
 
 

 

REC Group gaat de virtuele toer op door premium zonne-

energieproducten, nieuwe verkooptools en marktexperts tot in de 

huiskamer te brengen 

 

München, Duitsland – 16 juni 2020: Internationale 
pionier in zonne-energie REC Group zal op 24 juni zijn 
populaire beursstand virtueel lanceren om zijn premium 
producten te laten zien in een boeiende online 
expositieruimte. De lancering van de virtuele stand gaat 
gepaard met een webinar over REC’s nieuwe ProPortal 
voor de REC Certified Solar Professionals en een REC-
leiderschapspanel met als onderwerp: “Zonne-energie: 

na disruptie door COVID-19 op naar een zonnige toekomst?” 

In het REC-leiderschapspanel zullen het senior management van REC en REC-experts van over 
de hele wereld een verhelderend licht werpen op de toekomst van zonne-energie op de 
middellange en lange termijn, nieuwe technologie- en branchetrends en hoe markten in Europa, 
de VS en de APAC-regio van elkaar kunnen leren na de wereldwijde gezondheidscrisis. Het panel 
wordt geleid door panelvoorzitter Michael Schmela. Hij is Executive Advisor bij SolarPower 
Europe, Managing Director bij TaiyangNews en voormalig hoofdredacteur van PHOTON 
International. 

REC heeft besloten om een virtuele stand te bouwen om zo zijn krachtige zonnepanelen te blijven 
tonen en de contacten met distributeurs, installateurs, klanten en de pers te blijven onderhouden 
nu meerdere conventies in de zonne-industrie zijn uitgesteld of afgelast vanwege de COVID-19-
pandemie. De virtuele stand is toegankelijk voor iedereen van over de hele wereld. De stand biedt 
een unieke kans om REC-producten van dichtbij te bekijken, inclusief het vlaggenschipproduct: 
het REC Alpha-zonnepaneel. De mogelijkheid om de weergegeven producten 360 graden te 
draaien biedt vanuit alle hoeken aanzichten van de fotovoltaïsche cellen en support bars aan de 
achterzijde. 

Daarnaast is de virtuele tentoonstellingsruimte voorzien van een hoek voor installateurs, waar ze 
een kijkje kunnen nemen naar installateurgerelateerde diensten. Denk bijvoorbeeld aan het REC 
Certified Solar Professional Program, de REC SunSnap-app en de nieuwe REC ProPortal. Op de 
virtuele stand zal een live webinar met een demo van deze nieuwe portal voor installateurs 
beschikbaar zijn met uitleg over nieuwe tools die het werk van installateurs van REC moeten 
vergemakkelijken en hen moeten helpen bij het verkopen van REC-zonnepanelen. 

“Consumenten van zonne-energie voorzien begint altijd met je klanten van de juiste informatie 
voorzien. Bij REC stellen we woningeigenaren en commerciële bedrijven altijd centraal. Voor ons 
is het van cruciaal belang dat we onze installateurs, distributeurs en andere belangrijke 
belanghebbenden op de hoogte houden in deze periode. Daarom besloten we om met onze stand 
en ons panel te gaan voor digitaal”, zegt Steve O’Neil, CEO van REC Group. “Vanuit ons motto 
‘Solar’s most trusted’ is het voor ons bij REC onze topprioriteit om onze nieuwste producten, onze 
serviceontwikkelingen en ook onze deskundige kijk op markttrends te blijven delen”, voegt O’Neil 
eraan toe. 

Belangrijkste hoogtepunten op de virtuele stand: 

• REC-leiderschapspanel: 25 juni, 15.00 uur CET 

Deelnemers van REC: 
Steve O’Neil, CEO 
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Shankar G. Sridhara, Chief Technology Officer 
Ivano Zanni, Vice President EMEA 
John Kim, Vice President APAC 
Cary Hayes, Vice President Americas 
Chikoma Kazunga, Director Market Intelligence 

Panelvoorzitter: Michael Schmela, Executive Advisor bij SolarPower Europe, Managing 
Director bij TaiyangNews en voormalig hoofdredacteur van PHOTON International 

• Webinar over de nieuwe REC ProPortal voor REC Certified Solar Professionals: 
lancering op 1 juli met keuze uit meerdere sessies afgestemd op regio’s 

• Andere webinars over interessante onderwerpen 

Voor meer informatie over de virtuele stand en om zich te registreren voor het REC-
leiderschapspanel kunnen geïnteresseerden terecht op recgroup.com/virtual-expo. Het aantal 
plaatsen is beperkt. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Katrin Anderl 
Marketing Manager EMEA 
Tel.: +49 89 44 23 85-990 
E-mail: katrin.anderl@recgroup.com 

                 REC Solar EMEA GmbH 
Leopoldstraße 175 

80804 München, Duitsland 
Managing Director: Cemil Seber 

Hof van Registratie: Munich HRB 180306 
Btw-nr.: DE266243545 

 

Over REC Group:  

REC Group is een internationale pionier in zonne-energie die zich erop toelegt consumenten van 
schone, betaalbare zonne-energie te voorzien om de wereldwijde energietransitie gemakkelijker 
te laten verlopen. Inzettend op kwaliteit en innovatie biedt REC fotovoltaïsche modules van 
toonaangevende hoge kwaliteit met een uitzonderlijk laag aantal garantieclaims, goed voor 
minder dan 100 ppm. REC, dat in 1996 in Noorwegen werd opgericht, heeft 2.000 mensen in 
dienst en heeft een jaarlijkse zonnepaneelcapaciteit van 1,8 GW. Met de ruim 10 GW die 
wereldwijd is geplaatst, voorziet REC meer dan 16 miljoen mensen van schone zonne-energie. 
REC Group is een Bluestar Elkem-bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Noorwegen heeft, een 
operationeel hoofdkantoor in Singapore en regionale vestigingen in Noord-Amerika, Europa en 
Azië-Pacific.  

Meer informatie is te vinden op recgroup.com en op         
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