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E-news November´12
Viac ako 2/3 výstavných plôch už obsadená
Už dnes sú plno obsadené haly M-1 (napr. Atmos, Attack, Baxi, Herz, Immergas, Meta-Gas,
Procom, Ptáček velkoobchod, Regulus, Tatramat, Viadrus, Viessmann, Weishaupt, ...) a M-2 (napr.
Asociace podniků topenářské techniky ČR, Certima, Danfos, Fénix Slovensko, Ivar, Samtec, Satec,
Slokov, Steno, V.I. Trade, … ) a intenzívne pracujeme na hale M-3.
Samozrejme sme pripravení zodpovedať všetky prípadné otázky ohľadom už potvrdených
vystavovateľov a záujemcom navrhnúť najvhodnejšie umiestnenie v rámci ešte neobsadených
plôch.

Novinky v reklame
Pri príležitosti jubilejného ročníka sme rozšírili mediálnu kampaň doslova po celom Slovensku a vo
všetkých dostupných médiách. Len náhodne, voľné vstupenky ako v odborných aj spoločenských
periodikách, tridsať rozhlasových reklám a rovnaký počet TV reklám LEN v hlavných časoch
(Markíza, TA3, Rádio Slovensko, Rádio Express a iné). 2880x uvidia ľudia pozvanie na tohtoročný
ročník v 11 najväčších slovenských mestách na LED obrazovkách a tiež na 150 billboardech po
celom území Slovenské republiky.
Novinky na veľtrhu
Novinkou pre jubilejný ročník bude prezentácia tureckých a poľských firiem z odboru TZB a opäť sa
môžete tešiť na zaujímavý sprievodný program so zameraním na alternatívne zdroje, energetickú
nezávislosť apod. pod taktovkou odborných partnerov veľtrhu Slovenské spoločnosti pre techniku
prostredia a odborného portálu tzb-info.cz.
On-line registrácia návštevníkov
Už dnes môžete registrovať vstup na veľtrh bezplatne pre Vašich klientov a partnerov na:
http://www.aquatherm-nitra.com/navstevnici/
Všetky informácie nájdete na http://www.aquatherm-nitra.com.
Tešíme sa na spoluprácu pri ďalšom, už 15.ročníku veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2013.
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