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ENERGY INDUSTRY MIXER 

19 MARCA 2019 r. 

STADION MIEJSKI WE WROCŁAWIU 

(POLSKA) 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

niniejszym chcielibyśmy poinformować 

Państwa o pierwszej edycji 

międzynarodowego wydarzenia „Energy 

Industry Mixer”, które firma Bosetti Global 

Consulting zamierza zorganizować w dniu 19 

marca 2019 r. w Polsce w Centrum 

Konferencyjnym na Stadionie Miejskim we 

Wrocławiu dla firm z branży energetycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem producentów 

podzespołów, maszyn i urządzeń dla sektora 

elektroenergetycznego. 

 

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele 

największych firm wykonawczych EPC 

(Engineering, Procurement & Construction), 

producentów OEMS [Original Equipment 

Manufacturers), posiadających zakłady 

produkcyjne na terytorium Polski i Europy, 

producentów i dostawców energii elektrycznej, 

a także dostawców (Tier1, Tier2 i Tier3) 

komponentów, podzespołów i wyposażenia dla 

branży elektroenergetycznej, którzy zostaną 

wybrani według kryterium rodzaju 

oferowanych usług i produktów, procesu 

produkcyjnego, poziomu innowacyjności, 

efektywności energetycznej oraz rodzaju 

posiadanych certyfikacji. Ponadto obecne będą 

także instytucje, zarówno polskie, jak i 

europejskie, działające aktywnie w sektorze 

energetycznym: polskie i zagraniczne 

stowarzyszenia branżowe, uczelnie wyższe, izby 

handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, 

media itd. 

Rozwój gospodarczy każdego kraju związany 

jest bezpośrednio z dostępem do energii. 

Według Międzynarodowej Agencji 

Energetycznej (MAE) do roku 2040 gospodarka 

globalna będzie się rozwijać w średnim tempie 

      

ENERGY INDUSTRY MIXER 

MARCH 19, 2019 

WROCŁAW STADIUM IN WROCŁAW 

(POLAND) 

 

 

Dear Sirs,  

 

we would like to inform you about the First 

Edition of an international event entitled 

“Energy Industry Mixer”, which Global 

Consulting is planning to organise on March 

19, 2019 in Poland, at the International 

Conference Center at the Stadium in Wrocław 

for companies in the energy industry, in 

particular for manufacturers of components, 

machines and equipment for the electrical 

energy sector. 

Taking part in the event will be representatives 

from the largest EPC (Engineering, 

Procurement & Construction) contractors, 

OEMS [Original Equipment Manufacturers), 

with manufacturing facilities in Poland and in 

Europe, producers and distributors of 

electrical energy, as well as suppliers (Tier1, 

Tier2, and Tier3) of components, 

subcomponents and equipment for the 

electrical energy sector, who will be selected 

according to the criteria of the kind of services 

and products they offer, their production 

process, their level of innovation, energy 

efficiency and the type of certificates they hold. 

Additionally, present at the event will also be 

institutions active in the energy sector, both 

from Poland and from the rest of Europe, Polish 

and international industry associations, 

universities, chambers of commerce, research 

and development institutes, the media, etc.  

Economic development in every country is 

directly linked to access to energy. According to 

the International Energy Agency (IEA), until 

2040 the global economy will grow at an 

average annual rate of 3.4%, resulting in 2% 
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 wynoszącym 3,4% rocznie, powodując wzrost 

branży energetycznej o 2% rocznie, co z 

kolei oznacza wzrost zapotrzebowania na 

energię wyższy o 30% w porównaniu do roku 

2017.  

 

Autoprodukcja, smart grid, systemy 

akumulacji, zrównoważona mobilność: w tej 

perspektywie rozwoju Międzynarodowa 

Agencja Energetyczna wskazuje, że sektor 

elektroenergetyczny, potwierdzając obecny 

pozytywny trend, przyciągnie na poziomie 

światowym ponad 40% wszystkich 

planowanych inwestycji o wartości około 65 

bilionów dolarów (Źródło: World Energy Outlook 

2017, International Energy Agency i Energy 

Perspectives 2018, Equinor ASA). 

 

Polska, świadoma kierunków rozwoju globalnej 

gospodarki oraz ograniczeń stawianych przez 

instytucje unijne (np. Dyrektywa 2014/94/UE) 

mających na celu zwiększenie wykorzystania 

zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł 

energii, opracowała w roku 2017 plan działania 

pt. "Innowacje dla energetyki". 

W dokumencie tym Ministerstwo Energii 

wskazuje na podstawowe działania, jakie polski 

system energetyczny musi podjąć, aby się 

"zmodernizować" i dostosować do wymogów 

krajowych oraz przepisów europejskich: a) 

restrukturyzacja własnych elektrowni i 

stworzenia oraz wprowadzenie nowych, 

bardziej wydajnych i czystych technologii 

produkcji energii; b) cyfryzacja i automatyzacja 

systemów przemysłowych i sieci 

dystrybucyjnych i przesyłowych; c) wdrożenie 

działań badawczo – rozwojowych rozumianych 

również jako cyfryzacja przyszłego systemu 

wzajemnie połączonego oraz zarządzanie 

danych.  

Priorytety te będą wymagały od największych 

polskich operatorów 

elektroenergetycznych, a także od systemu 

przemysłowego jako całości, nieprzerwanej 

realizacji procesu inwestycyjnego. 

 

Biorąc pod uwagę, że prawie 40% elektrowni w 

Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15% aż ponad 

50 lat, łączne zasoby niezbędne do 

modernizacji polskiej energetyki (inwestycje w 

annual growth in the energy sector, which 

in turn means a 30% growth in the demand 

in energy compared to 2017.  

 

Self-production, smart grids, energy storage 

systems, sustainable mobility: with this 

perspective on development, the International 

Energy Agency confirms the present positive 

trend that the electrical energy sector at the 

global level will draw 40% of all planned 

investments worth ca. 60 trillion dollars 

(Source: World Energy Outlook 2017, 

International Energy Agency and Energy 

Perspectives 2018, Equinor ASA). 

 

Poland, aware of the direction of the 

development of the global economy as well as 

the limitations imposed by EU institutions (e.g. 

Directive 2014/94/EU) which aim to increase 

the use of sustainable and low-emission 

sources of energy, developed in 2017 the plan 

“Innovation in Energy”. 

In this document, the Ministry of Energy 

indicates the basic steps that the Polish power 

system must take to “modernise” and adapt to 

domestic demands as well as European 

regulations: a) restructuring of the country’s 

power plants and creating and introducing 

new, more efficient and clean technologies of 

energy production; b) digitalisation and 

automation of industrial systems and 

distribution and transmission grids; c) 

introduction of research and development, 

understood both as digitalisation of future 

interlinked systems as well as data 

management.  

 

 

These priorities will demand from the largest 

Polish energy providers, as well as from the 

industrial system as a whole, a process of 

continuous investment.  

 

 

Considering that nearly 40% of power plants in 

Poland are over 40 years old, and over 15% over 

50, the cumulative resources required to 

modernise the Polish energy sector 
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bloki energetyczne i sieci przesyłowe) 

szacowane są na około 200 mld zł w 

przeciągu najbliższych 15 lat (Źródło: Sektor 

energetyczny w Polsce, Polska Agencja 

Inwestycji i Handlu). 

 

W kontekście tych ważnych, publicznych i 

prywatnych, inwestycji w sektorze 

energetycznym powstał pomysł zorganizowania 

wydarzenia „Energy Industry Mixer 2018”, 

którego celem jest stworzenie nowych 

możliwości biznesowych dla firm z branży 

elektroenergetycznej, wykorzystując formułę 

"wielokrotnych spotkań w krótkim odstępie 

czasu" umożliwiającą odbycie w ciągu jednego 

dnia szeregu spotkań, a co za tym idzie 

nawiązanie kontaktów z podmiotami z 

konkretnej branży. 

 

Mając na uwadze firmy uczestniczące w Energy 

Industry Mixer, przedstawiamy główne 

kategorie produktów i usług, które zostaną 

zaprezentowane podczas wydarzenia: 

- usługi inżynieryjne i budowlane/wykonawcze 

w formule EPC (Engineering, Procurement and 

Construction); 

-  generatory elektryczne, stacje elektryczne, 

zasilacze, konwertery, liczniki; 

- okablowanie, sprzęt i instalacje 

elektroenergetyczne, zabezpieczenia 

przeciwzakłóceniowe, sieci elektryczne (w tym 

sieci inteligentne), transmisja danych za 

pośrednictwem linii energetycznych; 

-  turbiny, silniki, wymienniki ciepła; 

- maszyny i urządzenia związane z sektorem 

energii odnawialnej (energia słoneczna, 

hydroelektryczna, energia wiatrowa, energia 

geotermalna, biomasa, biogaz itp.) i gazu 

ziemnego; 

- producenci i dystrybutorzy energii 

elektrycznej; 

- systemy do diagnostyki, pomiaru i 

monitorowania, narzędzia specjalistyczne; 

-   sieci, systemy łączności i kontroli; 

- urządzenia montażowe, linie montażowe, 

osprzęt; 

- obsługa techniczna linii produkcyjnych, 

automatyka przemysłowa, projektowanie i 

komputeryzacja sieci elektrycznej, 

specjalistyczne oprogramowanie itp. 

(investments in power generation and 

transmission grids) are estimated at around 

PLN 200 billion over the next 15 years 

(Source: Energy Sector in Poland, Polish 

Investment & Trade Agency). 

 

In the context of these important public and 

private investments in the electrical energy 

sector, the idea arose of organising the event 

“Energy Industry Mixer 2018”, which aims to 

create new business opportunities for 

companies in the electrical energy sector, 

based on the model of “many meetings in a 

short period of time” allowing a wide range of 

meetings possible in a single day, and with 

that, making contacts in a particular industry. 

 

 

  

Keeping in mind the companies participating in 

the Energy Industry Mixer, we would like to 

introduce the main categories of products and 

services which will be represented at the event: 

- EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) engineering and construction / 

contracting services; 

-   electrical generators, electrical stations, 

power supply units, converters, meters; 

- cabling, equipment and electrical 

installations, anti-interference buffers, 

electrical grids (including smart grids), data 

transmission via power lines; 

-   turbines, motors, heat exchangers; 

-  machines and equipment for the renewable 

energy sector (solar and hydroelectric power, 

wind energy, geothermal energy, biomass, 

biogas, etc.) and natural gas; 

- producers and distributors of electrical 

energy; 

- diagnostic, measurement and monitoring 

systems, specialised tools; 

-   grids, connectivity and control systems; 

- assembly devices, assembly lines, equipment; 

-  production line technical services, industrial 

automation, design and computerisation of 

power grids, specialised software, etc.  
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W ramach struktury organizacyjnej wydarzenia 

odbywać się będą, w tym samym czasie, dwa 

rodzaje spotkań: 

 

1)    Spotkania przy stolikach rotacyjnych 

[B2B], dla około 8-10 przedstawicieli 

dostawców (Tier 1-2-3) przy jednym stoliku, 

których celem będzie możliwość poznania w 

krótkim czasie uczestników wydarzenia oraz 

sposobność nawiązania strategicznych 

kontaktów biznesowych. Przewidywany czas 

dla każdego uczestnika takiego spotkania to 

ok. 2 min. Spotkania stolikowe zorganizowane 

będą w sposób rotacyjny, tak, aby 

przedstawiciele wszystkich firm (Dostawcy Tier 

1,2,3) mieli czas i możliwość wzajemnego 

zapoznania się. Ewentualne ściślejsze kontakty 

między poszczególnymi dostawcami będą 

mogły zostać nawiązane w tzw. części 

networkingowej.   

 

2)   Spotkania [1to1] między 

czołowymi producentami z branży 

energetycznej OEMS i poszczególnymi 

dostawcami (Tier 1, 2 i 3), którzy będą mieli 

do dyspozycji ok. 7 minut (na każdą osobę) na 

spotkanie się ze swoimi potencjalnymi 

klientami, przedstawienie swoich usług i 

produktów oraz ewentualne podjęcie 

pierwszych kroków w celu nawiązania 

współpracy. Program wydarzenia oferuje 

uczestnikom, już na etapie rejestracji, 

możliwość wyboru i zarezerwowania spotkań z 

interesującymi ich producentami OEMS.  

Oprócz w/w spotkań podczas wydarzenia 

odbędzie się również Konferencja Plenarna i 

Panele dyskusyjne, w których wezmą udział 

przedstawiciele polskich i zagranicznych firm i 

instytucji działających w sektorze 

elektroenergetycznym. Uczestnicy wydarzenia 

będą mieli również możliwość zaprezentowania 

swoich produktów i usług w ramach tzw. 

"showroomów". 

 

ZAPROSZENIE: pragniemy zaprosić 
przedstawicieli Państwa firmy do wzięcia 

udziału w tym projekcie, podczas którego 

The event is structured so that there will be two 

types of meetings taking place at the same 

time: 

 

1)  Rotating roundtable meetings [B2B], for 

around 8-10 representatives of suppliers (Tier 

1-2-3), the aim of which is to make it possible 

for participants in the event to get to know each 

other and to enable them to make business 

contacts in a short time. The planned time for 

each participant in these meetings is around 2 

min. The roundtable meetings will be organised 

in rotation, so that representatives of every 

company (Tier 1,2,3 Suppliers) will have the 

time and opportunity to get to know each other. 

Making potential close contacts will be possible 

in the planned networking parts of the event.  

 

 

 

 

2) Meetings [1to1] between leading energy 

industry OEMS and individual suppliers 

(Tier 1, 2, and 3), who will have around 7 

minutes at their disposal, for each person, to 

meet with their potential clients, present their 

services and products and potentially take the 

first steps toward establishing cooperation. The 

event programme offers participants, already at 

registration, the opportunity to select and 

reserve meetings with OEMS of interest to 

them.  

Aside from these meetings, during the event 

there will also be a Plenary Conference and 

Discussion Panels, with the participation of 

Polish and international companies and 

institutions active in the electrical energy 

sector. Participants in the event will also have 

the opportunity to present their products and 

services in specially prepared showrooms. 

 

 

 

 

INVITATION: we would like to invite 
representatives of your company to take 

part in this project, during which they will 
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będą oni mogli uczestniczyć w działaniach 

odbywających się podczas wydarzenia oraz 

będą mieć okazję poznać liczne firmy i 
instytucje, polskie i zagraniczne, które 

również wezmą w nim udział.  

 

Program wydarzenia: 

 

8:00-9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
  

9:30-12:30 KONFERENCJA PLENARNA 

 

13:00-18:30 Spotkania B2B (stoły rotacyjne 

dla Dostawców Tier 1, 2, 3) / SPOTKANIA  1to1 
(Producent - Dostawca Tier 1, 2, 3) / SHOW-

ROOMY/ PANELE DYSKYSYJNE 

  

 

19:00-20:30 – NETWORKING   

 

 

Chcielibyśmy poinformować, że program 

wydarzenia może ulec zmianie z powodów 

organizacyjnych, a o ewentualnych zmianach 

zostaną Państwo oficjalnie poinformowani w 

momencie opublikowania regulaminu i 

formularza rejestracyjnego do dnia 31 grudnia 

2018 r. za pośrednictwem strony internetowej: 

www.energymixer.eu 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 

mailowy z naszym Infodeskiem: 

info@energymixer.eu  

 

Z poważaniem, 

  

Infodesk: 

Tel. PL/IT: +48 71 338 65 44 

Tel. PL/EN: + 48 71 338 65 66 

E-mail: info@energymixer.eu 

Http: www.energymixer.eu   
 

be able to participate in all the activities of 

the event and will have the opportunity to 

get to know the many other companies and 
institutions, from Poland and abroad, 

participating in the event.  

 

Event Programme: 

 

8:00-9:30 REGISTRATION OF PARTICIPANTS 
 

9:30-12:30 PLENARY CONFERENCE 

  

13:00-18:30 B2B Meetings (rotating 

roundtables for Tier 1, 2, 3 Suppliers) / 1to1 
Meetings (Manufacturers - Tier 1, 2, 3 

Suppliers) / SHOWROOMS/ DISCUSSION 

PANELS 

 

19:00-20:30 – NETWORKING   

 

 

Please bear in mind that the event programme 

may be subject to change depending on 

organisational needs. You will be informed of 

any such changes officially the moment the 

rules and registration form are published, no 

later than December 31, 2018, online at 

www.energymixer.eu  

 

 

If you have any questions, please contact our 

Infodesk by email at info@energymixer.eu  

 

 

Sincerely, 

 

Infodesk: 

Tel. PL/IT: +48 71 338 65 44 

Tel. PL/EN: + 48 71 338 65 66 

E-mail: info@energymixer.eu 

Http: www.energymixer.eu   
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