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28/03/11
Stimată Doamnă, Stimat Domn,

Sponsori conferinte

Avem deosebita onoare să vă invităm la cel mai mare târg pentru
energie regenerabilă şi eficienţă energetică din vestul României,
ENREG ENERGIA REGENERABILA®, care îşi deschide porţile pe 7
aprilie 2011 la Expo Arad Internaţional.
Locaţie
Expo Arad International, Arad, Romania
Calea Aurel Vlaicu, nr. 300
Program de vizitare
Joi, 7 aprilie 2011, 9.00 - 18.00
Vineri, 8 aprilie 2011, 9.00 - 18.00
Sâmbătă, 9 aprilie 2011, 9.00 - 17.00
În ciuda crizei financiare, interesul atât din partea expozanţilor naţionali
cât şi internaţionali a crescut pentru acest domeniu de viitor. Se vor
prezenta pe o suprafaţă de 1000m² peste 60 de expozanţi din 9 ţări
europene printre care se numără producători, furnizori şi distribuitori.
Vizitaţi Lista Expozanţilor online!

Patronul evenimentului
Prof. Dr. Ing. Valeriu Tabără, Ministrul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
>> Mesaj de salut

Parteneri conferinte

Program de vizitare 7-9 aprilie 2011
7 aprilie 2011
Conferinţa naţională: Tehnologii de obţinere a biogazului
Workshopul naţional: Integrarea energiilor regenerabile în
soluţii inteligente, organizat în colaborare cu AREL va avea loc
pentru prima dată.
Ceremonia de deschidere a celei de a treia ediţii va avea loc
de la ora 11.00. Înregistraţi-vă online pe: info@reeco.ro
Întâlnirea euroregională: IBEF - International Business
Exchange Forum doreşte să prezinte potenţialul energiei
regenerabile în Serbia, Ungaria şi România. Participarea este
gratuită.
Brokerajul tehnologic va avea loc timp de trei zile cu
participanţi naţionali şi internaţionali. Participarea este gratuită.

Conferinte
Doriti sa participati la conferintele
internationale ENREG ENERGIA
REGENERABILA®?
>>INREGISTRATI-VA AICI

Program de vizitare

8 aprilie 2011
Pentru prima dată va avea loc workshop-ul internaţional:
Experienţa Energiei Solare în România.
Înregistraţi-vă încă de astăzi!
A III-a Conferinţă Internaţională: Energia din lemn în
România se va concentra anul acesta pe producţia de peleţi şi Înregisrare pentru
vizitatori
bricheţi.
Înregistraţi-vă în calitate de vizitator
A III-a Conferinţă Naţională: Microhidrocentrale în România
şi primiţi o reducere la biletul de
intrare la expoziţie.
Forumul expozanţilor
Înregistrare
Recepţia de seară vă oferă posibilitatea de a stabili reţele într-o
atmosferă plăcută.
Parteneri Media
9 aprilie 2011

29.03.2011 13:35

Cel mai mare targ pe energii regenerabile din vestul Romaniei

2 of 2

file:///C:/Documents and Settings/Cristi/Local Settings/Temporary Intern...

Ziua Agricultorului aşteaptă toţi fermierii care vor să se
informeze despre posibilităţile lor în domeniul energiei
regenerabile. Participarea este gratuită. Trebuie doar să vă
Înregistraţi

ENREG ENERGIA
REGENERABILA se bucura de
peste 40 Parteneri Media.
>> Vizualizati partenerii media

Publicitate

În cadrul târgului veţi putea vizita:
Parcul Solar cu peste 15 expozanţi doar din acest domeniu
Aleea Microhidrocentralelor
Strada Biogaz
Organizaţi o călătorie în grup la eveniment şi beneficia de reduceri.
Ne bucurăm de a vă avea alături!
Avena Gall-Tamas
Manager General

Szántó Timea
Project Manager
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S.C. REECO RO EXPOZIŢII S.R.L.
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Comanda newsletter-ul "ENREG".
Anulati abonamentul la noutatile "ENREG".
Puteti afla totul despre modalitatile de publicitate in newsletter si energyserver.
Va rugam sa trimiteti orice comentarii, cereri sau idei la aceasta adresa de
e-mail.
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