Λευκωσία, 21 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

∆ιεθνής Έκθεση Intersolar Europe 2016

Κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 22-24 Ιουνίου 2016 θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό
κέντρο του Μονάχου η Intersolar Europe 2016, η σημαντικότερη διεθνής έκθεση για την
βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας. Η έκθεση επικεντρώνεται στους τομείς των φωτοβολταϊκών,
της τεχνολογίας παραγωγής φωτοβολταϊκών, των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και
της θερμότητας αναγέννησης.
H Intersolar Europe, αποτελεί σημαντικό γεγονός για
παραγωγούς, διανομείς, μεγαλέμπορους και άλλους εταίρους του τομέα της βιομηχανίας
ηλιακής ενέργειας.
Παράλληλα με την Intersolar Europe πραγματοποιείται στον ίδιο εκθεσιακό χώρο η έκθεση ees
Europe 2016, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Έκθεση στον τομέα των μπαταριών
και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Οι κύριες κατηγορίες είναι οι επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, οι τεχνολογίες φόρτισης, η τεχνολογία
παραγωγής μπαταριών και τα προϊόντα και οι λύσεις από τον τομέα των Έξυπνων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το 2015 έλαβαν μέρος στις εκθέσεις περισσότεροι από 1.000
εκθέτες από όλο τον κόσμο και γύρω στους 38.000 επισκέπτες.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δύο εκθέσεων λαμβάνουν χώρα τα αντίστοιχα συνέδρια
Intersolar Europe Conference (21-23 Ιουνίου 2016) και το ees Europe Conference (21-22
Ιουνίου 2016) στα οποία συναντιούνται οι ειδικοί του τομέα της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας
από όλο τον κόσμο με στόχο την συζήτηση για τις τεχνολογικές τάσεις, τις εξελίξεις στην
αγορά καθώς και για τα καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα και τις λύσεις χρηματοδότησης, με
στόχο την αύξηση χρήσης της ηλιακής ενέργειας στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες παρακαλώ όπως επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες
των δύο εκθέσεων: www.intersolar.de και www.ees-europe.com ή Intersolar/ees Europe
Project Manager: Horst Dufner (Project Manager), Tel.: +49 7231 58598-0, Fax.: +49 7231
58598-28, Email: dufner@intersolar.de.
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