Online | 24-25 lutego 2021
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w X Konferencji Rynek Ciepła
Systemowego, która odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2021 r.
online z wykorzystaniem aplikacji Zoom.
Organizatorami konferencji są:
•• Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
•• Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Lublinie
•• Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach

24.02

PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI
9.30-10.00

Logowanie uczestników

10.00-12.00

I Sesja Konferencji „Promocja Ciepła Systemowego”
Moderator: Jacek Szymczak | Prezes Zarządu IGCP

•• Efekty kampanii 20 stopni po roku od premiery.
•• Jak łatwy jest marketing ciepłowniczy, gdy jest się w Programie Promocji Ciepła
Systemowego.
•• Debata nt. Komu potrzebny jest Program Promocji Ciepła Systemowego.
Transformacja sektora ciepłowniczego w kontekście promocji.
12.00-12.30

Przerwa

12.30-14.30

II Sesja Konferencji „Regulacja sektora ciepłowniczego”
Moderator: Jacek Szymczak | Prezes Zarządu IGCP

•• Regulacja sektora ciepłowniczego – spojrzenie z perspektywy regulatora.
•• Regulacja sektora ciepłowniczego – spojrzenie z perspektywy sektora ciepłowniczego.
•• Debata nt. Regulacji sektora ciepłowniczego.
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25.02

PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI CD.
9.30-10.00

Logowanie uczestników

10.00-12.10
		

III Sesja Konferencji „Modernizacja sektora ciepłowniczego
z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich”
Moderator: Bogusław Regulski | Wiceprezes Zarządu IGCP

•• Nowe fundusze europejskie i krajowe na modernizację sektora ciepłowniczego
na lata 2021-2027: Polityka Spójności, Krajowy Plan Odbudowy i inne.
•• Modernizacja systemu ciepłowniczego – zrealizowane i planowane projekty, sposób
finansowania projektów, uzyskane i oczekiwane efekty.
•• Prezentacja nowoczesnych technologii.
12.10-12.30

Przerwa

12.30-14.30

IV Sesja Konferencji „Kierunki transformacji sektora ciepłowniczego”
Moderator: Bogusław Regulski | Wiceprezes Zarządu IGCP

•• Sieć ciepłownicza przyszłości. Proponowane kierunki zmian technologicznych.
•• Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
•• Debata ekspercka nt. Jakie powinno być ciepłownictwo w przyszłości?

X Konferencja Rynek Ciepła Systemowego
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Firmom współpracującym z ciepłownictwem proponujemy dodatkowo promocję w formie:
•• wystąpienie z prezentacją w czasie konferencji (15-20 minut),
•• film reklamowy (film do 5 minut wyświetlany w czasie przerw),
•• reklama w materiałach konferencyjnych w formie elektronicznej (1 strona A4 kolor).
W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu lub w formie
zamkniętej w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl
Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego
zgłoszonego uczestnika konferencji.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy
e-mail podane przez Państwa na karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:
•• informację o zasadach rejestracji i udziału w konferencji,
•• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
•• link do pobrania materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej w pdf.
Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed konferencją otrzymają na adresy e-mail
podane na karcie zgłoszenia — indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się
na konferencji.
Program szczegółowy konferencji zostanie zamieszczony na stronie:
www.igcp.pl

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie IGCP

