Intersolar Europe – connecting solar business µαζί µε την έκθεση “ees – electrical energy storage”
22 - 24 Ιουνίου 2016 (Συνέδριο 21 - 22 Ιουνίου 2016)
∆ιεθνής Έκθεση & Συνέδριο Ηλιακής Ενέργειας και Φωτοβολταϊκών, Μόναχο
Intersolar Middle East - Ντουµπάι, 19 – 21 Σεπτεµβρίου 2016
Intersolar India – µαζί µε την ees – Μουµπάι, 19 – 21 Oκτώβριου 2016 (Συνέδριο 19 – 21 Οκτωβρίου 2016)
Intersolar China – Πεκίνο, 29 – 31 Μαρτίου 2016
Intersolar North America – µαζί µε την ees – Σαν Φραντζίσκο, 12 - 14 Ιουλίου 2016 (Συνέδριο 11 – 13
Ιουλίου 2016)
Intersolar South America – Σάο Πάολο Βραζιλίας, 23 – 25 Αυγούστου 2016
Από 22 έως 24 Ιουνίου 2016 θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της η Intersolar Europe στο εκθεσιακό κέντρο του
Μονάχου. Η Intersolar Europe εστιάζει στους τοµείς των φωτοβολταϊκών, της τεχνολογίας κατασκευής φ/β και της
ηλιοθερµίας και έχει καθιερωθεί από την ίδρυση της, ως η παγκοσµίως σηµαντικότερη κλαδική πλατφόρµα ανάµεσα
σε κατασκευαστές, προµηθευτές, χονδρέµπορους και φορείς παροχής υπηρεσιών. Περίπου 38.000 επισκέπτες από
140 χώρες επισκέφθηκαν την προηγούµενη Intersolar Europe το 2014. Συνολικά 1.000 εκθέτες από 42 χώρες
παρουσίασαν τις τεχνολογίες και υπηρεσίες τους από τους τοµείς «φωτοβολταϊκά», «τεχνολογία κατασκευής φ/β»,
«αποθήκευση ενέργειας» και «ηλιοθερµία», για ενώ για δεύτερη φορά παρουσιάστηκαν 158 εταιρίες – εκθέτες σε έναν
ξεχωριστό τοµέα, τον τοµέα ees – electrical energy storage αποθήκευση ενέργειας, συσσωρευτές, υλικά,
εξαρτήµατα, ανακύκλωση, διαχείριση και συστήµατα µπαταριών, δοκιµές µπαταριών, συστήµατα ελέγχου κ.α. Οι
ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας αποτέλεσαν το θέµα του Intersolar Europe Conference, που
φιλοξένησε 1.500 ειδικούς του κλάδου.

7 ελληνικές επιχειρήσεις συµµετείχαν στην Intersolar Europe 2015 και στην έκθεση ees, συγκεκριµένα οι:
AENAOS ENERGY SYSTEMS, CALPAK – CICERO HELLAS SA, Elfon Ltd., Profilodomi, Recom, Systems
Sunlight SA και Viosy SA.
Η Intersolar είναι, ωστόσο, µία έκθεση που ξεπερνά τα σύνορα της Γερµανίας και αναπτύσσεται συνεχώς στο
εξωτερικό.Η τελευταία Intersolar North America έλαβε χώρα τον Ιούλιο 2015 στο µεγαλύτερο εκθεσιακό
συγκρότηµα της περιοχής, το Moscone Center. Περισσότεροι από 18.000 επισκέπτες από 80 χώρες
παρακολούθησαν workshops και παρουσιάσεις, και είδαν τα πιο καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες από 521
εκθέτες που κάλυψαν και τους τρεις ορόφους του Moscone West. Η επόµενη Intersolar North America θα γίνει
12-14/7/2016.
Στην Intersolar India 2015 έλαβαν µέρος 200 εκθέτες και 11.000 κλαδικοί επισκέπτες. Η επόµενη Intersolar India θα
γίνει 19-21/11/2016.Η προηγούµενη Ιntersolar China στέφθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία µε 12.000 επισκέπτες να
ενηµερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου. Η επόµενη Intersolar China θα γίνει 29-31/3/2016. Από το
2016 η Intersolar προθέτει στο χαρτοφυλάκιο της µια ακόµα διοργάνωση την Intersolar Middle East που πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί στο Ντουµπάι, 19 – 21/9/2016. Η Ιntersolar έχοντας επεκταθεί σε 4 ηπείρους, ενισχυέι τη δύναµη του
κλάδου παγκοσµίως.
To 2015 έλαβε χώρα για δεύτερη φορά και η Intersolar South America,η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ µε 115
επιχειρήσεις-εκθέτες από 11 χώρες, 9.000 επισκέπτες και 800 συνέδρους. Η έκθεση θα επαναληφθεί 23-25/8/2016.
Τέλος, από το 2014 η Intersolar προσφέρει κάποιες επιπλέον συναντήσεις-συνέδρια για τον κλάδο της ηλιακής
βιοµηχανίας µε εκπροσώπους των µεγαλύτερων διεθνών εταιριών, που φέρουν την ονοµασία “Intersolar Summits”. Τα
συνέδρια αυτά λαµβάνουν χώρα στην Τουρκία, στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες:
www.intersolarglobal.com/summits
Πληροφορίες για όλες τις διοργανώσεις Intersolar: www.intersolarglobal.com
Πληροφορίες για την έκθεση ees: http://www.ees-europe.com/en/home.html
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε όλες τις διοργανώσεις της Intersolar µπορείτε να απευθυνθείτε στο
Ελληνογερµανικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, επίσηµο αντιπρόσωπο της έκθεσης για την Ελλάδα και
την Κύπρο, στην Αθήνα, τηλ. 210 64 19 037 & 210 6419038 και στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 32 7733.
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