
Polski Pawilon
HUB Polskości na światowych targach energii i elektryczności

pod honorowym patronatem 

Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska



Pod opieką i honorowym patronatem

Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,

po raz pierwszy na targach Electrify Europe powstanie Polski Pawilon.

Udział w nim wezmą m.in.. nestorzy wystawienniczy targów PowerGen: 

Energoprojekt Katowice SA oraz Rafako, którzy od ponad 20 lat reklamują 

swoje usługi i pozyskują klientów na wydarzeniach PowerGen.

Oraz firmy, które odkryły wielki potencjał targów w zmienionej formule: 

PowerGen – Electrify Europe.



PowerGen Europe - Electrify Europe

Odnowiona formuła POWER-GEN Europe w Electrify Europe

to NAJWIĘKSZE targi poświęcone energii elektrycznej w Unii

Europejskiej.

Zapewniają uczestnikom możliwość spotkania się z wystawcami

i zwiedzającymi z całego świata.

To wyjątkowa okazja aby międzynarodowej 

publiczności zaprezentować swoją Firmę. 



To    nieograniczone    możliwości    biznesowe

11,000+   Odwiedzających

 400+       Wystawców 

70+          Konferencji

250+        Prelegentów 

3 dni wymiany informacji i dzielenia się wiedzą.



 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 przyciąga kluczowych graczy z następujących sektorów:



Polski Pawilon

- przykładowe wizualizacje



Polski Pawilon

- przykładowe wizualizacje



Polski Pawilon by Petarda Consulting

 Stworzenie polskiego forum z silnym przekazem innowacyjności i jakości 
polskiej myśli technicznej

 Wspomaganie współpracy między polskimi przedsiębiorcami 

 Pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi klientami

CEL

FUNKCJA
 Pełnienie funkcji reprezentacyjnej i dbanie o dobre imię polskich 

produktów i   usług za granicą:

 Współpraca z polskimi izbami handlowymi oraz agencjami

 Dbanie o jakość oferowanych usług

 Impreza otwarcia Polskiego Pawilonu z reprezentantami firmy PennWell



Polski Pawilon by Petarda Consulting

 Stworzenie polskiego węzła informacyjnego dla uczestników targów: 

 zapewniamy korzystne wynajęcie miejsca wystawienniczego wraz z 

profesjonalnym stoiskiem, recepcją i obsługą.

 oferujemy organizację dedykowanych spotkań b2b między klientami i ponad 

400 wystawcami i 11 000 odwiedzającymi

KORZYŚCI

KORZYŚCI+
 Usługi dodatkowe:

 Kompleksowa opieka nad wyjazdem (rezerwacje, transport, organizacja)

 After Sales Service (usługi marketingowe po zakończonych targach)



Oferta – część podstawowa

A. Zabudowana powierzchnia 

wystawowa

 Wynajem powierzchni (krotność 9m2)

 Projekt i Budowa stoiska

 Wyposażenie i umeblowanie stoiska
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 stoisku, przy recepcji 
wspólnej, na ścianach pawilonu

 Wspólne pomieszczenie socjalne
z wyposażoną kuchnią i przestrzenią 

magazynową (całość min. 10m2)

B. Marketing wystawienniczy:

 Oficjalny PennWell’s Networking 

Reception
 Wspólna recepcja z obsługą

 Catering
napoje i poczęstunek

 Promocja wystawców w trakcie targów

 Kampania informacyjna
promowanie produktów i usług polskich firm 
biorących udział w targach

 Broszura promocyjna wystawców

 Moduł promocyjny
na portalu www.polskipawilon.pl

Polski Pawilon by Petarda Consulting



Oferta – usługi dodatkowe
Wybór na podstawie indywidualnych uzgodnień

 Uzupełnienie wyposażenia stoiska

 Dodatkowe elementy graficzne

 Transport materiałów promocyjnych 

z Polski bezpośrednio na stoisko w 

Polskim Pawilonie

 Organizacja przejazdu/przelotu do 

Wiednia

 Transport na trasie lotnisko/hotel/targi

 Rezerwacje hotelowe

 Organizacja czasu wolnego

 After Sales Service
rozbudowa spotkań b2b –

świadczenie usług marketingowe 

po zakończeniu targów w postaci 

prowadzenie kontaktów 

zapoznanych na targach, 

organizacja spotkań z kluczowymi 

klientami po zakończeniu targow
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HARMONOGRAM ŚWIATOWYCH TARGÓW 

PENWELL 2018 

ICCI Turkey   2 – 4 maja 2018, 

Istambuł

Electrify Europe 19 – 21 czerwca 2018 

Wiedeń

PowerGen Asia  18 – 20 września 2018 

Dżakarta



Oferujemy możliwość wystawienia się w korzystnych cenach 

na wszystkich imprezach organizowanych przez PennWell

 ICCI Turkey 2 – 4 maja 2018, Istambuł

 Electrify Europe 19 – 21 czerwca 2018, Wiedeń

 PowerGen Asia 18 – 20 września 2018, Dżakarta

Polski Pawilon 
by Petarda Consulting

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELI :

Koordynator Polskiego Pawilonu

Szymon Antończyk

Tel. +48 607 873 262

E-mail : info@polskipawilon.pl



Polski Pawilon
pod honorowym patronatem 

Izby Gospodarczej Energetyki 

i Ochrony Środowiska

Bądźmy z Siebie dumni ! 


