Διεθνείς Εκθέσεις και Συνέδρια Ενέργειας και Φωτοβολταϊκών στο Μόναχο
και ανά τον κόσμο
The smarter E Europe, Μόναχο, 11. – 13.05.2022, Intersolar Europe – ees Europe - Power2Drive Europe - EM-Power (Συνέδρια Intersolar &
ees, 10. – 11.05.2022)
Intersolar/ees Middle East Conference για την έκθεση Middle East Energy (MEE) – Ντουμπάι 07. – 09.03.2022
Intersolar North America – Long Beach, Καλιφόρνια 13. – 15.01.2022, μαζί με την έκθεση energy storage North America
Intersolar Summit Brasil Nordeste, Φορταλέζα, 27. -28.04.2022
The smarter E South America - Σάο Πάολο 23. – 25.08.2022, (Συνέδριο 23. – 25.08.2022) μαζί με τις εκθέσεις Intersolar South America– ees
South America- Power2Drive South America- Eletrotec + EM-Power
Intersolar Mexico – Μεξικό, 06. – 08.09.2022 (Συνέδριο 06. – 08.09.2022)
The smarter E India – Γκαντχιναγκάρ, (Δεκέμβριος 2022), μαζί με τις εκθέσεις Intersolar, ees και Power2Drive
Intersolar Summit Spain – Ισπανία (tba η ημερομηνία)
Η Solar Promotion GmbH, η οποία αντιπροσωπεύεται απο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την Κύπρο, διαθέτει στο δυναμικό της
την «ομπρέλα» με το όνομα Τhe smarter E Europe, για την ενσωμάτωση όλων των νέων τάσεων στον κλάδο της ενέργειας, η οποία διατηρεί τον τίτλο της κορυφαίας πλατφόρμας
της ενεργειακής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Η The smarter E Europe, πραγματοποιείται ετήσιως στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου και αποτελεί το συνδετικό κρίκο των
επιτυχημένων εκθέσεων Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe και ΕM-Power Europe. Ειδικότερα, η Διεθνής Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας και Φ/Β, Intersolar Europe,
εστιάζει στους τομείς των φωτοβολταϊκών, της τεχνολογίας κατασκευής φ/β και της ηλιοθερμίας και έχει καθιερωθεί από την ίδρυσή της, ως η παγκοσμίως σημαντικότερη κλαδική
πλατφόρμα ανάμεσα σε κατασκευαστές, προμηθευτές, χονδρεμπόρους και φορείς παροχής υπηρεσιών. Η ees Europe παρουσιάζει τομείς, όπως: αποθήκευση ενέργειας,
συσσωρευτές, υλικά, εξαρτήματα, ανακύκλωση, διαχείριση και συστήματα μπαταριών, δοκιμές μπαταριών, συστήματα ελέγχου κ.α. Ενώ οι εκθέσεις Power2Drive Europe και EMPower έχουν στόχο να ενημερώσουν το κοινό για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις τεχνολογίες φόρτισης καθώς και για τις ευφυείς χρήσεις της ενέργειας στη βιομηχανία και τις
κτιριακές εγκαταστάσεις, αντίστοιχα.
Το νέο ραντεβού της The smarter E Europe ανανεώθηκε για τις 11. – 13.05.2022.
Στην τελευταία διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ονομασία The smarter E Europe Restart, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 450 εκθέτες, μεταξύ αυτών 8 ελληνικές
εταιρίες, οι οποίοι κατέλαβαν 45.000 τμ εκθεσιακού χώρου και καλωσόρισε 26.000 επισκέπτες από 93 χώρες. Ειδικότερα, η ελληνική συμμετοχή των εκθετών εκπροσωπήθηκε στις
εκθέσεις Intersolar Europe και ΕM-Power Europe από τις εξής 8 εταιρίες: Elvan S.A., ILVIEF SA, Inaccess, Nanotechnology Lab LTFN, Organic Electronic Technologies PC
(O.E.T.), Recom Technologies, S.K.Evangelopoulos and Co και SOLBOTIX S.A.
Σημειώνεται ότι, η The smarter E Europe Restart σηματοδότησε την επιστροφή των εκθέσεων, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, καθώς έλαβε
χώρα σε μια πιο «συμπαγή» μορφή, λόγω της πανδημικής κρίσης, φιλοξενώντας ωστόσο στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου έναν σημαντικό αριθμό εταιριών από όλο τον κόσμο,
ενδιαφερόμενων για τη σύγχρονη ενεργειακή βιομηχανία.
Η Solar Promotion GmbH, αναπτύσσεται συνεχώς και παγκοσμίως καθώς έχει σαν στόχο να διευρύνει τα σύνορά της διαθέτοντας στο δυναμικό της αρκετές εκθέσεις εκτός Γερμανίας.
Intersolar Middle East Conference: Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 07. – 09.03.2022, στην έκθεση Middle East Energy (ΜΕΕ), στο Ντουμπάι, γνωστό και ως το οικονομικό
κέντρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στοχεύουν στην αγορά της ηλιακής ενέργειας. Ιστοσελίδα: www.intersolar.ae.
Intersolar North America – Long Beach, Καλιφόρνια: Το 2022 η Intersolar North America μαζί με την energy storage North America θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Long Beach
στην Καλιφόρνια, στις 13. – 15.01.2022 στο Long Beach Convention & Entertainment Center. Στην προηγούμενη διοργάνωση το 2020 στην πόλη του Σαν Ντιέγκο, οι επισκέπτες
παρακολούθησαν workshops και παρουσιάσεις και είδαν τα πιο καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες από τους εκθέτες. Ιστοσελίδα: www.intersolar.us.
Intersolar Summit Brasil Nordeste: Το συνέδριο θα λάβει χώρα στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, στις 27. – 28.04.2022, στο Centro de Eventos do Ceara, και απευθύνεται σε
κορυφαίους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ηλιακή ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή. Το συνέδριο αναμένεται να καλωσορίσει πάνω από 300 εκπροσώπους
και περισσότερους από 25 top-level ομιλητές για να συζητήσουν πολιτικές, νομικές προκλήσεις και ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς και λύσεις και χρηματοδότηση ολοκλήρωσης δικτύου.
Ιστοσελίδα: https://www.intersolar-summit.com/en/brasil-nordeste/intersolar-summit-brasil-nordeste
Τhe smarter E South America - Σάο Πάολο: Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 23. - 25.08.2022 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο Expo Center Notre και αποτελεί την ομπρέλα
για τις εκθέσεις Intersolar South America– ees South America- Power2Drive South America- Eletrotec + EM-Power. Η τελευταία διοργάνωση έσπασε κάθε ρεκόρ με 341 εκθέτες
και 25.000 επισκέπτες από 39 χώρες. Ιστοσελίδα: www.thesmartere.com.br
Intersolar Mexico – Μεξικό: Για τρίτη φορά θα ανοίξει τις πύλες της στις 06. – 08.09.2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Μεξικό, στο Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης
Centro Citibanamex, παράλληλα με τις εκθέσεις The Green Expo και AQUATECH. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έκθεση συμμετείχαν 250 εκθέτες και η προσέλκυση των
επισκεπτών ξεπέρασε τις 13.000. Ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση δίνεται στα Φ/Β, στην παραγωγή τους, καθώς και στις ηλιακές θερμικές τεχνολογίες και στην αποθήκευση
ενέργειας. Το Μεξικό, αξίζει να σημειωθεί, ότι έχει τις καλύτερες ηλιακές πηγές ενέργειας στον κόσμο, ενώ είναι από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές του κλάδου της.
Ιστοσελίδα: www.intersolar.mx
The smarter E India – Γκαντχιναγκάρ: Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις τον Δεκέμβριο 2022, στη Γκαντχιναγκάρ μαζί με τις εκθέσεις Intersolar, ees και Power2Drive India,
στο Bombay Exhibition Centre. Η έκθεση, θα επικεντρωθεί στη νότια και ανατολική αγορά της Ινδίας, σε τεχνολογίες, καινοτομίες, καθώς και νέες ευκαιρίες στην ενεργειακή
αγορά, όπως η αποθήκευση ενέργειας και η ηλεκτροκίνηση. Στην προηγούμενη διοργάνωση έλαβαν μέρος πάνω από 200 εκθέτες, και καλωσόρισε πάνω από 11.000 κλαδικούς
επισκέπτες. Ιστοσελίδα: https://www.thesmartere.in/en/the-smarter-e-india.
Intersolar Summit Spain: Το συνέδριο κορυφής της Ισπανίας εστιάζει στα φωτοβολταϊκά, που διαθέτουν υψηλή θέση στην αγορά της Ισπανίας. Ιστοσελίδα: Intersolar Summit
Spain - Intersolar Summit (intersolar-summit.com)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοργανώσεις της Solar Promotion International GmbH μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thesmartere.de/ ή να
απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην Αθήνα, τηλ. 210 6419037, στη
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 327733 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Solar Promotion International GmbH
στην Ελλάδα και την Κύπρο
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