
                                                                                                                                                  
                                                                        

Komunikat prasowy 
 

Od teraz biometan ma swój własny kanał internetowy – 

Biomethane Channel 
 

Orzinuovi (Bs) 19 października 2022 r.  Trwający kryzys energetyczny wymaga szybkiego 

podjęcia zmian w kierunku krajowej kombinacji coraz bardziej odnawialnych i 

zrównoważonych źródeł energii. W takim rozumieniu, decyzja o zachęcaniu do produkcji 

biometanu staje się strategiczna dla osiągnięcia tego ambitnego celu w jak najkrótszym 

czasie, przyczyniając się do transformacji energetycznej i bezpieczeństwa kraju. 

 

W obliczu tych kwestii powstał Biomethane RNG Channel 

(www.biomethanerngchannel.com), pierwszy kanał wideo poświęcony światu biometanu, 

z 360° spojrzeniem na jego rolę w transformacji ekologicznej, dekarbonizacji transportu i 

bezpieczeństwie energetycznym. Biomethane RNG Channel, powstały w oparciu o 

dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte dzięki odnowionemu Biogas Channel, pojawia się 

w czasie, gdy przyjęcie biopaliw na szeroką skalę stało się kwestią nadrzędną. Co więcej, 

jest to pierwszy i jedyny kanał wideo poświęcony światu biometanu we wszystkich jego 

zastosowaniach. Nowy kanał, na którym zamieszczono już 200 filmów, jest narzędziem 

pozwalającym dowiedzieć się więcej o tym alternatywnym paliwie nie tylko dzięki 

zaangażowaniu setek ekspertów z branży, ale też bezpośrednim wypowiedziom osób, które 

zainwestowały w projekt związany z biometanem. 

 

Równocześnie z uruchomieniem nowego kanału tematycznego Biomethane RNG Channel, 

kształtu nabiera NetZero Tube (www.netzerotube.com) – portal, który jest skarbnicą 

informacji o biogazie, biometanie i kogeneracji, a także międzynarodowym redakcyjnym 

punktem odniesienia dla technologii mogących przyczynić się do osiągnięcia celu zerowej 

emisji netto w produkcji alternatywnej energii. NetZero Tube, prawdziwy akcelerator 

najlepszych praktyk, obejmuje trzy wielojęzyczne kanały wideo: odświeżony i 

udoskonalony Biogas Channel (dostępny od 2013 r. z ponad 1700 filmami  i 30 000 

użytkowników rocznie z ponad 200 krajów), Cogeneration Channel (aktywny od 2014 r. z 

ponad 1000 filmów  i 20 000 użytkowników rocznie z ponad 150 krajów), a także nowo 

utworzony Biomethane RNG Channel. Dzięki wnikliwemu wglądowi w najlepsze praktyki 

branżowe, rozwój badań, innowacje technologiczne, aspekty legislacyjne i regulacyjne oraz 

działalność stowarzyszeń i możliwości oferowane przez główne rynki, NetZero Tube jawi 

się jako kompleksowy przewodnik dla praktyków i aktualny punkt odniesienia dla 

wszelkich informacji związanych z efektywnością.  

 

„Biomethane RNG Channel to nowe międzynarodowe media, które wreszcie dają głos biopaliwu o 

ogromnym potencjale na drodze do zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej” – mówi 

http://www.netzerotube.com/


                                                                                                                                                  
                                                                        

Angelo Baronchelli, założyciel i prezes AB, wydawcy Biomethane RNG Channel i NetZero 

Tube.   To nowe, międzynarodowe wyzwanie komunikacyjne jest inicjatywą wydawniczą Grupy AB, 

która od 1981 roku nieustannie stanowi punkt odniesienia dla zrównoważonych rozwiązań 

energetycznych dla firm.  Trzy kanały internetowe, połączone w portalu NetZero Tube, są pierwszą 

tematyczną siecią medialną poświęconą technologiom o kluczowym znaczeniu w dążeniu do zerowej 

emisji netto, której misją jest promowanie należytej i aktualnej wiedzy na temat tego zagadnienia, 

szerzenie globalnej debaty, a także tworzenie miejsca i oddawanie głosu głównym graczom na rynku, 

który zamierza odpowiedzieć na rosnące globalne zainteresowanie. 

 
AB ( www.gruppoab.com ) 

Istnieją różne sposoby działania. AB chce zaoferować najlepszy z nich w sektorze energii i zrównoważonego 

rozwoju. Rozwijanie innowacji dla dobra energii zawsze było naszym celem. Dlatego też, wiodąca rola AB w 

branży kogeneracji została poszerzona o biopaliwa, z systemami oczyszczania i skraplania biometanu oraz 

oczyszczania substancji emitowanych do atmosfery.  

Od 1981 roku stoimy u boku firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność, oszczędzając energię i 

ograniczając emisję zanieczyszczeń do środowiska. Fachowa wiedza, zdolności produkcyjne i wysoka jakość 

usług – wszystko to z myślą o zapewnieniu naszym klientom optymalnych rozwiązań w zakresie 

zrównoważonego rozwoju energetycznego.  

Grupa AB zatrudnia dziś ponad 1200 osób i posiada bezpośrednie oddziały w 20 krajach na całym świecie, w 

tym w Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej. „Made in Italy”, której główna działalność 

produkcyjna i technologiczna odbywa się w nowoczesnym ośrodku przemysłowym w Orzinuovi (BS, 

Włochy).  

Nasz codzienny obowiązek to zapewnienie „better way” naszym klientom. Ponieważ poprawa sposobu, w 

jaki oni produkują i pracują, jest naszym sposobem na przyczynienie się do budowania lepszego świata. 

 

NetZero Tube (www.netzerotube.com) 
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