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БЕМФ участва и модерира дискусия на тема «Енергетика, климат и електрическа
мобилност» [2]
На 10.04.2019 г. ИКЕМ връчи за 8-ма поредна година своите награди „Кубратов меч“, за
развитие на електрическата мобилност в България за 2018 г. в партньорство със списание
"Ютилитис" [3].
Благодарим на всички, които отделиха време и с присъствието си почетоха това наше
събитие!
Благодарим на всички членове на ИКЕМ, заради които съществува браншовата организация,
които подпомагат и допринасят за развитието на този нов сектор на икономиката "Електрическата мобилност"!
Благодарим на Българската стопанска камара [4], на всички партньори на ИКЕМ, съмишленици
и приятели за това, че ни подкрепят и със своята експертност допринасят за развитие на
електромобилността в България!
Повече за събитието може да видите - Тук
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Експертна дискусия «Енергетика, климат и електрическа мобилност»
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С благодарност и признателност!
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ - ИКЕМ

Теми:
Зелена енергия [6]
© 2009 - 2019. Тези анализи (публикации, аудио-визуална и друга информация) - продукт на
Български Енергиен и Минен Форум, се осъществяват благодарение на щедрата подкрепа на
американския народ чрез Американската агенция за международно развитие (USAID). БЕМФ
носи отговорност за съдържанието и не отразява непременно мнението на USAID или на
правителството на САЩ. Тези анализи (публикации, аудио-визуална и друга информация) продукт на Български Енергиен и Минен Форум, се осъществяват и с подкрепата на
Германския фонд Маршал на САЩ (GMF), като съдържанието на този сайт не отразява
непременно мнението на GMF или на Балканския тръст за демокрация.
сайтът е създаден от novsait.eu
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Този въпрос проверява дали сте реален потребител.
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