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Kiállítóknak 2012. december 31-ig kedvezmény!

  

  

Bizonyára Ön is hallotta, az elmúlt napokban több konferencián is elhangzott ígéretet a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség részéről, miszerint várhatóan MÉG IDÉN kiírásra kerülnek azok a megú
juló energiaforrásokkal és épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok
, amelyek célja a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek
elterjedésének ösztönzése, és az épületek energia-felhasználásához és/vagy
gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó beruházások támogatása.

  

Magyarországon a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje az
Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján 2020-ig, amelyhez képest a kormány igen
optimistán egy 14.65%-os részesedét célzott meg a Cselekvési Terv alapján. Hogy ez
megvalósul-e addig? Senki nem tudhatja előre. Az azonban biztos, hogy az eddigiekhez képest
gyorsabb és hatékonyabb megoldásokra és valós lépésekre van szükség!

  

Magyarország kiváló természeti, technológiai és tudásbeli adottságokkal rendelkezik, amelyhez
2013 tavaszán ismét hozzájárul a megújuló energiák éves, közép-európai szakmai
találkozási pontja , a RENEXPO
Central Europe kiállítás!

  

Magyarország legrégebbi és leginnovatívabb szakkiállítása, a 7. RENEXPO® 2013. április
25-27. között megújult tematikával  és új helyszínen,várja az energiahatékony termékek és
technológiák iránt érdeklődő szakmai és lakossági látogatókat.
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ÚJDONSÁGOK a 7. RENEXPO® kiállításon: 

  

-          új és színesebb kísérőprogram választék a kiállítás mellett, amelybe a kiállítók és
szponzorok is bevonásra kerülnek

  

-          még több nyereményjáték a látogatók számára

  

-          intenzívebb és hatékonyabb látogatói akvizíció a kiállítást megelőzően

  

-          együttműködő partner szervezetek tagjainak kedvezmény a kiállítási díjból

  

-          a korábbinál is erősebb nemzetközi jelenlét, külföldi szakmai és sajtó partnerek
segítségével

  

-          standon történő termékbemutatók

  

  

Legyen Ön is a nagy sikerű RENEXPO® kiállítója, konferencia szponzora 2013-ban!

  

A standok lefoglalása megkezdődött. Jelezze részvételi szándékát 2012. december 31-ig
Ön is és 10 %-os kiállítói előregisztrációs kedvezményben részesül. 

  

A részletekről érdeklődjön irodánkban a 06-1-213-4243-as telefonszámon vagy kérje köt
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elezettségektől mentes ajánlatunkat
. 

  

Érdeklik a különböző szponzorációs lehetőségek is? Tekintse meg csomagajánlatainkat
vagy kérje személyre szabott 
szponzori ajánlatát
!

  

  

A RENEXPO® 2013-ben az alábbi témákra fókuszál:

  

Bioenergia  - Napenergia  - Geotermia  - Energiahatékony épületek  - Szolgáltatások  - 
Fenntartható közlekedés 

  

A részletes tematikát  megtalálják honlapunkon.

  

  

Az alábbi szakmai konferenciákat tervezzük 2013-ban:

  

-          2. Szolár konferencia - 2013. április 25.

  

-          Biomassza fűtérstechnika workshop  - 2013. április 25.

  

-          Pénz az energetikában?  - 2013. április 25.
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-          5. Nemzetközi biogáz konferencia  - 2013. április 26.

  

-          Napkollektor workshop  - 2013. április 26.

  

-          Geotermia workshop - 2013. április 26.

  

-          Energiahatékonysági tippek - 2013. április 27.

  

-          Szakmai Fórum  - 2013. április 27.

  

  

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

  

Kérdések esetén keressen minket bizalommal!

  

  

Üdvözlettel:

  

REECO GROUP
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Budapesti iroda: 
H-1123 Budapest, Győri út 20.

  

Tel.: +36-1-213-4240

  

Fax: +36-1-213-4248,

  

hungary@reeco.hu

  

www.cep-expo.hu
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