„Przegląd Energetyczny z życia IGEOS"
Postulaty Członków IGEOS
do Ministerstwa Aktywów Państwowych

W trakcie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) nieustannie trwają prace w IGEOS
mające na celu monitorowanie sytuacji gospodarczej w firmach członkowskich.
Zebrane dane, wiadomości oraz spostrzeżenia od Państwa zostały przeanalizowane
przez Zarząd i Biuro IGEOS.
Poruszane zagadnienia były również przedmiotem spotkań z Ministerstwem
Aktywów Państwowych a wynik tych prac zawiera się w piśmie skierowanym na ręce
Pana Ministra Zbigniewa Gryglasa.
Z treścią postulatów mających na celu złagodzenie wpływu efektów pandemii na finanse
i przyszłe działania firm energetycznych mogą się Państwo zapoznać w kopii pisma

tutaj.

3 września 2020

Walne Zgromadzenie Członków IGEOS

IGEOS przypomina o terminie potwierdzenia obecności na XXVIII Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, które
odbędzie się w czwartek 3 września o godz 13:00 w sali konferencyjnej nr 2 w budynku
przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.
Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o zgłoszenie przedstawiciela firmy
członkowskiej IGEOS, która weźmie udział w obradach do dnia 31 sierpnia
br. na adres: sekretariat@igeos.pl
Materiały dot. WZ są dostępne na stronie IGEOS.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta
- nabór wniosków do 7 września

Informujemy o zbliżającym się terminie zgłoszeń wniosków firm członkowskich
do tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej. Prezydent RP wręczy wyróżnienia w 7
kategoriach:

Lider

MŚP,

Narodowy

Sukces,

Międzynarodowy Sukces,

Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Startup_PL, Badania+Rozwój.
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Prezydenta.

Na Państwa wnioski czekamy pod adresem m.silva@igeos.pl do dnia 7 września br.

Stoisko IGEOS na targach ENERGETAB
15-17 września, Bielsko-Biała

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska IGEOS na międzynarodowych Targach
Energetycznych w Bielsku Białej w dniach 15-17 września br.
Zarówno Targi, jak i IGEOS przygotują dla Państwa bezpieczną przestrzeń do spotkań
i nawiązania kontaktów biznesowych.
W tym roku współwystawcami są firmy członkowskie: Energoprojekt-Katowice S.A. i
Ventus Communications Sp. z o.o.

Tradycyjnie wręczymy Statuetkę IGEOS w prestiżowym konkursie ENERGETAB za
szczególnie wyróżniający się produkt.
Do zobaczenia!

B2B Back to Biznes! Targi dają więcej!
Wsparcie branży targowej

Branża targowa odczuwa sytuację pandemii koronawirusa najbardziej.
Wśród licznych członków IGEOS nie brakuje organizatorów targów, wystaw i dużych
eventów tj: BMP, Grupa MTP, Targi Kielce, Targi w Krakowie, ZIAD Bielsko Biała.
Wspieramy ich działania w powrocie do działań biznesowych, choć w zwiększonym
reżimie sanitarnym.
Targi to szalenie ważny czynnik w rozwoju gospodarczym miast i regionów, to niebagatelne
przychody do kasy miasta i lokalnych podmiotów, to stymulator lokalnego i krajowego
rozwoju gospodarczego. To wreszcie zatrudnienie tysięcy ludzi pracujących w powiązanych
firmach i instytucjach.
Pamiętajmy o udziale w targowych wydarzeniach.
Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym do wystawców i zwiedzających targi w
Polsce

LIST OTWARTY DO WYSTAWCÓW I ZWIEDZAJĄCYCH TARGÓW W POLSCE

IV Kongres Innowacji w Energetyce
Save the date!
29 października 2020 r. , Warszawa

Mimo niezwykłej sytuacji społeczno-gospodarczej jaką przynosi nam czas pandemii
COVID-19 rozpoczęliśmy prace nad formułą czwartej edycji Kongresu Innowacji w
Energetyce.
W tym roku przygotowani jesteśmy również na różne scenariusze wydarzeń, które pomogą
nam bezpiecznie przeprowadzić dla Państwa to wydarzenie i podzielić się najnowszą
wiedzą z zakresu innowacji w sektorze.
W miarę możliwości zaprosimy tradycyjnie na salę, ale z pewnością zobaczymy się również
w przekazie na żywo on-line, który praktykujemy już od pierwszej edycji Kongresu.
Prosimy o rezerwację daty 29.10.2020 (czwartek) w Warszawie i on-line.

