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ENEX

Dyskusje o polskiej branży energe-

tycznej toczą się już od lat. Przemysł 

jest dziś uzależniony od energii elek-

trycznej i nie mógłby bez niej funkcjo-

nować. Przedsiębiorstwa trudniące 

się jej pozyskiwaniem są siłą napę-

dową rodzimej gospodarki. Miesz-

kania, budynki użyteczności i fabry-

ki bazują na energetyce zawodowej, 

która odgrywa bardzo ważną rolę we 

współczesnym świecie. Targi ENEX 

ułatwiają kontakt między przedsię-

biorcami skupionymi wokół energii 

wytwarzanej w tradycyjny sposób.

Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki

SALON ENERGETYKI 
ZAWODOWEJ

Wymiana spostrzeżeń, omówienie 

najnowocześniejszych technologii  

i spotkanie z przedstawicielami bran-

ży energetycznej i elektrotechnicznej 

– tak można opisać Salon Energetyki 

Zawodowej. Co roku na rynku poja-

wiają się rozwiązania, które wpływają 

na rozwój oraz kształt tego przemy-

słu. Nie wolno zapominać o tym, że 

sprzęt oraz części mechaniczne wy-

korzystywane do tradycyjnego pozy-

skiwania energii odgrywają kluczo-

wą rolę. Targi ENEX to miejsce, gdzie 

wystawcy prezentują te nowinki tech-

nologiczne i dzielą się informacjami  

o tym, jak działają i w czym są lep-

sze od swoich poprzedników. Salon 

Energetyki Zawodowej został stwo-

rzony właśnie z myślą o firmach, któ-

re w znaczący sposób wpływają na 

przyszłość branży energetycznej  

i elektrotechnicznej!

„Już po raz trzeci odwiedzamy 
targi ENEX w Kielcach i musimy 

przyznać, że z roku na rok zainte-
resowanie zwiedzających jest  

coraz większe.”
Krzysztof Zamożny

GARO POLSKA

„Na pewno są to targi na któ-
re warto się wybrać. Biorąc pod 

uwagę liczbę zwiedzających,  
którzy przyjeżdżają w celach  

biznesowych, Kielce są zdecydo-
wanym liderem. Udział w tym  

wydarzeniu przekłada  
się na zyski firmy.”

Andrzej Mizgała
 ASAT

Konferencja ENERGIA PL będzie towarzyszyła targom ENEX już po raz trze-

ci. Jest ona poświęcona tematyce magazynowania energii w odniesieniu do 

rynku energetyki oraz elektromobilności w kontekście szybkiego ładowania. 

Na konferencji eksperci przedstawiają najnowsze trendy, projekty oraz roz-

wiązania. Ponadto poruszane są tematy dotyczące regulacji prawnych oraz 

bezpieczeństwa zasilania odbiorników energii elektrycznej. Można również 

obejrzeć narzędzia pomagające zaprojektować instalację fotowoltaiczną.  



Dlaczego warto wziąć  
udział w targach ENEX ?

„Wyjątkowość tkwi w tym, że 
znajdujemy się dosłownie kilka 

metrów od tej pracującej pompy 
ciepła i w ogóle jej nie słyszymy”

Sławomir Ociepa
GALMET

„Na przestrzeni roku można 
wspomnieć, że fotowoltaika, jak 

również elektromobilność, od-
niosły bardzo duży sukces, jeżeli 

chodzi o zainteresowanie”
Artur Gaj

ABB

„Przyjechaliśmy z pierwszą na 
świecie inwertorową propanową 
pompą powietrza. Jest to nowy 
model, który wprowadza Alpha 

Innotec na rynki europejskie”
Bartosz Bigosiński

Hydro-Tech

Co można zyskać  
dzięki targom ENEX?

• możliwość tworzenia wizerunku firmy na 
wydarzeniu o charakterze międzynarodowym

• wzmocnienie rozpoznawalności na rynku
• zwiększenie sprzedaży
• nawiązanie nowych kontaktów biznesowych
• bezpośrednie zawarcie umowy z klientem
• pogłębianie wiedzy o nowościach 

branżowych oraz zmianach prawnych

Targi ENEX to platforma nawiązywania relacji 
biznesowych, wymiany doświadczeń, myśli  
i pomysłów

Targi ENEX to znani wystawcy, którzy 
co rok prezentują najnowszy sprzęt

Targi ENEX to ponad 3000 m2 powierzchni 
wystawienniczej, ponad 150 wystawców oraz 
ponad 6000 branżowych zwiedzających

Targi ENEX to bogaty program wydarzeń

okołotargowych



www.enex.pl 

Menedżer projektu

Robert T. Frąk

T: +48 41 365 12 12

enex@targikielce.pl

Zastępca Menedżera 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

Jakub Nogaj

T: +48 41 365 13 79

nogaj.jakub@targikielce.pl

W skrócie

Data targów

26-27 lutego 2020

Godziny otwarcia

26.02.2020: 9.00–17.00

27.02.2020: 9.00–16.00

Lokalizacja

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

50°53’54.2”N 20°35’19.9”E

Cena biletów wstępu

WSTĘP BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji

Wynajęcie powierzchni wystawienniczej

Stoisko wystawowe w ciągu stoisk  ....... 250,0 PLN/m2

Stoisko narożne  ..................................... 267,5 PLN/m2

Stoisko czołowe  .................................... 262,5 PLN/m2

Stoisko wyspowe  .................................. 250,0 PLN/m2

Wynajem stoisk wystawienniczych 

Stoiska systemowe  ............................... 75,0 PLN/m2

Cena katalogu: 20 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące targów oraz wydarzeń 

towarzyszących znajdują się na stronie www.enex.pl. 

Wszelkich informacji udzielamy drogą mailową oraz telefoniczną.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
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