RAZEM DLA BIOGAZU
REECO Poland, organizator RENEXPO® Poland oraz UPEBI, Unia Producentów i Pracodawców
Przemysłu Biogazowego, zapraszają do udziału w RENEXPO® Poland 2017.
Tegoroczna edycja, zdecydowanie bardziej niż poprzednie, będzie promować biogaz. Tradycyjnie
odbędzie się Forum Biogazu prezentujące szeroko pojętą tematykę biogazu w Polsce i nie tylko. 6-te
już Forum Biogazu odbędzie się 25.10.2017.

Po raz kolejny w ramach targów będzie organizowane wspólne stoisko firm z szeroko pojętej branży
biogazowej pod hasłem "Razem dla biogazu". Celem tego stoiska jest promocja biogazu jako bardzo
istotnej i wydajnej branży OZE oraz prezentacja nowoczesnych technologii z dziedziny biogazu i
kogeneracji. Odwiedzający stoisko będą mieli okazję spotkać się z zaproszonymi ekspertami i uzyskać
informacje na temat budowy i eksploatacji biogazowni, a także zapoznać się z możliwościami
finansowania inwestycji.

Grupy docelowe:
•

istniejące biogazownie

•

inwestorzy zainteresowani inwestycjami w biogazownie i/lubkogeneracje

•

szeroko pojęta branża biomasowa

•

developerzy

•

spółki komunalne, oczyszczalnie ścieków

•

duże gospodarstwa rolne

•

gorzelnie

•

samorządy

•

przedstawiciele energetyki konwencjonalnej

•

przedstawiciele szeroko rozumianego przemysłu

•

spalarnie odpadów

•

zakłady utylizacji odpadów

•

firmy technologicznych

•

aquaparki

•

szpitale i wszystkie podmiotów zainteresowane tematyką kogeneracji.

1

Stoisko "Razem dla biogazu"

m²
Ceny do 15.08.2017*
Ceny po 15.08.2017*
4
2.436,00 PLN
2.900,00 PLN
6
3.260,00 PLN
3.900,00 PLN
9
4.517,00 PLN
5.300,00 PLN
10
4.930,00 PLN
5.800,00 PLN
12
5.950,00 PLN
7.200,00 PLN
15
7.360,00 PLN
8.800,00 PLN
16
7.800,00 PLN
9.300,00 PLN
18
8.800,00 PLN
10.300,00 PLN
20
9.500,00 PLN
11.500,00 PLN
*Podane ceny nie zawierają podatku VAT
Oferta zawiera:
• powierzchnię wystawienniczą (stoisko narożne możliwe tylko dla powierzchni 15m² i więcej)
•

wpis da katalogu wystawców i do internetowej listy wystawców, logo w katalogu targów, 2
identyfikatory wystawcy

•

białe ściany, napis na fryzie, oświetlenie, dywan, kosz na śmieci, montaż i demontaż stoiska

•

stół i 2 krzesła (powyżej 6m² 3 krzesła), przyłącze prądu wraz z zużyciem, ladę informacyjną i
stołek barowy (od powierzchni 9 m²)

•

15-to minutowy wykład na Forum Biogazu; 20 % rabatu na udział w konferencjach w ramach
RENEXPO® Poland 2017

•

link do bezpłatnej karty wstępu na targi z nazwą Państwa firmy jako firmy zapraszającej do
nieograniczonego użytku; 100 drukowanych bezpłatnych kart wstępu z nazwą Państwa firmy jako
firmy zapraszającej

•

pół strony reklamy w katalogu RENEXPO® Poland 2017 dla stoisk powyżej 10m²
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Rejestracja na stoisko "RAZEM DLA BIOGAZU"
Zamawiam następujące stoisko:
4m²
2
6m
2
9m
10m²
2
12 m
2
15 m
16 m²
2
18 m
2
20 m

Kolor dywanu:
szary
niebieski
zielony
czerwony

Nazwa
firmy:.........................................................................................................................................................
Osoba
kontaktowa:..............................................................................................................................................
Ulica IIIIIIIIIIIIIIII................................................................................................
Miejscowość, kod pocztowy: IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIII
Numer telefonu: ......................................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................................................
E-Mail: .............................................@.....................................................................................................
Strona
internetowa:.............................................................................................................................................
NIP:............................................................................................................................................................
 Proszę o rezerwację zaznaczonej powierzchni na targach RENEXPO® Poland 2017. Swoim
podpisem potwierdzam, że akceptuję ogólne warunki handlowe, ponieważ one są częścią zlecenia.
Miejscowość, data: ..................................................................................
Podpis: ....................................................................... ...........................
Pieczątka:
Wypełniony formularz proszę przesłać faxem lub drogą mailowa
Ważne: rezerwacja stoiska jest wiążąca po potwierdzeniu jej przez organizatora; dostępność stoisk ograniczona

Z poważaniem
UPEBI i REECO Poland Sp. z o. o.

REECO Poland Sp. z o. o.
ul. Bartycka 22 B/ 21 A
00 - 716 Warszawa
Tel: +48-22-266-0216,
Fax: +48-22-379-78-60
info@reeco-poland.pl
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