Kvìten 2015

Vážení vystavovatelé, vážení obchodní pøátelé,
dovolte nám informovat Vás o dìní kolem pøíprav veletrhu Aqua-Therm Praha 2016.

Aqua-Therm Praha 2016 opìt s velkou podporou
Už dnes Vám mùžeme slíbit opìtovnou podporu lídrù jednotlivých oborù nomenklatury
veletrhu, a za to zpìtnì všem dìkujeme. V tìchto jarních dnech probíhají první jednání o
úèasti jak s loòskými úèastníky tak i s klienty, kteøí se posledního roèníku neúèastnili.
Výsledek ve formì jmenovitého seznamu, který budeme nadále aktualizovat, mùžete již
dnes vidìt na titulní webové stránce veletrhu www.aquatherm-praha.com.

Aqua-Therm Praha 2016 ... opìt mnoho novinek
·
visaèky pro všechny návštìvníky s QR kódem (email, pozice, bydlištì)

vè.
možnosti skenování vystavovateli pomocí vlastních chytrých telefonù
·
v tìchto dnech jednáme s pøedstaviteli Evropské unie o konkrétní podobì
spolupráce formou jak pøímé záštity tak hlavnì úèasti na doprovodném programu
k veletrhu, vèetnì zaøazení veletrhu do databází a výstupù Evropské unie
·
pro posílení rozvoje obchodních vztahù mezi Italskou republikou a Èeskou
republikou jsme pro nadcházející roèník veletrhu navázali spolupráci s Italskoèeskou obchodní a prùmyslovou komorou (www.camic.cz). Jejím prostøednictvím
se zamìøíme na akvizici odborných skupin návštìvníkù z Itálie za úèelem B2B
setkání s našimi vystavovateli

Rodina Aqua-Thermù za hranicemi
Dovolte nám, pozvat Vás k úèasti popø. k návštìvì nìkolika veletrhù z velké rodiny AquaThermù. Naše agentura pro Vás pøipraví zvýhodnìné podmínky úèasti minimálnì na
veletrhu Aqua-Therm v Nitøe, Vídni, Moskvì a novì také Varšavì.

16. - 18.9 2015

26. - 29.1. 2016

9. - 12. 2. 2016

2 – 5. 2. 2016

Naši partneøi Vás informují
·
kongresový sál výstavištì PVA Letòany k dispozici pro úèely setkání s Vašimi

partnery nebo zamìstnanci za zvýhodnìných podmínek, a to nejenom bìhem
konání veletrhu ... více
·
redakce Stavebních a investorských novin pro Vás pøipravila sérii videoreportáží o
vybraných novinkách veletrhu ISH 2015 ... více

21. roèník veletrhu Aqua-Therm Praha 2016 se koná pod záštitou:

Ve spolupráci s hlavními partnery:

Mediální partneøi:

