predstavuje

AQUATHERM NITRA
5. – 8. 2. 2019

SME S VAMI UŽ 20 ROKOV
OHLIADNUTIE SA ZA ROČNÍKOM 2017
Správa
budov

| kľúčová udalosť v obore na Slovensku
…ďakujeme Vám
| prechod na dvojročný cyklus
…chápeme Vaše problémy
| striedanie veľtrhu s Aquatherm Praha
…spoločné záujmy

Technické
zariadenie
budov
Riadenie
a monitoring
budov

Ekologické
systémy
budov

Zdravé
vnútorné
prostredie
budov

Projektovanie
a design
budov
Energie
budov

| 13 000 návštevníkov za 4 dni, z toho 74% bolo B2B
…unikátny pomer v rámci Slovenska
| areál sa dá prejsť suchou nohou
…spojenie hál F a M1 vyhrievaným tunelom
| registrácia návštevníkov pod strechou …už žiadne dáždniky vo fronte
| spojenie s konferenciou TECHFÓRUM …spoločný cieľ/spoločné auditórium
| mobilná aplikácia pre návštevníkov a vystavovateľov zdarma …spájame Vás
| rozdelenie do hál podľa nomenklatúr …ste medzi svojimi

www.aquatherm-nitra.com

AKÝ BUDE AQUATHERM NITRA 2019???
| denne rozdáme 20 tabletov …dohromady 80 výhier pre Vašich návštevníkov
„20 rokov s Vami“
| mobilná aplikácia ATapp© pre Android i iOS …už bez obmedzenia
| rozšírenie PR aj o on-line médiá …neuberáme, ale pridávame
| a naviac?
.„Deň starostov“, po úspechu na pražskej edícii veľtrhu aj v Nitre. A čo to bude
znamenať? Nový okruh návštevníkov veľtrhu z miestnej samosprávy, ktorí majú
na starosti investície, problematiku smart cities, obnovu infraštruktúry a správu
budov a miest, z titulu príjemcov zo štátneho rozpočtu a dotačných programov.
• Časť odborná - prezentácia, prednášky a pod.
• .Č asť veľtrhová – organizovaná prehliadka veľtrhu
Tak trochu iné „Job Expo“…sprostredkujeme kontakt medzi Vami, študentami a novými
absolventami technických oborov odborných škôl. Založte s nami novú tradíciu.
, po úspechu na pražskej edícii veľtrhu aj v Nitre …dajte o sebe
vedieť ešte pred veľtrhom. Distribúcia poštou na 18 000 odberateľov.
4 dni veľtrhu = 4 dni konferencií, seminárov, prednášok…
Deň starostov, Techfórum 2019, TZB-info.cz, Spoločnosť pre techniku prostredia,
firemné prezentácie pro uzavreté auditórium.

KONTAKT
MDL Expo s.r.o., Šmeralova 170/31, CZ-170 00 Praha 7
+421 948 955 721, +420 720 315 315
aquatherm-nitra@mdlexpo.cz

www.aquatherm-nitra.com

