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Electrify Europe to pierwsze na świecie wydarzenie poświęcone konwergencji zachodzącej 
między sektorem wytwarzania energii a sektorem przesyłu i dystrybucji, opartej na cyfryzacji, 
dekarbonizacji, decentralizacji i elektryfikacji. Ta unikalna platforma dostarczona przez zaufane 
marki energetyczne POWER-GEN i DistribuTECH  została zaprojektowana do wspierania 
wymiany informacji pomiędzy stałymi i nowymi graczami w celu tworzenia zaawansowanych 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej. Inspirując myśl, przywództwo, 
współpracę i innowacyjność, Electrify Europe jednoczy wszystkie aspekty europejskiego rynku, 
by przeistaczać przyszłość energii elektrycznej. 

Targi PowerGen w 2017 roku w Kolonii, zebrały ponad 11 000 odwiedzających i ponad 400 
wystawców. W ich trakcie odbyło się ponad 70 konferencji naukowych, w których udział wzięło 
ponad 250 prelegentów z obszarów biznesu, nowych technologii i nauki. 

ODPOWIEDŹ NA ZMIANĘ. 

Europejski rynek energii elektrycznej ewoluuje w niespotykanym tempie, jak nigdy dotąd 
wymagając od całej branży współpracy i transformacji. Energia elektryczna stanie się nośnikiem 
przyszłości dla czystej energii. Jednak, aby to osiągnąć, branża musi wyglądać zupełnie inaczej 
niż dziś. 

Targi Electrify Europe przyciągną kluczowych graczy z następujących sektorów: 
 Media, niezależni producenci 

energii, elektrociepłownie 
komunalne / lokalne 

 Operatorzy sieci - OSP i OSD 
 Producenci oryginalnego sprzętu 
 Dostawcy usług projektowych, EPC 
 Firmy usług energetycznych (ESCO) 
 Dostawcy rozwiązań 

bezpieczeństwa cybernetycznego 
 Firmy konsultingowe, prawne, 

finansowe i finansowo-techniczne 
 Miejscy i prywatni dostawcy e-

mobilności - pojazdy i 
infrastruktura 

 Miejscy, federalni, krajowi i 
europejscy decydenci i regulatorzy 

 Instytucje akademickie, badawcze i 
szkoleniowe 

 Dostawcy magazynów energii 
 Technologie energetyczne 

ukierunkowane na energię 
 Dostawcy platform chmurowych 
 Producenci oprogramowania / 

aplikacji 
 Dostawcy technologii IoT 
 Instytucje / przedsiębiorstwa 

zajmujące się standaryzacją, 
pomiarami i weryfikacją 

 Gałęzie przemysłu i 
przedsiębiorstwa zużywając duże 
ilości energii 

 Dostawcy technologii czujników i 
analizy predykcyjnej 

 Firmy architektoniczne i budowlane

 
Electrify Europe służy krytycznej - i szybko rozwijającej się - potrzebie na rynku energii 
elektrycznej, aby połączyć świat biznesu i technologii w celu wytworzenia interakcji, 
zaangażowania i rozwoju relacji. Choć sektory te same w sobie są wyjątkowe, zostały one 
zjednoczone w zapotrzebowaniu na rozwój biznesu, partnerstwo i pozycjonowanie marki. 



 

POLSKI PAWILON 

Idea uczestnictwa polskich firm w targach Electrify Europe znalazła poparcie w Izbie 
Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, wpisując się w strategię eksportu 
innowacyjnych dóbr i usług realizowaną przez polski rząd. 

Oferta dla polskich przedsiębiorstw przewiduje współuczestnictwo w targach Electrify Europe, 
w ramach Polskiego Pawilonu (organizator – Petarda Consulting Sp. z o. o.).   

Lokalizacja Polskiego Pawilonu: 
- Hala A, stanowisko A-L52/M52 – 108 m2 
 

PAKIET WYSTAWCY 
 
A. Zabudowana powierzchnia wystawowa (krotność 9m2) 
 wynajem powierzchni wystawowej;  
 wyposażenie i umeblowanie stoiska (wstępna wizualizacja w załączniku) – według 

projektu, który przewiduje: 1 stolik, 4 krzesła, kosz na śmieci, oświetlenie, uchwyt na 
broszury, na każde 9m2 wynajętej powierzchni; 

 druki graficzne: logo przy własnym stoisko, logo przy recepcji wspólnej, wydruki 
graficzne znaków firmowych na ścianach pawilonu (na podstawie materiałów 
otrzymanych od wystawcy); 

 wspólne pomieszczenie socjalne (min.10m2) z wyposażoną kuchnią i przestrzenią 
magazynową;  

 
B. Marketing wystawienniczy: 
 oficjalny PennWell’s Networking Reception; 
 wspólna recepcja z obsługą; 
 catering; 
 promocja wystawców Polskiego Pawilonu w trakcie targów; 
 organizacja dedykowanych spotkań b2b; 
 kampania informacyjna w celu promowania produktów i usług polskich firm biorących 

udział w targach; 
 broszura promocyjna wystawców; 
 moduł promocyjny wystawców na portalu www.polskipawilon.pl; 
 bezpośredni kontakt z przedstawicielami Polskiego Pawilonu w trakcie przygotowania i 

podczas trwania wydarzenia; 
 
USŁUGI DODATKOWE 
 
Na prośbę uczestniczącej firmy istnieje możliwość skorzystania z następujących usług 
dodatkowych (wyłączone z ww. pakietu): 
- uzupełnienia wyposażenia o dodatkowe urządzenia np. audio/video, istotne zmiany w 
projekcie pakietu podstawowego, dodatkowe meble, itp.; 
- dodatkowe elementy graficzne, inne niż zawarte w ww. pakiecie; 
- rezerwacje hotelowe; 
- transport na trasie lotnisko/hotel/targi; 

http://www.polskipawilon.pl/


 

- transport materiałów z Polski bezpośrednio na stoisko w Polskim Pawilonie; 
- After Sales Service – rozbudowane b2b – usługa marketingowa prowadzenia zdobytych 
kontaktów, organizacja spotkań z klientami po zakończeniu targów, dbanie o dobrą relację 
 
KOSZT UCZESTNICTWA 
 
Kwota uczestnictwa dla pakietu podstawowego (9m2) wynosi € 12 635,61 + Listing Package + 
VAT. 
 
PROCEDURA ZGŁOSZENIA 
 
Przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 26 stycznia 2018 roku na adres 
electrify2018@polskipawilon.pl. Na Państwa adres zostanie przesłana Umowa Uczestnictwa i 
Co-Exhibitor form. 
 
Przesłanie Umowy Uczestnictwa i formularza Co-Exhibitor w terminie do 28 lutego 2018 roku 
na adres electrify2018@polskipawilon.pl. 
 
Wybór lokalizacji stoiska w obszarze Polskiego Pawilonu, w zależności od terminu zgłoszenia, 
aż do wyczerpania dostępnej powierzchni wystawowej.  
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Płatność przelewem na rachunek bankowy zawarty w Umowie Uczestnictwa.  
 
LISTING PACKAGE 
 
Listing Package jest obowiązkowy dla każdej uczestniczącej firmy.  
Kategorie Listing Package (Basic, Gold, Platinum, Elite) zawarte są w formularzu Co-Exhibitor. 
 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 
 
Zgodnie z zapisami w Umowie Uczestnictwa. 
 
DANE KONTAKTOWE 
 
Koordynator Polskiego Pawilonu: 
Szymon Antończyk 
E-mail: info@polskipawilon.pl 
Tel. kom.: +48 607 872 262 
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