veletrhy a konference

Aqua-therm Praha 2010
na letňanském výstavišti
Ve dnech 23. až 27. listopadu 2010 se v Pražském veletržním areálu (PVA) v Praze-Letňanech uskuteční sedmnáctý ročník tradičního odborného veletrhu vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky, Aqua-therm
Praha 2010. Doménou veletrhu budou kotle, armatury, tepelná
čerpadla, sluneční kolektory, vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení. Na veletrh však přijedou vystavovat i firmy působící v oboru měření, řízení a regulace a projektování systémů
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Obr. 1. Loňský ročník veletrhu Aqua-them Praha přilákal na letňanské
výstaviště mnoho návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti

měření a řízení. Chybět nebudou ani stánky s informační a komunikační technikou pro řízení techniky budov. Veletrh Aqua-therm Praha 2010 se bude konat pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, Hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy.
Těžištěm doprovodného programu je konference TZB 2010, jejímž garantem je Společnost pro techniku prostředí. Konference poskytne příležitost seznámit se s trendy a novinkami v oblasti techniky zařízení budov. V rámci konference TZB 2010 proběhne i kulatý stůl s názvem Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce
2020. Doprovodný program dále nabídne semináře vedené profesionály z praxe určené laické veřejnosti, jejichž zaměření vychází z nejdiskutovanějších témat na odborném serveru www.tzb-info.cz. Tento
server je odborným partnerem veletrhu.
Pražský Aqua-therm si udržel přízeň vystavovatelů i návštěvníků i v době krize a v roce 2009 se ho zúčastnilo 330 vystavovatelů z dvanácti zemí, kteří obsadili čistou výstavní plochu
7 608 m 2. Branami výstaviště v pražských Letňanech prošlo
36 670 návštěvníků, z nichž více než polovina (19 985) byli odborníci a obchodníci.
Pořadatel veletrhu, Progres Partners Advertising, spol. s r. o., pořádá veletrh Aqua-therm pravidelně také ve slovenské Nitře a v Moskvě, kde spolupracuje s Reed Elsevier Russia. V příštím roce se Aquatherm Nitra 2011 a Aqua-therm Moskva 2011 uskuteční ve stejném
termínu, a to od 8. do 11. února 2011.

Všechny novinky z oblasti vytápění,
klimatizace, ventilace a sanity od více
než 250 vystavovatelů najdete
na jednom místě pouze na veletrhu
Aqua–therm Praha. Veletrhu se účastní
většina významných značek z oboru
a zdarma můžete navštívit praktické
semináře konané pod hlavičkou
odborné konference TZB 2010.

Více na www.aqua-therm.cz

SLEVA NA VSTUPENKU 40 Kč
jméno: ...................................................................................
ulice: .......................................................................................
město, PSČ: ...........................................................................
e-mail: .....................................................................................
Prosíme vyplnit čitelně (tiskacím písmem). Souhlasím s vedením mých osobních
údajů v databázi návštěvníků veletrhu AQUA-THERM do odvolání souhlasu.

Tento inzerát platí jako poukázka, kterou vyměníte u pokladen
za zlevněnou vstupenku v ceně 40 Kč.
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