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VODA AQUA je strokovni sejem, na katerem ne smete manjkati! 
 

Zakaj obiskati sejem ? 

• VODA AQUA  je edini B2B sejem v Sloveniji in širši regiji, ki pokriva vsebino in problematiko 

vode ter recikliranja. 

• VODA AQUA je sejem, ki je usmerjen v zadovoljevanje potreb in zahtev današnjih strokovnih 

obiskovalcev. 

 

Obisk sejma VODA AQUA  vam omogoča   

• osvežitev profesionalnega znanja – odkrivanje najnovejših trendov in obveščanje o novih 

produktih, storitvah in tehnologiji v vodnem sektorju in na področju recikliranja. 

• mreženje – možnost sodelovanja pri strokovnih pogovorih, izmenjavi idej in znanja 

• iskanje rešitev  

 

Kdo so obiskovalci sejma VODA  AQUA ? 

• Direktorji  in lastniki podjetij 

• Organi, pristojni za podzemne vode 

• Direktorji in inženirji iz industrij usmerjenih na končnega uporabnika – agrikultura; 

avtomatizirana industrija; proizvodnja pijač, pivovarne / žganjarne; industrija za razvoj; 

gradbeništvo; cementna , elektronska, prehrambna/predelovalna industrija, zdravstvena, 

farmacevtska, kozmetična industrija, elektrarne; celulozna in papirna industrija; rafinerije; 

jeklarska , tekstilna industrija… 

• Vodje proizvodenj 

• Nadzor nad onesnaževanjem  

• Urbanistično načrtovanje & design  

• Raziskave & Razvoj 

• Podjetja za recikliranje 

• Gradbeniki 

• Svetovalci 

• Izvajalci 

• Distributerji in trgovci 

• Arhitekti 

• Gospodarske javne službe 

• Organi, pristojni za namakanje 

• Ministrstvo za okolje in prostor 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

• Ministrstvo za zdravje 

• Pristojni občinski organi na področju gospodarjenja z javnimi vodovodi 

• Izobraževalne ustanove 

• Mediji in založniki 

• Drugo 
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