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A RENEXPO® magas színvonalú, nemzetközi kongresszusának köszönhetően megkapta a
hivatalos EU elnökségi logó használatának jogát és az általa szervezett konferencia felkerült a
hivatalos elnökségi rendezvények közé.

  

  

Hír további szövege:

  

2011 első félévében az EU elnökség hatására Európa figyelme Magyarországra összpontosul,
és az ország a régió találkozópontjává válik. Ebben az időszakban fogadják el várhatóan az
Unió középtávú energiastratégiáját, melynek köszönhetően a megújuló energiák is még
nagyobb szerepet kapnak. Ezen kívül ismét útjára indult az Új Széchenyi Terv, amely
remélhetőleg elősegíti a zöld gazdaság fejlődését.

  

A RENEXPO®  idei kiemelt szerepét erősíti, hogy a rendező REECO Hungary Kft. megkapta a
hivatalos EU elnökségi logó használatának jogát és a bioenergia, napenergia és geotermia
témakörökben megrendezésre kerülő konferenciákat felvették a hivatalos magyarországi EU
rendezvények közé.
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http://renexpo-budapest.com/concept.html?&L=0
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2011-ben a következő témákban szervezünk konferenciákat a RENEXPO-n:

  

-       Biogáz
-       Biomassza
-       Geotermia
-       Napenergia
-       Smart grid, smart metering, épületautomatizáció
-       E-mobilitás 

  

Miért érdemes részt vennie a RENEXPO®-n?

  

-       Az erős szakmai jelenlét folytatódik – tekintse meg a 2010-es RENEXPO® statisztikáit
-       Nemzeti standok és külföldi szakmai szövetségek részvétele
-       Kiemelt szakmai partnerek  támogatása: Magyar Biogáz Egyesület, Magyar
Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Tagozat, Osztrák Biomassza Szövetség
-       Szakmák tematikus jelenléte – hatékonyabb megjelenés
-       Szakmai médiumokban végzett célzott kommunikáció
-       RENEXPO® az Energia Hetében
-       Egyetemek Utcája / UniStreet ismét megrendezésre kerül
-       Fiatal vállalkozók részvétele, együttműködésben a FIVOSZ-szal
-       Termékinnovációk, újdonságok bemutatkozása

  

Már bejelentkezett kiállítónk többek között a Ferro-Pent Kft., a Thonauer Kft., a Zehnder
GmbH valamint a SIEL Kft. és tárgyalásokat folytatunk többek között a Herz Kft-vel, a Lipp
GmbH-val és a Rehau Kft.-vel, valamint német, osztrák, finn, cseh és szlovén cégekkel.

  

Magyarország energetikai szakkiállítása várja kiállítók jelentkezését. Kérje kötelezettségektől
mentes ajánlatunkat
vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a 06-1-213-4243-as telefonszámon.

  

További információkat olvashat a kiállításról és a konferenciákról a www.renexpo.hu  oldalon.
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http://renexpo-budapest.com/statistics.html?&L=0
http://renexpo-budapest.com/tamogato.html?&L=0
http://renexpo-budapest.com/ajanlatkeres.html
http://renexpo-budapest.com/ajanlatkeres.html
http://www.renexpo.hu/
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Üdvözlettel:
REECO Hungary Kft.
T: 06-1-213-4240
F: 06-1-213-4248
hungary@reeco.hu
www.renexpo.hu
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