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ENEX 2020
mamy rekord!
Targi ENEX/ENEX Nowa Energia zakończyły się sukcesem i umocniły swoją
pozycję na rynku. Jest to największe wydarzenie branży odnawialnych źródeł energii 
w Polsce. 26 i 27 lutego kielecki ośrodek wystawienniczy odwiedziło 176 wystawców  
z 14 krajów oraz 8 000 zwiedzających.

Najnowocześniejsze maszyny i urządzenia w jed-
nym miejscu! Dla przedstawicieli sektora OZE to 
Kielce stanowią najważniejszy punkt na mapie Pol-
ski. Co roku na targach pojawia się coraz więcej firm 
oraz zwiedzających. Zróżnicowanie konferencji, fo-
rów oraz szkoleń pozwala na dotarcie do jak naj-
większej ilości odbiorców. Forum Solar+ - wyda-
rzenie poświęcone w pełni branży fotowoltaicznej  
i zagadnieniom magazynowania energii, Forum Pomp 
Ciepła, Forum Elektromobilności i VIII Kongres Port 
PC, czyli najważniejsze wydarzenie branży pomp cie-
pła w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 600 
uczestników. Ich spotkanie miało na celu integrację 
całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy specjalistami. Odbyło się także wiele specja-
listycznych konferencji, takich jak: Energia PL, Heat Not 
Lost, „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wie-
ku”, MiastOZE. Pojawił się również nowy temat – bu-
downictwo pasywne. Wszystkie te wydarzenia cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Na przyszłorocznej 
edycji odbędzie się jeszcze jedno ważne branżowe 
wydarzenie. Chodzi o V Międzynarodowe Targi Izolacji 
Przemysłowych 4INSULATION, które odbywają się co 

Kolejna edycja targów 
ENEX/ENEX Nowa Energia 

już od 24 do 25 lutego  
2021 roku!

2 lata. Targi ENEX to największa impreza OZE w kraju.  
Z roku na rok są coraz większe, rozrastają się i spraw-
dzają się bardzo dobrze. Przyjeżdżają tutaj zarówno 
firmy instalacyjne, jak i wykonawcze - szeroki zakres 
branżowy podkreślił Mirosław Lewicki z firmy GALMET.

Oprócz spotkań natury biznesowej odbyły się 
również rozmowy z gośćmi specjalnymi wyda-
rzenia. Na energetycznej Arenie pojawiły się wy-
bitne postaci ze świata sportu - Polska olimpijka  
i biathlonistka Weronika Nowakowska, były reprezentant 
Polski w piłce ręcznej Mariusz Jurasik oraz zawodnicy 
PGE Vive Kielce Daniel Dujshebaev i Branko Vujović.
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ENEX 2020
mamy rekord!

ENEX 2020 - NAJWIĘKSZE 
SPOTKANIE BRANŻY

Czy odwiedzisz ponownie 
targi ENEX ?

TAK
73%

NIE WIEM
27%

98,3%
Zadowolonych
uczestników

Stopień w jakim targi spełniły oczekiwania zwiedzającego

45,6% 37,1% 15,6% 1,7%

NIEWYSTARCZAJĄCOWYSTARCZAJĄCODOBRZEBARDZO DOBRZE

14
krajów

176
firm

8000+
profesjonalnych 
zwiedzających

6800m2

powierzchni

My nie mówimy, że mamy największe targi 
odnawialnych źródeł energii w Polsce ...  

...MY PO PROSTU JE MAMY!

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
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Wszyscy zastanawiamy się jak sytuacja na ryn-
ku fotowoltaicznym będzie wyglądać po epidemii. Czy 
znów wrócimy na tory dynamicznego wzrostu? Oso-
biście w tej materii jestem umiarkowanym optymistą. 
Własna elektrownia fotowoltaiczna już dawno przesta-
ła być drogim dobrem luksusowym. Coraz częściej jest 
natomiast narzędziem do oszczędzania, a tego typu 
inwestycji konsumenci szukają także w dobie kryzy-
su i niepewności – dodaje prezes SBF POLSKA PV. 
 

Obserwac je  zaprzy jaźn ionych  
przedsiębiorstw

O obserwacje na temat rynku zapytaliśmy zaprzyjaź-
nione firmy partnerskie. Producenci falowników fotowol-
taicznych wspólnie utrzymują, że w ostatnich miesiącach 
nie zaobserwowano znaczących zmian. Popyt jest tak 
duży jak dotychczas, może nawet w niektórych przypad-
kach nieco się zwiększył. Zgodni są również co do tego, 
że produkcja jest utrzymana, a bezpieczeństwo dostaw 
na razie się nie zmienia.

WPŁYW PANDEMII
na branżę

Obserwacje firm partnerskich
O wpływ koronawirusa na sytuację dystrybutorów zapy-

taliśmy dwie czołowe firmy dystrybucyjne w Polsce. 

Według jednej z nich bezpieczeństwo dostaw jest za-
chowane, zamówień jest tak samo dużo jak dotychczas. 
Problem mogą stanowić jedynie firmy kurierskie, które  
w niektórych przypadkach mogą być odpowiedzialne za 
opóźnienia w dostawach. 

Drugi z zapytanych dystrybutorów odnotował aż dwu-
cyfrowy wzrost zamówień w ostatni czasie oraz opóźnienia 
dostaw niektórych komponentów nawet o 3-4 tygodnie.

Producenci modułów fotowoltaicznych
Jeden z czołowych światowych producentów modu-

łów fotowoltaicznych, zapytany o sytuację na rynku od-
powiedział, że nie widzi szczególnych zmian, a klienci za-
pewniają, że bezpieczeństwo dostaw zostało utrzymane. 
Jedyną trudnością może być praca zdalna, która jednak  
w dzisiejszych czasach nie stanowi dużego problemu.

Firmy wykonawcze
Największy problem wynikający z rozprzestrzeniania 

się koronawirusa obserwują firmy wykonawcze. Niektóre  
z nich zauważyły znaczny spadek zainteresowania na ryn-
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WPŁYW PANDEMII
na branżę

ku, zmniejszoną liczbę zamówień, a w niektórych przypad-
kach nawet puste stany magazynowe. Problemem dla firm 
wykonawczych może być również zachwianie działalności 
firm transportowych, które mają problem z kierowcami i nie 
ma kto rozwozić komponentów.

Podsumowanie
Ciężko w tym momencie dywagować nad przyszło-

ścią rynku fotowoltaicznego w Polsce. Koronawirus może 
wpłynąć na branżę OZE, jednak obecna sytuacja branży 
nie prezentuje się tak źle, jak mogłoby się wydawać. Warto 
podkreślić fakt, że produkty energooszczędne i odnawialne 
źródła energii będą potrzebne w dobie możliwego kryzy-
su gospodarczego. W takich sytuacjach wszyscy musimy 
płacić za energię elektryczną i cieplną. To właśnie teraz po-
trzebne nam jest czyste powietrze i komfortowe warunki 
życia. Oszczędności, jakie niosą za sobą rozwiązania foto-
woltaiczne, dla wielu mogą okazać się zbawienne.
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WYSTAWCY
o targach

„

„

Na targach ENEX firma T-WERK wystawia 
się po raz pierwszy, ale uważamy, że to wyda-
rzenie jest super. Ze względu na jakość klien-
tów i na ilość zapytań, uważam że naprawdę 
spełniają one swoje zadanie. Kontakt z ludźmi 
jest bardzo ważny, dla nas szczególnie kiedy 
jesteśmy za granicą. Nie możemy na co dzień 
wszystkich zaprosić do naszej siedziby, więc 
takie targi są dla nas jedyną możliwością, aby 
się pokazać i porozmawiać z ludźmi. Od takiej 
formy kontaktu nie powinno się odchodzić.

T-WERK   Natalia Morzyc

Ta r g i  E N E X  w  K i e l c a c h  s ą  j e d -
nym z największych wydarzeń na ścia-
n ie  wschodn ie j  Po lsk i .  To  spotkan ia 
z k l ientami,  którzy są za interesowani 
produktem. W tym roku jest wyjątkowo, bran-
ża fotowoltaiczna bardzo dobrze funkcjonuje,  
a zainteresowanie na targach jest bar-
dzo duże. Będziemy się wystawiać co roku  
u Państwa, z tego względu, że cała organiza-
cja, całe zaplecze targów jest bardzo fajnie zor-
ganizowane.

SOLUXTEC
Andrzej Zyber, dyrektor ds. 

sprzedaży na kraje  
zagraniczne i Polskę

Jesteśmy zadowoleni z tego, jak targi ENEX 
w tym roku wyglądają. Podczas tych targów 
mamy możliwość spotkania się z aktualny-
mi klientami oraz poznania nowych klientów. 
Mamy w planach powtórzyć naszą obecność 
na targach w przyszłym roku.

SOLARITY
Agnieszka Čížková  

Przedstawiciel handlowy

Jest bardzo dobrze. Jesteśmy tu pierwszy 
raz. Mamy dobre reakcje rynku. Biznes solarny 
w Polsce się rozwija. Miło nam być częścią tego 
wydarzenia i jesteśmy bardzo zadowoleni.

Thomas Vernersson – również  
z SOLARITY

Bardzo jesteśmy zadowoleni z tegorocz-
nej edycji targów ENEX. Pojawiło się mnóstwo 
potencjalnych odbiorców naszych produktów, 
daje nam to obraz, jaki potencjał występuje 
w tej branży. Mogliśmy również spotkać się  
z naszymi stałymi odbiorcami, dużymi firmami, 
z którymi na co dzień współpracujemy. To była 
świetna okazja do tego, żeby zacieśnić te rela-
cje i w sympatycznej atmosferze spędzić czas 
na tym spotkaniu. To świetna okazja do nawią-
zania kontaktów biznesowych, nie spodzie-
waliśmy się takiego dużego zainteresowania 
klientów. Jeśli chodzi o ilość potencjalnych od-
biorców, która się pojawiła na naszym stoisku 
przerosło to nasze oczekiwania.

ABAKOSTEEL S.C.
Adam Dobrzewiński – Zarząd

Jesteśmy pierwszy raz na targach ENEX 
i jesteśmy bardzo zadowoleni. Spotkanie to 
umożliwia nam złapanie kontaktów z różnymi 
firmami, nawiązywania współpracy. Jest tutaj 
dużo przedstawicieli firm, które chcą nawiązać 
współpracę, obecne są również osoby prywat-
ne, zainteresowane produktem.

GK SOLAR
Patryk Jakóbczyk – Specjalista 

ds. sprzedaży
 

Jesteśmy zadowoleni z kontaktów bizne-
sowych, które udało się tutaj nawiązać oraz  
z ilości osób obecnych na targach. Czas  
zweryfikuje, czy będzie odzew w postaci zamó-
wień finansowych. Nie było nas tutaj cztery lata, 
ostatnie edycje były mniejsze, a teraz dostrze-
gamy znaczącą poprawę.

SLAVITECH Sp. z o.o.
Dariusz Gaweł – Dyrektor  

regionalny
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WYSTAWCY
o targach

„

„
Firma PGE Dystrybucja już po raz czwar-

ty występuje na targach ENEX jako partner tej 
imprezy wystawienniczej. Oddział Skarżysko-
-Kamienna, który jest częścią PGE Dystrybucja 
S.A. przygotował dla klientów stoisko informa-
cyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informa-
cje dot. naszej działalności. Stoisko jest obsłu-
giwane przez fachowców, którzy odpowiadają 
na pytania odbiorców dotyczące różnych dzie-
dzin związanych z energetyką. Nasze stoisko 
odwiedzają wszystkie grupy zainteresowane 
fotowoltaiką: odbiorcy, instalatorzy, producenci 
urządzeń fotowoltaicznych. Chcą oni uzyskać 
informacje m.in. o zasadach przyłączania do 
sieci, kosztach związanych z przyłączeniem 
mikroinstalacji czy też dużych farm fotowolta-
icznych, o terminach realizacji tych przyłączeń 
oraz o umowach, które należy zawrzeć po zain-
stalowaniu urządzeń wytwórczych. Większość 
zainteresowanych osób chce również uzyskać 
informacje na temat zasad rozliczeń usług dys-
trybucji. Obserwujemy, że corocznie zwiększa 
się liczba osób, które trafiają do nas w celu po-
zyskania informacji natury technicznej.

PGE Dystrybucja oddział  
Skarżysko Kamienna

Jesteśmy po raz pierwszy na targach 
ENEX w Kielcach. Ze strony organizacyjnej 
wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. 
Po ilości kart klienta, które są uzupełniane 
przez naszych handlowców możemy stwier-
dzić, że na targach spotkaliśmy grupę od-
biorców zainteresowanych pompami ciepła 
z asortymentu Elektroniki SA: zarówno dla 
domów (Electa-ECO marki Rhoss, Hydrolu-
tion marki Mitsubishi Heavy Industries), jak 
również dla przemysłu- pompa ciepła Q-ton 
na ekologiczny, naturalny czynnik chłodniczy, 
marki Mitsubishi Heavy Industries. 

Elektronika S.A.
Adriana Ernst – specjalista ds. 

marketingu

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tar-
gami. Bardzo duża frekwencja osób od-
wiedzających, którzy wiedzą po co tutaj 
przyszły: dużo fachowców, instalatorów, 
projektantów. Otrzymaliśmy dwie nagro-
dy za dwa różne produkty: za gruntową 
inwerterową pompę ciepła marki Thermia  
o nazwie Atlas oraz za filtr antysmogowy 
marki Titon. Targi ENEX to fachowe, rze-
telne spotkania z profesjonalistami. Już  
w tym roku możemy zadeklarować udział  
w następnych targach ENEX.

Nowatermia – wyłączny dystry-
butor marki Thermia i Titon

Marcin Nowak - Prezes firmy 
Nowatermia

„
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Targi ENEX spełniły moje oczekiwania jako wystawcy,  
a stoisko podczas targów było  dopasowane do mojej 
firmy. Na targach spotkałem wiele firm konkurencyjnych,  
z którymi współpracujemy oraz klientów, których zaopa-
trujemy, z którymi nie mieliśmy możliwości spotkać się 
do tej pory fizycznie.

ALTER POWER
Szymon Stepaniuk – Prezes Zarządu

It was much busier than we expected. Right now 
it’s the biggest event – ENEX in Poland. We’re happy.  
A lot of people coming in, a lot of interests, potential new 

customers, what for us is very good.

SOLIS

Jesteśmy bardzo mile za-
skoczeni ilością zwiedzających  
i organizacją targów. Spo-
t ykamy  tu  swo ich  k l i en -
tów, a le również tych no-
wych. Wydaje mi się, że są 
to aktualnie najlepsze targi  
w Polsce.

AFORE
Bartosz Malawski

Na targach Enex jesteśmy 
stałym wystawcą już od 5 lat. 
Co roku inwestujemy w coraz to 
większe stoisko widząc zwięk-
szającą się popularność nie tyl-
ko samej branży OZE, ale rów-
nież targów w Kielcach. Ilość 
odwiedzających w tym roku 
nas zdecydowanie zaskoczyła, 
chociaż nauczeni doświadcze-
niem z wcześniejszych lat byli-
śmy przygotowani na dużą ilość 
klientów. To był dla nas bardzo 
intensywny czas wielu spotkań 
i ciekawych rozmów. Wierzymy, 
że nawiązane na targach kon-
takty przełożą się na przyszłe 
relacje biznesowe z nowymi 
klientami i realną współpracę.

KENO Sp. z o.o.
Katarzyna Matera - 

manager

Z roku na rok te targi są coraz większe, jeśli chodzi  
o ilość wystawców i zwiedzających. Po raz kolejny 
mamy coraz większe zainteresowanie naszymi produk-
tami i stacjami ładowania. Wszystko jest na dobrej dro-
dze, żebyśmy w przyszłym roku też się wystawiali. Jest 
bardzo dużo konkretnych produktów na nowy rok.

RELPOL
Mariusz Kuliński – Kierownik Regionu  

Polska Centralna i Południowa
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Jesteśmy na targach ENEX od kilku lat  
i z każdym rokiem to wydarzenie ma coraz 
większy rozmach. Jest coraz więcej odwiedza-
jących. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ na 
targach ENEX pojawiło się bardzo dużo osób, 
które dowiadują się o naszej firmie, o tym co 
robimy. Sporo wykonawców, inwestorów, któ-
rzy czerpią tutaj wiedzę z zakresu odwiertów  
i pomp ciepła. Jest to okazja do nawiązania 
wielu biznesowych kontaktów. Mieliśmy już na-
wet pierwszego klienta, który się do nas zgłosił 
bezpośrednio po targach.

STUDNIE.BIZ
Klaudia Wasik„ Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony 

tym, ile jest tutaj osób, które są zainteresowa-
ne elektromobilnością. Uważam, że spokojnie 
mogliśmy mieć większe stoisko i na pewno w 
przyszłym roku pojawimy się na powierzchni 
100 mkw z fajnym stoiskiem.

Ekoenergetyka-Polska  
Sp. z o.o.

Patryk Dąbrowski – Dyrektor 
Biura Sprzedaży

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczo-
ny z targów, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość 
uczestników, zwiedzających oraz ilość wy-
stawców. Widzę, że impreza się rozwija  
i z roku na rok jest coraz większa. Dla nas, jako 
hurtowni fotowoltaicznej jest to bardzo ważne 
wydarzenie biznesowe.

JANUSZ PV
Wojciech Kwaśnik – Dyrektor 

Sprzedaży
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WYDARZENIA
odbywające się  
podczas targów

Forum Solar+ - XI ogólnopolska konferencja  
skierowana do przedstawicieli branż: fotowolta-
icznej i kolektorów słonecznych oraz inwestorów, 
władz samorządowych i pasjonatów energetyki 
słonecznej. Podczas spotkania omówiono zagad-
nienia związane rynkiem PV w Polsce oraz jego 
perspektywami na kolejne lata. Analizie został 
poddany program Mój Prąd. Zagadnienia obej-
mowały wykłady i dyskusje na tematy związane  
z technologiami, bezpieczeństwem i jakością. Kon-
ferencja przygotowana przez redakcję GlobEnergia 
zgromadziła rzeszę ekspertów.

FORUM
LARS +

Kongres PORT PC czyli najważniejsze wyda-
rzenie branży pomp ciepła w Polsce. Wzięło w nim 
udział ponad 600 osób. Spotkanie miało na celu in-
tegrację branży, a także wymianę wiedzy i doświad-
czeń pomiędzy specjalistami. Podczas kongresu 
przedstawiono miedzy innymi praktyczne narzędzie 
pomagające zaprojektować instalację fotowltaicz-
ną. Głównym tematem była efektywna elektryfikacja 
ogrzewania jako główny kierunek neutralności klima-
tycznej ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Euro-
pejskiej.
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WYDARZENIA
odbywające się  
podczas targów

Forum Elektromobilności – po raz pierwszy 
towarzyszyło targom ENEX Nowa Energia. Wyda-
rzenie przygotowane przez zrzeszonych w Forum 
fachowców z branży cieszyło się dużym zaintereso-
waniem targowych gości. Atrakcją była możliwość 
jazdy testowej na specjalnie przygotowanym torze 
w targowych halach samochodem elektrycznym. Do 
dyspozycji chętni mieli dwa modele Tesla oraz BMW 
i3, Nissan Leaf, Land Rover Defender EV przerobiony  
z wersji spalinowej, a także Eidola, najmniejszy samo-
chód z napędem elektrycznym na świecie, jednocze-
śnie najtańszy na polskim rynku.

ENERGIA PL  –  kon fe renc ja  towarzy -
sząca targom ENEX Nowa Energia zal icza-
na jest do grona najlepszych w kraju. To obo-
wiązkowy punkt dla branży magazynowania 
energii. Tegoroczne spotkanie oprócz tematyki 
magazynów energii w energetyce rozszerzono  
o aspekty magazynowania energii w mikrosieciach  
i klastrach energetycznych. Dyskutowano m.in.  
o statusie prawnym branży na rynku krajowym, doko-
nano przeglądu technologii bateryjnych, podzespo-
łów krytycznych, omówiono możliwości finansowania 
projektów.

Heat not lost  – piąta edycja konferencji pod pa-
tronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  upłynęła pod hasłem tech-
nicznych rozwiązań służących poprawie efektywności 
energetycznej urządzeń i instalacji wykorzystywanych  
w procesach przemysłowych.  Od lat jest miej-
scem wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy 
teoretykami i praktykami. Mówiono także o izo-
lacjach w instalacjach  przemysłowych oraz  
o wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w wysoko-
sprawnej kogeneracji. 
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Konferencja Wysoka Jakość Powietrza 
Wyzwaniem XXI wieku  organizowana jest przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach pod patronatem Minister-
stwa Klimatu. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
instytucji z całej Polski w tym Minister Klimatu, Mi-
chał Kurtyka, prezesi Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z całej Polski, Doradcy Ener-
getyczni zatrudnieniu w Funduszach, a także przed-
stawiciele samorządów z terenu województw świę-
tokrzyskiego. Wydarzenie miało charakter otwarty, 
co oznacza, że każda osoba zainteresowana mogła 
wziąć w nim udział. Podczas konferencji rozstrzy-
gnięto konkursu „Ekolaur świętokrzyski”, promujący 
najbardziej proekologiczne postawy mieszkańców, 
instytucji lub firm, które działają na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

Salon Budownictwa 
Energooszczędnego
i Pasywnego

Forum Pomp Ciepła – cieszyło się dużym 
zainteresowaniem podczas targów ENEX. Od-
były się  konferencje, prezentacje oraz integracja 
przedstawicieli branży energii odnawialnej. Eks-
perci są zgodni – pompy ciepła to przyszłość, je-
śli chodzi o źródła ogrzewania budynków. Są 
przyjazne dla środowiska, energooszczędne. 
Każdego roku pojawiają się nowe rozwiązania. 
Uczestnicy forum wymienili się spostrzeżeniami  
w eksperckim gronie, omawiając rynek pomp ciepła, 
notowania cen instalacji oraz boom na pompy ciepła  
w porównaniu z ofertami firm wykonawczych.

FORUM

Budownictwo pasywne – temat , który w ostat-
nich latach angażuje uwagę szerokiej publiczności, 
po raz pierwszy znalazł miejsce podczas targów 
ENEX Nowa Energia jako Salon Budownictwa Pa-
sywnego. Wydarzenie tym razem skierowane do pro-
fesjonalistów oraz firm działających zarówno w branży 
elektroenergetycznej, jak  i producentów, dystrybu-
torów, którzy są zainteresowani pozyskaniem part-
nerów biznesowych na polskim i europejskim rynku. 
Celem imprezy było stworzenie platformy umożliwia-
jącej nawiązywanie relacji handlowych. Wydarzenie 
to obejmowało nie tylko produkty i technologie, ale 
również konferencje, seminaria i fora organizowa-
ne we współpracy z najważniejszymi organizacjami   
i stowarzyszeniami branżowymi z Polski.
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MiastaOZE  – to przede wszystkim miej-
sce spotkań branżowych oraz konsultacji inwe-
storów z wykonawcami i praktykami. W stre-
fie wystawowej skupiono wielu producentów  
i głównych dystrybutorów. Ofertę stoisk przy-
gotowano specjalnie z myślą o zwiedzających, 
którzy poszukują konkretnych urządzeń i eks-
pertów będących w stanie udzielić im profe-
sjonalnej pomocy. Najlepsi specjaliści dysku-
towali, prowadzil i rozmowy, udzielali  porad,  
a także przeprowadzali ciekawe warsztaty i pokazy.  
W  M i e ś c i e  O z e  n a  t a r g a c h  E N E X  m o ż -
na by ło prze jść s ię  u l icami  miasta,  zoba-
czyć najnowsze moduły, falowniki i konstruk-
cje dla instalacj i  fotowoltaicznych, a także 
poznać najnowsze na rynku pompy ciepła. Jak to  
w mieście, ważnym elementem jest ruch samocho-
dowy! Były zatem stacje ładowania, które zaopatrują 
w energię miejskie samochody.
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NAGRODZENI
Koniec pierwszego dnia targów upłynął pod znakiem medali i wy-
różnień przyznanych za najlepsze produkty i stoiska prezentowa-
ne podczas targów ENEX 2020.

WYRÓŻNIENIA:
• Politechnika Świętokrzyska - za Gene-

ratory do małych elektrowni wiatrowych
• Nowatermia Nowak - za Inwerterową 

gruntową Pompę Ciepła marki THERMIA 
THERMIA ATLAS 18(4-18 KW) 

• Nowatermia Nowak - za Filtr Antysmo-
gowy TRIMBOX NO2 Marki TITON

• Fronius Polska - za Falownik FRONIUS 
TAURO (ECO)

• Soluxtec z Niemiec - za Moduł fotowol-
taiczny – monokrystaliczny FR ACTIVE

• Elektrotermia - za Elektryczny Akumu-
lacyjny Kocioł C.O. z Magazynem Ener-
gii - STEFFES COMFORT PLUS (SERIA 
E5100)

MEDALE:
• NEST ze Słowacji  - za Flexit EcoNordic 

WH 4
• SOLGEN - za Wprowadzenie na polski ry-

nek technologii /MWT w oparciu o moduł 
PHONOSOLAR NOVA PERC 340 Wp 

• ZMK SAS  - za Pompę ciepła VESTA
• BRUK-BET  - za BEM 340W Nivo OPTI  

(Type) Glass-Glass

Po wręczeniu wyróżnień i medali dla 
najlepszych produktów poznaliśmy naj-
piękniejsze stoiska.
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NAGRODZENI
• KÄRCHER - EKOTECH
• AFORE POLSKA  - ENEX 
• ASTRONERGY z Chin - ENEX

WYRÓŻNIENIA 
za elegancję i nowatorski styl 
wystąpienia targowego dla:

MEDALE 
za oryginalną, nowoczesną  
i kompleksową prezentację  
firmy otrzymują:

• EKO-ZEC Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Usługowe - EKOTECH

• SOLIS z Wielkiej Brytanii - ENEX
• CORAB - ENEX
• SOLAR z Izraela - ENEX 
• FRONIUS - ENEX
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PARTNERZY
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