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Інформаційний лист 
Програма міжнародного конгресу 

21-25. Червень 2021 
Інтернет-формат 

Учасники: Німеччина, Польща, Україна, Франція 
 
Міжнародний конгрес-ярмарок meetingpoint.energy, заснований як міжнародне агентство 
заходів, що спеціалізується в традиційних галузях енергетики та відновлюваних джерел енергії, 
а також цифровізації, розробило віртуальний формат, який за підтримки багатьох національних 
та міжнародних асоціацій дасть відповідь на важливі питання з 21 по 25 червня 2021, враховуючи 
німецькі та європейські підходи в області енергопостачання та промисловості, захисту клімату та 
екологічних проблем. 
 
Загалом приблизно 150 національних та міжнародних спікерів коментуватимуть такі теми, як 
технології виробництва відновлюваної енергії, такі як сонячна та фотоелектрична енергія, енергія 
вітру або гідроенергетика, "проблема водню", "потенціал для подальшого використання 
європейського бурого вугілля та електростанцій на кам'яному вугіллі, "мобільність майбутнього 
", у тому числі від питання зберігання до більш технологічних тем. Наразі ми допрацьовуємо 
точну програму. Цей конгрес супроводжується 3D-виставкою, яка в поєднанні з технологією 
соціальних мереж B2B, розробленою в землі Північний Рейн-Вестфалія, дозволяє учасникам у 
всьому світі підтримувати постійний обмін до, під час та після заходу відповідно до німецьких / 
європейських законодавчих вимог: www.portalofenergy.com. 
 
Детально про віртуальну подію, виставку та програму можна ознайомитись на 
www.meetingpoint.energy. 

Щодо передумови події чи проблем: 
Ярмарок конгресу планується як суто цифровий захід. Організатори послідовно впроваджують 
оцифрування та використовуватимуть технологію AR / VR, щоб зробити представлені продукти 
та послуги «зрозумілими» на найближчих заходах. Ви покладаєтесь на зміну обстановки подій, 
яка повинна мати значно вищу якість як для цифрових, так і для особистих подій. Завдяки 
meetingpoint.energy, дві малі та середні компанії з Північного Рейну-Вестфалії, одна з Берліна та 
одна з Баден-Вюртемберга із загальною чисельністю 80 співробітників вперше впроваджують 
нову, суто віртуальну концепцію ярмарку у 3D , який характеризується наступними додатковими 
унікальними точками: 
 

1. Центральна подія - виставка та конгрес - відбудеться в Німеччині з 21 по 25 червня 2021 
року. Виставка буде відкрита 365/24 для підключення до інших заходів, таких як 
семінари, конференції чи презентації продуктів. Презентації на конференції 
pointpoint.energy (англійською мовою) плануються як вранці (CET), так і після обіду (CET), 
щоб забезпечити можливість участі в інших часових поясах. 

2. Що стосується міжнародних мереж, наш інструмент соціальних медіа «Портал енергії», 
розроблений у Північному Рейні-Вестфалії, з його різними функціями, такими як 
відеоконференції, підтримує розвиток світового енергетичного співтовариства. 

3. Метою є посилення міжнародної співпраці, особливо між малими та середніми 
компаніями. З цією метою було домовлено про довгострокову співпрацю з 
високоефективними національними та міжнародними асоціаціями. 

4. 21 червня 2021 року буде запущено «відновлювані джерела телебачення», окремий 
фільм / телевізійний канал для міжнародного світу з ЕЕ. Нагороди відновлюваної 
енергетики. Телевізійні нагороди будуть вручені 25 червня. 

 

http://www.portalofenergy.com/
http://www.meetingpoint.energy/


 
21 -25 JUNE 2021 International Renewable Energy Trade Fair & Conference 
 
 
Програма заходу, що супроводжує виставку, містить такі тематичні координаційні центри в 
декількох паралельних слотах: 
21 червня 2021 р. Вранці Енергетичні спільноти в Європі / Водень 
21 червня 2021 р. В другій половині дня Ринок електроенергії в Німеччині / оцифровка та 
автоматизація 
22 червня 2021 р. Вранці шельфова енергія вітру / сонячна енергія / фотоелектрична енергія / 
накопичувачі 
22 червня 2021 р. Вдень Україна / Зелені угоди, структурні зміни, виклики та можливості, 
відновлювані джерела енергії 
23 червня 2021 р. Вранці VGB-RECPP / Smart City та E-мобільність 
23 червня 2021 р. День Франції / Північного Рейну-Вестфалії  
24 червня 2021 р. Вранці, Промисловий день Енергія вітру федеральної землі Північний Рейн-
Вестфалія 
24 червня 2021 р. Вдень, Промисловий день Енергія вітру та цифровізація / Польща / Водень 
25 червня 2021 Вранці, Жінки та енергетичний перехід / Європейська дорожня карта 
енергетичного переходу 
24 червня 2021 р. Видача нагород renewables.TV 
 
Окрім WAB, партнерами є EREF, EDNA, VGB, BEM, німецько-французький офіс, science2public, 
Eurosolar, H2mobility, сонячний альянс, WECF та інші 
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Informationsblatt 
Programm des internationalen Kongresses 
21-25. Juni 2021 
Online Format 
Teilnehmer: Deutschland, Polen, Ukraine, Frankreich 
 
Internationale Kongressmesse meetingpoint.energy, entstanden als internationale 
Veranstaltungsagentur im Bereich der konventionellen Energie- und der EE-Branche sowie der 
Digitalisierung verwurzelt hat ein virtuelles Format entwickelt, das vom 21. bis 25. Juni mit der 
Unterstützung vieler nationaler und internationaler Verbände wichtige Fragen der deutschen und 
europäischen Energieversorgung und -wirtschaft, Klimaschutz und Umweltfragen in den Blick nimmt. 
  
In insgesamt rd. 150 Programmslots werden nationale und internationale Referenten Stellung nehmen 
zu Themen wie EE-Energiegewinnungstechnologien wie Solar- und PV, Windenergie oder 
Wasserkraft, „Herausforderung Wasserstoff“, „Nachnutzungspotenziale der europäischen 
Braunkohle- und Steinkohlekraftwerksstandorte“, „Die Mobilität der Zukunft“ inkl. hinsichtlich der 
gesamten Speicherfragestellungen bis hin zu eher technologisch getriebenen Themen. Das genaue 
Programm stellen wir derzeit final zusammen. Begleitet wird dieser Kongress durch eine begehbare 
3D-Ausstellung, die es in Kombination mit einer in NRW entwickelten B2B-Social-Media-Technologie 
allen Beteiligten weltweit ermöglicht, vor, während und nach der Veranstaltung nach 
deutschen/europäischen gesetzlichen Vorgaben in permanentem Austausch zu 
bleiben: www.portalofenergy.com. 
  
Details zu der virtuellen Veranstaltung, zur Ausstellung und zum Programm, finden Sie 
unter www.meetingpoint.energy. 

Zum Hintergrund der Veranstaltung bzw. zu den Anliegen: 
Die Kongressmesse ist als reine Digitalveranstaltung geplant. Die Veranstalter setzen die Digitalisierung 
konsequent um und werden in den kommenden Veranstaltungen mit Hilfe der AR/VR-Technologie die 
vorgestellten Produkte und Dienstleistungen „begreifbar“ machen. Sie setzen damit auf eine 
Veränderung der Veranstaltungslandschaft, die sowohl bei digitalen wie Präsenzveranstaltungen mit 
erheblich höherer Qualität aufwarten müssen. Mit der meetingpoint.energy setzen zwei kleine und 
mittelständische NRW-, ein Berliner und ein baden-württembergisches Unternehmen mit insgesamt 
rd. 80 Mitarbeiter/innen/n erstmals ein neues rein virtuelles Messekonzept in 3D um, das durch 
folgende weitere Alleinstellungsmerkmale gekennzeichnet ist: 
  

1. Vom 21. bis 25. Juni 2021 findet die zentrale Veranstaltung - Ausstellung und Kongress 
- in Deutschland statt. Die Ausstellung wird 365/24 geöffnet sein können, um weitere 
Veranstaltungen wie Seminare, Konferenzen oder Produktpräsentationen anzuschließen. Die 
Vorträge der meetingpoint.energy- Konferenz (in englischer Sprache) sind sowohl vormittags 
(MEZ) als auch am späten Nachmittag (MEZ) geplant, um die Teilnahme aus anderen Zeitzonen 
zu ermöglichen.  
2. Für die internationale Vernetzung wird unser Social Media Tool Portal of Energy, in 
NRW entwickelt, mit seinen verschiedenen Features, wie z.B. Videokonferenzen, den Aufbau 
einer weltweiten Energie-Community unterstützen. 
3. Das Ziel ist es, die internationale Zusammenarbeit, insbesondere von kleinen und 
mittleren Unternehmen, zu stärken. Dazu wurde mit leistungsstarken nationalen und 
internationalen Verbänden eine längerfristige Kooperation vereinbart. 
4. Am 21. Juni 2021 wird mit „renewables.TV“ ein eigener Film-/Fernsehkanal für die 
internationale EE-Welt gelauncht. Am 25. Juni werden die dotierten renewables.TV-Awards 
verliehen. 

http://www.portalofenergy.com/
http://www.meetingpoint.energy/
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Das messebegleitende Veranstaltungsprogramm beinhaltet folgende thematische Schwerpunkte in 
jeweils mehreren parallel laufenden Slots: 
21. Juni 2021 vormittags        Energy Communities in Europa/ Wasserstoff 
21. Juni 2021 nachmittags     Der EE-Markt in Deutschland/Digitalisierung und Automation 
22. Juni 2021 vormittags        Offshore-Windenergie/ Solar-/PV-Energie/Speicher 
22. Juni 2021 nachmittags     Ukraine/Green Deals, Strukturwandel, Herausforderungen und Chancen, 
erneubare Energiequellen 
23. Juni 2021 vormittags        VGB-RECPP/Smart City und E-Mobilität 
23. Juni 2021 nachmittags     Frankreich-/NRW-Tag 
24. Juni 2021 vormittags        Branchentag Windenergie NRW digital 
24. Juni 2021 nachmittags     Branchentag Windenergie digital/Polen/Wasserstoff 
25. Juni 2021 vormittags        Frauen und Energiewende/Die europäische Roadmap der Energiewende 
24. Juni 2021 nachmittags     Verleihung der renewables.TV Awards 
  
Partner sind neben der WAB unter anderem die EREF, EDNA, VGB, BEM, das Dt.-Französische Büro, 
science2public, Eurosolar, H2mobility, die Solarallianz, die WECF u.a. 

 


