IEAS – un targ revolutionar
Echipamente electrice si automatizate in Bucure sti la Palatul Parlamentului in perioada 11-14
septembrie

Cea de-a VIII-a editie a IEAS isi va deschide portile in data de 11 septembrie sub aceleasi
coordonate ce l-au consacrat in ultimii ani- Bucuresti, Palatul Parlamentului.
Va astepta m sa defilam impreuna pe covorul rosu intr-o atmosfera de gala.
Anul acesta story-ul IEAS este in stra nsa legatura cu Festivalul de Film de la Cannes. In sa lile
Unirii, Take Ionescu si I.C.Bratianu de la Palatul Parlamentului cele mai importante companii
expun echipamente electrice, sisteme automatizate si electronice create special pentru un consum
redus de energie. Produsele si serviciile expuse isi gasesc aplicatiile in zona industriala dar si in
domeniul constructiilor rezidentiale si comerciale. Peste 4 000 de vizitatori specialisti vor fi prezenti
in perioada de desfasurare a targului.
In perioada targului au loc evenimente tehnice menite sa aduca in atentie subiectele de interes
pentru pia ta de energie, echipamente electrice si de automatizari industriale. In sala Nicolae
Balcescu in perioada 11-12 septembrie, se va desfa sura Congresul de Energie si de Echipamente
Electrice din Romania, CEEER. De asemenea partenerii evenimentului CNR-CME si IRE vor
sustine conferin te si mese rotunde in zilele 13 si 14 Septembrie a.c. in aceeasi sala, Nicolae
Balcescu.
Accesul la International Electric&Automation Show, IEAS este liber. Programul de vizitare
este:
11 - 13 septembrie a.c. intre orele 10:00 – 18:00;
14 septembrie a.c. intre orele 10:00 – 16:00;
Acces – Palatul Parlamentului, Bucuresti, poarta B3/E1 dinspre Calea 13 Septembrie.

Toti vizitatorii si participantii la conferinte au accesul liber in cadrul evenimentului. De pe site -ul
http://www.ieas.ro/invitatie.html pute ti descarca gratuit invita tia de participare!
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