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A 2011. május 5-7. között megrendezésre kerülő RENEXPO® kiállítást a MÉGSZ tagjai
ingyenesen tekinthetik meg!

  

  

Hír további szövege:

  

Magyarország legnagyobb energetikai kiállítása, a RENEXPO® Central Europe május 5-7.
között immár ötödik alkalommal várja a megújuló energiák és az energiahatékonyság iránt
érdeklődőket. A rendezvény kiemelt szerepét erősíti, hogy a rendező REECO Hungary Kft.
megkapta a hivatalos EU elnökségi logó használatát és a brüsszeli székhelyű európai szakmai
egyesületekkel közösen tervezett bioenergia, napenergia és geotermia témakörökben
megrendezésre kerülő konferenciákat felvették a hivatalos magyarországi EU rendezvények
közé.

  

  

Szakmai konferenciáink részletes programját megtalálják honlapunkon: 

    
    -  Nemzetközi Biogáz Konferencia   
    -  Régiós fejlesztések - új irányok az alternatív- és megújuló energiák illetve az
energiahatékonyság területén   
    -  I nternational Geothermal Workshop   
    -  Épületenergetika, kiserőművek, smart metering konferencia   
    -  Épületek energetikai optimalizációja   
    -  Európai Védelmi Ügynökség - Megújuló Energia az EU válságkezelési műveleteihez   
    -  International Conference on municipal energy efficiency and the use of renewables   

  

A RENEXPO®-val párhuzamosan kerül megrendezésre:
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http://renexpo-budapest.com/biogaz.html
http://renexpo-budapest.com/regiosfejlesztesek.html
http://renexpo-budapest.com/regiosfejlesztesek.html
http://renexpo-budapest.com/geothermalconference.html
http://renexpo-budapest.com/smartmetering.html?&L=0
http://renexpo-budapest.com/energetikaioptimalizalas.html?&L=0
http://renexpo-budapest.com/crisismanagement.html
http://renexpo-budapest.com/recconference.html
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Renewable Heating and Cooling Technology (RHC) Platform 2. éves szakmai konferenciája

  

  

A konferencia részvételi díja magában foglalja a kiállítás ingyenes megtekintését. A két vagy
több konferenciára egyidejűleg regisztrálókat állandó 20%-os kedvezményes részvételi díj illeti
meg.

  

  Látogatóinknak szóló programok:
    
    -  Megnyitó ünnepség   
    -  Szakmai Fórum előadásai   
    -  E-Mobility Day   
    -  Bioenergia Világ   
    -  Szolár Park   
    -  Geotermia Sziget   
    -  UniStreet  
    -  Szövetségek standja  
    -  IBEF® - International Business Exchange Forum  

  

A MÉGSZ tagjainak ingyenes belépőjegy a kiállításra

  

A RENEXPO®-t szervező REECO Hungary Kft. a kiállítás szakmai napjaira szóló ingyenes
belépőjegyet ajándékoz a MÉGSZ tagjainak, melyet a következő link segítségével tölthetnek le.

  

http://eregistrator.hu/registration.php?ltid=LU&idid=A&prid=RNB11&lngid=hu&bl=www.renexpo
-budapest.com&mode1=K&c=0&pid=00200174&egyeb1=MEGSZ

  

A rendezvényről részletes információkat talál a www.renexpo.hu  oldalon.
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http://www.rhc-platform.org/cms/index.php?id=84
http://renexpo-budapest.com/opening.html?&L=0
http://renexpo-budapest.com/forum.html?&L=0
http://www.renexpo-budapest.com/index.php?id=222
http://renexpo-budapest.com/bioenergy.html
http://renexpo-budapest.com/solar.html
http://renexpo-budapest.com/geothermal.html
http://eregistrator.hu/registration.php?ltid=LU&idid=A&prid=RNB11&lngid=hu&bl=www.renexpo-budapest.com&mode1=K&c=0&pid=00200174&egyeb1=MEGSZ
http://eregistrator.hu/registration.php?ltid=LU&idid=A&prid=RNB11&lngid=hu&bl=www.renexpo-budapest.com&mode1=K&c=0&pid=00200174&egyeb1=MEGSZ
http://www.renexpo.hu/


Szakmai konferenciák és látogatói programok a RENEXPO®-n

Szerkesztő: Bencs Balázs - Módosítás: 2011. május 02. hétfő, 19:34

  

Önt is várjuk Magyarország egyetlen, megújuló energiákra szakosodott szakmai kiállításán a
Hungexpo F Pavilonjában!

  

Üdvözlettel:

  

  

REECO Hungary Kft.
1123, Budapest
Győri út 20.
T: 06-1-213-4240
F: 06-1-213-4248
hungary@reeco.hu
www.renexpo.hu
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mailto:hungary@reeco.hu
http://www.renexpo.hu/

