
Forum Techniki Świetlnej LUMENtech 2020 - 25 listopada 2020, Sosnowiec 
 
Zapraszamy na kolejną edycję spotkania dla branży oświetleniowej i elektrotechnicznej do Sosnowca. 
 
25 listopada 2020r., w Centrum Targowo Konferencyjnym Expo Silesia, odbędzie się Forum Techniki 
Świetlnej LUMENtech 2020. Partnerem wydarzenia będzie Związek Producentów Sprzętu 
Oświetleniowego  „Pol-lighting”. 
 
Forum wraz z towarzyszącą wystawą będzie spotkaniem biznesowym skupiającym branżę 
oświetleniową i elektrotechniczną. Uczestniczący fachowcy będą dzielić się swoją wiedzą podczas 
licznych prezentacji i dyskusji, a na stoiskach firmowych będzie można indywidualnie porozmawiać 
o prezentowanych produktach lub technologicznych rozwiązaniach. Forum skierowane zostanie do 
wszystkich gałęzi przemysłu i specjalistów zaangażowanych w technologie oświetleniowe. 
 
W programie znajdą się m.in. tematy: 

 „Oświetlenie UVC i jego wpływ na niszczenie wirusów”  
(Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting") 

 „Kompatybilność elektromagnetyczna- podstawowe badania dla opraw oświetleniowych”  
(Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o.). 

 „Dyrektywa RoHS2 a znak CE”  
(Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o.). 

Ponadto podczas Forum: 

 prezentacje wiodących producentów źródeł światła, będących liderami na rynku 

oświetleniowym w Polsce i nie tylko; 

 współpraca ze specjalistycznymi mediami; 

 prezentacje nowości produktowych na stoiskach firmowych; 

 liczne spotkania z nowymi i dotychczasowymi klientami; 

 możliwość otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych oraz prasy branżowej. 

Cenione instytucje w branży objęły Patronat nad wydarzeniem: 

 Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting” 

 Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o. 

 Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

 Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

 Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. 

 Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

 Polski Klaster Budowlany 

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania, podczas Forum wdrożone 
zostaną wszystkie zalecane normy sanitarne i higieniczne. 

Dla firm zostały przygotowane atrakcyjne formy udziału w formie stoiska lub prezentacji 
 na konferencji. 

Zapraszamy 25 listopada 2020 r. do Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu. 

Szczegóły na temat wydarzenia znajdują się na: www.lumenexpo.pl. 

Kontakt: Małgorzata Mazur – Menedżer Projektu, kom. +48 510 031 476,  e-mail: 
malgorzata.mazur@exposilesia.pl, lumenexpo@exposilesia.pl. 
 
Miejsce wydarzenia: Expo Silesia Sp. z o.o., ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, 
www.exposilesia.pl, 
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