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RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE
Platforma ideală pentru afaceri de succes
pentru energie regenerabilă în România
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, cel mai mare și important târg pentru
energie regenerabilă și eficiență energetică din România, își prezintă cea
de-a VI-a ediție, între 20-22 noiembrie 2013 în noua sa locație, cel mai
modern centru expozițional din România: EXPOROM, București . Din 2008,
RENEXPO® oferă platforma ideală pentru afaceri de succes în ceea ce
privește târgul, conferințele și evenimentele conexe. În acest an,
RENEXPO® reinventează perspectiva pentru târguri și conferințe pentru
energie regenerabilă în România și prezintă noi sub-branduri, precum:
RENEXPO® SOLAR, RENEXPO® WIND, RENEXPO® HYDROPOWER și
RENEXPO Bio& Co.
Sectorul de energii regenerabile devine tot mai atractiv și profitabil în România.
Multe companii din străinătate încep noi afaceri și au interes să investească în
acest domeniu. 2013 va fi anul în care experiența, strategia și finanțările vor arăta
calea, stabili și vor împărți piața. Conform oficialităților, sectorul energiei verzi a
atras în ultimii trei ani, în România, peste trei miliarde de euro, iar schema de
suport pentru investitori, care oferă certificate verzi cu o valoare cuprinsă între 27
și 55 de euro, este una din cele mai generoase din Uniunea Europeană.
Din proiectul oficial al Guvernului reiese că, începând cu 1 iulie 2013,
producătorii de energie regenerabilă din sectorul solar vor primi 6 certificate verzi,
însă 2 din acestea vor fi reținute de către autoritățile în cauză până pe 1 ianuarie
2017. Pentru eolian va fi reținut câte un certificat verde până pe 1 ianuarie 2018,
iar pentru hidroenergie se va reține t ot un certificat. Conform ultimelor discuții,
aprobarea poate dura între 6,7 și 12 luni, ceea ce presupune ca această
ordonanță să intre în vigoare nu mai devreme de 1 ianuarie 2014, dată care a
fost luată în considerare de la început de către toate părțile implicate în această
piață. De asemenea, potrivit ANRE este posibil ca începând cu 1 ianuarie 2014,
certificatele verzi să fie reduse la 3 pentru energia solară, 1.5 pentru eolian și 2.3
pentru hidroenergie.
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, punctul de întâlnire Nr. 1 pentru experți și
persoane cheie din domeniul energiei regenerabile oferă cel mai bun cadru în
vederea stabilirii de noi contacte pentru dezvoltarea de afaceri și de a le cultiva
pe cele deja existente. Acesta își propune să arate investitorilor provocările
întâmpinate de sectorul energiilor regenerabile din România, pentru a le arăta
potențialul existent și a-i informa cu privire la modul optim pentru investiții
profitabile. Întâlnirile din timpul târgului au rolul de a-i informa pe inițiatorii de
afaceri și pe cei avansați, cum să rezolve probleme și să elimine riscuri.
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În 2013 ne așteptăm la o creștere de 15% a numărului de expozanți și
participanți. Târgul își propune să atingă un număr de 160 de expozanți, pe o
suprafață de 6000 de m² și 4500 de vizitatori specializați. Până în prezent târgul
găzduiește expozanți din 9 țări, de pe 2 continente printre care: CINK HydroEnergy k.s., Egnatia Rom SRL, ENERCON GmbH, Energobit Group SA,
ENERGOVOLTAIC GROUP SRL, Espe RO, Inversolar Energy SRL, Global
Hydro Energy, Hydro Engineering SA, Turboden srl, Voith Hydro SRL, Wartsila
Hungary Kft. Expozanții provin din următoarele sectoare: energie solară,
fotovoltaică, energie eoliană, hidroenergie, bioenergie, cogenerare și altele.
În paralel cu târgul vor fi organizate conferințe de specialitate și evenimente
conexe. Principalele tematici de conferință care vor avea loc sunt: energie solară,
energie eoliană, hidroenergie, bioenergie, biogaz și cogenerare. Alte teme sunt
planificate și vor fi organizate. Evenimentele conexe includ: workshop-uri, forumuri și business matching.
Pentru mai multe informații despre RENEXPO® SOUTH -EAST EUROPE nu
ezitați să ne contactați pe e-mail la info@reeco.ro, la numărul de telefon pe care
îl găsiți mai jos sau pur și simplu vizitați pagina web a evenimentului:
www.renexpo-bucharest.ro.

Despre REECO:
Compania, cu sediul în Reutlingen-Germania este unul din cei mai mari organizatori de
târguri și conferințe din Europa, în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice
în construcții și renovări. 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 peste 2000 de expozanți. Portofoliul companiei cuprinde 9 târguri și 60 de
conferințe organizate anual, de către aproximativ 50 de angajați în România, Germania,
Austria, Polonia și Ungaria.
Contact:
Anca Oprea
REECO RO EXPOZIȚII SRL
B-dul. Revoluţiei, Nr. 96, Ap. 4,
310025 Arad
Tel: +40 (0) 257-230999
Fax: +40 (0) 257-230998
oprea@reeco.ro
www.reeco.eu

Sursă:
- http://www.romania-energy.com/category-table/333--news-alert-changes-in-theromanian-support-scheme
- http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/186274-Rovana-PlumbInvestitiile-in-energia-regenerabila-trebuie-sa-continue-in-Romania.html
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