CENTRUL ROMȂN AL ENERGIEI ŞI EXIMPROD REPREZINTĂ ROMÂNIA LA EXPOZIŢIA
MIDDLE EAST ELECTRICITY
21 Martie 2018, Irina NIŢĂ
Cea de a 42-a ediţie a “MIDDLE EAST ELECTRICITY” organizată în perioada 5-8 martie 2018 la World Trade
Center Dubai a reunit aproximativ 62.000 de participanţi din întreaga lume. În cadrul expoziţiei au fost
prezenţi 1600 expozanţi şi reprezentanţi din peste 130 de ţări. Eximprod EPS, membru al asociaţiei CRE a
avut o prezenţă activă pe durata celor trei zile ale expoziţiei. EPS a promovat produsele, echipamentele şi
serviciile pe care le oferă pentru transportul şi distribuţia energiei electrice, precum şi soluţiile SCADA
proprii.
Evenimentul “Middle East Electricity” (Link) este
cunoscut la nivel internațional ca un centru global al
industriei energetice și este mai mult decât o expoziţie
pentru sectorul energetic, este o parte integrantă a
sectorului energetic. Evenimentul servește drept
platforma de lider mondial pentru industria energetică
pentru a explora oportunităţi de afaceri, a schimba idei şi
de a realiza conexiuni şi contacte la cel mai înalt nivel.
Găzduit de Ministerul Energiei din Emiratele Arabe Unite şi cu sediul în Dubai,
Middle East Electricity este cel mai important eveniment comercial din
regiune pentru industria energetică. Evenimentul este împărţit în sectoarele
principale din domeniul energetic: producția de energie, transportul și
distribuția energiei, iluminatul, stocarea și gestionarea energiei solare.
Middle East Electricity a oferit expozanţilor săi acces la mii de clienţi potenţiali
din Orientul Mijlociu, Africa şi restul lumii. Astfel, companiile au putut să
găsească noi clienți, să consolideze relațiile cu cei existenți şi să-şi dezvolte sau
să-şi extindă afacerea în cadrul MEA. Expoziţia stimulează inovația în industria
energetică internaţională oferind un forum pentru lideri mondiali, factori de
decizie guvernamentali, cadre universitare și directori executivi pentru a se
întâlni și a discuta
ultimele probleme și provocări cu care se confruntă
sectorul energetic.
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