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Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do udziału jako wystawca w jednych z
najważniejszych w Europie Międzynarodowych Targach Wytwarzania,
Dystrybucji oraz Magazynowania Energii enertec, które odbędą się w
dniach 29 – 31 stycznia 2013 w Lipsku.
Podczas targów zaprezentowane zostaną najnowsze technologie i
innowacyjne usługi w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji oraz
magazynowania energii, a specjalny obszar wystawienniczy enertec decentral
poświęcony będzie prezentacji zdecentralizowanych technologii wytwarzania
energii odnawialnej oraz skojarzonej gospodarki energetycznej. Podczas
ostatniej edycji w targach uczestniczyło 162 wystawców z 9 krajów.
W tym samym terminie odbywać się będą Międzynarodowe Targi
Technologii i Usług dla Środowiska TerraTec 2013, dzięki czemu w jednym
miejscu i czasie zaprezentowana zostanie pełna paleta produktów i usług dla
szeroko pojętej branży ochrony środowiska naturalnego, energii odnawialnych
oraz przemysłu energetycznego. Tematem wiodącym obu imprez targowych
będą zdecentralizowane rozwiązania infrastrukturalne dla przedsiębiorstw,
gmin i inwestorów indywidualnych oraz usługi dla gospodarki komunalnej.
Targi enertec to doskonała platforma wymiany doświadczeń i know-how oraz
nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy Europą Zachodnią i
Wschodnią oraz krajami WNP. Towarzyszyć im będzie bogaty program
ramowy w postaci międzynarodowych konferencji, jak również
Międzynarodowa Giełda Kooperacji Green Ventures, dzięki czemu
stwarzają one idealne warunki do międzynarodowej wymiany doświadczeń
oraz nawiązywania nowych kontaktów. W ostatniej edycji giełdy w 2012 roku
udział wzięło 230 przedsiębiorstw i organizacji z 45 krajów.
Międzynarodowa Giełda Kooperacji Green Ventures odbywa się corocznie
od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie
Niemiec. Jest to obecnie jest największa platforma nawiązywania kontaktów w
zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych
pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem oraz
z branży energetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na energie
odnawialne. Koncepcja giełdy związana z organizacją spotkań biznesowych

Obszary wystawiennicze:
Zdecentralizowane
technologie przetwarzania i
dostawy energii (enertec
dezentral)
m.in. gospodarka energetyczna
skojarzona, elektrociepłownie,
bioenergia, energia słoneczna,
energia geotermalna,
technologie ogniw paliwowych,
usługi w sektorze
zdecentralizowanego
pozyskiwania energii
Rozdział energii
m.in. rozbudowa sieci,
inteligentne rozwiązania dla
zintegrowania
zdecentralizowanych
systemów energetycznych i
dla sterowania sieciami, Smart
Grid
Magazynowanie energii
m.in. technologie, przyrządy,
systemy do magazynowania
energii, bezpieczeństwo
i niezawodność tych
systemów
Techniki pomiarowe,
sterujące, regulacyjne i
informatyczne, techniki
zarządzania procesami m.in.
technologie IKT dla
zdecentralizowanych
systemów energetycznych,
Smart Metering, infrastruktura
informacyjna
Technologie przetwarzania i
dostawy energii
m.in. udostępniania źródeł
energii, urządzenia i części do
elektrociepłowni,
pozyskiwanie ciepła, energii i
chłodzenia
Technologie podnoszące
wydajność energii
m.in. techniki dla budynków,
odzyskiwanie energii

pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne
wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi
partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer wiedzy.
Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem nowych kontaktów i znalezieniem nowych partnerów
handlowych na europejskim rynku, to zapraszamy do prezentacji jako wystawca podczas tej wiodącej
imprezy targowej.
Ceny powierzchni wystawienniczej na targach enertec 2013:

Stoisko szeregowe
Stoisko narożne
Stoisko czołowe
Stoisko wyspowe

Przy zgłoszeniu do 22.06.2012
127,00 €/m²
132,00 €/m²
137,00 €/m²
142,00 €/m²

Przy zgłoszeniu od 23.06.2012
137,00 €/m²
142,00 €/m²
147,00 €/m²
152,00 €/m²

Koszt dodatkowy stanowi obowiązkowy pakiet reklamowy w cenie 220,- € + 19% (niemiecki podatek VAT).
Pakiet reklamowy zawiera: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców (forma drukowana i elektroniczna),
materiały reklamowe, publikacje dotyczące zakresu działalności wystawcy, ekspozycję materiałów
prasowych w centrum prasowym, możliwość zaprezentowania firmy w ramach Forum Wystawców.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w targach enertec oraz towarzyszącej im giełdzie kooperacji.
Więcej informacji znajdą Państwo na polskiej stronie internetowej: www.targi-enertec.pl.
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w targach enertec, prosimy o przesłanie poniższego
zgłoszenia faksem na numer +48 22 414 44 73
Z poważaniem
Magdalena Dziemidek
Prezes Zarządu
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Zgłoszenie udziału w
Międzynarodowych Targach Wytwarzania, Dystrybucji oraz Magazynowania Energii
enertec
Lipsk, 29 - 31 stycznia 2013
 Jesteśmy zainteresowani udziałem jako wystawca, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 Jesteśmy zainteresowani udziałem w targach enertec jako odwiedzający, prosimy o przesłanie
materiałów informacyjnych.
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