedstawicieli branży Ener-
getyki Zawodowej, a także OZE. I to wła-

śnie ta druga grupa nieustannie zaskakuje 
nas wysoką frekwencją i sprawia, że czas
spędzony w Kielcach ma dla naszej firmy 

ogromny sens.
JEAN MÜLLER

Magazyny energii, stacje ładowania, 
elektromobilność to nie wizja przyszło-
ści – to codzienność. Jak się w niej od-
naleźć - podpowiedzą eksperci z bran-
ży oraz specjaliści działający na rynku! 

Magazyny Energii, Elektromobilność

KONFERENCJA



Wydarzenia towarzyszące targom

KONGRES

Podczas Międzynarodowych Targów 
ENEX, ABB zaprezentowało rozwiąza-

nia dla infrastruktury do ładowania po-
jazdów elektrycznych i fotowoltaiki. 
Ze względu na bardzo duże zaintere-
sowanie produktami ABB, wygłoszone 

przez nas prelekcje, odwiedziny nasze-
go stoiska spotkaliśmy się z mnogością 
zapytań i rozmów. Nadmienić również 

należy profesjonalne podejście organi-
zatorów - dlatego Targi ENEX wspomi-

namy bardzo dobrze.
Artur Gaj,

Sales Support- EPSO – PV/UPS/E-mobility
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Wystawców planuje

ponownie wziąć udział
w Targach ENEX
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z odwiedzenia targów 
ENEX
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Firmy obecne na Targach ENEX

BELOS-PLP  FENERGIA SRL  DEFRO  De Dietrich 

Technika Grzewcza  EKOBOX  FERROLI POLAND  JEAN 

MUELLER POLSKA  KENO  Sharp Electronics GmbH 

 KAWAH  HEIZOMAT  NAWROCKI  ORAM  PGE 

DYSTRYBUCJA S.A.  PGNiG Obrót Detaliczny  SOLTEC 

S.C.  STIEBEL ELTRON POLSKA Sp.z o.o.  SAS  PORT 

PC  ABB  VIESSMANN   KAMPMANN  GLEN DIMPLEX 

 OCHSNER  CORAB  GIACOMINI  ALUMERO  GARO 

POLSKA  HydroTech  Alpha Innotech  VAILLANT SAUNIER 

DUVAL  GALMET  NIBE-BIAWAR  EMITER-NET DAIKIN 

Przykładowe firmy uczestniczące w 2018

• Targi ENEX to jedna z największych wystaw branży od-
nawialnych źródeł energii w Polsce

• Targi ENEX to platforma nawiązywania relacji bizneso-
wych, wymiany doświadczeń, myśli i pomysłów

• Targi ENEX to znani wystawcy, którzy co rok prezen-
tują najnowszy sprzęt

• Targi ENEX to ponad 3000m2 powierzchni wystawien-
niczej

• Targi ENEX to bogaty program wydarzeń okołotargo-
wych

Dlaczego warto wziąć udział w targach 
ENEX Nowa Energia?
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Dyrektor projektu

Robert T. Frąk

T: +48 41 365 12 12

enex@targikielce.pl

Zastępca Dyrektora Projektu

Katarzyna Magdziarz

T: +48 41 365 12 07

magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

Marketing

Michał Łysek

T: +48 41 365 13 84

lysek.michal@targikielce.pl

PR

Marta Brzezińska

T: +48 41 365 14 14

brzezinska.marta@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


