Jesteś eko? Wybierz Smart Façade
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na BUDMA - Międzynarodowych Targach
Budownictwa i Architektury
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Energy Efficient Ventilated Façades for Optimal Adaptability and Heat
Exchange enabling low energy architectural concepts for
the refurbishment of existing buildings

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
badań i innowacji „Horyzont 2020“ na podstawie umowy
o udzielenie dotacji nr 637261

www.e2vent.eu

PROGRAM WARSZTATÓW
Warsztaty
E2VENT
są
przeznaczone
zarówno
dla
wszystkich
odwiedzających,
jak
i
profesjonalistów.
Prelegenci z różnych sektorów przedstawią nie tylko projekt E2VENT, ale także kwestie związane z prawem
ochrony
własności
intelektualnej,
efektywnością
energetyczną
oraz
nowymi
technologiami
i
innowacjami
w wentylowanych systemach fasadowych.

9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:15

Otwarcie warsztatów I powitanie gości
FENIX TNT – Petra Colantonio

10:15 – 10:45

E2VENT PROJECT: Prezentacja projektu
NOBATEK – Antoine Dugué

10:45 – 11:30

E2VENT PROJECT: Prototypy
FASADA – Agnieszka Lukaszewska

11:30 – 12:00

Charakterystyka energetyczna budynków i renowacja zasobów
budowlanych na gruncie prawa unijnego
EUROPEAN ALUMINIUM – Bernard Gilmont

12:00 – 12:30

Przerwy i przekąski

12:30 – 13:00

E2VENT PROJECT: Możliwości biznesowej
RINA Consulting – Anna Paraboschi

13:00 – 13:30

Prawna ochrona innowacji w ramach prawa własności intelektualnej
FENIX TNT – Barbora Blaskovicova

13:30 – 14:00

Praktyczny aspekt dla producenta i trendy w wentylowanych
systemach fasadowych
ELVAL COLOUR – Angelos Zografos

14:00 – 14:30

Dyskusja

Uwaga: Prelegenci wystąpią w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy udział. Zapewnione
zostanie tłumaczenie symultaniczne na język polski.

O TARGACH BUDMA
BUDMA to największe targi branży budowlanej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Targi są poświęcone czterem głównym grupom odwiedzających: architektom, handlowcom,
wykonawcom i deweloperom. Każdego roku ponad 800 wystawców spotyka się tutaj
z ponad 45 000 profesjonalistów. Ekspozycję wystawców uzupełnia bogaty program
wydarzeń, debat, konferencji i seminariów dotyczących najnowszych trendów i regulacji w
branży przemysłowej, organizowanych przez uznane autorytety.
Więcej informacji na stronie www.budma.pl/pl/

BEZPŁATNA REJESTRACJA:
WWW.E2VENT.EU/BUDMA-WORKSHOP
www.e2vent.eu

