
Evolução do número  
de expositores

O futuro está descentralizado!
EnergyDecentral – uma das principais feiras do mundo sobre 
 abastecimento descentralizado de energia. A cada dois anos, o evento 
reúne o setor em novembro, em Hanôver. Os números já dizem tudo:

 mais de 690 expositores de 23 países
 mais de 35 mil visitantes qualificados, sendo 20 % do exterior
 aprox. 34 mil m² de área de exposição

Boas razões para ir à  EnergyDecentral 2014!

Elos da cadeia produtiva: 

  desde a produção de biomassa
  e geração de energia
  até a distribuição e consumo de energia

Participantes: 

  Agricultores e silvicultores   Engenheiros e técnicos 
  Administrações municipais e setor público   Fornecedores de energia

Hanôver, Alemanha

11 a 14 de novembro de 2014

Estreia de premiações em ouro 
e prata para soluções inovadoras 
e produtos na categoria 
«Novidades da EnergyDecentral»

➜  mais informações no site 
www.energy-decentral.com

Concurso de novidades

Decentral
Feira internacional de inovação em abastecimento de energia
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Com uma programação paralela abrangente:

   Fóruns – com paletras e discussões sobre questões atuais.
	 •	Fórum-pavilhão 21: Abastecimento descentralizado de energia 
	 •	Fórum-pavilhão	22:	Smart	Energy

   Specials: mostras especiais com exibições ao ar livre  
(ao norte do pavilhão 26) sobre:  
•		dejetos	e	resíduos	de	fermentação	–	tratamento	e	 

processamento
	 •		peletização	e	briquetagem	de	materiais	agrícolas	e	florestais

   Diversos eventos técnicos no Convention Center (CC): 
Maiores	informações	estarão	disponíveis	a	partir	de	setembro	
na internet.

   geração descentralizada de energia, tecnologias de combustão, 
aquecimento e de refrigeração

			produção	de	biogás,	materiais	combustíveis	e	biocombustíveis

   energia de fontes renováveis, energia fotovoltaica, eólica

		aproveitamento	e	eliminação	de	resíduos,	reciclagem

  ventilação, purificador de ar e de gás de exaustão

		Smart	Energy

  técnicas para segurança, medição, controle e automação

  distribuição e armazenamento de energia

  comercialização de energia e materiais energéticos

  planejamento e gestão

  empresas de abastecimento de energia

  centrais de cogeração de energia

  algas, lenhas e comercialização de energias

  transporte e armazenagem
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Mais informações você encontra no site 
www.energy-decentral.com

DLG	Service	GmbH
Eschborner Landstr. 122 
60489 Frankfurt am Main, Alemanha

  Hotéis ou apartamentos em Hanôver: 
•  HANNO-FAIR Incoming	 • Hannover Marketing und Tourismus GmbH 

Anette	S.	Burgdorf,	Tel.:	+	49	5321	352020	 	 Tel.:	+49	511	12345-555	   
www.ed.hanno-fair.com, info@hanno-fair.com  hotels@hannover-tourismus.de

  Visto: Informe-se na embaixada ou no consulado alemão sobre os procedimentos.

  Entradas: Utilize o serviço online de ingressos a partir de setembro de 2014. Informações sobre descontos para grupos 
(a partir de 20 pessoas), você encontra no site: www.energy-decentral.com

   Contato: Para obter mais informações ou assinar a newsletter da EnergyDecentral escreva um: expo@DLG.org

Horários de funcionamento:  
diariamente das 9 h às 18 h

Entradas:
• Ingresso para um dia 23,00 euros

• Ingresso permanente 46,00 euros

•  Meia entrada: estudantes, 
aposentados  13,00 euros

•  Entrada franca para crianças  
até 12 anos acompanhadas por 
responsável
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Feira internacional de inovação em abastecimento de energia
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