11011011

INFORMACJA PRASOWA

luty 2018

FENSTERBAU FRONTALE 2018: Lepiej poinformowani
i połączeni w sieć!
 Nowość w roku jubileuszu:
FENSTERBAU FRONTALE FORUM, JobBoard i Guided Tours
 Pokaz specjalny ”Smart Home z oknami i drzwiami”
i ”Taste of Windays”
 Architects’ Area i Forum Architektura-Okno-Fasada
 Virtual Reality w komunikacji B2B
Z innowacjami na światową skalę wokół okien, drzwi i fasad w palecie
oferty aż 800 wystawiających przedsiębiorstw Targi FENSTERBAU
FRONTALE w dniach od 21 do 24 marca 2018 r. ponownie zadbały o
jedyny w swoim rodzaju przegląd rynku. Na dodatek interesujący
program specjalistyczny, który po raz pierwszy odbędzie się na forum
odczytów w hali 3A, oferuje liczne możliwości uzyskania informacji i
dokształcania na temat trendów w branży. Szczególy znajdą Państwo
online pod www.frontale.de/en/events.
Co dwa lata producenci okien, konstruktorzy fasad, stolarze, architekci oraz
przedstawiciele handlu informują się w Norymberdze o nowych systemach
profili, elementach budowlanych, szkle w architekturze, technikach
moco-wań, technikach bezpieczeństwa, maszyn, unrządzeń i wiele innych.
Dla Who-is-who branży Targi FENSTERBAU FRONTALE stanowią co dwa
lata nieodzowny termin, by międzynarodowej specjalistycznej publiczności
zaprezentować nowości. Wiodące Światowe Targi w 2018 r. obchodzą
jubileusz 30. lecia na swoim miejscu w Norymberdze.
Zwiedzający specjaliści znajdą interesujące innowacje nie tylko na dużych
stoiskach targowych – właśnie różnorodne formaty programu wnoszą sobą
ciekawe elementy poznawcze. I tak na przykład opłaca się zwiedzić nowe
forum FENSTERBAU FRONTALE FORUM razem z LOUNGE i JobBoard.
Na platformie prelekcji w hali 3A aktualne tematy branży jak cyfryzacja w
rzemiośle, automatyzacja budynków, bezpieczeństwo oraz skierowane pod
kątem praktyki porady dla rzemieślników stanowią centralne punkty, które w

nadających impulsy referatach eksperci będą omawiać przez cały czas
trwania targów. Wszystkie referaty tłumaczone będą symultanicznie na język
angielski i będzie można je śledzić w livestream za pośresdnictwem
www.frontale.de/en. Przylegająca do FENSTERBAU FRONTALE
LOUNGE oferuje możliwość pracy w sieci oraz chwilę wytchnienia,
natomiast w JobBoard spotkają się pracodawcy z pracobiorcami.
Poza tym po raz pierwszy odbędą się tematyczne obchody z przewodni-kiem
poruszające określone punkty ciężkości, np. automatyzacja budynków czy
zabezpieczenia antywłamaniowe. Wszystkie terminy oraz możliwość
zgłoszeń udziału znajdą Państwo pod www.frontale.de/en/guidedtours
Intelligentene sterowanie: ”Smart Home …
… oknami i drzwiami” brzmi motto tegorocznego pokazu specjalnego, który
NürnbergMesse organizuje wspólnie z ift Rosenheim. Na powierzchni
wystawowej 1-515 w hali 1 na przykładach drzwi, okien, fasad czy osłon
przeciwsłonecznych zwiedzający dowiedzą się, jak łatwe jest zastosowanie
nowoczesnej techniki Smart Home i jak poszczególne elementy budowli
można połączyć w jedną wspólną sieć. W strefach akcji prezentowane będą
napędy i czujniki, sposób ich montażu, okablowania, przyłączenia do układu
sterwania oraz ich integracji w systemie centralnym. Ponadto przedstawiany
jest przegląd możliwości technicznych będących aktualnie do dyspozycji
oraz ich korzystne i niekorzystne aspekty.
Podobnie osadzone w programie specjalistycznym Targów FENSTERBAU
FRONTALE są specjalistyczne seminaria na temat ”Innowacja z Szwajcarii”
które Wyższa Szkoła Zawodowa w Bernie (Berner Fachhochschule BFH) w
ramach cyklu imprez ”Taste of Windays” organizuje wspólnie z branżowymi
zrzeszeniami Szwajcarska Centrala Okna i Fasady (Schweizerische
Zentrale Fenster und Fassaden SZFF) oraz Szwajcarskie Zrzeszenie
Branżowe Branży Okna i Fasady (Schweizerischer Fachverband Fensterund Fassadenbranche FFF.
Tematem w 2018 r. jest również "Smart Home", od przemyślnej produkcji po
zautomatyzowaną technikę zamknięć.
Czwartek, 22 marca i piątek, 23 marca 2018 r.
godz. 10.30 do 12.30
Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, sala Budapest

Targi FENSTERBAU FRONTALE 2018: Lepiej poinformowani i połączeni w sieć!
Indromacja Prasowa – luty 2018

strona 2/5

Wskazuje drogę: Czerwony znaczy Architects’ Area
Na Targach FENSTERBAU FRONTALE 2018 czerwone logo Architects’
Area dokładnie wskazuje drogę efektywnego zwiedzania targów grupom
docelowym którymi są architekci i projektanci budownictwa. Na
odpowied-nio oznakowanych stoiskach otrzymają oni specjalny materiał
infromacyjny i kompetetne odpowiedzi na ich specyficzne pytania związane
z oknami, drzwiami i fasadami. Logo można znaleźć w bazie danych
wystawców i wyrobów pod www.frontale.de/exhibitors-products, które
zwiedzającym pomoże w przygotowaniu do targów i oferuje możliwość
ustalenia terminów u poszczególnych wystawców.
Forum Architektura-Okno-Fasada
W kombinacji z Architects’ Area Forum Architektur-Fenster-Fassade na
Targach FENSTERBAU FRONTALE już po raz dziewiąty w porze
przed-południowej drugiego dnia targów, w czwartek, 22 marca, oferuje
eks-kluzywnie dla architektów obojga płci nadzwyczajny program o
charakterze informacyjno-odczytowym. Tematy specjalistycznych targów
ujęte w szero-kim kontekscie przedstawią znamienici prelegenci. Pod
tytułem ”PO TEJ STRONIE FORMY – NASTĘPNY KROK” (DIESSEITS
DER FORM – NEXT STEP) Forum Architektury poświęca uwagę takim
tematom jak oszczędność energii i zasobów naturalnych, efektywność
energetyczna, biodywersyfikacja i długotrwałość, które od nowa definiują
poszukiwanie formy w architekturze. Prelegenci 9. Forum Architektury w
swoich odczytach nakreślą szkice aktualnego rozwoju.
Czwartek, 22 marca 2018 r.
godz. 10.30 do 15.00
Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, sala Tokio
Wyróżnienie młodych kadr: Konkurs MeisterAward 2018
Trzeciego dnia targów w centrum uwagi znajdą się najlepsi przedstawiciele
młodych kadr branży GFF w ubiegłym roku. W ramach organizowanego
przez Zrzeszenie Branżowe Szkło Okno Fasada Badenia-Wirtemberga
(Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg) konkursu
”MeisterAwards” wyróżniające się wyniki egzaminów teoretycznych i
praktycznych dokształcania młodych kadr kierowniczych w celu uzyskania
tytułu mistrza /mistrzyni w rzemiośle szklarstwa kształcących się w Średniej
Szkole Zawodowej Szkło, Okna i Budowa Fasad (Fachschule für Glas-,
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Fenster- und Fassadenbau, Karlsruhe), uhonorowane będą honorowym
dyplomem i nagrodami za osiągnięcia względnie uznania o łącznej wartości
bez mała 10.000 EUR. Dodatkowo wyróżni się 1. Zwycięzcę Federalnego
Konkursu o Najlepsze Wyniki Młodzieży Rzemieślniczej w zgłoszonych do
konkursu zawodach budowy okien i fasad, to znaczy wyróżniony będzie
najlepszy uczeń w zawodzie w roku szkolnym 2017.
Piątek, 23 marca 2018 r.
godz. 17.00
hala 3A, stoisko 3A-534
Virtual Reality: Nowe szanse dla planowania i zbytu
Tematowi trendu Virtual Reality (VR) NürnbergMesse poświęca oddzielny
areał akcji. W hali 3A, stoisko 3A-112, zarówno wystawcy jak i zwiedzający
mogą zanurzyć się w wirtualnym świecie okien. Szczególnie w fazie
doradztwa i planowania przy pomocy VR można zdobyć nowe kanały zbytu.
Po na Targach FENSTERBAU FRONTALE z sukcesem zakoń-czonym
projekcie pilotażowym NürnbergMesse chciałaby docelowo zająć pozycję
partnera wystawców w procesie integracji koncepcji VR.
Wgląd w technologie Virtual and Augmented Reality uzyskają również
zwiedzający FORUM: W czwartek, 22 marca 2018 r. o godz. 11.30 odbędzie
się odczyt na temat ”Immersive Medien” (”Media immersyjne”) z przykładami
zastosowania.
Bezpiecznie i korzystnie na skojarzone targi
Po powzięciu środków zaradczych w poprzedzającej imprezie, oraz by
zapobiec wysokiemu natężeniu ruchu dojazdów na Targi FENSTERBAU
FRONTALE i HOLZ-HANDWERK, skojarzone imprezy podtrzymują start
targów o godz. 10.00. Jak wykazały analizy, wystawcy i zwiedzający są w
lepszej sytuacji, jeśli mogą uniknąć porannych szczytów związanych z
dojazdami do pracy. Korzystne oferty ulgowe i rozszerzone rozkłady jazdy w
godzinach szczytu umożliwiają poza tym również w 2018 r. jako alternatywę
dojazd środkami komunikacji publicznej. W cenie biletu wstępu nabytego w
przedsprzedaży jak też w legitymacji wystawcy zawarte jest korzystanie z
komunikacji bliskiego zasięgu w strefie Nürnberg/Fürth/Stein. Poza tym
bilety jednodniowe jak też stałe nabyte w przedsprzedaży są od zakupionych
na miejscu tańsze o 10 EUR.
Wszystkie informacje pod www.frontale.de/easytravel
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Od końca lutego w App-Stores: FENSTERBAU FRONTALE App
Z aplikacją FENSTERBAU FRONTALE App dla iOS i Android zwiedzający
już w przedpolu mogą uzyskiwać informacje o wystawcach i wyrobach i
kodować je na swojej liście notatek. Natomiast na miejscu aplikacja ułatwia
orientację dzięki dynamicznemu planowi hal i wiadomościom w trybie push
na wypadek, gdy na osobistej liście notatek nastąpi jakaś zmiana.
Informacje pod www.frontale.de/en/app
Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów
Stefanie Haug, Lena Vogl
T +49 9 11 86 06-83 23
F +49 9 11 86 06-12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające i zdjęcia znajdą
Państwo pod: www.frontale.de/en/news
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