POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
K dnešnímu dni je již 90% plánovaných ploch
obsazeno, a to opět podle hlavních nomenklatur
veletrhu: vytápění, vzduchotechnika a klimatizace,
měření a regulace a sanitární
technika. Samozřejmě jsme i nadále připraveni
okamžitě jednat se všemi zájemci o podmínkách
jejich účasti, a to již nad hotovými plány
výstavních ploch. Náš obchodní tým je Vám plně
k dispozici. Děkujeme a těšíme se na osobní
setkání!
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Konference „SRI 100%“
Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředí.
Poslední evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD3) z roku 2018 potvrdila, že i nadále
je nutno hledat způsoby, jak snížit spotřebu energie v budovách a proto bychom rádi našim odborným
návštěvníkům z řad projektantů a montážních firem a ve spolupráci s partnery připravili malou „exkurzi“ do
komplexního řešení problematiky budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Rádi bychom Vám nabídli aktivní účast v rámci této sekce, která zahrnuje čtyřdenní prezentaci Vaší
společnosti v hale 2D a 4 formou tzv. informačních „check pointů“ a s tím spojených komerčních
vstupů do programu. Doba konání konference je zatím stanovena na středu 4.3. a čtvrtek 5.3.2020 s
celodenním programem, přičemž všichni účastníci konference budou mít vstup zdarma (včetně vstupu na
veletrh).

... ale tohle je Aquatherm Praha 2020!
90% výstavních ploch je již ze strany zájemců potvrzeno a návštěvníci si v příštím roce přijdou na své,
jak s ohledem na počet a rozsah expozic, tak i na obsah doprovodného programu.
Těšit se můžeme na projektanty z ČKAIT, montážní a servisní firmy, na Den starostů se SMO ČR, na
chytré budovy během konference SRI 100%.
Budeme mluvit o vodě, výměně kotlů, stavebnictví 4.0, EXPO Dubaj 2020.
Opět budou vycházet noviny Aquatherm Times a používat budete moci i aplikaci pro návštěvníky i
vystavovatele AT App®.
Vitruviánský muž – nejslavnější kresba Leonarda da Vinciho vyjadřuje přesvědčení, že na proporcích
lidského těla je založena harmonická krása ... Aquatherm Vituvián ZDE.

DEJTE O SOBĚ VĚĎET JEŠTĚ
PŘED VELETRHEM
Aquatherm Times č.3 jehož součástí bude i
barevný katalog veletrhu, bude opět distribuován
na 35.000 odběratelů. Jsme připraveni Vám
udělat rezervaci ať pro inzerát, PR článek,
reportáž apod. Opět držíme cenovou politiku tak,
aby příjmy z inzerce pokryly pouze náklady na tisk
a distribuci.
V případě zájmu o spolupráci nad obsahem,
inzercí apod. podrobnější informace o budoucích
číslech novin naleznete ZDE.
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