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BIOENERGIA KARPÁT
Medzinárodná výstavaa „Alternatívna energetika a energetické úspory“
úspory
Záverečn
áverečná konferencia projektu
Užhorod, Ukrajina; 13.12.2012 – 15.12.2012

ARR Transcarpathia Užhorod a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
si dovoľujú pozvať Vás na výstavu a konferenciu organizovanú v rámci projektu Bioenergia
Karpát.
Podujatia sú zamerané na propagáciu spoločností a firiem zainteresovaných vo sfére obnoviteľnej
energetiky a úspor energie, ktoré podnikajú na Ukrajine,, alebo majú záujem rozšíriť svoje aktivity
na jej územie. Na podujatia budú pozvané subjekty z viacerých krajín Európy, ponúkajúce rôzne
technológie, vrátane najlepších dostupných technológií vo sfére energetiky a úspor.
V rámci medzinárodnej výstavy „Alternatívna
„Alt
energetika a energetické úspory“ sa ponúka
možnosť stretnúť potenciálnych obchodných partnerov, rozšíriť obchodné vzťahy, vymeniť si
vedomosti a skúsenosti v rámci témy na workshopoch a prezentáciách,, ktoré budú súčasťou
podujatia.

Výstava sa uskutoční v Hudobnom a dramatickom divadle, na Tolstého ulici 12
v Užhorode (viď priložená mapka).
mapka)

Detaily týkajúce sa Vašej účasti na výstave a konferencii sú v prílohe, ďalšie informácie je možné
získať na telefónnych číslach 055 68 228 16; 0910 930 777 (Jana
ana Durbáková, ARR Košice) alebo +380
(0312) 61-96-29 (Serhiy
Serhiy Kindyukh,
Kindyukh ARR Transcarpathia Užhorod).
S pozdravom,

Riaditeľ ARR “Transcarpathia”

Valeriy Hryshchenko

Riaditeľ ARR Košice

Jaroslav Tešliar

Bioenergia Karpát

je projekt realizovaný partnerstvom organizácii zo Zakarpatskej oblasti
Ukrajiny a z Košického kraja v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko-Slovensko-Rumunsko
Rumunsko-Ukrajina ENPI 2007 - 2013,, ktorý je zameraný na informačnú,
vedomostnú, projektovú a čiastočne investičnú podporu
podporu využívania obnoviteľných zdrojov
energií v oboch regiónoch.. Projekt dopĺňa národné aktivity v oblasti energetických úspor v rámci
Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblastnej rady.

Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické
energetick úspory“ ponúka
•
•
•
•
•

možnosť prezentovať sa pred 3 až 5 tisícmi návštevníkov, ktorí môžu považovať Vaše
technológie, alebo Váš tovar za niečo, čo pomôže vyriešiť ich problémy, resp. naplniť plány
perspektívu vytvorenia medzinárodnej spolupráce
cestu ako sa dostať
tať na nové trhy
dobrú možnosť ako široko prezentovať Vašu spoločnosť a Vaše značky na Zakarpatí
sprievodné podujatia

Plocha miesta realizácie podujatia – 2500 m2, vrátane 500 m2 krytej výstavnej plochy
Výstava bude otvorená:
•
•
•

13.12.2012; od 10.00 do 18.00 (Kyjevského času)
14.12.2012; od 10.00 do
o 18.00
15.12.2012; od 10.00 do
o 15.00

Výstava sa uskutoční v Hudobnom a dramatickom divadle,
divadle, na Tolstého ulici 12 v Užhorode.
Účastníci výstavy budú mať k dispozícii (bezplatne):
(bezplatne)
•

•
•

6 m2 výstavnej plochy (z 3 strán ohraničenej), elektrickú zásuvku, osvetlenie, 2 kancelárske
stoličky a panel s nápisom. (V prípade záujmu a väčšiu plochu je poplatok 200
ukrajinských hrivien za m2).
Ubytovanie pre 2 zástupcov vystavovateľa v 2 posteľovej hotelovej izbe (3 noci, 12.12. –
15.12.2012)
Stravu pre dvoch zástupcov vystavovateľa počas výstavy.

Prihlášky na výstavu posielajte najneskôr 23.11.2012
2
na adresu jana.durbakova@arr.sk
Telefonický kontakt: 055 68 228 16; 0910 930 777

Miesto konania výstavy a konferencie v Užhorode:

Hudobné a dramatick
dramatické divadlo

Prosíme zasielať prihlášky do 20.11.2012 na adresu jana.durbakova@arr.sk

PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽA
Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“
úspory
Užhorod, Ukrajina; 13.12.2012 – 15.12.2012

Názov firmy
Názov firmy v anglickom jazyku
IČO

Adresa

Telefónne číslo
E-mail
Web
Meno kontaktnej osoby

Produkt na vystavovanie

Potreba výstavnej plochy v m2
Dátum a čas príchodu
Dátum a čas odchodu

