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MIĘDZYNARODOWE TARGI RENEXPO®

POLAND 2014
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy Dimplex na Międzynarodowych
Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland, które
odbędą się w Warszawie w dniach 23-25 września 2014 roku na terenie Warszawskiego
Centrum EXPO XXI. Stoisko Dimplex będzie zlokalizowane w hali 1, nr stoiska F7.
Do zobaczenia!

RENEXPO® – Renewable ENergy EXPOsition

Te cykliczne wydarzenia towarzyszące

Zapraszamy do odwiedzenia naszego

Targi RENEXPO® Poland to jedno z naj-

są ważnym miejscem spotkań i wymia-

stoiska na którym profesjonalni doradcy

większych i najważniejszych wydarzeń

ny informacji o najnowszych trendach

firmy Dimplex będą prezentowali

dotyczących energii odnawialnej

i osiągnięciach na rynku energii odna-

rozwiązania z zakresu ogrzewania oraz

w Polsce. Stąd też obecność na targach

wialnej oraz platformą umożliwiającą

chłodzenia z wykorzystaniem pomp cie-

firmy Glen Dimplex, lidera w sektorze

nawiązanie kontaktów i zapoznanie się

pła. Bezpłatny wstęp na Targi RENEXPO®

energii odnawialnych, posiadającego

z najnowszym know-how.

Poland można uzyskać po wypełnieniu

40-lat doświadczenia w rozwoju nowo-

Warto wspomnieć, że podczas ubiegło-

formularza rejestracyjnego online

czesnych, innowacyjnych, oszczędnych

rocznej edycji targów RENEXPO firma Glen

oraz przyjaznych dla środowiska syste-

Dimplex została uhonorowana nagrodą

mów pomp ciepła Dimplex.

RENERGY AWARD przyznaną w kategorii

Imprezie targowej towarzyszyć będzie

„Innowacyjna Technologia – pompy cie-

szereg wydarzeń branżowych i specjali-

pła” rewersyjnej pompie ciepła powietrze/

stycznych konferencji związanych

woda Dimplex LA 60TUR+. Jest to druga

z sektorem OZE. W trakcie trwania

nagroda dla naszych urządzeń w ostatnim

targów odbędzie się m.in. Trzeci Kongres

czasie – „Złoty Medal 2014” na Międzyna-

Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii

rodowych Targach Instalacyjnych INSTALA-

Pomp Ciepła oraz Forum Pomp Ciepła oraz

CJE 2014 otrzymała również wysokotem-

konkurs o "Puchar RENERGY AWARD".

peraturowa pompa ciepła SIH 90TU.

Informacje praktyczne w skrócie:
Międzynarodowe Targi Energii
Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej RENEXPO® Poland
Warszawa, 23-25 września 2014
Stoisko Dimplex: Hala 1 stoisko F7
SIH 90TU

Warszawskie Centrum EXPO XXI

LA 60 TUR+

ul. Prądzyńskiego 12/14
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