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        Νηύζζειληνξθ,  13 Φεβξνπαξίνπ 2017  

     

   

Απνινγηζκόο δηεζλνύο έθζεζεο E-World Energy and Water 2017  (Έζζελ, 7 – 9 

Φεβξνπαξίνπ 2017) 

 

Α. Πεξηγξαθή έθζεζεο-ηαηηζηηθά ζηνηρεία     
    

Πξαγκαηνπνηήζεθε από 7 έσο 9 Φεβξνπαξίνπ η.έ. ζην Έζζελ ε 17
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε E-

World Energy and Water  http://www.e-world-essen.com   ηελ νπνία επηζθεθζήθακε. 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, θέηνο απμήζεθε ηόζν ην πιήζνο ησλ 

εθζεηώλ ηεο έθζεζεο (+9,8%) θζάλνληαο ηηο 710 ζπκκεηνρέο, έλαληη 650 ην παξειζόλ έηνο, όζν 

θαη ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ, παξνπζηάδνληαο αληίζηνηρα αλνδηθή πνξεία (αύμεζε +23,8%) θαη 

αλήιζε ζε 25.000 από 20.197 ην παξειζόλ έηνο.   

 

 
Πεγή: AUMA, E-World Energy and Water 2017 
 

E-World Energy and Water  2013 2014 2015 2016 2017 

Εκθέτες  610 620 640 650 710 

Επισκέπτες 38.521 23.500 20.371 20.197 25.000 

Πεγή: AUMA, E-World Energy and Water 2017 
 

Σν πνζνζηό ησλ αιινδαπώλ επηζθεπηώλ παξέκεηλε πςειό, αλήιζε ζε 20% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ επηζθεπηώλ θαη πξνήιζε από 71 ρώξεο, αλαδεηθλύνληαο γηα αθόκα κία θνξά ην δηεζλή 

ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο.  

 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθζέηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη ηέζζεξηο κεγάιεο εηαηξείεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο E-ON, RWE, Vattenfall θαη EnBW, θαζώο 

επίζεο νη Bosch θαη Siemens.  

 

ηελ έθζεζε E-World έξρεηαη ζε επαθή ε αγνξά ηνπ θιάδνπ ζε πςειό επίπεδν: 77% ησλ 

εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ήηαλ ιήπηεο απνθάζεσλ εηαηξεηώλ θνηλήο σθειείαο –utility companies-, 

http://www.e-world-essen.com/
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εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ, βηνκεραληθώλ εηαηξεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ηκήκα 

αγνξώλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπο. «Απηό ην πςειό επίπεδν επηζθεπηώλ αληαλαθιάηαη 

θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθζεηώλ: 96% ησλ εηαηξεηώλ επηβξάβεπζαλ ηελ πνηόηεηα ησλ 

επηζθεπηώλ», ζύκθσλα κε ηνλ θ. Oliver Kuhrt, Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Messe Essen, ελώ 

ζύκθσλα κε ηνλ Γξ Niels Ellwanger, Πξόεδξν ηνπ con | Energy AG:  «Η ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

κεγάισλ εθζεηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκκεηνρή γηα πξώηε θνξά πνιιώλ startup εηαηξεηώλ 

αλαδεηθλύνπλ ηα εμήο: ν θιάδνο ηεο ελέξγεηαο ζπγθεληξώλεηαη ζηελ έθζεζε e-world θαη όια ηα 

ηξέρνληα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ αλαδεηθλύνληαη εδώ. Σν θύξην ζέκα θέηνο  ήηαλ ε ςεθηνπνίεζε κε 

ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο». 

 

Β. Πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ Smart Energy 

 

Η έμππλε ελέξγεηα,/Smart Energy,  ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ηα 

ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ήηαλ νη ηνκείο εμεηδίθεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ 

εθζεηώλ, κε πάλσ από 150 εηαηξείεο λα παξνπζηάδνπλ ηηο ιύζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηό. Δπηπιένλ, 

ε έθζεζε ήηαλ ζεκαληηθή θαη γηα  λέεο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ επαθέο ζηνλ 

ηνκέα κε πάλσ από 60 λέεο θαη λενθπείο /start-ups επηρεηξήζεηο λα παξνπζηάδνπλ ηα πξντόληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν «E –World Innovation». Μεηαμύ απηώλ δηαθξίλνπκε 

εηαηξείεο πνπ παξνπζίαζαλ ηα εμήο: ηξνρόζπηην ην νπνίν είλαη εληειώο απηάξθεο ράξε ζηελ 

ππεξζύγρξνλε βηνηερλνινγία ή έμππλν κεηξεηή/ βύζκα γηα ηελ εκθάληζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 

Γ. Βξαβεία Energy App Award 

Γηα δεύηεξε θνξά, ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθέο ςεθηαθέο ιύζεηο ηηκήζεθαλ κε ην βξαβείν Energy 

App Award. Η "ichargesmart App» ηεο νιιαλδηθήο startup εηαηξείαο Jedlix βξαβεύηεθε ζηελ 

θαηεγνξία "όθεινο πξνο ηνλ πειάηε"- customer benefit. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο, νη ρξήζηεο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή, όπνπ ε κπαηαξία ηνπ 

νρήκαηνο πξέπεη λα επαλαθνξηηζηεί. Η απζηξηαθή εηαηξεία παξνρήο ελέξγεηαο Kelag απέζπαζε ην 

βξαβείν ζηελ θαηεγνξία "Future Concept» κε ηίηιν GreenApp ην νπνίν δείρλεη ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

 

Γ. Ηκέξα ηωλ Πξνμελείωλ 

 

Γηα αθόκε κία θνξά  νη δηνξγαλσηέο ηεο έθζεζεο δηνξγάλσζαλ ηελ «Ηκέξα ησλ 

Πξνμελείσλ», ε νπνία πεξηειάκβαλε νκηιίεο θαη μελάγεζε ζηελ έθζεζε, κε παξνπζίαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηώλ.  

 

Δηδηθόηεξα ε Ηκέξα ησλ Πξνμελείσλ (Day of Consulates) είρε ηζρπξή απήρεζε ζε κέιε 

ηνπ δηπισκαηηθνύ ρώξνπ. Σελ πξώηε κέξα ηεο έθζεζεο, αληηπξνζσπείεο από 31 ρώξεο έιαβαλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο, αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο. ην 

πιαίζην απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν μελαγήζεηο κε ζέκα ε κηα παξνπζίαζε ησλ ΑΠΔ θαη ε 

άιιε κε ζέκα ηελ έμππλε ελέξγεηα-Smart Energy. Δπηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ 

παξνπζηάζεηο θαη απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ. ηελ εθδήισζε έιαβαλ κέξνο 

πεξίπνπ 75 Πξέζβεηο, Πξόμελνη, ύκβνπινη θαη Αθόινπζνη Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

Τπνζέζεσλ θαζώο θαη εθπξόζσπνη εκπνξηθώλ επηκειεηεξίσλ. Σν Γεληθό Πξνμελείν 

Νηύζζειληνξθ  εθπξνζώπεζε ε θα Μαξία Βαζηιάθε, Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α΄ 

 

Γ. 19
ν
 πλέδξην κε ζέκα ηελ Δλέξγεηα ηνπ Μέιινληνο –Conference on  Future Energies 

 

Σελ πξώηε εκέξα ηεο Έθζεζεο, ε EnergieAgentur.NRW «Οξγαληζκόο Δλέξγεηαο ηεο 

Βόξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο» δηνξγάλσζε ην 21ν ζπλέδξην κε ηίηιν «Δλέξγεηεο ηνπ κέιινληνο -

Future Energies" ζε ζπλεξγαζία κε ηα clusters EnergieRegion.NRW θαη EnergieForschung.NRW  
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Η Hannelore Kraft, πξσζππνπξγόο ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία 

ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο πίζσ 

από ηελ πξόνδν ηνπ πην ππθλνθαηνηθεκέλνπ νκνζπνλδηαθνύ θξαηηδίνπ ηεο Γεξκαλίαο. ηε 

ζπλέρεηα, ην ζπλέδξην αθηεξώζεθε ζε ζέκαηα όπσο είλαη νη θίλδπλνη επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ 

ζέξκαλζεο, νη κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ή ηα 

θσηνβνιηατθά σο βαζηθή ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

Η επόκελε E-World Energy and Water πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Έζζελ ζηηο 6-8 

Φεβξνπαξίνπ 2018.  

 

 

 


