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EFICIENŢĂ
AL VIII-LEA TÂRG ȘI CONFERINŢE PE ENERGIE +

RENEXPO®
...Târg, conferinţe și evenimente conexe
Conferinţe

Târg

Forumuri
Workshop-uri

Ceremonia de deschidere Business Matching
RENERGY Award
Tururi ghidate

Primul Summit
Internaţional
pe Eficienţă
Energetică

Gândește în viitor
... An de an, punctul de întâlnire pentru jucătorii cheie!
Dezvoltarea sectorului energetic trebuie să fie susţinută în perioada următoare prin investiţii majore în sectorul eficienţei energetice. Obiectivele strategice 20/20/20 ale UE asumate și de România, poziţionează eficienţa energetică drept una din
condiţiile fundamentale pentru reducerea consumului de energie, generarea de energie curată și susţinerea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Prin urmare, eficienţei energetice i se va acorda o atenţie specială la eveniment, care nu este doar o prioritate, ci și o necesitate pentru securitatea viitorului energetic în România.
RENEXPO® SOUTH- EAST EUROPE este Platforma României pentru energii regenerabile și eficienţă energetică, unde jucătorii
cheie își dau întâlnire an de an, pentru a-și promova afacerile, pentru a prezenta tendinţe și inovaţii și a fi o voce în societate.

Previziuni 2015 (estimat)
Vizitatori
2.200 Vizitatori (2.000*)
Expozanţi
110
Expozanţi (92*)
Participanţi la conferinţe
600 Participanţi la conferinţe (450*)
* rezultate 2014

Inovaţie

... Tehnologii și concepte ale viitorului
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Tematici de Târg
1

Generare de energie
regenerabilă și descentralizată
» Tehnici solare:
» Energie fotovoltaică
» Energie termică solară
» Climatizare prin răcire solară
» Structuri de faţade solare
» Hidroenergie
» Geotermie
» Energie eoliană
Tematici inovative:
» Distribuţie inteligentă de energie
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Eficienţă energetică și clădiri
inteligente
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Izolare
Clădiri inteligente
Software
Tehnologie de ventilaţie
Încălzire, stocarea aerului
rece și electricitate
Aer comprimat
Pompe
Recuperare căldură
Iluminat industrial
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Bioenergie

Cogenerare

Servicii verzi

» Biomasă
» Deșeuri lemnoase
» Peleţi
» Brichete lemnoase
» Biogaz
» Biocombustibili

» Tehnologii de cogenerare de
dimensiuni mici, medii și mari
» Tipuri operaţionale de
cogenerare
» Centrală de cogenerare
» Componente și accesorii
» Termoficare

» Consultanţă în domeniul
energetic, management și
furnizori
» Servicii de finanţare
Tematici inovative:
» Contractare și certificare
» Servicii de audit

Calitate

... Grupuri Ţintă

Avantaj faţă de competitori

Grupuri vizitatori de specialitate 2014 (Alegeri multiple)
Industrie și comerţ
Inginerie, arhitectură, proiectare și consultanţă
Furnizori de energie, investitori
Instalatori
Agricultură și silvicultură
Finanţare, subvenţii, asigurări
Administraţie publică
Educaţie și cercetare
Media, asociaţii și clustere
Altele

18%
5%
2%
3%
2%

88% dintre vizitatori sunt profesioniști,
direct implicaţi în procesul de decizie.

22%
24%

8%

88%

4%
12%

Highlights

... Summit, Conferinţe, Workshop-uri
Primul Summit Internaţional pe Eficienţă Energetică

A II-a Conferinţă Internaţională - Energie din deșeuri

» Eficienţa energetică în clădiri

A VII-a Conferinţă Internaţională - Energia solară în România

» Eficienţa energetică în industrie

A VII-a Conferinţă Internaţională - Bioenergia în România
» Biomasă solidă
» Biogaz

A VIII-a Conferinţă Internaţională - Microhidrocentrale în România
Primul Workshop - Finanţarea Proiectelor Verzi
Primul Workshop - Iniţiativa României de export în domeniul energiei
și eficienţei energetice
Prima Conferinţă Anuală - Cogenerarea în România
programa poate fi supusă modificărilor, ultima actualizare: 27 martie 2015

Summit în Industrie și Clădiri

ANŢĂ
EFICIENŢA ENERGETICĂ = PERFORM

... ţintit și semnificativ
Primul Summit Internaţional pe Eficienţă Energetică pentru sectorul industrial și al clădirilor din România va avea loc în cadrul
RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE.
®

Eficienţa energetică este vitală pentru succesul tranziţiei de energie și pentru menţinerea unui avantaj competitiv. Potenţialul existent
de economisire a energiei în sectorul industrial și cel al clădirilor, pentru furnizorii de servicii și instituţiile publice, urmează să fie
exploatat pe deplin.
Există o serie de oportunităţi: spre exemplu, consumul de energie al tehnologiilor transversale, cum ar fi compresoarele de aer și
pompele, poate fi redus cu până la 30%, în timp ce consumul de energie în IT și tehnologii de comunicare poate fi redus cu până la
75% prin schimbări elementare în comportamentul și utilizarea de tehnologii eficiente energetic.

Parteneriate

... Expozanţi*

* Selecţie expozanţi 2014

Orientare clienţi

... Contactele dvs.
Gabriela Bujeniţă
Manager de proiect
Tel: +40-257-230972
E-mail: bujenita@reeco.ro

Alex Butar
Reprezentant vânzări
Tel: +40-257-230971
E-mail: butar@reeco.ro

Organizator
Anca Oprea
Manager PR și Comunicare
Tel: +40-257-230932
E-mail: oprea@reeco.ro

REECO RO EXPOZIŢII S.R.L.
Bd. Revoluţiei, Nr.96, apt.4
310025, Arad, România
Tel.: +40-257-230999
Fax.: +40-257-230998
E-mail: info@reeco.ro
Website: www.reeco.eu

REECO Group

... Iniţiative de eficienţă energetică în întreaga Europă
La Grupul REECO, am lucrat din greu pentru a deveni unul dintre cei mai importanţi organizatori de târguri și conferinţe în domeniul energiei
regenerabile și eficienţei energetice în Austria, Ungaria, Germania, Polonia, Portugalia, România, Serbia și Bosnia-Herţegovina. În 2015, vom
organiza evenimente în premieră în Albania și Muntenegru.
De la înfiinţarea noastră în 1997, REECO a organizat peste 100 de târguri, conferinţe, seminarii și ateliere de lucru pe tema energiei regenerabile și eficienţei energetice care au atras aproape 20.000 de vizitatori specializaţi. Portofoliul nostru include în prezent opt târguri și 15
conferinţe în 6 ţări europene.
Angajatii noștrii își concentrează munca în 5 locaţii din Europa și anume: Austria, Germania, Polonia, România și Serbia și se străduiesc să
vă ofere sprijin în căutarea și selectarea de: proiectanţi, constructori, ingineri, proiecte, parteneri de proiecte și oportunităţi de finanţare.
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm la unul din târgurile noastre din Salzburg, Sarajevo, București, Belgrad, Varșovia sau în oricare din
celelalte locaţii unde organizăm evenimente.

Contact

... Participaţi în calitate de
expozant
sponsor
Companie:*
Prenume, Nume:*
Stradă/Nr:*
Cod poștal, Oraș, Ţară:*
Fax:
Telefon:*
E-Mail:*

Număr de Fax: +40-257-230998
vizitator
participant la conferinţă

Protecţia datelor
Datele despre client sunt colectate și stocate în prevedere cu legea română pentru securitatea
datelor și utilizate în scopuri de marketing de către REECO RO Expoziţii S.R.L. Clienţii sunt
de acord cu utilizarea acestor date din momentul completării acestui formular. Declaraţia de
consimţământ poate fi revocată în orice moment conform legislaţiei privind protecţia datelor.
27 martie 2015

www.renexpo-bucharest.com

