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TARGI ENERGETAB 2012

25. Międzynarodowe 
Energetyczne Targi Bielskie

Pomiędzy 11 a  14 września odbędą się jubileuszowe, 25. targi 
Energetab. To ważne wydarzenie dla wielu elektroników pracujących 

w  swoim zawodzie. Obok warszawskiego Automaticonu, stanowi 
okazję do zapoznania się z  nowościami, jakie pojawiły się ostatnio 

na rynku lub zostaną wprowadzone do sprzedaży w  najbliższym 
czasie. Targi są także wskaźnikiem kondycji firm z  branży 

i  pozwalają ocenić najbliższą przyszłość polskiej elektroniki.

Najbardziej nowoczesne i  innowacyjne 
produkty wystawy zostaną zgłoszone do kon-
kursu targowego, w  którym będą konkurować 
o Puchar Ministra Gospodarki, Puchar Polskie-
go Towarzystwa Przesyłu i  Rozdziału Energii 
Elektrycznej, statuetkę PSE Operator SA, Medal 
Prezesa SEP, medale PGE Energia Odnawial-
na, medale Energetab 2012, statuetkę Izby Go-
spodarczej Energetyki i  Ochrony Środowiska, 
statuetkę „VOLTA” Polskiej Izby Gospodarczej 
Elektrotechniki, puchar Polskiego Stowarzysze-
nia Elektroinstalacyjnego, statuetkę „Lwa” im. 
Kazimierza Szpotańskiego i  inne wyróżnienia 
honorowe. Uroczyste ogłoszenie wyników od-
bywa się pierwszego dnia targów w godzinach 
popołudniowych. Targom będą towarzyszyły 
także konferencje i seminaria.

Poboczne tematy targów
Energetab jest także miejscem, gdzie 

przyjeżdża wiele firm z  branży automatyki. 
W praktyce impreza łączy bowiem wiele po-
krewnych dziedzin, dla których wspólną czę-

Tabela 1. Program targów Energetab 2012
I  dzień - 11 września 2012 (wtorek)

Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 17:00
11:00 -11:30 oficjalne otwarcie Targów sala konferencyjna w  hali A
12:00 – 12:30 konferencja prasowa sala konferencyjna w  hali A

13:00 – 15:00
konferencja nt. „Problematyka rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych i  dys-
trybucyjnych” - z  udziałem przedstawicieli urzędów centralnych, Sejmu, największych 
grup energetycznych

sala konferencyjna w  hali A

17:00 – 18:30 ogłoszenie wyników konkursu i  wręczenie wyróżnień oraz konferencja jubileuszowa sala konferencyjna w  hali A
19:00 bankiet wystawców i  zaproszonych gości restauracja Kameliowy Zakątek - ZIAD

II dzień - 12 września 2012 (środa)
Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 17:00
10:00 – 15:00 prezentacje promocyjne wystawców sale A, B, C w  biurowcu ZIAD
13:00 - 17:00 seminarium “Energetyka Jądrowa dla Polski”, org. SEREN Polska, SEP sala konferencyjna w  Hotelu Dębowiec - ZIAD

III dzień - 13 września 2012 (czwartek)
Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 17:00
10:00 – 15:00 prezentacje promocyjne wystawców sale A, B, C w  biurowcu ZIAD

11:00 – 14:00
konferencja nt. „Nowoczesne metody eksploatacji elektroenergetycznych sieci przesyło-
wych i  dystrybucyjnych” – organizowana przez SEP pod egidą Roku Michała Doliwo–
Dobrowolskiego

sala konferencyjna w  hotelu Dębowiec - ZIAD

15:30 - 18:30 spotkanie koleżeńskie SEP szałas plenerowy restauracji Kameliowy Zakątek 
na terenie ZIAD

IV dzień - 14 września 2012 (piątek)
Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 15:00
10:00 – 13:00 prezentacje promocyjne wystawców sale A, B, C w  biurowcu ZIAD
15:00 zakończenie targów

Organizator targów – ZIAD Bielsko-Biała 
poinformował, że w  tegorocznym Energetabie 
będzie uczestniczyć około 679 wystawców. 
Będą to firmy polskie, europejskie i azjatyckie, 
z czego dużą część stanowią niemieccy wystaw-
cy. Tym samym, targi te będą jeszcze większe 
niż ubiegłoroczne, choć do rekordowej edycji 
z  2008 roku, gdy na swoje oferty zaprezento-
wało ponad 700 wystawców jeszcze trochę 
brakuje. Spodziewanych jest również kilkana-
ście tysięcy gości, którzy będą mogli zapoznać 
się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami 
czołowych producentów i  dostawców, którzy 
odgrywają znaczącą rolę w rozwoju energoelek-
troniki w Polsce i na świecie.

Treść targów
Produkty i  technologie prezentowane na 

targach Energetab 2012 związane są z przesy-
łem, dystrybucją i rozdziałem energii elektrycz-
nej i cieplnej, wytwarzaniem energii elektrycz-
nej i cieplnej oraz elektrotechniką i elektroniką 
przemysłową.

ścią jest przemysł. Współczesna energetyka 
sprowadza się bowiem nie tylko do dużych 
prądów i napięć, ale obejmuje także sieci ko-
munikacyjne, wizualizację danych, systemu 
sterowania urządzeniami dużej mocy oraz 
dystrybucję energii. Wiele firm niezwiązanych 
bezpośrednio z energetyką ani energoelektro-
niką przyjeżdża na omawiane targi, gdyż są 
na nich ich obecni i potencjalni klienci. Dla 
niektórych firm targi te stanowią pewnego ro-
dzaju obszar doświadczalny, dzięki któremu 
mogą uzyskać informacje na temat możliwych 
kierunków rozwoju swych firm.

Program ramowy
Targi potrwają cztery dni, z  czego przez 

pierwsze trzy będą otwarte od godziny 9:00 do 
17:00, a ostatniego dnia, w piątek, do godziny 
15:00. Przez pierwsze trzy dni organizowane 
będą też dodatkowe seminaria i  konferencje, 
których listę publikujemy w tabeli 1.

Marcin Karbowniczek, EP


