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Rekordowe Targi
ENEX 2022 

Oprócz spotkań biznesowych, goście targów ENEX 
mogli liczyć na prezentacje najnowszych rozwiązań 
technologicznych oraz być świadkami premier pro-
duktowych największych producentów z  branży. 
Prezentacjom towarzyszyły merytoryczne spotkania, 
w których wzięli udział specjaliści z całej Polski. Zróż-
nicowany program targów oraz szeroka oferta konfe-
rencji, forów oraz spotkań pozwoliła na dotarcie do 
szerokiej grupy  odbiorców. Forum Solar+  wydarze-
nie poświęcone w pełni branży fotowoltaicznej i za-
gadnieniom magazynowania energii, Forum Pomp 
Ciepła, Strefa Elektromobilności z torem pokazowym 
samochodów elektrycznych oraz strefa MiastOZE 
- miejsce spotkań branżowych oraz konsultacji in-
westorów z  wykonawcami i  praktykami – to część 
z wydarzeń towarzyszących targom ENEX. Podczas 
spotkania branży OZE w Targach Kielce odbyło się 
także wiele specjalistycznych konferencji, takich 
jak: Energia PL, Heat Not Lost oraz „Transforma-
cja energetyczna wyzwaniem najbliższych lat - źró-

dła finansowania inwestycji przy wsparciu Projektu  
Doradztwa Energetycznego” organizowanego przez 
WFOŚiGW w Kielcach. Tegorocznym targom ENEX 
towarzyszyły Międzynarodowe Targi Izolacji Przemy-
słowych 4INSULATION oraz Targi Ochrony Środowi-
ska EKOTECH

Na kolejną, jubileuszową edycję targów ENEX 
zapraszamy już w 2023 roku!

Przełomowo dla branży OZE zapowiada się rok 2022. Frekwencja na tegorocznych tar-
gach ENEX była imponująca, a zainteresowanie wydarzeniem przerosło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. Od 23 do 24 lutego w Targach Kielce pojawiło się ponad 190 firm 
z 13 krajów oraz blisko 8000 zwiedzających. 
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ENEX rośnie
w oczach

o 20% więcej Wystawców
o 10% więcej Zwiedzających
i niemal dwukrotnie większa powierzchnia
wystawiennicza niż przed pandemią w 2020 roku

Liczba zwiedzających 

Liczba wystawców 

Liczba krajów, króre reprezentowały wystawców 

Powierzchnia wystawiennicza

7868 osób
190 firm
13 krajów
15 550 m2
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Premiery produktowe ENEX 2022

Do sprzedaży trafiła nowość od Viessmann 
– Vitocal 25x-A. To najwyższa klasa pomp 
ciepła typu monoblok, z  tradycyjną dla fir-
my Viessmann wysoką jakością wykonania 
i efektywnością. 
To bezpieczne, niezawodne, kompaktowe 
i  przyjazne dla środowiska urządzenie do 
ogrzewania i chłodzenia budynku. Przekonu-
je wysoką wydajnością energetyczną, atrak-
cyjnym wyglądem, cichą pracą i  wygodną 
obsługą z poziomu aplikacji ViCare.

Airmax3 to najnowsza generacja powietrz-
nych pomp ciepła do nowych i  moderni-
zowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy 
zaawansowaną technologię i  wyjątkową 
wydajność z  ponadczasowym designem 
i klasyczną formą. To najbardziej ekologicz-
na w historii pompa ciepła do c.o. Galmet. 
Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność 
i komfort na niespotykanym dotąd poziomie 
zarówno w zakresie ogrzewania jak 
i  chłodzenia budynku. To nowy bezpieczny 
czynnik chłodniczy. To przede wszystkim 
najnowocześniejsze sprężarki spiralne ste-
rowane inwerterowo z wysoką sprawnością 
i  dużą równomiernością pracy w  szerokim 
zakresie. Gwarantujące optymalne wykorzy-
stanie doskonałych właściwości termody-
namicznych czynnika R290. Zapewniające 
optymalne dopasowanie mocy pompy cie-
pła do zapotrzebowania budynku. 

Nowa generacja monoblokowych 
pomp ciepła Vitocal 25x-A. Ciepło dla 
pokoleń od Viessmann

Airmax 3. generacji – premiera pompy 
ciepła Galmet
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Nowa seria falowników trójfazowych 
T-G3

FoxESS Polska w  swojej ofercie umieścił 
pełną gamę produktową opartą o  nowo-
czesne rozwiązania zgodne z  najnowszymi 
światowymi trendami i  postępem technolo-
gicznym, przewidując tym samym kolejne 
kroki w branży. 

Falowniki FoxESS są przygotowane do roz-
budowy o  w  pełni kompatybilne magazyny 
energii, przy pomocy specjalnych ładowarek 
AC, a uniwersalne systemy bateryjne i gama 
produktów do magazynowania energii 
FoxESS stają się ważnym ogniwem każdej 
domowej instalacji fotowoltaicznej.

Ładowarka EV SolarEdge jest integralną czę-
ścią ekosystemu SolarEdge Home i współ-
pracuje z wszystkimi typami pojazdów elek-
trycznych. 

SolarEdge Home zarządza wszystkimi po-
trzebami energetycznymi Twojego domu, 
osiągając optymalną równowagę pomiędzy 
PV, EV, siecią, magazynami energii i urządze-
niami, zgodnie z preferencjami użytkownika 
i jego budżetem.

Możesz śledzić i  dostosowywać swój pro-
gram energetyczny SolarEdge Home w cza-
sie rzeczywistym za pomocą aplikacji 
mySolarEdge.

Ładowarka EV SolarEdge
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Wystawcy o targach „
FOXESS 
Tomasz Walczyk,
Country Manager FoxESS
Polska

„Rekordowe targi ENEX 2022, których byliśmy oficjalnym Partnerem spełniły 
nasze oczekiwania, a nawet je przerosły. Odczuwalny wzrost zapytań, a przede 
wszystkim instalacji naszych urządzeń oraz liczby osób zainteresowanych sys-
temami magazynowania od pierwszego dnia zakończenia targów, to najlepszy 
dowód i potwierdzenie, że zrealizowaliśmy założone cele, a takie wydarzenia 
jak ENEX, skupiające branżę w jednym miejscu są wartościowe i potrzebne”.  

GRODNO
Andrzej Jurczak,
Prezes Grodno S.A.

„W tym roku wystawiliśmy się po raz pierwszy na targach Enex i byliśmy nimi 
pozytywnie zaskoczeni! Jako wystawca czuliśmy się bardzo dobrze, towa-
rzyszyły nam pozytywne emocje. Z pewnością pozostaniemy zainteresowani 
targami, a  nasza obecność nie była jednorazowa. Tematyka targów równie 
mocno przypadła nam do gustu. Zainteresowanie odwiedzających wskazu-
je naturalną drogę rozwoju branży w  kierunku OZE. Nasze stanowisko było 
wyjątkowo rozbudowane. Zdecydowaliśmy się na  nowoczesny wygląd oraz 
skierowanie uwagi odwiedzających na ofertę OZE i  ekologię. Efekt wzbudził 
bardzo duże zainteresowanie wśród odwiedzających i organizatorów – zdoby-
liśmy wyróżnienie za sposób reklamy naszej firmy.”

MITSUBISHI ELECTRIC 
Piotr Gęśla,
Dyrektor sprzedaży działu pomp ciepła i klimatyzacji 

„Tegoroczne targi ENEX oceniamy bardzo dobrze. Widać, że ludzie oczekiwali 
tego typu spotkania. Myślę, że jest to związane z tym, że targi same w sobie 
przyciągają wielu ludzi, ale sama branża jest mocno rozwojowa na polskim ryn-
ku. Pompy ciepła zyskują coraz większą rzeszę konsumentów w naszym kraju, 
dlatego też myślę, że mamy tak dużo odwiedzających targi.”
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ROCKWOOL  
Monika Hyjek,
Manager ds. bepiezpieczeństwa
pożarowego

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się z Państwem być, ponieważ 
targi są bardzo udane. Jest bardzo dużo osób, które są zainteresowane za-
równo rozwiązaniami, jak również samymi produktami. Gratuluję organizatorom 
targów ENEX z okazji jubileuszu, ponieważ 25 lat to już spora liczba i mam 
nadzieję, ze będzie coraz lepiej. Patrząc na frekwencję podczas tegorocznych 
targów, wróżę Państwu dobrą przyszłość.”

SMA Solar Technology
Michał Kotkowski,
Technical Sales Manager 

„W tym roku widzimy bardzo duże zainteresowanie, cieszymy się, że jesteśmy 
tutaj na miejscu i tegoroczne targi oceniam super. To największe targi w Pol-
sce. Do zobaczenia za rok.”

Sunova Solar
Paweł Ryng,
Managing Director Poland

„Tegoroczne targi ENEX oceniamy bardzo pozytywnie, jesteśmy zachwyceni 
frekwencją, ilością producentów, możliwością spotkań biznesowych. Obawiali-
śmy się, że względu na pandemię może być ciężko, ale jest naprawdę dobrze. 
Z okazji jubileuszu, życzymy targom przynajmniej powtórzenia sukcesu tego-
rocznego oraz dalszego rozwoju.”

Ochsner
Sebastian Bełzowski, 
Sales Manager Expert 

„Uważam, że ENEX zrobił bardzo duży postęp, myślę, że stał się jednym z naj-
większych jeśli nie największym eventem odnawialnych źródeł energii w Pol-
sce.”
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Akademia CORAB
Łukasz Kotula, 
Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju

„Tegoroczne targi przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy bardzo 
dużo odwiedzających. Widać, że klienci czekali kiedy znów będziemy mogli się 
spotkac. Mieliśmy bardzo dużą frekwencję, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Cieszymy się, że udało nam się przyjechać, pokazać oraz spotkać z naszymi 
klientami.”

EkoEnergia Polska
Daniel Dziedzic,
Wiceprezes Zarządu

„Tegoroczny ENEX jest strzałem w dziesiątkę! Bardzo dużo zwiedzających, bar-
dzo dużo osób zainteresowanych branżą OZE. Widać, że  ta branża rośnie. 
Jest coraz więcej osób uświadomionych, osób, które chcą stosować źródła 
odnawialne, pompy ciepła i fotowoltaikę. Ich wiedza, w stosunku do ubiegłych 
lat jest dużo większa. Na naszym stoisku dostajemy wiele pytań technicznych 
oraz wiele próśb o zaproponowanie najlepszych rozwiązań.”

SOLTEC
Aleksandra Sołtysiak, 
Marketing & PR Manager

„Jesteśmy Wystawcą targów ENEX od ponad dziesięciu lat i jesteśmy pod wra-
żeniem rozwoju targów. W  tym roku wydarzenie jest rekordowe, zarówno 
pod względem liczby wystawców, jak również liczby zwiedzających. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni. To również pozytywny sygnał dla branży, że odnawialne 
źródła energii mają się w Polsce bardzo dobrze.”

Forum Elektromobilności
Anna Skarbek-Żabkin 

„Bardzo cieszymy się, że w tym roku ponownie pojawiła się możliwość orga-
nizacji targów, ponieważ w zasadzie mieliśmy dwa lata przerwy także w orga-
nizacji strefy elektromobilności. Tegoroczna strefa z blisko 20 samochodami 
elektrycznymi i  hybrydowymi cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Cały czas rejestrowały się kolejne osoby, żeby skorzystać z jazd pokazowych, 
zobaczyć co tak naprawdę mogą samochody elektryczne oraz jakie mamy 
dostępne modele. Życzymy targom, ale również sobie, aby ta strefa elektromo-
bilności z każdą kolejną imprezą rosła.” 
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GoodWe Europe
Orysya Levchenko,
Marketing Manager 

„Po dwuletniej przerwie mieliśmy przyjemność ponownie spotkać się z naszy-
mi klientami na największych w Polsce targach OZE. Moc pozytywnej energii 
spotkań na żywo płynęła od wszystkich zgromadzonych uczestników, którzy 
w  tym roku rekordowo licznie pojawili się w Kielcach. Wiele owocnych spo-
tkań, nawiązanych nowych kontaktów, prezentacja najnowszych produktów 
i  zaawansowanych rozwiązań w obliczu zmieniającego się rynku w kierunku 
magazynowania energii, wymiana doświadczeń klientów i naszego lokalnego 
zespołu – to główne powody, dla których już teraz jesteśmy pewni, że nie za-
braknie nas na kolejnej, jubileuszowej edycji Targów ENEX. Dziękujemy zespo-
łowi targowemu za organizację całego wydarzenia, a uczestnikom za wyjąt-
kową frekwencję. Widzimy się wkrótce na kolejnych wydarzeniach w Polsce 
razem z GoodWe.”

Fronius
Agnieszka Bulenda,
Marketing

„Było nam niezmiernie miło wrócić do Kielc i ponownie gościć na targach Enex 
po przerwie w wydarzeniu, spowodowanej pandemią koronawirusa. Ta impre-
za od lat gromadzi tysiące odwiedzających i nie inaczej też było tym razem. 
Dla nas to bardzo budujące, ponieważ jest dowodem na to, że pandemia nie 
wyhamowała inwestycji naszych klientów, którzy licznie odwiedzili stoisko firmy 
Fronius. Zaprezentowaliśmy na nim innowacyjne rozwiązania z zakresu foto-
woltaicznych instalacji domowych, jak i komercyjnych - wszystkie utrzymane 
w duchu zrównoważonego rozwoju.
Targi Enex to jednak nie tylko doskonała okazja do biznesowych spotkań i za-
prezentowania nowości produktowych. To także bogata oferta merytoryczna, 
w którą po  raz kolejny mocno się zaangażowaliśmy – przez dwa dni targów 
nasi pracownicy wcielili się w rolę prelegentów i dzielili się swoją fachową wie-
dzą podczas wykładów i seminariów.
bardzo dziękuje organizatorom targów za to, że po raz kolejny stanęli na wy-
sokości zadania, a odwiedzającym nasze stoisko – za owocne spotkania, mile 
spędzony czas i ogromną ilość cennych kontaktów. Do zobaczenia za rok!”

GLOBENERGIA 
Bartłomiej Świderek, 
Manager ds. Rozwoju/Wiceprezes Zarządu 

Globenergia od kilkunastu lat angażuje producentów i dystrybutorów technolo-
gii OZE w działalność eventową i targową. MiastOZE, na które składa się Pasaż 
Energetyczny, czyli strefa wystawiennicza oraz fora branżowe podczas targów 
Enex, to wyjątkowa okazja, aby z  jednej strony zaprezentować nowości pro-
duktowe, a z drugiej spotkać się z inwestorami. Strefa MiastOZE Globenergia 
to kilkadziesiąt topowych marek o zasięgu globalnym, to tysiące zwiedzających 
i uczestników konferencji, warsztatów i organizowanych przez naszą redakcję 
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razem z  partnerami oraz targami ENEX konkursów i  wydarzeń branżowych. 
W Kielcach znaleźliśmy dobry klimat dla organizowanych przez nas wydarzeń, 
liczymy że współpraca będzie rozwijała się w kolejnych latach, z korzyścią za-
równo dla targów kieleckich, redakcji Globenergia jak i  branży oraz szeroko 
rozumianego rynku odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczęd-
nych.

SolarEdge Polska
Michał Marona,
Country Manager 

„Na targach ENEX mieliśmy przyjemność spotkać się z odwiedzającymi i za-
prezentować im, w  jaki sposób mogą wykorzystać naszą wiodącą na  rynku 
technologię pozyskiwania energii słonecznej, aby zwiększyć niezależność od 
sieci energetycznych i obniżyć comiesięczne wydatki. Podczas Targów nasze 
stoisko było tłumnie odwiedzane. Cieszymy się, iż mieliśmy okazję nie tylko 
spotkać się z klientami, ale także zaprezentować produkty związane z naszym 
nowym system inteligentnego zarządzania energią „SolarEdge Home”, który 
został bardzo dobrze przyjęty. Nie możemy się doczekać powrotu w przyszłym 
roku z  kolejnymi innowacjami, które pomogą naszym klientom odnieść suk-
ces.”

Justyna Gajewska,
Head of Sales Development
Representative

„Salesbook to narzędzie skierowane m.in. do firm, które zajmują się sprzedażą 
w branży OZE, dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas tegorocznej edycji 
targów ENEX. Wydarzenie zorganizowane było na najwyższym poziomie.
Pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja, zarówno pod kątem liczby wystawców, 
jak i samych uczestników. Kontakt z Organizatorem przebiegał bardzo spraw-
nie, mogliśmy też liczyć na pełne wsparcie w przygotowaniu naszego stoiska.
Targi ENEX okazały się być świetnym miejscem na branżowy networking. Wy-
miana doświadczeń, stoiska wypełnione najnowszymi produktami i specjaliści, 
którzy z zaangażowaniem przedstawiali ciekawe i innowacyjne rozwiązania, to 
właśnie to, czego wszystkim nam najbardziej brakowało w pandemicznej rze-
czywistości. Wydarzenie absolutnie godne polecenia.”

Adam Eichhorn,  
CEO KENO GmbH

„Na targach Enex mieliśmy okazję zaprezentować się na 500m2 sto-
isku jako Grupa KENO, w której skład wchodzi wiele gałęzi, m.in. KENO 
Energia - Spółka Obrotu Enerią, KENO Home - Producent domów mo-
dułowych wykonanych w technologii CLT, Emiternet oraz nasze spółki 
zagraniczne. Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wyraźnie wi-
dać, że branża fotowoltaiczna potrzebowała takiego wydarzenia. Wy-
stawiło się mnóstwo firm, a ilość odwiedzających mile nas zaskoczyła.” 
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Kierunek 
Elektromobilność

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
(IEA) pod  koniec 2020 r., po  światowych drogach 
jeździło ok. 10 mln pojazdów elektrycznych. 
Agencja szacuje również, że  do 2030 r. na  całym 
świecie będzie użytkowanych 140 milionów sa-
mochodów elektrycznych.
Rozwój elektromobilności ma zasadnicze znacze-
nie dla środowiska oraz wywiera pozytywny wpływ  
nie tylko na  branżę motoryzacyjną, ale również 
na  całą gospodarkę. Auta elektryczne to nie tylko 
dobry kierunek, ale konieczność związana z ochro-
ną klimatu, wyczerpaniem zasobów paliw kopalnych 
oraz funkcjonalnością i komfortem użytkowania. 
Podczas targów ENEX uczestnicy mieli dostęp do 
Strefy Elektromobilności z  torem pokazowym sa-
mochodów elektrycznych, gdzie można było zapo-
znać się z  tematem nowej mobilności oraz poznać 
kilkanaście modeli aut elektrycznych. Dodatkowo, 

odwiedzający Strefę mogli skorzystać z  jazd samo-
chodami elektrycznymi na  specjalnie w  tym celu 
przygotowanym torze testowym. Prezentacja dyna-
miczna pozwoliła poznać możliwości techniczne po-
jazdów, działanie różnorodnych systemów pokłado-
wych oraz sposoby ładowania „elektryków”. Na torze 
pokazowym pojawiło się aż 15 modeli aut elektrycz-
nych m.in. : Tesla X, Tesla S, Tesla model 3, Hyundai 
IONIQ 5, Opel Corsa EV, Peugeot 208 EV. Statycz-
nie zaprezentowane zostały również m.in.: VW Multi-
van, Cupra Born, VW ID.4, Audi E-TRON sportback, 
Skoda Enyaq, Opel Grandland PHEV oraz Peugeot 
3008 PHEV. Strefa Elektromobilności przygotowana 
została wspólnie z Forum Elektromobilności.
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Wydarzenia
odbywające się podczas targów

XIII ogólnopolska konferencja skierowana do przed-
stawicieli branż: fotowoltaicznej i  kolektorów sło-
necznych oraz inwestorów, władz samorządowych 
i  pasjonatów energetyki słonecznej. Podczas spo-
tkania omówiono zagadnienia związane z rynkiem PV 
w Polsce oraz jego perspektywami na kolejne lata. 
Zagadnienia obejmowały wykłady i dyskusje na  te-
maty związane z  technologiami, bezpieczeństwem 
i jakością. Nie zabrakło również kwestii dotyczących 
nowych technologii i aktualnych trendów fotowolta-
icznych. Konferencja przygotowana przez redakcję  
GlobEnergia zgromadziła rzeszę ekspertów.

Jubileuszowa XV edycja Forum Pomp Ciepła cieszy-
ła się bardzo dużym zainteresowaniem podczas tar-
gów ENEX. Podczas paneli tematycznych i prezen-
tacji omówiono zagadnienia związane z  instalacjami 
pomp ciepła, fotowoltaiką i  najnowszymi technolo-
giami. Uczestnicy forum wymienili się spostrzeżenia-
mi w eksperckim gronie, omawiając rynek pomp cie-
pła, notowania cen instalacji oraz boom na pompy 
ciepła w porównaniu z ofertami firm wykonawczych. 
Dyskutowano również o  bezpieczeństwie instala-
cji grzewczych oraz hybrydowej rewolucji na  rynku 
urządzeń grzewczych. 

Szósta edycja konferencji pod patronatem Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej upłynęła pod hasłem technicznych rozwią-

zań służących poprawie efektywności energetycznej 
urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach 
przemysłowych. Od lat jest miejscem wymiany do-
świadczeń i opinii pomiędzy teoretykami i praktyka-
mi. Mówiono także o izolacjach w instalacjach prze-
mysłowych oraz o  wytwarzaniu energii elektrycznej 
i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Towarzysząca targom ENEX konferencja zaliczana 
jest do grona najlepszych w kraju. To obowiązkowy 
punkt dla branży magazynowania energii. Tematem 
przewodnim tegorocznego spotkania były magazyny 
energii dla prosumenta. Dyskutowano m.in. o regu-
lacjach związanych z instalacjami magazynów ener-
gii u  prosumentów, o prosumenckich magazynach 
energii oraz przydomowych rozwiązaniach wodoro-
wych.

Konferencja „Transformacja energetyczna 
wyzwaniem najbliższych lat -   źródła finanso-
wania inwestycji przy wsparciu Projektu Do-
radztwa Energetycznego” 

Organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Kielcach 
pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji z całej 
Polski, w  tym: Minister Klimatu i Środowiska, Anna 
Moskwa, prezesi Narodowego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wo-
jewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z  całej Polski, Doradcy Energetyczni 
zatrudnieni w  Funduszach, a  także przedstawiciele 
samorządów z terenu województwa świętokrzyskie-
go. Podczas konferencji omówiono podstawowe 
zagadnienia, ważne z punktu widzenia ubiegania się 
o finansowanie dostępnych projektów i programów.

To przede wszystkim miejsce spotkań branżowych 
oraz konsultacji inwestorów z wykonawcami i prak-
tykami. W  strefie wystawowej skupiono wielu pro-
ducentów i  głównych dystrybutorów. Ofertę stoisk 
przygotowano specjalnie z myślą o  zwiedzających, 
którzy poszukują konkretnych urządzeń i ekspertów 
udzielajacych im profesjonalnej pomocy. W  trakcie 
branżowych spotkań i  forów tematycznych specja-
liści dyskutowali o  aktualnych wyzwaniach branży. 
W Mieście OZE na targach ENEX można było przejść 
się ulicami miasta, zobaczyć najnowsze moduły, fa-
lowniki i  konstrukcje dla instalacji fotowoltaicznych, 
a  także poznać najnowsze na  rynku pompy ciepła. 
Nie zabrakło premier produktowych najlepszych pro-
ducentów na rynku.

odbywające się podczas targów
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Nagrodzeni enex 
Award

Kategoria: Magazynowanie i zarządzanie 
energią

Medal Targów Kielce: 

Fronius Polska z o.o. z Gliwic za funk-
cjonalność PV Point

Wyróżnienia Targów Kielce:

MEB Technical sp. z o.o. z Opola 
za system microgrid „Zielonej Wyspy 
MEB” z magazynowaniem energii
GoodWe Europe GmbH z Monachium 
za magazyn energii wysokiego napięcia 
GoodWe - Seria Lynx Home F

Kategoria: Odnawialne Źródła Energii

Medale Targów Kielce

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. z Białegostoku 
za powietrzną pompę ciepła NIBE S2125
Galmet sp. z. o. o. sp. k. z Głupczyc 
za AIRMAX3 - pompa ciepła 
powietrze-woda do c.o.

Kategoria: Sprzęt eksploatacyjny 
i narzędzia

Medal Targów Kielce:

Lewi Polska z Pabianic za QLEEN Profi 
Two

Kategoria: Konstrukc
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WYRÓŻNIENIA TOP DESIGN targów ENEX

za atrakcyjny i nowoczesny 
styl wystąpienia targowego:

ASTRONERGY Solarmodule GmbH, 
BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. 
Corab S.A. 
EkoEnergia Polska Sp. z o.o. 
Grodno S.A. 
Krannich Solar Sp. z o.o.
Remor Solar Polska S.A.
SMA Solar Technology AG
SolarEdge Technologies GmbH.
SolaX Power Network Technology
 (Zhe jiang) Co.,Ltd.
Sunova Solar Technology Co., Ltd, 

NAGRODY TOP DESIGN

za nowatorską, elegancką i kompleksową 
prezentację targową:

Afore Polska Sp. z o. o. 
FoxESS Polska Sp. z o.o.
GoodWe Europe GmbH,
HUAWEI Enterprise Polska
Hypontech
KENO Sp. z o.o. 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 
Oddział w Polsce Living Environment Sys-
tems
SUNGROW Polska

NAGRODA TOP DESIGN

za prezentację zbiorową stoisk

4 ECO Sp. z o.o.

Kategoria: Konstrukcje OZE

Medal Targów Kielce:

Corab S.A. z Olsztyna za Corab Tracker  
WS T-001
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O ENEXie wieść się niesie:

dni targów

dziennikarzy

redakcje : największe portale branżowe

informacji o targach

artykułów drukowanych

stacje telewizyjne

rozgłośni radiowych

OKIEM
DRONA

NA PRĄD
 PO POLSCE

POMPA 
CIEPŁA I PV

Youtuberzy na targach ENEX

2 
48  
22 
541
15  
3
7        
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partnerzy medialni:

patroni honorowi:
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