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Międzynarodowe Targi Fotowoltaiczne w Tajpej 
Szanowni Państwo, 

Taiwan Trade Center Warsaw, polski oddział Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego TAITRA* 

serdecznie zaprasza na 10. edycję PV Taiwan – międzynarodowych targów branży fotowoltaicznej 

organizowanych przez TAITRA, SEMI oraz Tajwańskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. 

Tajwan to drugi na świecie producent ogniw słonecznych, a PV Taiwan będąc jedną z większych 

międzynarodowych wystaw fotowoltaicznych Azji,  jest znakomitym źródłem zaopatrzenia dla światowego 

rynku. Zeszłoroczna edycja tych targów zgromadziła 128 wystawców oraz ponad 8600 odwiedzających z 

całego świata. Jak co roku podczas PV Tajwan, oprócz zapoznania się produktami prezentowanymi na 

stoiskach targowych, goście będą mieli również możliwość wzięcia udziału w przygotowanych forach 

dyskusyjnych oraz konferencjach. 

Ponadto, równolegle do PV Taiwan w tym samym miejscu będą się także odbywać targi „zielonego przemysłu” 

- Taiwan International Green Industry Show – TIGIS. Ta, wpisująca się w światowe trendy rozwoju gospodarki z 

szczególnym uwzględnieniem dbałości o środowisko, wystawa obejmuje nowości z sektorów ekologicznej 

energii, ochrony środowiska, zasobów wodnych, a także planowania przestrzennego. 

Udział w PV Taiwan to najlepszy sposób, by spotkać się z wiodącymi producentami 

rozwiązań solarnych w jednym miejscu. 

Zakres targów PV Taiwan:  

materiały PV i płytki krzemowe/sztabki krzemowe, ogniwa słoneczne/ 

moduły PV/ instalacje BIPV, generatory PV/HCPV/DSSC, sprzęt do 

przetwarzania, sprzęt do oceny / testowania / analizy, rozwiązania 

wykorzystujące energię słoneczną, akumulatory, systemy termiczno-

solarne 

 

 

Zakres targów TIGIS:  

odnawialne źródła energii: energia wiatrowa,  słoneczna,  wodna i 

energia z biomasy; przechowywanie energii; urządzenia służące 

oszczędzaniu energii; inteligentne sieci elektroenergetyczne; ochrona 

środowiska: oczyszczanie wody, zapobieganie zanieczyszczeniu 

powietrza, produkty organiczne; gospodarowanie zasobami 

wodnymi; urbanistyka: „zielone budownictwo”; internet rzeczy oraz 

inteligentne systemy ICT mające zastosowanie w budownictwie; 

ekologiczny transport 

http://www.taitra.org.tw/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Emilii Plater 53, 17 p., 00-113  Warszawa 

tel.: +48 22 370 52 10; warsaw@taitra.org.tw 

http://warsaw.taiwantrade.com.tw 

www.facebook.com/TaiwanTradeCenterWarsaw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja:  

Biuro TAITRA w Polsce, Taiwan Trade Center Warsaw, dokonuje rejestracji gości z terenu Polski, Litwy, 

Łotwy i Estonii na bezpłatne wejściówki na targi PV Taiwan oraz TIGIS.  

Osoba kontaktowa: Dorota Kuziów, dorota@ttcw.it.pl , +48 22 370 52 10. 

www.pvtaiwan.com 

www.greentaiwan.tw 

Z okazji 10. edycji targów, organizatorzy PV Taiwan przygotowali 

dla odwiedzających Pawilony Tematyczne, liczne Seminaria 

Międzynarodowe, indywidualne spotkania B2B i inne wydarzenia 

pozwalające zapoznać się z obecną technologią PV, a także 

z przyszłymi trendami w branży. 

Główni gracze z branży, w tym GCL, TÜV Rheinland, AUO, GIGA 

SOLAR, TSEC, WINAICO, potwierdzili swoją obecność. 
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