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veletrhy a konference

Osmý mezinárodní odborný veletrh s kon-
gresem se zaměřením na průmyslové arma-
tury pod názvem Valve World Expo se usku-
teční 27. až 29. listopadu 2012 již podru-
hé v Düsseldorfu. Po úspěšné düsseldorfské 
premiéře v roce 2010 bylo již čtyři měsí-
ce před zahájením veletrhu přihlášeno více 
než 500 vystavovatelů z 36 zemí. Obsazeno 
bude přes 15 000 m2 
výstavní plochy v pa-
vilonech č. 3 a 4. Do-
provodná konferen-
ce proběhne v souse-
dícím kongresovém 
centru Jih (CCD Süd).

„V roce 2012 chce-
me dosáhnout ještě 
lepšího výsledku než 
v roce 2010, i když 
to byla tehdy počtem 
535 vystavovatelů na 
ploše 13 542 m2 vel-
mi dobrá bilance,“ 
říká Fried rich-Georg 
Kehrer, ředitel veletr-
hu Valve World Expo. 
„Proto jsme se zá-
měrně rozhodli obsa-
dit i v roce 2012 dva 
veletržní pavilony, aby 
mohl veletrh trvale 
a zdravě růst,“ dodá-
vá pan Kehrer. 

Dosud přihlášené 
evropské firmy pochá-
zejí především z tra-
dičních průmyslových 
zemí: z Itálie, Němec-
ka, Velké Británie, 
Španělska a Nizozemí. 
Ze zámoří se veletrhu 
zúčastní četné firmy 
z Tchaj-wanu, Číny, 
Jižní Koreje a přede-
vším ze Spojených stá-
tů amerických. Patnáct 
již nyní přihlášených 
firem z USA obsadí 
více plochy než všech-
ny firmy z USA před 
dvěma lety. Všeobec-
ně se projevuje trend 
rostoucí veletržní prezentace, což je patrné na 
větších a nákladněji pojatých expozicích. Vý-
razněji zastoupeny jsou na letošním veletrhu 
Valve World Expo také japonské a jihokorej-
ské firmy. Všechny vedoucí výrobci z oboru 
budou zkrátka při tom (obr. 2). 

Další informace je možné získat na inter-
netovém portálu www.valveworldexpo.com 
nebo www.valveworldexpo.de. 

Veletrh Valve World Expo 2012 v Düsseldorfu

Konference Valve World 

Po celé tři dny konání veletrhu Valve 
World Expo 2012 bude v kongresovém cen-
tru probíhat konference Valve World. Nejen 
regulace průtoku, ale také materiály a tech-
nologie používané při výrobě armatur a dal-
ší témata budou předmětem přednášek před-

ních odborníků v oboru a také mnoha semi-
nářů. Hlavními tématy konference budou: 
údržba a oprava, metody těsnění, regulační 
ventily, použití v těžkých podmínkách, in-
spekce a zkoušení apod. Vedle sekce před-
nášek bude na konferenci Valve World také 
uspořádáno šest seminářů, které se zaměří 
např. na kvalitu odlitků pro arma tury apod.

Prodej vstupenek on-line

Od konce července je na internetovém 
portálu veletrhu otevřen prodej vstupenek. 
Podstatnou předností internetové vstupenky 
je výrazně výhodnější cena oproti vstupence 
zakoupené ve vstupních pokladnách. Pomocí 
několika málo kliknutí myší lze doma nebo 
v kanceláři vstupenku vyhotovit a vytisknout 
(www.valveworldexpo.com/1130). Při vstu-
pu na veletrh Valve World Expo bude mož-
né vstupenku přidržet u turniketu, který se 
návštěvníkovi následně otevře. Vstupenka je 
současně použitelná jako bezplatná jízdenka 
veřejné hromadné dopravy rámci dopravního 
spojení v oblasti Rýn-Ruhr. 

Denní vstupenka objednaná on-line stojí 
pouze 29 eur a zakoupená v pokladně 39 eur. 
Za permanentku zakoupenou on-line zaplatí 
návštěvník 45 eur, zatímco v pokladně bude 
stát 55 eur. 

Ještě pohodlnější je koupě vstupenky 
prostřednictvím chytrého telefonu. Vstupen-
ka, kterou si do něj návštěvník stáhne, platí 
jako digitální doklad pro vstup na veletrh. 
Tuto digitální variantu ovšem nebude mož-
né použít jako bezplatnou jízdenku.

Všechny informace k dispozici

Potřebné informace týkající se Valve 
World Expo 2012 nabízí nyní informační 
systém o veletrhu. Návštěvníci se mohou při-
pravit na veletrh předem a vyhledat si novin-
ky o veletrhu a jeho vystavovatelích, sezna-
my vystavovaných produktů, k dispozici je 
interaktivní plán výstaviště a množství dal-
ších informací. Aplikace je bezplatná, v ja-
zycích němčina a angličtina. Informační sys-
tém bude možné stáhnout do smartphonů 
a tabletů prostřednictvím Apple AppStore, 
popř. Androidu. 

(Veletrhy Brno) 

Obr. 3. Regulace průtoku má významné místo 
v průmyslových provozech i v budovách

Obr. 1. Průmyslové armatury všech velikostí budou k vidění na Valve 
World Expo v Düsseldorfu

Obr. 2. Veletrhu Valve World Expo se zúčastní všechny významné 
firmy v oboru průmyslových armatur




