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31. Októbra 2012
Vážení obchodní priatelia,

dovoľte nám Vás touto formou pozdraviť a pripomenúť Vám uzávierku už 15.ročníka medzinárodného
odborného veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2013.
Máme veľkú radosť, že už dnes Vás môžeme informovať o účasti väčšiny tradičných klientov veľtrhu, ktorí
patria medzi nosné firmy z odboru TZB ako na Slovensku, tak i v zahraničí a o záujme z radov návštevníkov,
ktorí sa už teraz na našich webových stránkach registrujú.
Už dnes je plne obsadená najväčšia hala M-1 a z väčšej polovici aj haly M-2 a M-3. Samozrejme sme
pripravení zodpovedať všetky prípadné otázky ohľadom už potvrdených vystavovateľov a záujemcom
navrhnúť najvhodnejšie umiestnenie v rámci ešte neobsadených plôch.
Všetky kontakty a informácie nájdete na http://www.aquatherm-nitra.com a to aj vrátane noviniek v časti
News.
Opäť sa môžete tešiť na zaujímavý sprievodný program a na stretnutie s kolegami v príjemnej atmosfére
výstaviska v Nitre, ktoré svojou dostupnosťou a servisom nemá na Slovensku konkurenciu.
Pri príležitosti jubilejného ročníka sme rozšírili mediálnu kampaň doslova po celom Slovensku a vo všetkých
dostupných médiách. Predovšetkým na billboardoch, v TV, rozhlase, odborných a spoločenských periodikách,
na internete, tam všade bude Aquathermu plno, takže pozvanie na 15.ročník veľtrhu sa nebude dať od
januára 2013 prehliadnuť -to všetko je samozrejme umocnené stabilným miestom vo veľtržnom kalendári
odbornej verejnosti z celého Slovenska, tak i zo zahraničia, ktorá sa každý rok stále vo väčšom počte do Nitry
rada vracia.

Tešíme sa na Vašu odpoveď a spoluprácu pri ďalšom, už 15.ročníku veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2013.
S pozdravom,
Za MDL Expo s.r.o. - Organizátor veľtrhu
Ing.Jozef Domorád
Mgr.Michal Drážďanský
Za Slovenskú spoločnosť pre techniku prostredia - Hlavný odborný partner veľtrhu
Prof.Ing.Dušan Petráš,PhD.
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