
 

 
 

 

 

 

TISKOVÁ INFORMACE únor 2018 

 

 

Chillventa AWARD jde do druhého kola 

 

 Cena Chillventa AWARD 2018 bude udělena ve čtyřech kategoriích 

 Slogan „Connecting Experts“ skutečně ožije 

 Chillventa očekává nové rekordy 
 

Premiéra Chillventa AWARD 2016 se vydařila a byla pro společnost 

NürnbergMesse a nakladatelství Bauverlag dostatečným důvodem, 

aby prestižní cenu uspořádaly znovu a předaly ji oceněným na 

říjnovém veletrhu Chillventa. Cena se uděluje za jedinečné expertní 

týmové projekty ve čtyřech kategoriích: chlazení v komerčním 

sektoru, chlazení ve velkém rozsahu, klimatizace a tepelná čerpadla. 

Rozesláním podkladů pro kandidáty teď byl ročník Chillventa AWARD 

2018 oficiálně zahájen. 

 

Chillventa je víc než jen renomovaný veletrh s mezinárodním záběrem. 

Rozjíždějí se na něm projekty, jsou nastavovány trendy a trhu jsou poprvé 

prezentovány inovační produkty. Chillventa je v současné době 

bezpochyby největším a nejvýznamnějším veletrhem chladicí techniky, se 

segmenty klimatizace, ventilace a tepelná čerpadla. Také v roce 2018 vše 

nasvědčuje úspěchu. Co do plochy i počtu vystavovatelů počítají 

organizátoři s dalším nárůstem. V Norimberku se setkávají zástupci oboru 

a odborníci z celého světa: Chillventa Connecting Experts. 

 

„Málokteré odvětví je tak novátorské a vynalézavé jako oblast chlazení, 

klimatizace, ventilace a tepelných čerpadel. To se prokázalo také při udílení 

ceny Chillventa AWARD 2016. Úspěch premiéry a vynikající zpětná vazba 

z oboru pro nás byly dostatečným důvodem, abychom cenu uspořádali i v 

roce 2018. Těšíme se na přihlášky, posoudíme ty nejlepší, nejzajímavější a 

nejinovačnější projekty ve čtyřech kategoriích a udělíme jim cenu Chillventa 

AWARD. Chillventa je ideální platformou pro cenu na této úrovni,“ říkají 

iniciátoři Chillventa AWARD Christoph Brauneis, šéfredaktor periodik KKA 

a tab a člen poroty, a Daniela Heinkel, šéfka veletrhu Chillventa ve 

společnosti NürnbergMesse.  
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Chillventa AWARD – cena za týmovou práci expertů 

Chillventa AWARD pořádá společnost NürnbergMesse ve spolupráci s 

nakladatelstvím Bauverlag, které vydává odborné časopisy KKA Kälte 

Klima Aktuell a tab – Das Fachmedium der TGA-Branche. Cenu Chillventa 

AWARD dostávají týmy odborníků (projektantů, konstruktérů, 

klientů/provozovatelů), které příkladnou spoluprací nad rámec technických 

norem realizovaly projekt vynikající svou funkčností, spotřebou energie a 

technickými inovacemi. Porota se při hodnocení – v souladu se sloganem 

„Chillventa Connecting Experts“ – zaměřuje zejména na interakci mezi 

účastníky projektu od stanovení úkolu přes plánování a výstavbu až po 

provoz zařízení. U projektu přihlášeného do soutěže musí být zřejmá 

kvalita, které bylo dosaženo plánováním v úzké spolupráci s partnery. 
 

Porota Chillventa AWARD bude vedle těchto bodů brát v úvahu také výše 

uvedené aspekty: funkčnost, spotřebu energie a technické inovace. 

Zohledněno bude také dodržení rozpočtu a časového harmonogramu, 

environmentální aspekty, certifikace apod. Chillventa AWARD hodnotí 

všechny typy chladicích zařízení, klimatizací nebo systémů tepelných 

čerpadel (v novostavbách i při rekonstrukcích), který byly realizovány v 

Evropě. Přihlásit lze projekt realizovaný na vlastní odpovědnost a 

dokončený nejpozději v okamžiku uzávěrky přihlášek. Dokončený projekt 

smí být maximálně dva roky starý. 
 

Kdo se může do soutěže Chillventa AWARD přihlásit? 

K účasti se mohou přihlásit zadavatelé/provozovatelé, projektanti stejně 

jako konstruktéři, jednotlivci i pracovní kolektivy, jejichž sídlo se nachází v 

některé evropské zemi. Musejí při tom explicitně uvést zúčastněné 

partnery. Přihlásit se nemohou průmysloví výrobci komponentů a systémů 

ani obchodníci s takovým zbožím. Zástupci průmyslu a obchodu však 

mohou osoby oprávněné k účasti v přihlášce bez problémů podpořit. 
 

Porota Chillventa AWARD ve hvězdném obsazení 

 Christoph Brauneis, šéfredaktor, KKA a tab 

 Prof. Dr.-Ing. Michael Deichsel, Vysoké učení technické Georga 

Simona Ohma v Norimberku 

 Rolf Harig, Harig GmbH 

 Dr. Rainer Jakobs, informační centrum pro tepelná čerpadla a 

chladicí techniku IZW 

 Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pfeiffenberger, FH Gießen-Friedberg, 

Fachverband Gebäude-Klima 

 Bertold Brackemeier, Senior Manager Public Relations, 

NürnbergMesse 



 

Chillventa AWARD 
Tisková informace – únor 2018 strana 3/3 

Předávání cen už podruhé na veletrhu Chillventa 2018 

Chillventa AWARD se uděluje ve čtyřech kategoriích: chlazení v 

komerčním sektoru, chlazení ve velkém rozsahu, klimatizace a tepelná 

čerpadla. Ceny v jednotlivých kategoriích budou vítězným projektům 

předány v průběhu veletrhu Chillventa dne 16. října 2018. 

 

Ohlédnutí a výhled do budoucna: Chillventa pokračuje v úspěchu 

Edice Chillventa 2016 přesvědčila všemi svými parametry. 

S 32 206 odbornými návštěvníky ze 118 zemí dosáhl veletrh Chillventa 

zatím nejlepšího výsledku. Proti předchozímu ročníku zaznamenal nárůst o 

5,3 %. Stejně potěšujících bylo 981 vystavovatelů. Už dnes, šest měsíců 

před zahájením veletrhu, nasvědčuje vše tomu, že se vydaří i Chillventa 

2018: „Už teď můžeme vycházet z toho, že Chillventa se v roce 2018 opět 

rozroste. Je velice pravděpodobné, že výstavní plochou i počtem 

vystavovatelů minimálně potvrdíme vynikající dřívější výsledky, nebo je 

dokonce předčíme,“ vysvětluje Daniela Heinkel, šéfka veletrhu Chillventa 

ve společnosti NürnbergMesse. Podrobnější informace: www.chillventa.de 

 

Mezinárodní síť kontaktů v oblasti chlazení a klimatizace 

Přední oborový veletrh Chillventa a European Heat Pump Summit v 

Norimberku, ACREX India a European Pavilion powered by Chillventa na 

veletrhu China Refrigeration dokládají, že společnost NürnbergMesse v 

posledních letech vybudovala impozantní, globální síť kontaktů v oblasti 

chlazení, klimatizace, ventilace a tepelných čerpadel. I zde platí slogan 

veletrhu: Chillventa Connecting Experts. 

 

Kontaktní osoby pro média 

Bertold Brackemeier, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06 82 85 

F +49 911 86 06 12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 
 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: 

www.chillventa.de/news 


