3 БИЗНЕС ДНИ НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ
София ще бъде отново домакин на най-голямото събитие за зелена енергия - Конгрес и
изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕИ) и SEE
Solar (28-30 март, ИЕЦ). Изявата се организира от Виа Експо и ще бъдат представени
съвременни продукти и услуги от компании от 31 държави. Очакват се около 7000
посетители – инвеститори и експерти от региона на Югоизточна Европа.
Традиционен участник е Global Wind Power, която е специализирана във всички аспекти
на развитието и реализирането на проекти за вятърна енергия. През 2011 г. тя изпълни
и първите си вятърни проекти в страната, а през тази година техният брой ще бъде
увеличен значително с изграждането на два нови вятърни парка с обща мощност 120
МВ. Потенциалът на Румъния привлича компанията и тя ще изгради през следващите
две години общо 180 MW вятърни мощности. Друг световен лидер е Vestas - тя е в
челната позиция в областта на вятърни иновации и технологии. Натрупаният опит
позволява на компанията да оптимизира качеството на вятърните турбини, които са
със 100 пъти с по-висока ефективност в сравнение с продуктите отпреди 25 години.
Фирмата предприема и редица инициативи и проекти за опазване на околната среда,
във връзка с които печели международния приз за създаване на първия глобален
потребителски бранд за възобновяема енергия WindMade™. Той идентифицира
организации, които използват вятърната енергия в своята дейност, и на продукти, при
производството на които е използвана вятърна енергия. За първи път в изложбата ще
участва Trustec Energy от Германия. Тя се фокусира предимно на системи със соларно
захранване с акумулиране на енергия за мрежови и автономни системи в комбинация с
вятърни турбини. Gamesa Power Electronics е част от испанската корпорация Gamesa
Corporation и ще представи своите решения в областта на вятърната и соларна енергия
с редица индустриални приложения. Посетителите ще видят и малки вятърни
генератори, PV панели и хибридни вятърно-соларни системи с мощности от 200 W до 30
kW. от Чепъков.
Цялостно обслужване – от идеята до реализацията – предлага Лонг Ман Холдинг. На
българския пазар ще стъпи и PowerWind GmbH – германски производител на наземни
вятърни турбини (500 kW, 850 kW, 900 kW и 2500 kW) и доставчик на услуги за
общински проекти за използването на енергията от вятъра.
Българската ветроенергийна асоциация ще има самостоятелен щанд, а Себастиан
Ньотликс ще се включи в дискусиите на сесията Финансиране на ВЕИ проекти.
Лектори от 18 държави ще засегнат законодателните, технологични и инвестиционни
аспекти на зелената енергия.
За повече информация: www.viaexpo.com
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