
35. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB®2022 
odbędą się w dniach od 13–15 września 2022 

 
ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla 
przemysłu energetycznego – zarówno konwencjonalnego jak i związanego z odnawialnymi 
źródłami energii. Zakres tematyczny targów jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje kompleks 
zagadnień związanych z energetyką zawodową i przemysłową, w tym systemy automatyki  
i sterowania, pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, budowę i osprzęt sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych, oświetlenie przemysłowe i drogowe, zastosowania informatyki   
i telekomunikacji w energetyce czy prezentacje innowacyjnych technologii sieciowych.  
Wraz z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii i technologiami bardziej 
przyjaznymi dla środowiska znaczącą część targów zajmują właśnie urządzenia i aparatura 
związana z tą szybko rozwijającą się branżą – swoje najnowsze rozwiązania prezentują tutaj 
producenci paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp cieplnych i magazynów energii,  
a także dostawcy falowników i układów automatyki związanych z tymi technologiami.  

Targom towarzyszyć będą konferencje, których tematyka dotyczyć będzie aktualnych 
problemów związanych z transformacją energetyczną i zwrotowi „ ku zielonej energii”, w tym 
druga część konferencji pt. Fotowoltaika dziś i jutro”, której pierwsze dwa dni obrad planowane są 
w dniach 25 i 26 maja br. Natomiast podczas targów ENERGETAB odbędą się pokazy tych urządzeń 
i technologii w specjalnej „Strefie OZE”. 
Druga strefa ciesząca się dużym zainteresowaniem zwiedzających, to „Strefa Elektromobilności” 
w której prezentowane są rozmaite punkty ładowania, jak i „elektryki” – niektóre z nich będą do 
dyspozycji zwiedzających na zlokalizowanym obok torze do próbnych jazd. Natomiast praktyczne 
pokazy innowacyjnych technologii sieciowych jak na przykład prace pod napięciem, mechanizacja 
robót sieciowych, itp. odbywać się będą na poligonie sieciowym Ośrodka Szkoleniowego ZIAD. 
Nadto, szczególnie wyróżniające się produkty zgłoszone przez wystawców do konkursu 
targowego, mogą liczyć na bardzo prestiżowe wyróżnienia. 

Targi ENERGETAB zatem to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy a także forum wymiany 
praktycznych spostrzeżeń i rozmów o aktualnych kierunkach rozwoju branży, wdrażanych 
innowacjach oraz możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych między 
wystawcami a projektantami, dostawcami usług i czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw 
energetycznych – zarówno z Polski jak i z zagranicy.  

Teren targów znajduje się w urokliwie położonym obszarze rekreacyjnym u stóp Dębowca  
i Szyndzielni należącym do firmy ZIAD Bielsko-Biała SA i obejmuje ponad 35 tys. m2 powierzchni 
ekspozycyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz  
na terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych  
i ciężkich eksponatów. 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://energetab.pl/ 

http://energetab.pl/

