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Targi EXPOPOWER to jedno 
z najważniejszych w Polsce wydarzeń
dla branży energetycznej i elektrycznej.

W tym samym czasie, na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, odbędą się targi Instalacje, 
SAWO, Securex oraz GREENPOWER. Blok wydarzeń 
odwiedzi ok. 22 000 profesjonalistów. 

Profesjonalni zwiedzający
- przedstawiciele:

biur projektowych, konstrukcyjnych

zakładów energetycznych

firm wykonawczych

hurtowni elektrotechnicznych

działów energetycznych firm 
i zakładów przemysłowych

stowarzyszeń i instytucji
z branży elektroenergetycznej

Professional visitors 
- representatives of:

design and construction offices

power plants

installation companies

electrical engineering wholesalers

energy departments of companies 
and industrial plants

associations and institutions 
in the power industry

The EXPOPOWER Fair is one of the most 
important events in Poland for the energy 
technology and power industry.

At the same time, trade fairs of Instalacje, 
SAWO, Securex and GREENPOWER will be held 
at the Poznań International Fair. 
About 22 000 professionals will visit this event.

Zakres ekspozycji 
Wytwarzanie i akumulowanie energii elektrycznej
Maszyny i urządzenia energetyczne
Systemy przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej
Linie napowietrzne i kablowe
Aparatura i układy elektroniki przemysłowej stosowane w energetyce
Narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem
Pojazdy specjalistyczne dla energetyki
Napęd elektryczny
Maszyny elektryczne
Systemy automatyki i sterowania 
Informatyka
Aparatura kontrolno – pomiarowa
Materiały elektrotechniczne
Elementy i podzespoły instalacyjne
Oświetlenie elektryczne
Handel hurtowy i detaliczny materiałów 
i urządzeń elektroenergetycznych
Prace badawczo – rozwojowe
Projektowanie instalacji energetycznych i elektrycznych
Szkolenia i doskonalenie zawodowe
Wydawnictwa branżowe, media

Exhibition range
Generation and accumulation of electricity
Power machines and equipment
Power transmission and distribution systems
Overhead and cable lines
Industrial electronic equipment and systems
Tools and equipment for live work
Specialized vehicles for power engineering
Electric drives
Electric machines
Automation and control systems
Informatics
Control and measuring equipment
Electrotechnical materials
Parts and installation components
Electrical lighting
Wholesale and retail sale of materials and equipment 
for power systems
R&D works
Design of power and electric systems
Training and continuous professional education 
Industry publications, media
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