
Prednosti razstavljanja

 

ź VODA AQUA je B2B sejem, ki je fokusiran 
na tržišče Slovenije, Hrvaške in širše 
regije;

ź novih poslovnih kontaktov, Vzpostavljanje 

ź  obstoječih  odnosov,Pospeševanje

ź Networking,

ź  Platforma za predstavitev novosti, 
proizvodov, tehnologij in storitev, 

ź  prepoznavnosti blagovne Izboljšanje

znamke in imidža podjetja  

ź - sodelujte pri bogatem ob Širitev znanja 
sejemskem programu z referati, delavnicami, 
prezentacijami, demonstracijami v živo v 
okviru Business Foruma,

ź  so strokovnjaki, ki  Obiskovalci B2B sejmov
iščejo rešitev za poslovne izzive, s katerimi 
se soočajo vsak dan,

ź Brezplačna in številčno neomejena vabila 
za obiskovalce, 

ź - s pomočjo naše online B2B Matchmaking 
aplikacije, lahko časovno uskladite vaše 
sestanke s partnerji, da bi zagotovili optimal-
no komunikacijo in omogočali ponujanje 
rešitev, ki ustrezajo potrebam strank, 

ź  - srečajte obstoječe Prihranite čas in denar
in potencialne poslovne partnerja na enem 
mestu v samo treh dneh,

ź  Newsletter in web Izkoristite naša orodja -
Novice za industrijo, kjer lahko brezplačno 
predstavljate svoje podjetje in objavljate 
tehnične novosti,

Ne glede na cilje vašega podjetja, vam jih bo 
sejem pomagal uresničiti!

 

Zagreb 145 km

Beograd 533 km

Wien 384 km

Budapest 464 km

Munchen 409

Milano 487 km 

, 

 

Organizacija:

Pristovškova 16, SI - 3212 Vojnik, Slovenija
T: +386 3 620 07 03, e-mail: voda-aqua@icm.si

 www.icm.si
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Informacije iz prve roke Profil obiskovalcev

VODA AQUA je edini strokovni sejem v Sloveniji 
in širši regiji, ki se v celoti osredotoča na vodo in 
recikliranje. 

Strokovni sejem  bo povezal VODA AQUA
proizvajalce, uvoznike in distributerje strojev, 
opreme, naprav, orodij in kemikalij,  ki se 
uporabljajo v  omenjenih sektorjih ter vsa 
podjetja  v gospodarstvu, ki delujeta na področjih 
vode in reciklaže - komunalna podjetja, 
podjetja za raziskave in razvoj, izobraževalne 
ustanove, občine, ministrstva in nenazadnje 
tudi finančne ustanove, ki dodeljujejo 
sredstva preko skladov in posojil.

Sejem  je zasnovan tako, da VODA AQUA
zagotavlja učinkovito komunikacijo in med-
sebojno sodelovanje med vsemi strokovnjaki,  ki 
se vsakodnevno soočajo z dvojnim izzivom – 
izpolnjevanjem zahtev svojih kupcev za 
trajnostne izdelke in storitve ter sočasnim 
upoštevanjem standardov ekologije in  
varstva okolja. 

ź Direktorji podjetij
ź Inženirji
ź Vodje proizvodenj
ź Gospodarske javne službe

ź Pristojna ministrstva

ź Nadzor nad onesnaževanjem

ź Urbanistično načrtovanje & design
ź Arhitekti
ź Gradbeniki
ź Svetovalci
ź Podjetja za recikliranje
ź Raziskave & razvoj
ź Izobraževalne institucije
ź Distributerji in trgovci
ź Društva, združenja
ź Mediji in založniki
ź Drugo
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Vodovod in kanalizacija - gradnja,
vzdrževanje, komponente

Oprema za merjenje, regulacijo, 
monitoring in nadzor

Obdelava odpadkov in recikliranje.
Deponije. Ponovna uporaba surovin

Oprema za zbiranje, transport, 
ločevanje in recikliranje odpadkov

Biološka obdelava in kompostiranje  

Obdelava vode in odpadnih voda

Hidravlični inženiring

Geotermalne tehnologije

Bazenske tehnologije, Wellness

Drugi vodni sistemi

Vodovodne storitve, Komunala

Storitve higiene vode

IT

Proizvode in rešitve za industrijsko 
vodo

Oprema, pribor in nadomestni deli.
Zaščita pred nesrečami in varnost

Prenosni inženiring, fluidne tehnike 
in enote za proizvodnjo energije 

Analize in laboratorijske tehnike

Vsebina sejma
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