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EE & ВЕ

14-то издание на ЕЕ & ВЕ, Save the Planet и Smart Cities се проведе в периода 27-29 март.
Изявата е единствената в България, обединяваща темите: производство и спестяване на
екологична енергия, управление на отпадъците и превръщането им в суровини, интелигентни
сгради, мобилност и устойчива градска среда. През трите дни участниците демонстрираха ползите от
внедряването на пазарно достъпни технологии, повишаващи ресурсната ефективност на всеки
бизнес, община, дом . “Модерните решения променят начина, по който консумираме и произвеждаме,
нека се възползваме от възможностите им.” - апелира организаторът Виа Експо.
Събитието бе място за обмяна на опит, делови контакти и стартиране на нови проекти. То успешно популяризира български иновативни разработки и чуждестранни продуктови премиери.
Красимир Живков - зам.-министър на околната среда и водите и Йоана Христова - заместниккмет на Столична община откриха Форума. Н. Пр. Алберто А. М. Труеба - посланик на Аржентина
в България, Улрике Щрака – търговски съветник в Австрийското посолство в България,
Траян Кебелеу - зам.-генерален секретар на Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество и Дидие Кулон - генерален директор на Международния хладилен институт
също приветстваха участниците.
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ИЗЛОЖЕНИЯТА

• Директни изложители от 17 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Италия, Испания, Литва,
Полша, Португалия, Словакия, Турция, Финландия,
Франция, Холандия, Чехия и Швейцария
• 50% от изложителите бяха чуждестранни компании
• 15% ръст на изложбената площ
• За 9-та поредна година - Австрийски павилион със
съдействието на ADVANTAGE AUSTRIA София
ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
EE & ВЕ • Отопление и охлаждане: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, климатични системи, термопомпи, подово отопление • Цялостни линии за производство на пелети от био-, общински и битови отпадъци
• Биогаз инсталации • Когенерация и тригенерация
• Енергия и горива от отпадъци • Производство и съхранение на соларна енергия, енергиен мениджмънт
• Винтова помпена технология за производство на
хидроенергия • Хибридни системи за производство на
енергия (вятър-слънце) • Енергийно ефективно индустриално, битово и улично осветление • Нискоенергийни
сгради • Финансиране по европейски проекти, консултиране
• Търговия на електроенергия • Eлектрически превозни
средства и др.

Save the Planet • Оползотворяване на биоотпадъци:

компостиране, ферментация, обработване на биомаса,
механично и механично-биологично третиране на отпадъци, произпроизводство на горива, сушилни
• Рециклиране: оборудване за сортиране, шредиране,
измиване, дозиране, гранулиране, смесване, екструзия,
ножове и резервни части • Инсинератори, третиране на
опасни и болнични отпадъци • Събиране на отпадъци:
контейнери, съдове, превозни средства, сателитна
навигация • Кантарни системи за претегляне на превозните средства, приложение и при събиране на отпадъци
• Услуги за устойчиво управление на отпадъци
• Добри практики и европейски програми за финансиране,
модел за публично-частно партньорство и др.

Smart Cities • M2M, IoT, безжични технологии • Системи

за управление и контрол на сградите, домашна автоматизация, софтуер и хардуер, BIM моделиране

Партньори:

• Телематика - транспорт, публична администрация,
противопожарна защита, ГИС • Навигационни и локализационни услуги • Интелигентни решения за градове,
е-здравеопазване, трафик, измерване, управление на
отпадъци • Анализ на големи обеми данни, моделиране, прогнозиране • Услуги за информационна
сигурност • Системи за разпознаване на лица, хуманоидни роботи и др.
ПОСЕТИТЕЛИ
• 3 500 бизнес посетители от 15 държави: Австрия,
България, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция,
Италия, Македония, Румъния, Полша, Словения, Турция, Франция, Швейцария, Чехия.

Профил на посетителите

Автоматизация и електроника; Архитектура, строителство; Асоциации и НПО; Горива; Държавна и общинска администрация; Екология; Електроинженерство;
Енергийна ефективност; Енергия от ВЕИ; Инженерингова / инсталационна дейност; ИТ и телекомуникации; Медии; Опаковъчна и целулозно-хартиена
промишленост; Осветление; Отопление и климатизация;
Селско и горско стопанство; Транспорт и логистика;
Туризъм; Фасилити мениджмънт; Управление на
отпадъци и рециклиране; Финансиране и инвестиции;
Химическа и хранително-вкусова промишленост.
Посетители по географско
разпределение
От България - 78%
От чужбина - 22%

22%
78%

..........................................................................................

Посетители по фирмена дейност
Производство - 45%
Услуги - 43%
Търговия - 12%

12%
45%

43%

..........................................................................................

Посетители по позиция
Мениджър - 49%
Маркетинг, продажби - 35%
Експерт, консултант - 16%

16%
49%

35%

КОНФЕРЕНЦИИ

30 лектори: 47% от България, 53% от 12 държави.
ЕЕ И ВЕ
Основни теми: • Криогенно съхранение на енергия
за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване
• Уъркшоп: "Да посрещнем предизвикателствата
на новите енергийни технологии“ с участието на
проектите GSS-VET - “Геотермални и соларни умения” и
“ SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и
автоматизация на дома”
Лектори от: Генерална дирекция „Енергетика“,
Европейска комисия, Международен хладилен институт, Асоциация на европейските изследователски
центрове по възобновяема енергия, Бирмингамски
енергиен институт, Лондон Саут Банк Унивърсити,
Технически университет – София, Европейски институт
по труда, Камара на инсталаторите в България, Енергиен
център София, Софийска енергийна агенция – Софена.
SAVE THE PLANET
Основни теми: • Кръгова икономика: предизвикателства и възможности за България; Нови бизнес
модели; Опитът и развитието на Холандия в контекста на кръговата икономика • Програма LIFE инструмент на ЕС за финансиране на дейностите по
околна среда и климата • Генериране на енергия от
отпадъците чрез биологични и термични технологии
Лектори от: Министерство на околната среда и
водите; Клийнтех България; Холандска агенция по
околна среда Rijkswaterstaat; Програма LIFE –
Комуникационен екип; WEHRLE Umwelt, Германия;
Hitachi Zosen Inova, Швейцария
SMART CITIES
Основни теми • Партньорство “Дигитален преход”
- част от инициативата “Градски дневен ред” на
ЕС • Трансформация на градовете за Дигиталната
Ера • Интернет на нещата за интелигентните градове

Медийни партньори:

• Разделно събиране на отпадъците – значението
на компютъризираните процеси • Примери и ползи
от интелигентните IoT решения за общините
• Кампанията Watify за модернизация на европейската
индустрия • Литиево-йонна система за съхранение
на енергия
Лектори от: Софийска община, SAP, Давид Холдинг,
Консорциум Иннова, Соитрон Груп, WATIFY Кампания,
BMZ Полша, Интраком Телеком и др.
ДЕЛЕГАТИ
250 делегати от 18 държави: Австрия, Белгия,
България, Великобритания, Германия, Италия,
Испания, Кипър, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, Франция, Япония, Холандия, Шри Ланка,
Швеция
Делегати по географско
разпределение:
От България - 85%
От чужбина- 15%

15%
85%

Профил на делегатите: Автоматизация и електроника;
Архитектура и строителство; Асоциации и НПО;
Банки, финансиране, инвестиции; Възобновяема
енергия; Държавна и общинска администрация;
Екология; Електроинженерство; Енергийна ефективност;
Инженерингова / инсталационна дейност; ИТ и телекомуникации; Интелигентни градове; Лека промишленост; Машиностроене и металургия; Нефтопреработвателна промишленост; Опаковъчна промишленост;
Отпадъци и рециклиране; Селско и горско стопанство;
Университети и институти; Химическа промишленост.
ПАРАЛЕЛНИ СЪБИТИЯ
• 4-ти Дискусионен форум по проект:„CESME Кръгова икономика за МСП“, съфинансиран по
Програма InterReg Europe - “Използване на отпадъците като ресурс” - организатор: АСЕКОБ
• Информационен ден на Клъстер София град на
знанието

ПРОМОЦИЯ
Събитието бе подкрепено промоционално от 132 партньори: международни и български браншови асоциации, камари
и медии в 18 държави.

Как достигаме целевата аудитория?
Имейл контакти:

LinkedIn контакти:

Facebook контакти:

Twitter контакти:

Посещения на уеб сайта:

2 171+
172 266
27 169+
12 766+
150 000+ .........................................................................................................

МНЕНИЯ
„Конференции като тези, които събират на едно място разнообразие от знания, подходи и култури, са пътят, по който всички
заедно по-бързо можем да постигаме значими успехи – както на местно, така и на глобално ниво.“
Йоана Христова, заместник-кмет „Зелена система, екология и земеползване” Столична община
“Конференцията "Save the Planet" е отличен форум за осъществяване на контакти и създаване на синергии с най-важните
заинтересовани страни в сектора на отпадъците в Югоизточна Европа.”
Карлос де ла Паз, Програма LIFE – Комуникационен екип
“Събитието беше добре организирано и популяризирано онлайн посредством интервюта, Linkedin публикации и бюлетини" Джанфранко Брусапорчи, изпълнителен директор, КуатроДжи
“От името на Борда на директорите на Европейски институт по труда бих желала да изразя благодарността и
удовлетвореността на екипа на института от префектната организация на Виа Експо за нашия уъркшоп. С удоволствие бихме
работили заедно и следващата година.“
д-р инж. Ирина Терзийска - председател на Борда на Директорите, Европейски институт по труда
“Организацията, участниците, актуалните теми, броят и качеството на посетителите определят високото ниво на изявата.
Тя дава представа за възможностите на вътрешния и регионалния пазар, както и създава предпоставки за добри бизнес
контакти с партньори от повечето европейски страни.“
Снежина Станоевич, IND MEDIA D.O.O.

Не пропускайте да станете
част от събитието през 2019!
Свържете се с нас на: T 032 512 900, 088 67 93172 E ofﬁce@viaexpo.com W www.viaexpo.com

