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Vaasan seudulla on Pohjoismaiden suurin energiaklusteri. Vaasan seudulla kehitetään teknologioita
puhtaampaa kestävämpää ja energiatehokkaampaa maailmaa varten. Seudun teollisuus tuottaa yli
30 % Suomen energiateknologiaviennistä ja siitä merkittävä osa on uusiutuvan energian teknologioita.

VARAA
OSASTO!

Tiistaina uudistunut tuulivoiman ja uusiutuvan energian huipputapahtuma!

VAASA WIND & RENEWABLE ENERGY
TI 19.3.2019 | VAASAN KAUPUNGINTALO
Maaliskuussa 2019 ammattilaiset uusiutuvan energian alalta kokoontuvat
yhdeksättä kertaa Vaasaan. Vuosittain Energyweek kerää energia-alan toimijat ympäri Eurooppaa jakamaan tietoa, kuulemaan ajankohtaista asiaa,
laajentamaan verkostoa ja tekemään kauppaa. Koko viikko on täynnä mielenkiintoisia tapahtumia, seminaareja ja näyttelyitä.

Ohjelma

Vaasa Wind & Renewable energy järjestetään ensi keväänä tehokkaana, yksipäiväisenä ammattitapahtumana osana kansainvälistä Energyweek -tapahtumaviikkoa. Uudistunut Vaasa Wind & Renewable energy -tapahtuma
esittelee innovaatioita, teknologiaa ja palveluita energia-alan toimijoille
ja yhdistää palveluntarjoajat, päättäjät ja ostajat. Päivän päättää rento ja
odotettu EnergyWeek –ilta uudistetusta ravintola Fontanassa. Ilta kokoaa
yhteen yritykset, yhteistyökumppanit ja alan ammattilaiset verkostoitumaan ja nauttimaan energisestä tunnelmasta.

10.00-16.00 Näytteilleasettajien
		 puheenvuorot

Messut, seminaarit, tietoiskut ja tapaamiset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden pysyä kehityksen kärjessä, joten varaa osastosi Vaasa Wind &
Renewable energy -tapahtumasta ja lisää myyntiä, vahvista brändiäsi ja
verkostoidu.

14.00-15.00 Solar energy projects
		 and hybrid energy
		 production solutions

TOIMIALAT
Suunnittelijat ja kehittäjät // Rakennuttajat // Valmistajat ja alihankkijat
Rahoittajat // Käyttöpalvelut, huolto ja ylläpito // Energian varastointi,
akut // Sähköverkot, energian jakelu // Aurinkoenergiateollisuuden
osaaminen, ratkaisut ja palvelut // Logistiikka ja maanrakennus //
Kunnat, viranomaiset, alan yhteisöt ja organisaatiot // Muut alan toimijat
KÄVIJÄKOHDERYHMÄ
» Energia-alan ammattilaiset, asiantuntijat ja päättäjät
» Julkisen sektorin asiantuntijat ja päättäjät
» Ympäristöalan ammattilaiset
» Suunnittelijat, konsultit, tuotekehittäjät, tutkijat

9.00-17.00		 Messut ja Meeting
		 Lounge avoinna
10.00-11.00 Avajaiset

Music hall		 Seminaari
11.30-12.30 Technology neutral
		 auction system for
		 renewable energy
		production

Art hall
9.30-11.30 Cirkular Economy 1
		 Vaasa Region
		 Development Company
12.00-13.30 Cirkular Economy 2
14.00-16.00 VES Digitalization
		Hackathon
		 Vaasa Entrepreneurship
		Society
14.00-16.00 Energy & Innovations
		Awards
		EnergyVaasa

19.00-02.00 EnergyWeek evening
		 Fontana Club

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Keskiviikko on nyt EnergyWeekin älypäivä!

SMART ENERGY
KE 20.3.2019 | VAASAN KAUPUNGINTALO
Energia on vahvasti mukana tulevaisuuden ratkaisuissa, rakentamisessa,
kestävässä kehityksessä, koko yhteiskunnassa. Saadaksemme täyden
hyödyn uusiutuvasta energiasta, kehittyvistä energian varastointitekniikoista, digitalisaation mahdollisuuksista, rakennusten taloteknisistä innovaatioista ja energiamarkkinoiden muuttuvista liiketoimintamalleista,
on koko energiainfrastuktuuria tarkasteltava uudesta näkökulmasta.
Energyweekin Smart Energy –päivä johdattaa kävijän uusiutuvasta energiantuotannosta kohti tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja, unohtamatta
tämän päivän innovaatioita ja kehitystä koko Suomessa. Tapahtumassa
keskitytään vahvasti rakentamisen, sähkö- ja automaatioteknologian palveluihin, tuotteisiin ja osaamiseen.
Messut, seminaarit, tietoiskut ja tapaamiset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden pysyä kehityksen kärjessä, joten varaa osastosi Smart Energy
-tapahtumasta ja lisää myyntiä, vahvista brändiäsi ja verkostoidu.

Ohjelma
9.00-17.00		 Messut ja Meeting Lounge
		avoinna
10.00-16.00 Näytteilleasettajien
		puheenvuorot
Music hall		 Seminaari
10.00-12.00 Future city
12.30-14.30 Future grid
Mirror room
12.00-14.00 Smart Energy innovations
		Dialogue
		 Vaasa Region Development
		Company
Art hall

TOIMIALAT
Automaatio- ja sähköverkkoteknologia // Digitalisaatio // Tekoäly //
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja energiaomavaraisuus // Kiertotalous
energiaalalla // Energianvarastointi ja –hallinta // Lämmöntalteenotto
ja hukkaenergian hyödyntäminen // Energiamarkkinoiden säätely //
Liiketoimintamahdollisuudet ja innovaatiot // Talotekniikka // Rakennusautomaatio // Kunnossapito, huoltokirjat
KÄVIJÄKOHDERYHMÄ
» Energia-alan ammattilaiset, asiantuntijat ja päättäjät
» Sähköyhtiöt
» Teollisuuden asiakkaat
» Kiinteistöalan ammattilaiset
» Kaupunkien ja kuntien rakennuttajat
» Suunnittelijat, konsultit, tuotekehittäjät, tutkijat

10.00-12.00
		
		
		

GigaVaasa - Perfect
ecosystem and location
for battery factories
Technology Centre Merinova

13.30-15.00
		
		
		

The Smart Technology Hub
– A Place for Co-creation
and Collaboration
Wärtsilä Finland Oy

16.00-18.30
		
		
		

The Research Exhibition
of Energy
Innovation and Entrepreneurship InnoLab

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

VARAA
OSASTO!

Puheenvuorot

A

Café Maestro

B
INFO

C

AVAIMET KÄTEEN-OSASTOPAKETIT
ΔΔ lattiatila 2 x 1,5 m
ΔΔ takaseinä ja sivuseinät, matto, sähköliittymä,
tuotetaso, esiteteline
ΔΔ yritysesittely sähköisessä näyttelyluettelossa
ΔΔ sähköiset työkalut markkinointiin
ΔΔ 2 lounaslippua / päivä
VALITSE:
TIISTAI-PAKETTI 1890 € + alv 24%
Sis. 2 lippua EnergyWeek evening-tilaisuuteen

LISÄTIETOJA
Hanna Nyholm
projektivastaava
Puh. +358 400 691 681
hanna.nyholm@pohjanmaanexpo.fi
Mikael Lindholm
myynti
Phone +358 40 138 4606
mikael.lindholm@pohjanmaanexpo.fi

KESKIVIIKKO-PAKETTI 1500 € + alv 24%
TIISTAI+KESKIVIIKKO -PAKETTI 2700 € + alv 24%
Näytteilleasettajien puheenvuorot
á 300 € + alv 24% / 25 min.
REKISTERÖIDY NÄYTTEILLEASETTAJAKSI
viimeistään 11.2.2019 osoitteessa

TAPAHTUMAPAIKKA
Vaasan kaupungintalo
Senaatinkatu 1, 65100 Vaasa
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ
Pohjanmaan Expo Oy

www.energyweek.fi » For exhibitors

PARTNERS

POHJANMAAN

ÖSTERBOTTEN

Pohjanmaan Expo järjestää Pohjanmaalla messuja ja tapahtumia, jossa yritykset ja asiakkaat kohtaavat.
Pohjanmaan Expo on Rannikko-Pohjanmaan merkittävin messuyhtiö ja tapahtumajärjestäjä, joka on toiminut alalla jo 30 vuoden ajan. Messuyhtiö on jäsenenä Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:ssä.

