
 

Al III-lea Târg și Conferințe - RENEXPO® BiH 
Cea mai mare platformă din Bosnia și Herțegovina pe                                             

Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică și Experți în Mediu  

RENEXPO® BiH prezintă cea mai importantă platformă care reunește investitori, 
factori de decizie, oficiali din ministere și reprezentanți ai autorității publice locale, 
precum și lideri în business din sectoarele Energiei Regenerabile, Eficienței Energetice 
și Mediului. Simultan cu prezentarea potențialului din regiune și a oportunităților de 
investiții din zonă, programa evenimentului reunește peste 700 de participanți în fiecare 
an, atât experți locali cât și persoane cheie din întreaga Europă. Timp de două zile se vor 
prezenta cele mai recente evoluții, soluții practice dar și obstacolele din domeniile 
Energiei Regenerabile, Eficienței Energetice și Mediului.  

 

 

Data 
9 – 10 Noiembrie 2016 
Locația 
Hotel Hills, Butmirska cesta br.18a, Sarajevo, Bosnia 
și Herțegovina 
Mai multe informații găsiți pe: 
http://renexpo-bih.com 

 
Tematici RENEXPO® BiH 2016 Data Mai multe informații: 

Schimb de Experiență între Experții în Biogaz 9 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/717.html?&L=1 

Prima Conferință Waste Management / Managementul 
deșeurilor  

9 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/718.html?&L=1 

Masa rotundă:  Reuniunea Experților  în Energia 
Eoliană* 

9 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/index.php?id=719&L=1 

Eficiența Energetică* 9 si 10 Noiembrie 2016 
http://www.renexpo-
bih.com/720.html?&L=1 

Schimb de Experiență între Experții în Biomasă 10 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/721.html?&L=1 

Potențialul existent și proiecte în domeniul Fotovoltaic 10 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/722.html?&L=1 

Schimb de Experiență între Experții în Hidroenergetică 10 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/723.html?&L=1 

Prima Conferință Water Management / Managementul 
apelor 

10 Noiembrie 2016 http://www.renexpo-
bih.com/724.html?&L=1 

Investors Business Lounge – peste 100 de proiecte și concesiuni disponibile sunt prezentate expozanților și investitorilor 
în domeniile: Energie eoliană, Hidroenergie, PV, Biomasă, Biogaz, Eficiență energetică, Iluminat/Iluminat stradal, Deșeuri.  
 

RENEXPO® BiH – Evenimente conexe 
Managementul Contractelor de Performanță pentru Municipalități – Educarea reprezentanților locali în încheierea și 
implementarea contractelor de performanță. 
Training – Participarea cu success la licitații 
TRANZIȚIA ENERGETICĂ- Tranziția energetică în Germania - http://renexpo-watermanagement.com/698.html?&L=1 
Programe pentru studenți și vizitatori 
…și multe altele 
 
 
 
 
 



 Taxa de participare per persoana/per conferință 
 40,00 EUR  

 
http://www.renexpo-bih.com/konferencije-registracija.html?&L=1 

 http://www.renexpo-bih.com/exhibitors.html?&L=1 

 http://www.renexpo-bih.com/visitors.html?&L=1 

 
http://www.renexpo-bih.com/sponsoring.html?&L=1 

Înregistrare: Înregistrarea online pentru participarea la conferințe se poate face începând cu 1 Septembrie 2016, pe pagina 
noastră www.renexpo-bih.com  
Limbi oficiale: Engleza / Se asigură traducere simultană.  
Publicul țintă: Operatori, proiectanți și consultanți, investitori și furnizori de energie, finanțatori, reprezentanți din știință 
și cercetare, ingineri, asociații, autorități / membri ai autorității publice locale, membri din industria de prelucrare a laptelui, 
specialiști din agricultură. 
Tematici abordate: Cadrul politic și legislativ, Cerințe de reglementare, Feed In tariffs, Tehnologii, Proiecte, Operare și 
mentenanță, Sisteme de control și măsurare, Programe educaționale, Întâlniri B2B, Aspecte esențiale de mediu, 
Managementul deșeurilor (gazeificare), Waste to Energy, precum și tematici legate de Agricultură. 
Publicarea lucrărilor: Lucrările vor fi disponibile pentru descărcare tuturor participanților la conferințe, după încheierea 
evenimentului.  
Sponsorizare: Deveniți punctul central al întregului eveniment!  
Înregistrați-vă compania ca sponsor principal al târgului sau al conferințelor! Opțiunile variază de la materiale 
promoționale până la sponzorizarea recepției oficiale. Contactați-ne și vă vom oferi o soluție detaliată și personalizată pe 
cerințele dumneavoastră.  
 

 

 

 

Parteneri și susținatori 
 RENEXPO® BIH 
 
http://www.renexpo-bih.com/index.php?id=657&L=0 

 

RENEXPO® in 2017
 

 
 


