Comunicat de presa
(30.10.2017)
Investiţi în Energie şi veţi avea un avantaj decisiv faţă de concurenţă !
Târgul Internaţional RoEnergy Bucureşti 2018 , locul unde se află soluţiile de eficienţă energetică

Târgul Internaţional RoEnergy România, Evenimentul Nr. 1 al industriei de Eficienţă Energetică şi Energii
Regenerabile din tara noastră, continuă seria manifestărilor cu editia a VII-a RoEnergy Bucureşti 2018,
care va avea loc la Rectorat UPB, B-dul Splaiul Indepedenţei, 313, în perioada 9-11 mai 2018.
Ca şi la ediţiile precedente, pe lângă expoziţie, sub “umbrela” Târgului RoEnergy Bucureşti vor avea loc
o serie de manifestări conexe dintre care menţionam: conferinţe, mese rotunde, workshop, tombola
RoEnergy, etc.

De ce acum este momentul să investiţi în Energie
1.România are in acest moment cea mai mare creştere economică din UE ( 5.9% in T2)
2. Eficienţa energetică - prin Regenerabile & Automatizare - va crea un avantaj competitiv decisiv
3.Anul 2018 - moment cheie pentru investiţii în Sectorul energetic, generat în principal de creşterea
preţurilor la energie

Trenduri in 2018
-digitalizarea şi soluţiile smart devin tot mai răspândite, ca vectori de eficienţă energetică, respectiv
soluţii nepoluante
-ieftinirea tehnologiilor concomitent cu apariţia unor soluţii inovatoare de stocare a energiei
-necesitatea rezolvării unor probleme stringente pentru România, cum sunt încălzirea şi managementul
deşeurilor
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-instalaţii de capacităţi mici (de la 1-3 kw până la 500 kw): solar, PV, biomasa, eolian, etc.
-mentenanţe, retehnologizări parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene
- implementare de tehnologii de creştere a eficienţei energetice în clădiri si industrie ( inclusiv BMS)
- tehnologii LED
-energie din deşeuri
-retehnologizări, mentenanţe hidrocentrale şi microhidrocentrale
-cogenerare

Cât costă un stand expoziţional ?
Doriţi sa beneficiaţi de o pozitie privilegiată a standului companiei dumneavoastră la Târg ? Cea mai
bună opţiune este să vă rezervaţi din timp un stand. Solicitaţi chiar acum o Oferta de preţ fără nici o
obligaţie la info@roenergy.eu ori marketing@roenergy.eu

Cât costă poziţia de Sponsor ?
Doriţi să fiţi în centrul atenţiei în mediul de business şi în mass media ? Optaţi pentru una dintre poziţiile
de Sponsor al Târgului RoEnergy Bucureşti, solicitând o Oferta de sponsorizare fără nici o obligaţie:
press@roenergy.eu ori marketing@roenergy.eu
Tematica RoEnergy Bucureşti 2018
Tematica Târgului ( selecţie): eficienţă energetică în clădiri, infrastructura energetică, energie solară,
PV, termal, bioenergie ( biogaz, biomasa, biocombustibili, cogenerare), energie eoliană,
microhidroenergie, etc.

Despre R.E.S. GROUP :
-Organizator de evenimente B2B si B2C în domeniile: eficienţă energetică, energii regenerabile
-Experienţă de +7 ani în organizarea de expoziţii şi conferinţe pe eficienţă energetică şi energii
regenerabile
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-Suprafaţă de expunere: peste 14.000 mp
-Peste 50 evenimente conexe: conferinte, mese rotunde, workshopuri, conferinţe de presă, tombole,
etc.
-Locaţii: Bucureşti & Timişoara
-Expozanţi: peste 300, Europa ( Germania, Italia, Grecia, UK, Austria, Franţa, Spania, Cehia, Ungaria,
Polonia, Olanda, Turcia, etc ), America de Nord ( SUA), Asia ( China, India, Coreea de Sud)
-Vizitatori : peste 20.000, Europa ( România, UK, Germania, Italia, Franta, Spania, Cehia, Polonia,
Moldova, Grecia, America de Nord ( Canada, SUA), Asia ( China, Coreea de Sud )
-Parteneri Târg: peste 50 organizaţii (asociaţii, autorităti, mass media, etc)
-Popularizare Târg: peste 50.000 de destinatari
-Network: Companii, asociaţii, universităti, cercetători, experţi, autorităti, politicieni, mass media
----------------------RoEnergy
tel/fax : +40.357.436.266
tel.+40.357.411.642
mobil: +40.772.262.915
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www.roenergy.eu
SC R.E.S. Group SRL
Arad, Str Predeal, 9
CUI RO20437841

3

