14-17 травня 2019
МВЦ, Броварський пр-т, 15, Київ

В рамках виставки:

AquaPro - Міжнародна спеціалізована виставка
рішень водоочистки і очищення стічних вод
для промисловості та комунальних підприємств

Організатори:

Промислова водопідготовка
та водоочищення

З питань участі, звертайтесь до організаторів:
ДП «Прем’єр Експо»
Тел./факс: +(38 044) 496 86 45
Викторія Шульгіна (ext. 255)
e-mail: v.shulgina@pe.com.ua
Ольга Веліксар (вн. 274)
e-mail: o.veliksar@pe.com.ua
Аліна Каліберда (вн. 221)
e-mail: A.Kaliberda@pe.com.ua
Олег Перфільєв (вн. 259)
e-mail: O.Perfiliev@pe.com.ua
aqua-therm.kiev.ua

Комунальне і промислове
водопостачання
Очищення
стічних вод
Будівництво та експлуатація
трубопровідних систем
Технології повторного
використання води

Переваги експозиції AquaPro
Можливість презентувати власні продукти та послуги
широкій аудиторії професійних відвідувачів
Дізнатись про тенденції 2019-2020 року та оцінити
конкурентне середовище

Факти та статистика
Aquatherm Kyiv 2018

Розширити географію збуту серед представників з більш
ніж 20 країн світу
Відвідати галузеві семінари

2 334

представників водоканалів
та тепломереж із усіх регіонів України

Профіль діяльності відвідувачів
5 212 (22%) Спеціалістів з монтажу інженерних систем
4 435 (19%) Оптова торгівля інженерно-сантехнічним обладнанням

Лідери галузі про виставку
Олександр Мазурчак, перший віце-президент ВГО «Клуб мерів»,
Почесний президент Асоціації енергоаудиторів:

Щорічне відвідування виставок АКВАТЕРМ постійно підтверджує
їх якість, ефективність та професійну спрямованість. Відвідувачі
експозицій та заходів виставки завжди отримають очікувані
результати. Відвідайте АКВАТЕРМ не пошкодуєте!

2 801 (12%) Роздрібна торгівля інженерно-сантехнічним обладнанням
2 334 (10%) Водоканали та тепломережі
Промислові підприємства

1 867 (8%)

Будівництво та девелопмент

країна

керівники промислових підприємств
технічні директори

За підтримки:
Асоціація
водоканалів
України

відвідувачів

учасників

2 568 (11%) Проектування інженерних систем
2 101 (9%)

23 347
497
21

головні інженери
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального господарства
України

Ділова програма виставки АкваТерм 2018
В рамках всеукраїнського з’їзду асоціації «Укрводоканалекологія» виставку відвідали більш ніж
250 керівників і технічних спеціалістів водоканалів всіх міст України
Конференція «Клуба Мерів» зібрала на одному майданчику керівників міст та спеціалістів
сектору ЖКГ з усіх регіонів України
Після конференції аудиторія відвідала експозицію. Спеціалісти провели велику кількість
перемовин, щодо модернізації обладнання міст і областей

Програма «Промисловий навігатор»

2 101

представників
промислових
підприємств

енергетики промислових підприємств
і агрохолдингів, фермерських господарств,
комунальних підприємств, ОСББ
представники проектних організацій, які
планують модернізувати свою роботу за рахунок
впровадження енергоефективних технологій

Учасники програми:

Олександр Матвєєв,
ПрАТ «Термінал-М»:
Виставка допомогла знайти нові компанії для
співпраці. Приємно здивувало індивідуальне кафе
для переговорів. Також попередньо призначені
зустрічі пройшли плідно з обопільною зацікавленістю
Володимир Безмощук,
ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»:
Враження про сервіс дуже позитивні. Було представлено
багато цікавих розробок. Промисловий навігатор
допоміг спланувати максимально продуктивно провести
відвідування виставки

