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 Bu fuarın ziyaretçi, katılımcı ve alan sayıları FKM - fuar ve sergi sayılarının gönüllü kontrolünü 

sağlayan topluluğun standart tanımlarına göre belirlenir ve sertifikalandırılır. 
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 Yeni fuar danışma kurulu başkanı seçildi 

 Hackl Schorsch, sanal kızak duellosu ile Chillventa'da 
 

Chillventa 2016, olağanüstü başarılı üç günün ardından alan ve 

ziyaretçi bakımından belirgin bir şekilde büyüyerek son buldu. Bu 

yılda yine kendini en iyi yönleriyle gösterdi. 32.2061) uzman ziyaretçi 

ile 2014 yılına göre % 5 daha fazla gelen oldu. Ayrıca Chillventa çok iyi 

ve değişmeyen katılımcı sayısını onayladı: 9821) şirket. Bu yıl özellikle 

etkileyici olan alan büyümesiydi. Chillventa burada % 13'lük bir artış 

ile puan topladı. Fuardan bir gün önce Chillventa CONGRESS sektörü 

etkilemeyi başardı. 31 ülkeden 260 katılımcı ve uzman en üst düzey 

programı ve tüm dünyadan gelen birinci sınıf uzmanları görüp, ikna 

oldular. 
 

Chillventa, beşinci kez Nürnberg fuar alanını soğutma, klima, havalandırma 

ve ısı pompaları topluluğunun en büyük ve önemli, uluslararası sektör 

buluşmasına dönüştürdü. NürnberMesse yönetim kurulu üyesi Richard 

Krowoza "Chillventa 2016'dan çok memnun kaldık. Etkinlik, alan olarak 

tekrar belirgin bir şekilde büyüdü ve Nürnberg'e daha çok uzman ziyaretçi 

çekebildi. Tüm dünyadan gelen 982 şirket, 32.206 uzman ziyaretçiye 

ürünlerini sundular. Sektörün uluslararası öncü fuarı Chillventa Connecting 

Experts en iyi şekilde gerçekleştirildi. Katılımcı tarafındaki uluslararasılık 

üçte ikinin üzerindeydi. Yurt dışından gelen % 56 oranındaki ziyaretçi de, 

sektöre olan bağlılığın göstergesidir. Böylece Chillventa, NürnbergMesse 

alanının en değerli uluslararası etkinliklerinden biri oldu" şeklinde konuştu. 
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Chillventa, pazar katılımcılarının taleplerine yönelik kapsamlı ve detaylı 

uzman hizmetiyle, bileşenleriyle birlikte endüstriye çok iyi ve derinlemesine 

işaret ediyor, ayrıca soğutma, klima, havalandırma ve ısı pompaları 

alanlarına yönelik sistemleri ve uygulamaları sunuyordu. Güncel klima 

hedefleri, ECO Design, ayarlama ile elde edilen performans, ısı 

aktarımında yenilik gibi konular bu yılki Chillventa CONGRESS ve uzmanlık 

forumları fuarında odak noktasıydı. Bu esnada soğutma maddeleri de aynı 

şekilde merkezi bir rol almaktadır. 
 

Uzmanlar için bilgi birikimi: Chillventa CONGRESS 

Chillventa Connecting Experts sloganı Chillventa'nın sadece fuar hollerinde 

hissedilmez, uzmanlık programına da yansıtılır.  

Chillventa uzmanlık programı koordinatörü Dr. Rainer Jakobs, bu yıl yine 

uzmanların hem fuardan bir gün önce Chillventa CONGRESS ile hem de 

fuar hollerindeki forumlarla en yüksek seviyedeki bilgilere erişmelerini 

sağladı. 

Fuardan bir gün önceki konferans 31 ülkeden gelen 260 katılımcıya 

kapsamlı ve yüksek kaliteli bilgi sunmaktadır. "Uluslararası soğutma 

sektörü, klima hedefleri ve klima politikası, ev aletleri soğutma tekniği 

trendleri, Organic Rankaine Cycle, EPEE Gapometre, pazar denetimi ve 

yüksek sıcaklık ısı pompaları gibi konuları tartıştı. 
 

Hollerde uzmanlık bilgisi 

Uzmanlık forumlarında güncel ürün gelişimi, yenilikler ve kullanım hakkında 

180 üzerinde sunum gerçekleştirildi. Güç etkinliği, güç tasarrufu ve 

soğutma maddeleri Hol 9'da (kullanım, eğitim ve ayarlama tesisi) 

tartışılırken, Hol 7A'da soğutma tekniği ve forum Hol 4A'da klima, 

havalandırma ve ısı pompaları hakkında her şey gösterildi. Birçok uzman 

sunumu, katkısız uzmanlık bilgileri aktarırken bir yandan da münferit 

konularla derinlemesine ve dikkatlice ilgilenme fırsatı verdi. 

Ayrıca odak noktasında yeni soğutma maddesi karışımları ve onların 

kullanımı, güvenlik konuları, soğutma kulelerini hijyenik ve güvenli şekilde 

işletme, Nesnelerin İnternet'i (IoT) veya zanaatçılık eğitiminde R744 

bulunuyordu. Forumlardaki yüksek ziyaretçi katılımı, konulara olan büyük 

ilgiyi gösterdi. 
 

Ziyaretçi ve katılımcılar için uluslararası sektör buluşması 

Chillventa etkinlik yöneticisi Daniela Heinkel "Chillventa CONGRESS ve 

uzmanlık forumları ile Chillventa Nürnberg fuar alanının en yüksek 

uluslararasılık oranı olan etkinliklerden biridir. Geçmiş yıllara bakıldığında 

bu yılki etkinlikten de açıkça anlaşıldığı üzere hem katılımcılar hem de 

ziyaretçiler tarafından olmak üzere uluslararası olması bakımından artı 

puan topladı. Burada sektör buluşmaktadır" diye belirtti. 
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Yeni düşünsel lider 

Chillventa bugün sadece uzmanlık, ziyaretçilerin ve katılımcı şirketlerin 

değil ayrıca tüm önemli kurumların ve yerel ve yabancı gazetecilerin 

buluştuğu ve bilgi alışverişi yaptığı bir platformdur. NürnbergMesse bu 

etkinlikten itirbaren VDKF'nin yeni düşünsel lider olduğunu açıklamıştır. 

 

Ziyaretçiler Chillventa'dan çok memnun kaldılar 

Karar veren tarafın yüksek oranı, fuarın ne derecede önem arz ettiğinin 

altını çizmektedir. On uzman ziyaretçiden sekizi doğrudan, dolaylı veya 

danışma yardımı sağlayarak satış veya pazarlama işlemine dahil 

olduklarını bildirdi. Uzman ziyaretçilerin yaklaşık %95'i Chillventa'nın 

sunduklarından çok memnun veya memnun. Sektöre olan büyük bağlılık 

2018 yılında yeniden Chillventa'ya katılma amacında da kendini gösteriyor. 

On kişiden dokuzu bir sonraki Chillventa'yı ziyaret edeceğini bildirdi. 

 

Katılımcılar Chillventa 2016' dan çok memnun 

Chillventa'nın dolu fuar alanındaki atmosfer bu yıl da yine mükemmeldi. 

Bunu bir yandan uzman ziyaretçiler bir yandan da katılımcı şirketler 

sağladı. Her iki taraf da doğru taraflar ile karşılaştı. Bu pozitif resim, 

bağımsız katılımcı anketininde altını çizmektedir. Katılımcı şirketlerin %93'ü 

bu etkinliğin onlar için başarılı geçtiğini bildirdi. Yaklaşık %94'ü yeni iş 

bağlantıları kurarken, on kişiden dokuzu da fuar sonrası iş ilişkisi 

beklemekte. Fuar devam ederken katılımcıların %88'i, 2018'de tekrar 

katılacağını belirtti. 
 

Özel sunumlar uzman piyasasını etkiledi 

Sergiye katılanların standları ile ilgili yeniliklerin yanı sıra enerji bakımından 

etkili hesap merkezleri, endüstriyel ve ticari ısıtma pompaları ve aynı 

şekilde klima ve mekan havası tekniğine yönelik tesislerde enerjik denetim 

konularındaki üç özel sunum da son derece etkili oldu. Katılım 

olağanüstüydü ve şu fikrin altını çiziyordu: Chillventa Connecting Experts. 

Özel sunumlar hakkında daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: 

www.chillventa.de/programme 
 

Chillventa AWARD – Uzman takım performansı ödüllendirildi 

Chillventa 2016 fuarında ilk kez Chillventa AWARD ödülü verildi. Bu ödül 

örnek teşkil eden ve teknik standartları aşan bir ortak çalışmayla işlevsellik, 

enerji tüketimi ve teknik yeniliklerle ilişkili bir proje gerçekleştirmiş olan bir 

uzmanlar ekibini (tasarımcılar, sistem inşaatçıları, sipariş verenler / 

işletmeciler) işaret ediyordu.  
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Ve kazanan … 

 

Kategori büyük soğutucu: 

Proje: Paulaner bira fabrikası için amonyak soğutucu merkezi 

 

Klima teknolojisi kategorisinde kazanan: 

Proje: Rupp + Hubrach firması için geleneksel bir pistonlu 

kompresöre sahip soğutucunun ikamesi 

 

Isı pompaları alanında kazanan: 

Proje: dm marketleri için mağaza bina tesisi konsepti 

 

Endüstriyel soğutma için yarışı kazanan: 

Proje: R134a/R744- Östringen'de bulunan Cytec Solvay'deki soğutma 

ve derin dondurucu odaları için kaskat 

 

Jüri özel ödülüne layık görünen: 

Proje: Yeni yapı TWK – Karlsruhe'de bulunan Stutensee'deki Test- und 

Weiterbildungszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH 

 

Kazananlar açıklandıktan sonra tüm projeler uzman forumların 

çerçevesinde Chillventa'da tanıtıldı. 

 

Projeler ve kazananlar hakkında daha fazla bilgiye şu adresten 

ulaşabilirsiniz: www.chillventa.de/en/news 

 
Kai Halter yeni fuar danışma kurulu başkanı seçildi 

Chillventa açılış kutlaması çerçevesinde ve üçüncü gün gerçekleştirilen fuar 

danışma kurulu oturumu esnasında fuar danışma kurulu başkanı Hans-

Joachim Socher'e veda edildi.  Onun yerine ebm-papst pazarlama 

departmanı müdürü Kai Halter başkanlığa atandı. "Hans Joachim Socher'e 

yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür eder ve Kai Halter bu önemli 

görevi üstlendiği için mutluluk duyarız. Chillventa'nın ilk anından beri dahil 

olan, sektörü iyi tanıyan ve kurulun uzun yıllardır üyesi olan bir başkana 

sahip olacağız", diye belirtti NürnberMesse yönetim üyesi Richard Krowoza. 

Kai Halter fuar danışma kurulu üyeleri tarafından seçilmiş olup bu seçimi 

kabul etmiştir. Yetki süresi yasal olarak iki etkinlik boyunca geçerlidir. 

Chillventa fuar danışma kurulları, şirketlerden bağımsız fuarın belirli bir 

hizmet birimini tanıtırlar. "Fuar danışma kuruluna güvenleri için teşekkür 

ederim ayrıca seçimi memnuniyetle kabul eder ve yeni görevleri 

sabırsızlıkla beklerim" diye belirtti Kai Halter. 
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Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Georg Hackl Chillventa'da 

Daha çok Hackl Schorsch olarak bilinen Georg Hackl, Chillventa'ya ünlü bir 

yüz kattı. Çoklu olimpiyat şampiyonu ve on kez kızak yarışı şampiyonu olan 

Hackl Schorsch, imza dağıttı, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi ve çekiliş ile üç 

adet yarış kızağı hediye etti.  Ayrıca üç fuar günü boyunca sanal kızak 

duellosu gerçekleştirildi. Daha fazla bilgi:  

www.chillventa.de/en/hackl-schorsch 
 

Chillventa ve sektörünüz hakkında diğer bilgileri ayrıca basın metinleri, 

geçmiş makaleleri, filmleri ve fotoğrafları Chillventa'nın yeni oluşturulan 

Newsroom bölümünde bulabilirsiniz: chillventa.de/en/news 

 

Güncel filmleri Chillventa You Tube kanalında da bulabilirsiniz: 

www.chillventa.de/youtube 

 

Bizi şuaradan da takip edin, twitter: @chillventa ve 

facebook: www.facebook.com/Chillventa 
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