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Waste Management & Recycling
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ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 
НА ИЗЛОЖЕНИЯТА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Управление на отпадъци и рециклиране
Енергийна ефективност 
и възобновяема енергия
Интелигентни градове 

Официални медийни партньори:                                              Организатор: 

Под патронажа на:                                                    Стратегически партньор: 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство 
на регионалното развитие 
и благоустройството

Министерство
на околната среда 
и водите

Австрия

ЦЕЛИТЕ да направите бизнеса си по-конкурентен?
ТЪРСИТЕ екологични и рентабилни решения?
ПОСЕТЕТЕ изложенията и НЕ ПРОПУСКАЙТЕ 
възможността за лични контакти с представители 
на водещи чуждестранни и български компании. 

ПРЕДИ ИЗЛОЖЕНИЯТА
Регистрирайте се онлайн за посещение и ще получите 
достъп:
• До услугата “Предварително уреждане на срещи с изло-
жителите” чрез виртуалния план на залата. Тя ще бъде 
активирана след 20 февруари. 
• 50% отстъпка от такса участие в една от конференциите                                     
за първите 10 посетители, регистрирани след 1-ви февруари.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА 
Носете своята регистрация или направете такава на входа     
на изложенията. На място ще получите достъп до онлайн 
каталога с контактите на участниците и план с разположе-
нието на щандовете.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Интер Експо Център, Зала 1,         
бул. “Цариградско шосе” 147, София

Как да стигнем до ИЕЦ? Метро линия 1 - станция ИЕЦ, 
Такси: ОК Supertrans - 02/ 973 21 21.

ОФИЦИАЛЕН ХОТЕЛ - Метрополитън ****
Направете резервация на преференциални цени 
на www.viaexpo.com

ПАРАЛЕЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ
Актуални теми с практическа насоченост - регистрация 
за участие на http://reg.viaexpo.com/
7 март   • Интелигентни градове
                • Енергийна ефективност и възобновяема енергия              

8 март   •  Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017
ИЕЦ, зала 1, София

Работно време:
7 и 8 март: 10.00-18.00
9 март: 10.00-17.00

Регистрирайте се сега на http://viaexpo.com/bg/login



ИЗЛОЖЕНИЯТА
• Колективно участие на компании от Италия с подкрепата 
на офиса в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане 
и интернационализация на италианските предприятия 
• Австрийски павилион с промоционалната подкрепа 
на Advantage Austria София
• Норвежки павилион, организиран от Иновация Норвегия 
- Представителство в София 
• Директни участници от Австрия, Белгия, България, Чехия, 
Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия,
Швейцария и Южна Корея. Някои от тях търсят дистрибутори
за Югоизточна Европа.

• Когенерационни централи
• Енергия от отпадъци
• Инсталации за биогаз в хранително-вкусовата промишле-
ност, селското стопанство, пречиствателни станции
• Енергиен мениджмънт, одит и консултиране
• Софтуерни и хардуерни системи за търговци и производи-
тели на електроенергия
• LED осветление
• Фотоволтаични покривни панели, хибридни системи  
за автономно захранване
• Енергоефективни системи за отопление и охлаждане  
- термопомпи, котли на биомаса
• Оборудване за отоплителни, климатични, газови инсталации
• Системи за производство на пелети от дървесина, слама, 
слънчогледови люспи, битови отпадъци
• M2M, IoT, безжични технологии
• Сградна и домашна автоматизация
• Интелигентен транспорт, управление на автомобилния парк
• Електромобили и триколки и др.

• Машини и технологии за обработка на различни отпадъци
• Проектиране на заводи за преработка на отпадъци
• Рециклиране на отпадъци
• Съоръжения за компостиране
• Кантарни системи за претегляне на превозните средства, 
приложение и при събиране на отпадъци
• Термично оползотворяване на производствени и битови 
отпадъци
• Облачните технологии в помощ на управлението  
на отпадъците и др.

ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ с реалните ползи от прилагането на нови решения.
ЩЕ НАУЧИТЕ как да спестявате ресурси, как да намалите разходите 
и да повишите ефективността на дейността ви.

Решенията, които изложителите ще представят:

Waste Management & Recycling

Реклама на изложител


