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hidroenergia 2012
Kongres Hidroenergia jest tradycyjnie uznawany za kluczowe wydarzenie w sektorze małej energetyki wodnej
(MEW), podczas którego dokonuje się omówienia i oceny istotnych dla tej branży nowości w dziedzinie polityki,
finansów i techniki. Kongres, który odbędzie się w 2012 roku, zgromadzi kilkuset delegatów z Europy i innych
części świata. Liderzy MEW zaprezentują swoje najnowsze działania i produkty. Wydarzenie to jest
niepowtarzalną szansą na zainicjowanie nowych przedsięwzięć w biznesie poprzez prezentację produktów
i usług szerokiemu gronu klientów zaangażowanych w rozwój e nergetyki wodnej.
Dzięki osiągnięciom z poprzednich edycji program kongresu Hidroenergia jest stale wzbogacany. Zmiany obejmują na przykład
przekształcenie wystawy w targi małej energetyki wodnej, dzień otwarty dla ogółu zwiedzających oraz Festyn Hydro-Logiczny – wydarzenie
towarzyszące o charakterze promocyjno-edukacyjnym, skierowane głównie do młodzieży szkolnej i szerszych kręgów odwiedzających.
Kongres Hidroenergia organizowany przez ESHA od 1989 roku gromadzi najważniejszych uczestników europejskiego sektora MEW, oferując im
możliwości dyskusji nad najnowszymi trendami rozwoju sektora, zaprezentowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, nawiązywania
kontaktów, wymiany doświadczeń, znalezienia nowych partnerów i nowych szans rozwoju na rynku. Jest on współorganizowany przez
członków ESHA reprezentujących kraj, w którym odbywa się Kongres w danym roku. Na partnera dla edycji kongresu Hidroenergia w 2012 roku
zostało wybrane Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) z Polski.

Organizatorzy
ESHA, Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej,
reprezentuje interesy sektora małej energetyki wodnej przez
promowanie możliwości i korzyści płynących z tej formy pozyskiwania energii na poziomie Unii Europejskiej. ESHA organizuje
kampanie na rzecz polepszenia warunków rynkowych sektora
energetyki wodnej, usuwania przeszkód na drodze rozwoju tej
formy pozyskiwania energii i zwiększenia produkcji energii wodnej,
zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i w innych krajach
Europy. Pełni również funkcję platformy dla podmiotów
działających w dziedzinie energetyki wodnej.

TRMEW, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
jest organizacją non-profit zrzeszającą właścicieli, operatorów
i podmioty wspierające małe elektrownie wodne w Polsce.
TRMEW reprezentuje sektor MEW na arenie politycznej poprzez
aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym, integruje go
poprzez organizację spotkań branżowych, konferencji i szkoleń,
promuje i zapewnia edukację w zakresie MEW i innych źródeł
energii odnawialnej, przeprowadza różne działania w imieniu i w
interesie swoich członków.

Kongres Hidroenergia 2012 przybliży Państwu najnowsze trendy i rozwiązania w energetyce wodnej
w następujących dziedzinach:
Gospodarka, czyli możliwości i wyzwania inwestycyjne oraz narzędzia i modele finansowe.
Najnowsze koncepcje roli sektora MEW w scenariuszu energetyki przyszłości w zakresie sieci energetycznych jak i produkcji
energii, także w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Nowe trendy w inżynierii wodnej i lądowej z uwzględnieniem bioinżynierii i prefabrykacji.
Najnowsze rozwiązania i technologie w zakresie turbin wodnych, zasilających je rurociągów oraz pomocniczych urządzeń
mechanicznych.
Zagadnienia dotyczące środowiska i kwestie akceptacji społecznej w świetle takich zagadnień jak Ramowa Dyrektywa Wodna
i certyfikacja.
Współczesne koncepcje eksploatacji, takie jak małe elektrownie wodne szczytowo-pompowe i obiekty wielofunkcyjne.
Zasoby hydroenergetyczne i metodologia ich oceny z uwzględnieniem odbudowy i modernizacji oraz nowe narzędzia szacowania potencjału hydroenergetycznego.

Komitet organizacyjny

Uczestnicy Kongresu

Marko Gospodjinački, Prezes ESHA
Bogusław Puchowski, Prezes TRMEW
Dirk Hendricks, Sekretarz Generalny ESHA
Bogusław Janik, Menedżer Kongresu

Operatorzy elektrowni
Przedsiębiorstwa energetyczne
Firmy inżynieryjne i konsultingowe
Producenci
Ośrodki badawczo-rozwojowe
Uczelnie wyższe i ośrodki edukacyjne
Politycy szczebla krajowego i europejskiego
Studenci
Organizacje pozarządowe

Gdzie i kiedy?
Kompleks Hali Stulecia, RCTB, Wrocław, Polska
23-26 maja 2012 (Targi Małej Energetyki Wodnej 24 i 25 maja)
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Powierzchnie wystawiennicze
Kongres Hidroenergia 2012 odbędzie się w kompleksie
słynnej wrocławskiej Hali Stulecia. Powierzchnie wystawiennicze
będą tu miały dogodną lokalizację w pobliżu
sal spotkań
oraz
pomieszczeń konferencyjnych
i plenarnych Kongresu znajdujących się w tym samym
budynku.
Posiłki
i przerwy
kawowe będą
zorganizowane na powierzchniach wystawienniczych,

co gwarantuje dużą liczbę odwiedzających stoiska.
Wydarzenia towarzyszące o charakterze promocyjno-edukacyjnym, takie jak dzień otwarty dla ogółu
zwiedzających oraz Festyn Hydro-Logiczny, są skierowane
do młodzieży szkolnej i szerszej publiczności, co dodatkowo zwiększy liczbę gości.

Wystawcy mogą wybrać jedną z dwu opcji:
1. Podstawowa powierzchnia wystawiennicza o wielkości 6m2 z zasilaniem w energię elektryczną i dostępem do
Internetu. Wystawca sam zapewnia sobie stoisko, sprzęt i wyposażenie.
2. Podstawowe stoisko wystawiennicze o powierzchni 6m2 z zasilaniem w energię elektryczna i dostępem do Internetu.
Stoisko to w formie pawilonu wystawienniczego ma ścianki tylne i działowe umożliwiające odpowiednie ułożenie i
wieloprzestrzenną ekspozycję produktów, pokrycie podłogowe (płytki dywanowe), 1 stolik, 2 krzesła, lampy, szyld, przewód
elektryczny.
Istnieje także możliwość wynajęcia większych przestrzeni i stoisk wystawienniczych. Wystawcy decydujący się na tę opcję
otrzymają 10% zniżki na powierzchnie przekraczające 12m2. Możemy też przesłać ofertę indywidualną dostosowaną do
konkretnych wymagań.

Ceny i oferta
Opcja 1 (podstawowe stoisko wystawiennicze o powierzchni 6m2):
Opcja 2 (podstawowa powierzchnia wystawiennicza o wielkości 6m2):
Opcja 3 (oferta indywidualna):

2,000 €
1,800 €
Cena zależna od wymagań

Każda z opcji umożliwia uczestnictwo jednej osoby w kongresie Hidroenergia 2012 łącznie z przyjęciem powitalnym,
uroczystą kolacją, lunchami oraz przerwami kawowymi. Każde dodatkowe 6m2 powierzchni wystawienniczej umożliwia
uczestnictwo następnej osoby.
Każdy z wystawców otrzymuje całostronicowy artykuł lub reklamę w Katalogu Wystawców Hidroenergia 2012.
Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.

Rejestracja
Wczesna rejestracja:
Przed 30 listopada 2011
Rejestracja potwierdzona przed 30 listopada 2011 upoważnia do 10% zniżki.
Późna rejestracja:
Po 31 marca 2012
Do zgłoszeń rejestracyjnych otrzymanych po 31 marca 2012 dodana zostanie 10-procentowa opłata manipulacyjna.
Gorąco zachęcamy do wcześniejszej rejestracji! Powierzchnia wystawiennicza przydzielona zostanie według kolejności
zgłoszeń. Po zapełnieniu powierzchni głównego obszaru wystawienniczego kolejni wystawcy będą lokowani na obszarach
znajdujących się w innych częściach obiektu, w którym organizowany jest Kongres. Nie możemy jednak zagwarantować na
tych obszarach tej samej jakości miejsca i możliwości ekspozycyjnych co na głównym obszarze wystawienniczym.
Warunki płatności: Uczestnictwo zostanie potwierdzone po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 50% należnej kwoty.
Przedpłatę należy wnieść w ciągu 10 dni od dnia rejestracji. Płatności pozostałej części należy dokonać do końca stycznia
2012 (dotyczy wczesnej rejestracji) lub do 31 marca 2012 (w przypadku zwykłej rejestracji). Wystawcy, którzy dokonają
rejestracji po 31 marca 2012 (późna rejestracja), muszą całą kwotę należną uiścić w ciągu 10 dni od dnia rejestracji.
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Formularz rezerwacyjny
Powierzchnie wystawiennicze
Proszę o rezerwację stoiska wystawienniczego o powierzchni ..... m2. Zgadzam się na dokonanie płatności na
warunkach określonych powyżej.
Proszę o rezerwację podstawowej powierzchni wystawienniczej o wielkości ….. m2.

Stoisko wystawiennicze

zapewniam we własnym zakresie i zgadzam się na dokonanie płatności na warunkach określonych powyżej.
Proszę o kontakt w sprawie oferty indywidualnej uwzględniającej moje szczególne wymagania opisane poniżej.

Imię i nazwisko
Firma
Numer telefonu
Adres e-mail

Specjalne wymagania
Podpis
Zasady odwołania uczestnictwa
W przypadku otrzymania informacji o odwołaniu uczestnictwa do 31 marca 2012 zwrócone zostanie 50% należnej kwoty.
Uprzejmie informujemy, że w przypadku odwołania uczestnictwa po 31 marca 2012 nie będziemy mogli dokonać zwrotu
kwoty należnej za uczestnictwo .

Kontakt
W celu dokonania rezerwacji powierzchni wystawienniczej lub omówienia wymagań wystawienniczych należy
zarejestrować się na stronie internetowej Kongresu (www.hidroenergia.eu) lub wypełnić powyższy formularz i przesłać go
na adres:
Hidroenergia 2012
Bogusław Janik – Menedżer Kongresu
ul. Osobowicka 129,
51-004 Wrocław, Poland
T: +48 605 067 828
F: +48 717 071 556
E-mail: info@hidroenergia.eu
www.hidroenergia.eu
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