Opinie wystawców Międzynarodowych Targów Energii
Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland
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"Targi odniosły zadowalający efekt w odniesieniu do planowanych zmian w ustawie".
- Solar-Future Energy

"Bardzo profesjonalne przygotowanie"
- WTW Poland Sp. z o.o.

"Nice fair with good contracts"- Ciekawe targi umożliwiające nawiązanie ciekawych
kontaktów.
-Anton Solar GmbH

"Sehr gut organisierte Messe, wir kommen gerne wieder".- Bardzo dobrze zorganizowane
targi, z chęcią weźmiemy znowu udział.
-Hörmann Energietechnik GmbH& Co KG

"Everything is good and nice"- Wszystko dobre i miłe.
- REFUsol GmbH

"The number and quality of RENEXPO Poland visitors exceeded our expectations"- Liczba i
jakość odwiedzających przekroczyła nasze oczekiwania.
- Mp-Tec Solar Poland Sp. z o.o.

" Strahlende Gesichter, sehr, sehr zufrieden, nächstes Mal- präsent, auch andere Messen"Same promieniejące twarze. Jesteśmy bardzo zadowoleni i będziemy brali udział w targach za
rok.
- Sologico GmbH
"It' s an excellent opportunity to meet with new client and users of PV system in Poland"- To
doskonała możliwość dotarcia do nowych użytkowników systemów PV.
- SOLARWATT

"Good information and follow ups". - Dobra obsługa i wsparcie.
- Swedish Exergy AB

"Very good, above our expetations". - Jesteśmy bardzo zadowoleni, targi przerosły nasze
oczekiwania"
- Jetion Solar (China) Co., Ltd.
"Good exhibition, right place". - Dobra wystawa, dobre miejsce.
- Platinum GmbH

"Duże zadowolenie z przygotowania targów przez organizatorów".
- Rehau Energy Solutions GmbH

"Guite good. No complaints".
- Alusin Solar

"Profesjonalna obsługa targowa połączona z dużą wiedzą techniczną".
- Thermaflex

"Wszystko ok".
- Galmet Sp. Z o. o.

"W tym roku mieliśmy okazję po raz pierwszy wystawiać się na RENEXPO. To był bardzo
udany debiut, ponieważ nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem,. Targi były
bardzo dobrą okazją na prezentacje naszej oferty. Jeszcze podczas wystawy zawarliśmy kilka
ciekawych kontraktów".
- Paweł Wiktorowicz, Project Manager, Corab Sp. Z o.o.

"Inicjatywa jak najbardziej godna polecenia i powinna byc rozpropagowana nie tylko wśród
firm z branży, ale w jak najszerszym spektrum zastosowania informacji z OZE".
- Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

"Rzetelna i profesjonalna obsługa".
- Krajowa Izba Gospodarcza

''To był bardzo dobry wybór. Organizatorzy wykazali się pełnym profesjonalizmem i zadbali o
najmniejszy szczegół. Dopisali zwiedzający, z których znakomita część stanowiła naszą grupę
docelową. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że miniona edycja targów należała z naszego
punktu widzenia do bardzo udanych.''
- PV Kits Direct

''Jesteśmy bardzo

zadowoleni z tegorocznego uczestnictwa w targach. Nawiązaliśmy wiele
kontaktów, które – mamy nadzieję – okażą się owocne w skutkach. Na pochwałę zasługuje
również cały zespół targów, który stanął na wysokości zadania, zapewniając sprawną obsługę
i rzetelną informację nie tylko podczas rozmów wstępnych, ale również przez trzy dni trwania
targów.''
- NOVEAIDEA

