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Dlaczego warto wziąć udział w targach ENEX Nowa Energia?

Targi ENEX to 
największa w Polsce 

wystawa branży 
odnawialnych źródeł 

energii

Targi ENEX 
to platforma 

nawiązywania 
relacji biznesowych, 

wymiany 
doświadczeń, myśli  

i pomysłów

Targi ENEX to 
ponad 3000 m 
kw powierzchni 

wystawienniczej, 
ponad 150 

wystawców oraz 
ponad 6000 
branżowych 

zwiedzających

Targi ENEX to 
bardzo bogaty 

program konferencji 
branżowych 

oraz wydarzeń 
okołotargowych

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

Najwięksi wybrali ENEX!

Przykładowe firmy uczestniczące w ENEX 2019



ENEX nowa energia

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Świadome, ekologiczne i ekonomiczne 
podejście do energii jest obecnie bar-
dzo mocnym trendem. Branża energe-
tyczna rozwija się niezwykle szybko, 
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

FORUM SOLAR+ 
Forum Fotowoltaiczne Solar+ to ogólno-
polska konferencja poświęcona branży 
PV. Co roku podczas targów ENEX Nowa 
Energia organizowane jest wydarzenie 
skierowane do przedstawicieli branż: fo-
towoltaicznej i kolektorów słonecznych 
oraz inwestorów, władz samorządowych 
i wszystkich pasjonatów energetyki sło-
necznej.

FORUM POMP CIEPŁA
Forum Pomp Ciepła to przede wszystkim 
konferencje, prezentacje oraz integracja 
przedstawicieli branży energetyki od-
nawialnej. Eksperci są zgodni – pompy 
ciepła to przyszłość jeśli chodzi o źródła 
ogrzewania budynków. Są one przyjazne 
dla ekologii i cechuje je energooszczęd-
ność. Co roku jednak powstają nowe roz-
wiązania. Uczestnicy forum będą mogli 
wymienić się spostrzeżeniami i omówić je 
w eksperckim gronie.

PASAŻ ENERGETYCZNY
Pasaż energetyczny to okazja do spo-
tkania z energetyką odnawialną poprzez 
ekologiczne i ekonomiczne pompy cie-
pła, fotowoltaikę czy chociażby stację do 
ładowania samochodów elektrycznych. 
Dzieli się on na trzy strefy: konferencyj-
ną, wystawową oraz strefę areny pasażu 
energetycznego.

Międzynarodowe targi Odnawialnych Źródeł Energii

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

że z roku na rok zainteresowanie 
zwiedzających jest coraz większe.”

Krzysztof Zamożny, GARO POLSKA

FORUM
LARS +

FORUM



KONGRESY I KONFERENCJE

KONGRES PORT PC
Zdecydowanie najważniejsze wydarzenie 
branży pomp ciepła w ciągu roku. Spo-
tkanie ma na celu integrację całej branży,  
a także wymianę wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy specjalistami. W trakcie kon-
gresu przedstawione zostaną praktyczne 
narzędzia pomagające zaprojektować in-
stalację fotowoltaiczną.

„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 wspo-
mnieć, że fotowoltaika, jak rów-

nież elektromobilność odniosły 
bardzo duży sukces jeżeli chodzi o 

zainteresowanie”
Artur Gaj, ABB



 „Przyjechaliśmy z pierwszą na 
świecie inwertorową propanową 

pompą powietrza. Jest to nowy mo-
del, który wprowadza Alpha Inno-

tec na rynki europejskie”
Bartosz Bigosiński, Hydro-Tech

KONFERENCJA
ENERGIA PL
Jest ona poświęcona tematyce maga-
zynowania energii w odniesieniu do ryn-
ku energetyki oraz elektromobilności 
w kontekście szybkiego ładowania. Na 
konferencji przedstawiane są najnowsze 
trendy, projekty oraz rozwiązania. Poru-
szane są również tematy dot. regulacji 
prawnych oraz bezpieczeństwa zasilania 
odbiorów energii elektrycznej. narzędzia 
pomagające zaprojektować instalację fo-
towoltaiczną.
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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!

97%

98%150

6000
wystawców planuje 

ponownie wziąć udział
w Targach Kielce

zwiedzających
zadowolonych

z odwiedzenia targów ENEX

branżowych
zwiedzających

wystawców

ponad

ponad


