
Kviečiame Jus į tarptautinę konferenciją

„Energijos tiekimo Europoje ir Baltijos šalyse ateitis:
vienodi iššūkiai – bendri sprendimai“,
kuri vyks 2013 m. lapkričio 12 d. Vilniuje, viešbutyje „Kempinski Hotel Cathedral Square“. 

Šio renginio tikslas – sudaryti sąlygas sprendimų priėmime dalyvaujančių viešojo ir verslo sektorių atstovų
nuomonių apie energijos tiekimo reguliavimo pokyčius ateityje pasikeitimui.

Šią  konferenciją sudarys dvi sesijos: 
I sesija – „Europos energetikos politika ir jos įtaka Baltijos šalims“
II sesija – „Energijos tiekimas Baltijos šalyse ir Baltijos jūros regione“

Konferenciją atidarys ir pranešimą apie Europos energetikos politiką ir jos įtaką Baltijos šalims skaitys
Vokietijos Energetikos Agentūros (dena), kuri įvardijama kaip kompetentingiausia agentūra energijos
vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos ir pažangiųjų energetikos sistemų srityje,
pirmininkas p. Stephan Kohler − viena įtakingiausių asmenybių Europoje, dalyvaujanti energetikos
ir jos tinklų politikos formavime. 

Detali konferencijos programa pridedama.
 
Apie savo dalyvavimą prašome informuoti el. p. vilnius@roedl.pro arba tel. (8 5) 212 35 90 iki š. m. lapkričio 8 d.
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Konferencijos dalyvio mokestis:

250 Lt + PVM Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje nariams.
300 Lt + PVM ne Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje nariams.
Antrajam asmeniui iš tos pačios įmonės taikoma 10 proc. nuolaida.
Į konferencijos kainą įskaičiuotos 3 kavos pertraukėlės.

Apie organizatorius: 

Rödl & Partner turi 91 biurą 40-yje pasaulio valstybių. Daugiau kaip trys tūkstančiai į verslo subjektus ir jų poreikius orientuotų
bendrovės partnerių ir kolegų teikia integruotas audito, apskaitos, teisės, verslo valdymo ir mokesčių konsultacijų paslaugas.

Baltic Sea Forum yra ne pelno siekianti organizacija, kuri remia ekonominį, politinį ir kultūrinį bendradarbiavimą Baltijos jūros regione.
Baltic Sea Forum yra Baltijos jūros valstybių tarybos strateginis partneris. 

Partneriai:

Deutsch-Baltische Handelskammer
in Estland, Lettland, Litauen
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje


