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 INFO & FACTS 

Naslov sejma VODA AQUA  

Leto ustanovitve 2018 

Frekvenca Letno 

Termin sejma 02 - 04. 10. 2018 

Kraj prireditve Ljubljana, Slovenija 

Lokacija prireditve Gospodarsko razstavišče 

Delovni čas Torek                                   02.10.2018                      09.00 – 17.00 

  Sreda                                    03.10.2018                      09.00 – 17.00 

 Četrtek                                  04.10.2018                      09.00 – 17.00 

Vstop dovoljen  Strokovna publika 

Cene vstopnic 8 EUR odrasli, 5 EUR študentje. 
Osnovne informacije o prireditvi Strokovni sejem VODA AQUA se v celoti osredotoča na vodo in 

recikliranje. Sejem je ustvarjen za vse, ki  želijo pokazati svoje 
proizvode, storitve, tehnologije oziroma rešitve povezane z uporabo 
in obdelavo industrijskih voda, odpadnih voda in pitne vode, kakor 
tudi  vse v zvezi z recikliranjem. 

Profil razstavljavcev Proizvajalci vseh komponent za vodovodne in kanalizacijske 
sisteme;  strojev, opreme in orodij  za namestitev vodovodne 
infrastrukture; naprav, opreme, sistemov in tehnologij za čiščenje, 
pregled, popravilo, spremljanje in nadzor vodovodnega in 
kanalizacijskega sistema; strojev in sistemov, ki se uporabljajo pri 
upravljanju z vodami; kemikalij za obdelavo voda; hidravlični 
inženiring. Proizvajalci opreme za zbiranje, transport, ločevanje in 
recikliranje odpadkov; opreme, pribora in nadomestnih delov. 
Podjetja, ki se ukvarjajo z obdelavo odpadkov in recikliranje, 
ponovno uporabo surovin , biološko obdelavo in kompostiranjem. 
Prenosni inženiring, fluidne tehnike, enote za proizvodnjo energije. 
Podjetja za modeliranje programske opreme za vodo in recikliranje. 
Ponudniki storitev , ki so v povezavi z vodo in recikliranjem, drugo. 

Profil obiskovalcev Direktorji tovarn; vodje / inženirji iz industrij končnih uporabnikov; 
vodje proizvodenj in operacij; strokovnjaki za urbanistično 
načrtovanje in projektiranje; distributerji in trgovci; arhitekti, 
gradbeniki; gospodarske javne službe; organi za namakanje; 
izvajalci; svetovalci; organi, nadzor nad onesnaževanjem; podjetja 
za recikliranje, pristojna ministerstva, drugo. 

Ciljne panoge prireditve Kmetijstvo; proizvodnja pijač, pivovarne / žganjarne; cementna,  
prehrambena/predelovalna, tekstilna, lesna,  celulozna in papirna 
industrija; elektrarne; rafinerije; jeklarska industrija; industrija za 
razvoj;  avtomobilska, elektronska, zdravstvena, farmacevtska, 
kozmetična  industrija; gradbeništvo itd. 

Statistika prireditve    

Domači direktni razstavljavci  

Tuji direktni razstavljavci  

Število sodelujočih podjetij  

Število sodelujočih držav  

Skupna razstavna površina (m²)   

Število obiskovalcev  

Število sodelujočih držav  

Vzporedne prireditve Okrogla miza, Business Forum 

Podporni mediji IRT3000, Industrija,Ventil, Svet elektonike, Svet 
Mehatronike,Strojništvo.com 

Organizator ICM d.o.o. 
T: +386 (0)3 620 07 03,  F: +386 (0)3 620 07 02 
email: voda-aqua@icm.si , www.icm.si 
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