Kendi Elektriğini Üretmeyi Düşünenleri, Antalya'da, Güneş Enerji Santrali Yapımcıları ve Tedarikçileri
İle Buluşmaya Davet Ediyoruz!
Enerji yatırımı düşünenleri, planlayanları, yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği
firmaları ile tanıştırmak üzere 30 Ekim - 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit' te
2. RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı’nı düzenliyoruz.
Agoras Fuarcılık olarak sizleri de RENSEF Fuarımızı ziyaret etmeye Antalya’ya davet ediyoruz.
RENSEF'in misyonu
Türkiye'nin güney bölgelerinde, turizm, sanayi, tarım, ticaret ve sağlık sektörlerindeki enerji
ihtiyacına, ekonomik çözümlerin tanıtıldığı, bölgenin en önemli ticari buluşmasını organize
etmek.

RENSEF'in vizyonu
Türkiye'nin güney bölgelerinde turizm, sanayi, tarım sektörlerindeki hacimli enerji tüketicilerini,
enerji verimliliği hizmeti verenlerle tanıştırıp yüksek tasarruf elde etmelerini sağlayacak
yöntemlerle tanışmalarını sağlamak, bölgenin, güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal enerji
potansiyelini değerlendirip
bu kaynaklardan enerji üretmeye aday yatırımcılarla sistem kurucularının tanışıp yatırım
projelerini konuşabilecekleri, sektörlerin enerji ihtiyaçlarına çözüm önerilerinin sunulduğu
Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'ndeki en önemli ticari buluşmasını organize etmek.
Neden Antalya'da bir Enerji Fuarı?
Antalya'da Turizm Bakanlığı onaylı 550.000 yatak kapasiteli 890 otel ve tatil köyü mevcuttur.
Aynı zamanda, sera tarımının merkezi olan Antalya'da, yüzbinlerle ifade edilen sera mevcut.
Turizm ve tarım yatırımcılarının da en önemli giderlerinden biri "Enerji”dir.
Güneşten Bedava Elektrik Üretmek turizm ve tarım sektörünün gündeminde yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl fuarımızda ziyaretçilerimizin en yoğun sorduğu konu, Photovoltaic (Güneşten
Enerji Üretimi) uygulamaları hakkında oldu. Antalya en yoğun güneş alan ve solar parkların
yapılacağı bölgede, ülkemizin güneyinde yer alıyor.
Enerji Bakanlığımızın Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası'na
göre Antalya'dan Van'a uzanan hattın güneyi, güneş enerjisinin en yüksek alındığı bölgelerdir.
Dolayısıyla Güneş Enerjisi Santralleri için uygulama sahalarının da bu bölgede kurulması
beklenmektedir. Antalya aslında yıllardır güneş enerjisinden yararlanıyor. Her mevsim sıcak
suyunu güneş enerjisinden elde eden Antalya'da Günısı, her evin olmazsa
olmazlarındandır. Otellerin büyük bir kısmında da sıcak su elde etmek için benzer altyapılar
kurulmuş durumda. Güneydeki yatırımcıya güneşten elektrik elde etme fikri bu sebeple hiç
yabancı değil.
Her yıl ağırlanan on bir milyon turistin, şehirlerin, seraların ürettiği gıda, bitki ve şehir
çöpünü biyokütle, biyoatık olarak değerlendirip enerji üretmek de herkesin gündeminde. Her
çözüm önerisi, her teknoloji dikkatle dinleniyor. Arayış ve denemeler devam ediyor.
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Turizm tesislerinde, tarımda, hastanelerde, AVM'lerde, belediyelerde “Enerji
Verimliliği” konusunda yolun başındayız. Elektrik faturasını azaltacak her öneri dikkate alınıyor.
Tüm bu güncel konuların yanı sıra Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, HES'ler ihtiyaçlara çözüm
olabilir mi soruları güncelliğini korumaktadır.
Herkesin merak ettiği bir diğer önemli konu da bu yatırımların nasıl finanse edileceğidir.
"Yatırımın geri dönüşü ne zaman gerçekleşir? Hangi bankalar kredi veriyor. Nasıl hibeler var?
Benzer sorular sürekli gündemde.
“Yenilenebilir Enerji”ye bu gündemle bakan, ülkemizin turizm ve tarım başkenti Antalya'da,
yenilenebilir enerji sektörünün ulusal ve uluslararası oyuncularını, verimli bir fuarda sahneye
davet ediyoruz.

Antalya en ucuz fuar, toplantı, kongre, buluşma destinasyonu
İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerle kıyasla Antalya en ucuz konaklama imkanlarını sunan
şehirdir. Gecelik 70 € gibi bir bedelle, 5 yıldızlı bir şehir otelinde konaklayabilir, fuar paralelinde
bayi toplantınızı, tanıtım toplantınızı düzenleyebilir, misafirlerinizi veya ekibinizi
ağırlayabilirsiniz.
Üstelik trafik derdi olmayan, fuar çıkışında da her tür sosyalleşme imkanı sağlayan Antalya’da
Seracılık, Otel Ekipmanları, Gıda, İnşaat gibi alanlarda büyük fuarlara ev sahipliği yapmaktadır.
Kimlerle buluşacaksınız?
Güneş enerji Santrali yapımcıları (EPC) ve panel, invertör, metal konstrüksyon ve diğer
malzeme tedarikçileri, biyoakıt ve biyokütle enerji sistemleri yapımcıları ve tedarikçileri,
enerji verimliliği danışmanlık firmalarını ve ilgili sektörel dernek ve kurumları geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da RENSEF’te katılımcı arasında yer almaktadır.
Enerji yatırımcılarını en yakından ilgilendiren, en son gelişmeleri RENSEF Forum çerçevesindeki
panellerde dinleyebilir, Fuar katılımcısı sektör firmaları ile tanışabilirsiniz. Yenilenebilir enerji
sistemleri santral yapımcıları ve tedarikçi firmalarla ilişkiler kurup projelerinizi, düşüncelerinizi
onlarla paylaşabilir, projelerinize, yatırımlarınıza partnerler bulup yardım alabilirsiniz.

RENSEF FORUM 2014
Bu yıl da RENSEF Fuarı kapsamında düzenlediğimiz RENSEF FORUM içinde farklı sektör
dernekleri farklı paneller ve konferanslarla ziyaretçilere ve potansiyel yatırımcılara sektörle ilgili
güncel bilgiler sunacaklardır. RENSEF Forumu izlemek herkesin katılımına açık ve bedelsizdir.
FORUM bünyesinde bazı katılımcı şirketler ise ticari sunumlar yaparak, kendilerini potansiyel
yatırımcılara anlatacaklardır. Ticari sunumlar çerçevesinde projelerinizin yapımı hakkında iddialı
firmaları yakından dinleyebilirsiniz. Ticari sunumlar, saatlik dilimlerle firmalar tarafından bedeli
karşılığında kiralanmıştır. Firmaların anlatımlarından firmaların kendileri sorumludur.
Tüm potansiyel enerji yatırımcılarını yatırımlarını şekillendirirken RENSEF Foruma dinleyici
olarak katılmaya davet ediyoruz.
Rensef Forum : http://www.rensef.org/tr/etkinlikler-rensef-2014-forum.html
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Yerleşim Planı, Katılımcı Listesi, Fiyatlar
Fuarımız hakkında daha detaylı ve güncel bilgiyi, www.rensef.org adresinden hem Türkçe hem
de İngilizce olarak alabilirsiniz.
En temel bilgileri de aşağıdaki linklerimizde görebilirsiniz:
Yerleşim planımız: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-yerlesim-planli.html
Katılımcı Listemiz: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-katilimci-listesi.html
Katılım Fiyat Listemiz: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-fiyatlar.html
Başvuru Formu: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-basvuru-formu.html
Sponsorluk Seçenekleri: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-rensef-2014sponsorluk.html

Sizi de Ziyarete Bekliyoruz
Eğer Turizm Sektöründe, Tarım Sektöründe, Sağlık Sektöründe, Perakende sektöründe, Sanayi
Sektöründe faaliyet gösteriyor ve ciddi bir elektrik tüketicisi iseniz, bu elektrik masrafını
azaltmak için kalıcı çözümler arıyorsanız, sizi de Antalya'da Fuarımızı ziyarete davet ediyoruz.
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