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Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE) i Europejskie Stowarzyszenie
Przemysłu Wentylacyjnego (EVIA) są organizatorami konferencji inauguracyjnej „EUREKA
2016: Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja — zrównoważone technologie na rzecz lepszego
życia”, która odbędzie się 13 grudnia w Hotelu Marriott w Hadze.

  

      

  

  

  

Podczas tego ważnego wydarzenia zaprezentowany zostanie wpływ, jaki wywiera branża
grzewcza, chłodnicza i wentylacyjna na formułowanie i realizację celów Unii Europejskiej w
zakresie energii i zmiany klimatu. Przedstawione zostaną również potencjał, atrakcyjność oraz
innowacyjny charakter tej branży, a samo wydarzenie stanie się doskonałą platformą wymiany
kontaktów.
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Jednocześnie przedstawiciele branży będą mogli się przekonać, jaki wpływ polityka unijna oraz
polityki krajowe wywierają na nasz sektor oraz w jakim zakresie zmiana polityki może stanowić
siłę napędową dla innowacji i nowych technologii.

  

  

Dzięki tym szeroko zakrojonym celom wydarzenie to nabiera wyjątkowego charakteru i mamy
nadzieję, że na stałe wejdzie do kalendarza branżowego.

  

Konferencja EUREKA 2016, będąca bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń
branżowych w tym roku, zgromadzi przedstawicieli branży, użytkowników oraz członków
środowisk naukowych, którzy wraz z przedstawicielami wspólnotowych i krajowych ośrodków
politycznych omawiać będą wyzwania i możliwości, przed którymi stoi branża w dzisiejszym
szybko zmieniającym się globalnym otoczeniu.

  

  

Organizatorzy konferencji zaprosili już do współpracy wielu ważnych sponsorów, w tym firmy C
arel, Emerson, Danfoss, Daikin Europe, Mitsubishi Electric, RLT Herstellerverband czy
Systemair
. Swoją obecność potwierdziło również wielu znamienitych prelegentów reprezentujących
środowiska polityczne, wiodące stowarzyszenia branżowe, instytucje naukowe, uczelnie oraz
badaczy i użytkowników końcowych. Są wśród nich przedstawiciele:
Komisji Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA),
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji (REHVA),
Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), Międzynarodowego Instytutu
Chłodnictwa (IIR), London Southbank University, Aachen Technical University, firm
Deloitte, Delhaize
i wielu innych. 
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Konferencję otworzy sesja plenarna, na której przemówienie programowe wygłosi dostojny
gość. Następnie odbędą się 4 dyskusje panelowe, podczas których omawiane będą tematy
dominujące dziś w sektorze grzewczym, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa:

    
    -  Rola chłodnictwa w ograniczaniu odpadów spożywczych;  
    -  Zwiększanie poziomu świadomości politycznej w zakresie jakości powietrza
wewnętrznego i komfortu termicznego;   
    -  Wpływ nowych zasad dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych w Europie
oraz w innych krajach;   
    -  Zwiększanie efektywności energetycznej w budynkach.  

  

  

Aby zapewnić sobie miejsce i otrzymać dodatkowe korzyści wynikające z wcześniejszego
zgłoszenia, należy zarejestrować się w specjalnej  witrynie poświęconej konferencj i.

  

Nasza oferta dla sponsorów jest nadal otwarta, a wszystkich chętnych prosimy o przejście do
naszej witryny i kontakt z sekretariatem EPEE lub EVIA.

  

Aby uzyskać więcej informacji o konferencji EUREKA 2016, należy skontaktować się z
sekretariatem EPEE lub EVIA: secretariat@epeeglobal.org  lub  secretariat@evia.eu.

  

  

http://www.eureka-hvacr.eu/
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Informacje o EVIA:

  

  

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wentylacyjnego (EVIA) zostało utworzone w lipcu 2010
r. w celu reprezentowania branży wentylacyjnej w Brukseli, w instytucjach unijnych i przed
odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz — we współpracy z naszymi partnerami — w
stolicach poszczególnych krajów. Nasze stowarzyszenie liczy 36 firm członkowskich oraz 5
krajowych stowarzyszeń w Europie, które osiągają roczne obroty powyżej 7 miliardów euro i
zatrudniają w całej Europie ponad 45 000 osób.

  

  

Więcej informacji na stronie: http://www.evia.eu/en/www.evia.eu.
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Informacje o EPEE:

  

  

Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE) reprezentuje europejską branżę
grzewczą, chłodniczą, klimatyzacyjną i pomp ciepła. Partnerstwo zostało utworzone w 2000 r. i
obejmuje 40 firm członkowskich oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia. 
Firmy członkowskie osiągają obroty powyżej 30 miliardów euro, zatrudniają łącznie ponad 200
000 osób w Europie oraz tworzą zatrudnienie pośrednie poprzez gęstą sieć małych i średniej
wielkości przedsiębiorstw, obejmujących na przykład podwykonawców prowadzących prace
instalacyjne i serwisowe urządzeń. 
Firmy członkowskie EPEE posiadają w całej UE zakłady produkcyjne oraz ośrodki
badawczo-rozwojowe, które decydują o innowacyjności światowego rynku. 
EPEE jest stowarzyszeniem eksperckim wspierającym bezpieczne, przyjazne dla środowiska i
ekonomicznie opłacalne technologie. Ponadto propaguje lepsze zrozumienie branży w UE,
działając jednocześnie na rzecz wdrażania skutecznych polityk europejskich.

  

  

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie http://www.epeeglobal.org.
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