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Warszawa, 19 października 2016 roku

Pierwszy dzień Targów RENEXPO® Poland 2016 już za nami
Właśnie zakończył się pierwszy dzień VI Międzynarodowych Targów Energii
Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które odbywają
się w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Na uczestników wydarzenia, oprócz
oferty ponad 100 wystawców, czekały m.in. specjalistyczne konferencje i spotkania branżowe, a także rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu o Puchar RENERGY AWARD. Targi, których organizatorem jest REECO Poland, potrwają
jeszcze dwa dni – do 21 października. Patronat Honorowy nad wydarzeniem
objęli: Ministerstwo Energii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Targi rozpoczęły się oficjalną ceremonią otwarcia, a licznie zgromadzonych gości
powitali: Małgorzata Bartkowski, Project Manager Targów RENEXPO® Poland oraz
Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Manager
Targów podczas otwarcia zwróciła uwagę na fakt, iż liczba wystawców jest adekwatna do sytuacji panującej w branży OZE na polskim rynku, a także podziękowała
wystawcom, zwiedzającym i partnerom targów za ich obecność. Natomiast Prezes
Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej podkreślił w swojej wypowiedzi m.in.
wagę odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.
Specjalistyczne konferencje i forum
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się wydarzenia merytoryczne. Przy
pełnej sali odbyła się Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce, podczas
której eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, przedstawiciele przemysłu PV oraz
władz państwowych i lokalnych dyskutowali m.in. na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. Pierwszego dnia targów rozpoczęła się
również dwudniowa Polska Konferencja Hydroenergetyczna. Została ona poprowadzona w formie interesującej dyskusji na temat wyzwań i możliwości, przed którymi
staje sektor energetyki wodnej w Polsce. Ciekawą debatą pt. „Co dalej z energetyką
odnawialną w Polsce” rozpoczęła się również konferencja „Społeczne aspekty OZE”,
forum „Budynek i energia” na temat technologii energooszczędnych w obiektach
wielkopowierzchniowych i wielkogabarytowych. Po debacie zostały omówione dwa
ważne tematy: „Nowe technologie OZE, a nowy europejski rynek energii” oraz „Miej1
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sce OZE w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Program wydarzeń
towarzyszących zamknęła szósta edycja Dnia Samorządowca, w której wzięli udział
m.in.: przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin, a także firm
zajmujących się wytwarzaniem i przesyłem energii.
Puchary RENERGY AWARD rozdane
Podczas kolacji profesjonalistów OZE zostały oficjalnie ogłoszone wyniki piątej edycji
konkursu o Puchar RENERGY AWARD. W kategorii „Innowacyjna technologia Targów RENEXPO® Poland” zwyciężyły dwie firmy: CORAB Sp. z o.o. oraz Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., natomiast w kategorii „Wybitna osobowość branży
OZE” nagrodę otrzymała Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców
Przemysłu Biogazowego (UPEBI). Uroczysta kolacja była również okazją do świętowania 5. Jubileuszu Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła
(PORTPC). Ponadto organizator targów wręczył podziękowania wystawcom, którzy
już od pięciu lat współtworzą to ważne dla branży OZE wydarzenie. Podziękowania
otrzymało ośmioro wystawców: Selfa GE S.A., ALUMERO Metal Components Sp. z
o.o., FRONIUS POLSKA Sp. z o.o., Frankensolar Eastern Europe s.r.o., SEMICON
Sp. z o.o., Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Solar-Log TM Solare-Datensysteme.
Sektory targowe
Firmy biorące udział w targach prezentują swoją ofertę w ośmiu sektorach: bioenergia (energia z drewna, biomasa, biogaz, biopaliwa), energia wiatrowa, CHP - kogeneracja, energooszczędne budownictwo i renowacja budynków, energia wodna, pompy
ciepła, energia geotermiczna oraz energia słoneczna. Po raz pierwszy organizowane
jest wspólne stoisko pod hasłem „Razem dla biogazu”, na którym odbywają się m.in.
prezentacje nowoczesnych technologii z dziedziny biogazu i kogeneracji oraz spotkania z ekspertami.

Dwa dni pełne wydarzeń
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Kolejne dwa dni targów również będą obfitować w interesujące wydarzenia. Już jutro,
czyli 20 października uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w: kongresie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Forum Biogazu, międzynarodowym kongresie na temat magazynowania energii w Polsce. Tego dnia zostanie
również przedstawiona sytuacja

na polskim i światowym rynku pracy w sektorze

OZE w strefie kariery „Teraz środowisko”. Ostatni dzień targów wypełnią: Forum PV,
konferencja na temat biopaliw, a także Kongres Budownictwa Energooszczędnego
oraz Certyfikacji Budynków. Część z wydarzeń będzie tłumaczona na język angielski.
Informacje dodatkowe, w tym zasady uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach towarzyszących zaplanowanych na ostatnie dwa dni targowe, można
znaleźć na stronie organizatora www.renexpowarsaw.com.
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Organizator REECO Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy REECO z główną siedzibą w Niemczech i oddziałami: Reutlingen/Niemcy, Salzburg/Austria, Nowy Sad/Serbia. Od 1997 roku spotyka się rocznie około
50 000 fachowców z 70 krajów na targach specjalistycznych i kongresach, które organizowane są przez
REECO. Wszystkie terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu.
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