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Въпреки сегашната икономическа криза развитието на енергийния сектор бележи ръст.
5-тият конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници,
които се проведоха през 2009 г., отново се затвърдиха като едно от най-значимите събития в
технологичен и маркетингов аспект за Югоизточна Европа. В сравнение с 2008 г. броят на изложителите се увеличи двойно.
ЛЕКТОРИ
Тази година в конгреса взеха участие 43 лектора от
следните държави: Австрия, България, Великобритания,
Германия, Гърция, Испания, Италия, Сърбия, Турция,
Унгария, Холандия и Чешка Република. Голям интерес
предизвикаха панелните дискусии:
• Федерация за енергийна ефективност и ВЕИ за
Югоизточна Европа. Досега Федерацията получи
подкрепа от България, Гърция, Турция, Румъния и
Сърбия. Австрия също е поканена за член.
• Соларни паркове с мощност над 1 MW (Наученото
в Германия и Испания, планове за Югоизточна Европа)
• Проблемите при свързването към разпределителните
мрежи на ВЕИ ел. енергия в Югоизточна Европа
• Постиженията в областта на вятърната енергия в
Югоизточна Европа
Паралелно на конгреса Асоциацията на европейските
инженерни индустрии (ORGALIME) и Eвропейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC)
организираха уъркшоп ELECTRA – осъществяване на
бизнес с енергийна ефективност.
ПАРТНЬОРИ
Конгресът беше подкрепен от Европейската комисия, Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия,
Bayern Innovativ, Посолствата на Германия и Австрия,
Федералното министерство за селско и горско стопанство, околната среда и водите на Република Австрия,
Столична община, Атлантическия клуб в България,

ДЛЪЖНОСТ

КОНГРЕС

Австрийската енергийна агенция, Агенцията по енергийна ефективност и др.
СЛУШАТЕЛИТЕ
Във форума участваха повече от 400 специалисти от 28
страни: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България,
Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Индия, Испания,
Италия, Ирландия, Канада, Македония, Норвегия, Полша,
Португалия, Румъния, САЩ, Сърбия, Словения, Турция,
Франция, Хърватия, Чешка Република, Швейцария и
Унгария.

ПЕТТЕ НАЙ-ЗАСТЪПЕНИ БРАНША

59%

36%

12%
9%
18%

9%

7%

15%
5%

Мениджър

Маркетинг
& продажби

Технически и
юридически
консултант

Медия

ВЕИ

EE

Консултант- Енергетика Финансиране
ски услуги

5-ти международен конгрес и изложба за Югоизточна Европа
Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Общ преглед
и статистика

ОТЗИВИ
Отлична организация, интересни теми, силна изложба.
Б. Ковачич, Сръбска агенция за енергийна ефективност
Конгресът беше много успешен, с отлична организация, с
добри лектори и аудитория.
В. Георгокопулу, Министерство на развитието, Гърция
Впечатляващ брой участници в конгреса и посетители
на изложбата!
А. Захариу, Solar Cells Hellas, Гърция
Участието на Enel чрез своята ВЕИ компания Enel Green
Power бе възможност да се представи за пръв път дейността й пред специализирана аудитория в България и
пред гостите от Югоизточна Европа. Целта на конгреса
и нашето участие в него бе постигната. Синергията между теми, лектори, избраното място и време спомогна за
задълбочаване на диалога между институции, представители на бизнеса и медиите. По време на организацията и
провеждането на събитието нашето участие бе умело и
професионално подпомогнато от екипа на Via Expo.
Д. Киряков, Енел, България

По време на изложбата имаше много голям интерес
от страна на медиите. Форумът успя да привлече
значителен брой експерти, специалисти и бизнесмени.
Събитието бе изключително добре организирано. Изложбата помогна да осъществим контакт с финансови
институции, които имат интерес да подкрепят изграждането на соларни и ветрови електроцентрали. Сега
Севатех осигурява финансиране на своите клиенти
с инсталации над 100 kW. Така ние затваряме изцяло
кръга на услуги.
Г. Тихолов, Севатех, България
Много добра организация. През 2010 г. ще вземем отново участие!
К. Игнатов, Amandus Kahl, Германия
Организацията на изложбата беше перфектна. За в бъдеще
отново ще работим заедно!
М. Бабачева, American Way, България

По традиция Германия е стратегически партньор на
форума. Конгресът и изложбата засегнаха всички видове
ВЕИ, така че събитието е важна стъпка към популяризирането на алтернативните източници на енергия. Всички
изложители от Германския павилион спечелиха от големия
интерес към събитието. Със сигурност ще се върнем
отново през следващата година.
T. Фюрберг, MCO GmbH, Германия

Тази година фокус-страна беше Австрия. Австрийската
енергийна агенция и Търговската секция към Посолството
на Австрия в България съдействаха активно за промотиране на събитието. Г-н Ангерер – търговски съветник
в Австрийското посолство в София сподели: “Отзивите
от събитието са много добри. Австрийските фирми,
участващи в изложбата, са доволни, че тя е тясно специализирана и посетителите са били с конкретни интереси в
областите на ЕЕ и ВЕИ. Като положителен факт се прие, че
изложбата бе интензивна и относително кратка - 3 дни – и
следователно участниците спестяват време. Ние вярваме,
че ще успеем да привлечем повече изложители от Австрия
за следващото издание на изложбата през април 2010.”

EE & ВЕИ се развиват все по-добре в тази част на Европа
въпреки кризата. Стратегическото партньорство с по-напредналите страни - членки на ЕС и по-специално Германия,
както и черпенето с пълни шепи на прогресивното ноу-хау,
спомага за ускоряване на развитието на ЕЕ и ВЕИ в Югоизточна Европа. Целта на конгреса да събере на едно място
експертите от Региона даде първите резултати и ние сме
изключително доволни от създаването на Федерацията на
ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа. Обединението ще помогне
на Региона за по-нататъшното му бързо развитие. Енергийната ефективност има нужда от повишаване в страните
на ЮИЕ, а слънцето, вятърът, био- и геотермалната енергия стават все по-популярни в този Регион.
В. П. Кох, Gate East, Германия
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5-ТЕ НАЙ-ЗАСТЪПЕНИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ






Строителство
Енергетика
Търговия, производство и консултации
Енергоспестяващи технологии и продукти
Инвестиции

Над 60% от посетителите са мениджъри и приблизително 31% –
технически специалисти, консултанти и експерт-продажби.

О

сновното заключение от 5-тия международен конгрес
беше, че Регионът на Югоизточна Европа е доста
изостанал в сравнение с другата част от континента по отношение развитието на ЕЕ и ВЕИ пазара. Така че
правителствените институции, публичният сектор и бизнесът трябва да бъдат по-активни за създаването на нови
възможности и начини за разумното използване на енергията,
нови хай-тех професии и високо ниво на образованието. Участниците се надяват следващите години да бъдат време на
еко-тех експанзия в Югоизточна Европа.

ИЗЛОЖБАТА
124 изложители
Ръст на броя на изложителите
2009
90 %
2008
27%
2007
3219 посетители от Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Великобритания, Германия, Гърция,
Израел, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Китай, Латвия,
Македония, Обединени Арабски Емирства, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Словения, Сърбия, Турция, Украйна,
Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чешка
Република, Швейцария и Япония.

Фокус страна за 2010 г. ще бъде Италия. Германия отново
ще е стратегически партньор на събитието.
Към програмата на конгреса ще добавим нова тема – ефективни електромобилност и слънчеви мобилни системи.

Очакваме да станете част от 6-тия
международен конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ
за Югоизточна Европа – 14-16 април 2010!
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