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România - Ungaria - Serbia: pentru a VII-a oară
împreună la
ENREG ENERGIA REGENERABILA® 2015!
Cel mai mare târg pe energie regenerabilă și eficiență energetică în
construcții și renovări din vestul țării, ENREG ENERGIA REGENERABILA®
va reveni pentru a VII-a oară, între 4-6 martie 2015, la Expo Arad.
Pentru a veni în sprijinul investitorilor în acest domeniu noua schemă feed-in
tariff (FIT) urmează a fi aprobată în România. Aceasta a fost mult discutată de la
sfârșitului anului 2012 și anticipată cu mare interes de către dezvoltatori și investitori în energie solară.
Astfel, ENREG va fi marcat de o serie de întâlniri, workshop-uri și conferințe importante care vor dezbate aspecte practice, tehnice și legislative cu privire la
tematici din sfera regenerabilelor: energie solară fotovoltaică, biogaz, cogenerare,
hidroenergie, energie din lemn, eficiență energetică în clădiri, energie din deșeuri,
iluminat cu LED, consultanță și altele.
În paralel cu ENREG ENERGIA REGENERABILA® se va organiza pentru a treia
oară PV Platform Romania, punctul de întâlnire pentru experți din domeniul
fotovoltaic în România, la Expo Arad. Acesta va găzdui cea de-a III-a ediție a
conferinței PV Conference – Viitorul pieței PV în România.
De asemenea, REECO planifică pentru ediția din 2015 organizarea unor standuri
comune din Ungaria, Serbia și Germania, precum și standul comun LED și
Professional Business Lounge-ul pentru parteneri.
Pentru mai multe informații despre ENREG ENERGIA REGENERABILA®, puteți
vizita website-ul târgului www.enreg-expo.com.
Despre ENREG ENERGIA REGENERABILA® (Arad):
Acesta este singurul târg din România și din regiune care aduce la un loc interesul a trei
țări pentru energie regenerabilă: România, Ungaria și Serbia. ENREG ENERGIA
REGENERABILA® este cel mai mare târg internaţional pentru energie regenerabilă și
eficiență energetică în construcţii și renovări care are loc anual în euro regiunea
Dunăre-Criș-Mureș-Tisa și din vestul României, din 2009 la Expo Arad.
Despre REECO RO Expozitii S.R.L. și REECO Grup:
REECO RO Expozitii S.R.L. este organizatorul târgurilor și conferințelor internaționale
RENEXPO® South-East Europe (București) și ENREG ENERGIA REGENERABILA®
(Arad). REECO face parte din grupul REECO, Compania, cu sediul în ReutlingenGermania este unul din cei mai mari organizatori de târguri și conferințe din Europa în
domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice în construcții și renovare. Din 1997
și până în prezent, REECO a organizat peste 1000 de expoziții și conferințe, care au fost
vizitate de aproximativ 50.000 de experți și la care au participat anual peste 2000 de
expozanți. Portofoliul companiei cuprinde 8 târguri și 60 de conferințe organizate anual în
Germania și Europa. REECO are aproximativ 50 de angajați în 5 locații: Germania, Austria, Polonia, România, Serbia, Boznia și Herzegovina, iar în 2015 în Muntenegru și Albania, cu potențial de extindere în Macedonia și Croatia în 2016.
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