
Magyarország energetikai szakkiállítása hatodszor

Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2011. november 03. csütörtök, 18:43

Kiállítói előregisztrációs kedvezmény 2012. január 10-ig!

  

A 2012. május 10-12. között megrendezésre kerülő hatodik RENEXPO® Central Europe
Magyarország vezető nemzetközi energetikai kiállításaként az innovatív termékek és
technológiák bemutatkozási lehetőségét kínálja egy magas színvonalú kiállítás és több szakmai
konferencia keretében a piaci szereplők, gyártók, tervezők, kutatók és szolgáltatók számára.

  

Eredmények 2011-ben:

  

A 2011-ben ötödik alkalommal megrendezett RENEXPO® kiállításon 11 ország 135 kiállítója
mutatta be termékeit és szolgáltatásait a 3490 látogató előtt, mely 2010-hez képest a kiállítói
számban 30 %, a látogatói számban pedig 14 százalékos növekedést jelent. A kiállítással
párhuzamosan többek között biogáz, energiahatékonyság, geotermia és napenergia
témakörökben szakmai szövetségek közreműködésével szervezett konferenciákra 680 hallgató
érkezett Európa számos országából.

  

Kiállítóink voltak 2011-ben többek között:

  

Thonauer Kft., a Zehnder GmbH, HERZ, HAJDÚ, Biogas Weser, SEVA AG., ELMŰ, MVM,
Energia Központ, ratiotherm, SEEGER, IBC Solar, edirektsolar, valamint a SIEL Kft., REHAU,
ABB, Huntraco Zrt., TISUN, Wagner Solar, Lipp GmbH, Wolf System Kft., Naplopó, és német,
osztrák, finn, cseh és szlovén cégek.

    

Részletes kiállítói lista: http://renexpo-budapest.com/exhibitorslist.html

  

  

A RENEXPO® 2012-ben az alábbi témákra fókuszál:
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http://renexpo-budapest.com/exhibitorslist.html
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Napenergia  - Bioenergia  - Geotermia  - Smart Grid, smart metering  - Fenntartható
közlekedés - Mobilitás
-
Regionális vidékfejlesztés - Energiahatékonyság

  

A részletes tematikát megtalálják honlapunkon.

  

  

2012-ben legyen Ön is a nagy sikerű RENEXPO® kiállítója!

  

A szervező REECO Hungary Kft. 10 %-os kiállítói előregisztrációs kedvezményt kínál a
2012. január 10-ig bejelentkező cégeknek.

    

A részletekről érdeklődjenek irodánkban a 06-1-213-4243-as telefonszámon vagy kérjék 
kötelezettségektől mentes ajánlatunkat
. 

  

  

Miért érdemes kiállítani a RENEXPO®-n?

    
    -  a kiállítás a fenntartható fejlődés, a megújuló energiák kiemelkedő eseményévé vált   

    
    -  Szakmai döntéshozók jelenléte  
    -  Kiváló feltételek üzleti kapcsolatok kiépítésére és      kapcsolatok ápolására B2B és B2C
szinten   
    -  a szakmai szektor minden      releváns képviselője részt vesz a rendezvényen, így Ön is 
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http://renexpo-budapest.com/solar.html?&L=1
http://renexpo-budapest.com/?id=201#1428
http://renexpo-budapest.com/geothermal.html?&L=1
http://renexpo-budapest.com/smartgridsmartmetering.html
http://renexpo-budapest.com/mobility.html?&L=1
http://renexpo-budapest.com/mobility.html?&L=1
http://renexpo-budapest.com/kiallitasi-temak.html?&L=1
http://renexpo-budapest.com/ajanlatkeres.html


Magyarország energetikai szakkiállítása hatodszor

Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2011. november 03. csütörtök, 18:43

megtalálja célcsoportját 
 
    -  kiemelt együttműködő szakmai partnerek  és szakmai támogatók  vesznek részt a
rendezvény megvalósításában
 
    -  kiváló feltételeket nyújt üzleti kapcsolatok      kiépítésére és kapcsolatok ápolására B2B és
B2C szinten   
    -  a kiállítás alatt több      magas színvonalú magyar és      nemzetközi exkluzív
konferenciát  tartunk   
    -  célzott kommunikáció szakmai médiumokban és médiapartnerek segítségével  
    -  érdekes kísérő programok, mint E-Mobilitás Nap, Uni Street, Solar Park , Bioenergi
a Világ  és

G
eothermia Sziget
, 
melyek      még több látogatót vonzanak
 
    -  a kiállítók      marketingtevékenységének elősegítése és támogatása különböző
eszközökkel,      mint pl. ingyenes online meghívólink, nyomtatott meghívó, hírlevelek,     
banner, előadási lehetőség   

  
  

További információt találnak a kiállításról a www.renexpo.hu  címen

  

További kérdéseik esetén, szívesen állunk rendelkezésükre.

  

  

A rendezvény szervezője:
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http://renexpo-budapest.com/partnerek.html
http://renexpo-budapest.com/tamogato.html
http://renexpo-budapest.com/media.html
http://renexpo-budapest.com/solar.html
http://renexpo-budapest.com/?id=201#1428
http://renexpo-budapest.com/?id=201#1428
http://renexpo-budapest.com/geothermal.html
http://renexpo-budapest.com/geothermal.html
http://www.renexpo.hu/
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  REECO Hungary Kft.H-1123 Budapest, Győri út 20.  Tel.: +36-1-213-4240 Fax: +36-1-213-4248,  hungary@reeco.hu    www.renexpo.hu  
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