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BROSZURA INFORMACYJNA

Zapraszamy Państwa na IV edycję Green Gas Poland,
międzynarodowej konferencji producentów biogazu i biometanu,

ORGANIZATOR GREEN GAS POLAND 2022:

która odbędzie się w dniach 6-7 października w hotelu Boss w Warszawie.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) jest organizacją zrzeszającą ﬁrmy

To unikalne wydarzenie organizowane jest przez przedstawicieli polskich biogazowni dla

związane z biogazem i biometanem, która od ponad 10 lat skutecznie działa na rzecz rozwoju branży biogazowej

osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

i biometanowej w Polsce.
Wydarzenia organizowane przez UPEBI to spotkania z przedsiębiorcami zajmującymi się wytwarzaniem
biogazu i biometanu oraz inwestorami poszukującymi informacji na temat możliwości wykorzystania biogazu
i biometanu w swojej działalności. To okazja do nawiązania kontaktów osobistych oraz dokładnego poznania
potrzeb odbiorców.

Organizowane przez nas wydarzenie to wyjątko-

n optymalizacja sprzedaży energii oraz

wa okazja dla Państwa ﬁrmy do zaprezentowania

instalacje biogazowe w klastrach energii

usług i produktów przed przedsiębiorcami

i spółdzielniach energetycznych

działającymi w branży biogazowej i biometanowej.

TEMATYKA KONFERENCJI KONCENTROWAĆ SIĘ
BĘDZIE WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:
n biogaz i biometan w Krajowym Planie

Odbudowy i Zwiększenia Odporności

n biogaz i biometan jako element gospodarki

o obiegu zamkniętym
n innowacyjne rozwiązania technologiczne

dla instalacji produkujących biogaz
i biometan

UCZESTNICTWO W GREEN GAS POLAND 2022
ZAGWARANTUJE PAŃSTWU:

n polska i unijna polityka wobec importu

surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym
związane
n biogaz i biometan a bezpieczeństwo

paliwowo-energetyczne kraju
n najnowsze krajowe i unijne regulacje

prawne dotyczące funkcjonowania branży
biogazowej i biometanowej
n ekonomika branży: ﬁnansowanie inwestycji

w zakresie CAPEX i systemy wsparcia
w zakresie OPEX
n doświadczenia właścicieli instalacji

biogazowych oraz plany inwestycyjne
dotyczące biometanu

KOSZT UCZESTNICTWA:

n zdobycie wiedzy o sprawdzonych sposobach

na rozwój biznesu oraz możliwość dyskusji

Cena udziału
w 2 dniach konferencji
z noclegiem

Cena udziału
w 2 dniach konferencji
bez noclegu

Cena udziału tylko
w jednym dniu konferencji
bez noclegu

1199 zł netto

999 zł netto

799 zł netto

Członkowie UPEBI 20% rabat od wyżej podanych cen

z najwybitniejszymi praktykami i ekspertami
n kuluarowe spotkania w gronie partnerów,

w tym podczas uroczystej kolacji z Galą
Wręczenia Nagród „Ambasador Biogazu
2022”, „Biogazownia Roku 2022” oraz
„Biogazowy Dostawca Roku 2022”
n indywidualne spotkania z dostawcami oraz

zapoznanie się z ich aktualnymi ofertami
zamieszczonymi w Katalogu Green Gas
Poland 2022

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Tomasz Bartosiak
Tel.: +48 22 550 91 00
Mobile: +48 795 57 65 23
E-mail: tomasz.bartosiak@upebi.pl

