Przekujcie Państwo
dynamikę branży
na Wasz sukces
Norymberga 13 – 15.10.2020

chillventa.de

CHILLVENTA.
TO PAŃSTWA TARGI.
W obecnej dobie orientacja i wybór właściwej drogi
do przyszłości są czynnikami decydującymi o sukcesie
przedsiębiorstw!
Dokładnie to, jako centralny punkt spotkań ekspertów
globalnej branży chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji
i pomp ciepła, oferują Państwu Targi CHILLVENTA 2020 –
przez trzy dni, w ośmiu halach w dniach od 13. do
15.10.2020 w Norymberdze.
Odkryjcie Państwo najważniejsze trendy, najmocniejsze
nowości rynkowe i najbardziej przekonujące rozwiązania
ponad 1.000 międzynarodowych wystawców. Spotkajcie
się Państwo z czołowymi graczami Waszej branży, dyskutujcie wokół Waszych wyzwań z ekspertami i rozszerzajcie
Waszą sieć – i Wasze know-how!

TO SPRAWIA, ŻE TARGI
CHILLVENTA 2020 SĄ
DLA PAŃSTWA TAK CENNE:
• na żywo przeżyć wyroby & innowacje oferentów
wiodących na całym świecie
• znaleźć rozwiązania w bezpośredniej rozmowie
z przemysłem, budową urządzeń, handlem,
użytkownikami, oświatą i badaniami naukowymi
• wymiana doświadczeń w branży i nawiązanie
nowych kontaktów handlowych
• poszukiwanie trendów i inspiracji
• możliwości praktycznego dokształcania na kongresie
Chillventa CONGRESS i na forach specjalistycznych

Skorzystajcie Państwo z energii tych Targów
na rzecz Waszego sukcesu! Witamy na Targach
Chillventa 2020!

CONNECTING REFRIGERATION EXPERTS –
NOWE BODŹCE DLA EKSPERTÓW ZIMNA
Gdzie leżą najbardziej interesujące potencjały techniki
chłodniczej? O tym dowiedzą się Państwo na tych
światowych wiodących targach! Uzyskajcie Państwo
wgląd w przyszłość branży. Spotkajcie się Państwo z
ekspertami i nawiąźcie nowe kontakty handlowe.
Zbierajcie Państwo świeże bodźce z przemysłu,
budowy urządzeń, eksploatacji i badań naukowych.

CONNECTING AC & VENTILATION EXPERTS –
UŁATWIAJĄ I WSPIERAJĄ POWSZECHNY
WZROST
Trwałość w klimatyzacji komfortu pracy i procesów to
obecnie wszędzie czołowy temat. W tym kryje się bardzo
dużo potencjału. W dialogu z międzynarodowymi wystaw
cami dowiedzcie się Państwo, jak przez zastosowanie
innowacyjnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
możecie na tym skorzystać.

CONNECTING HEAT PUMP EXPERTS –
Z WERWĄ PODEJŚĆ DO TEMATÓW
PRZYSZŁOŚCI
Z pompami ciepła wykorzystacie Państwo w zupełności
moment przeobrażeń energetycznych z ich zastosowa
niami gospodarczymi, przemysłowymi i komunalnymi.
Ale jak najoptymalniej przygotujecie się Państwo do
tego? Dokładnie to dowiecie się Państwo wymieniając
się doświadczeniami z międzynarodowymi tuzami branży.

NAJSZYBSZA DROGA
DO EKSPERTYZY
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W samym centrum targowych wydarzeń znajdą
Państwo trzy specjalistyczne fora z ponad 150 prelekcjami
ekspertów. Podczas referatów mogą Państwo poznać
innowacje i rozwiązania wystawców a następnie w
osobistych rozmowach zgłębić je na stoisku targów.
W hali 4A – temat klimatyzacja &
wentylacja & pompy ciepła:
Urządzenia klimatyzacjne z R32, wentylator przyszłości,
płytowe transmitery ciepła, ogrzewanie i chłodzenie przy
pomocy hybrydowych systemów VRF, filtry powietrza ze
szczególnym nastawieniem filtrowania drobnych pyłów
i gazów, rozwiązania typu cloud, badania naukowe
& rozwój pomp ciepła,...
W hali 7A – temat technika klimatyzacji:
Środki chłodzące Low-GWP, detektory wykrywania
środków chłodzących, wykorzystywanie ciepła odpadowego w chłodnia przemysłowych, systemy waterloop,
inżektory, rozwój sprężarek, nadzorowanie fazowe,
odzyskiwanie ciepła,...
W hali 9 – temat zastosowania, kształcenie,
regulatywy:
Nowe w zakresie rozporządenia F-Gas, łączna efektywność energetyczna GEE, nowe w zakresie standardów
europejskich, odzyskiwanie i uzdatnianie środków
chłodzących, 42. Blmschv (dotyczy chłodni opartych
na parowaniu dyfuzyjnym), chemia wody, wykrywanie
nieszczelności, cyberbezpieczeństwo,...
Do szczegółowego programu:

CHILLVENTA.DE/PROGRAMME
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OD EKSPERTÓW DLA EKSPERTÓW
PON. 12.10.2020
Sięgnijcie Państwo po cenne impulsy nowych rozwiązań
w zakresie układu chłodzenia – bezpośrednio od
ekspertów z dziedziny badań naukowych, rozwoju
i praktyki.

TEMATY I SZCZEGÓLNE WYDARZENIA:
ASERCOM + Sympozjum EPEE “Time for change”*:
Europejskie i narodowe polityczne warunki ramowe,
nowe w europejskich i swiatowych standardach,
panel członków ICARHMA z całego świata,...

Które zespoły ekspertów w dziedzinie budowy urządzeń,
projektantów i eksploatatorów dokonały rzeczy nadzwyczajnych? Chillventa AWARD wyróżnia projekty które przekonują funkcjonalnością, zużyciem energii i technicznymi
innowacjami. Pozwólcie Państwo w ramach nadania
nagród w dniu 13.10.2020 zainspirować się na forum
specjalistycznym w hali 7A!

6. Dzień Innowacji Technika Klimatyzacji**:
Alternatywne środki chłodzące, łączna efektywność
energetyczna urządzeń, zastosowanie palnych środków
chłodzących, aspekty kształtowania systemów nośników
zimna,...
Technologie pomp ciepła dla potrzeb
działalności gospodarczej i przemysłowej*:
Przemysłowe procesy osuszania, ciepłownictwo
przesyłowe, wysokotemperaturowe pompy ciepła,
systemy ogrzewania i chłodzenia, przetwórstwo
żywności,...
Efektywne chłodzenie centrów obliczeniowych**:
Rozwój i trendy, czynniki determinujące wybór siedziby,
normowanie, chłodzenie wody i powietrza, wykorzystanie
ciepła odpadowego,...
Uwaga:
* język konferencji angielski | ** język konferencji niemiecki

MOCNE ARGUMENTY
DLA EKSPERTÓW
Targi Chillventa również w 2018 r. były dla ponad
35.000 zwiedzających je specjalistów z ponad 120 krajów
szczególnym wydarzeniem branży chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji i pomp ciepła. Specjalistyczne targi ponownie
cieszyły się z rekordowych wyników:
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BILETY? ONLINE!

SUKCES

Szybko i wygodnie: sprzedaż biletów online.
Zamówcie Państwo swój bilet online lub zrealizujcie
swój bon i wejdźcie bezpośrednio na targi bez
oczekiwania na wstęp.
chillventa.de/ticketshop

98%

Bilet jednodniowy Targi
Bilet stały Targi

EUR 29
EUR 41

Bilet Chillventa CONGRESS
Bilet “ASERCOM+EPEE Symposium”

EUR 215* / **
EUR 190*

zwiedzających wyraziło zadowolenie z oferty.

Przekonajcie się Państwo sami do działań platformy
współpracy w sieci i skorzystajcie z transferu wiedzy
w rozmowach z ekspertami – całkowicie zgodnie z
motywem przewodnim “Chillventa Connecting Experts”.

		 Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej VAT.
* Bilet zawiera każdorazowo udział w kongresie Chillventa CONGRESS lub w
sympozjum ASERCOM+EPEE Symposium oraz obiad, spotkanie Get-togehter
wieczorem i legitymację stałego wstępu na Targi Chillventa 2020.
** Cena dla wcześniej zamawiających włącznie do 14.9.2020.

CHILLVENTA.DE/EXPERTS
Przejrzyście i w komplecie: Tu znajdą Państwo
wszystkich wystawców i wyroby oraz informacje
uzupełniające wokół Targów Chillventa.

MIEJSCE IMPREZY
I TERMIN

DOBRZE PRZYBYĆ

Centrum Targów
w Norymberdze
Wtorek 13.10 – 15.10.2020

GODZINY OTWARCIA

Wszystkie dane bez rękojmii. Zmiany zastrzeżone.

theim.de

Codziennie od godz.
09:00 do 18:00

KASA DZIENNA
Bilet jednodniowy
Bilet stały

Wygodnie i korzystnie od EUR 99
pociągiem ICE do Norymbergi:
chillventa.de/travel

OBSŁUGA ZWIEDZAJĄCYCH
T +49 9 11 86 06 - 49 06
F +49 9 11 86 06 - 49 07
visitorservice@nuernbergmesse.de

CHILLVENTA NA ŚWIECIE
EUR 29
EUR 41

Wszystkie ceny zawierają
ustawowy podatek od
wartości dodanej VAT.

ORGANIZATOR
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany
Niniejszy prospekt w różnych
językach dostępny jest do
pobrania pod chillventa.de

Rozmawiajcie Państwo z naszymi
zagranicznymi przedstawicielstwami:
chillventa.de/representatives

CHILLVENTA CONGRESS
Centrum Targów w Norymberdze
poniedziałek, 12.10.2020

