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Targi easyFairs®

WATER&HEAT
II	EDYCJA	TARGÓW	TECHNIK	KOTŁOWYCH,
PROCESÓW	CIEPLNYCH	I	WODY	PRZEMYSŁOWEJ

GDYBY WSZYSTKO BYŁO TAK PROSTE!



Szanowni Państwo,

Zachęceni	sukcesem	pierwszej	edycji	targów	technik	kotłowych,	procesów	cieplnych	i wody	
przemysłowej	WATER&HEAT,	mamy	zaszczyt	zaprosić	Państwa	do	udziału	w drugiej	odsłonie	
imprezy.	Ubiegłoroczne	targi,	choć	kameralne,	przyciągnęły	spore	grono	branżowych	gości	
i zostały	pozytywnie	przyjęte	zarówno	przez	wystawców	jak	i odwiedzających,	co	utwierdziło	
nas	w przekonaniu	o konieczności	organizacji	tego	rodzaju	imprezy.	Targi	WATER&HEAT, to 
jedyne	w Polsce	wydarzenie	tego	typu,	gdzie	w ciągu	dwóch	dni	swoim	doświadczeniem	
i cenną	wiedzą	dzielą	się	najlepsi	specjaliści	z kraju	i zagranicy.	Już	dzisiaj	zapraszamy	więc	
producentów	oraz	dostawców	urządzeń	dla	wszystkich	zakładów,	w	których	zachodzą	pro-
cesy	cieplne	na	niepowtarzalną	imprezę	dedykowaną	branży	ciepłowniczej	– WATER&HEAT 
2013.

Ewa	Woch	
Dyrektor	Zarządzający	easyFairs	Poland

Targi	 organizowane	 są	 według	 formuły	 “TIME&COST 
EFFECTIVE”	co	oznacza:

SZYBKO
Targi trwają zaledwie dwa dni, a przez to nie wymagają 
wielodniowych	delegacji	i długotrwałych	przygotowań.

EKONOMICZNIE
Udział	 w  targach	 opiera	 sie	 na	 prostych	 zasadach,	 do	
których należy m.in.: minimalizacja kosztów. Oznacza to 
np.	 brak	 konieczności	 zatrudnienia	 podwykonawców,	
takich	jak	firmy	standowe,	plastycy	czy	specjaliści	ds.	re-
klamy.

EFEKTYWNIE
Goście	targowi	to	kluczowi	klienci	i decydenci	w firmach.

W SAMYM SERCU RYNKU ZBYTU
Targi	organizowane	są	w miejscu,	gdzie	znajduje	się	do-
celowy	rynek	dla	danego	produktu	lub	usługi.

 

Koncepcja easyFairs®

Zapraszamy na II edycję targów

Poprzednią edycję targów odwiedzili
przedstawiciele m.in.:
·  Arcelor Mittal Poland
·  Dalkia Polska
·  Tauron Ciepło S.A.
·  KGHM Polska Miedź S.A.
·  Fenice Poland Sp. z o. o.
·  PGNiG Termika S.A.
·  Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o
·  Calsberg Polska S.A.

Dlaczego warto zaprezentować swoją ofertę
na targach organizowanych przez easyFairs®?

www.easyfairs.com/pl

Odwiedzający na targach w 2012 r. poszukiwali
takich rozwiązań jak m.in.:

JEDYNE 

TAKIE
TARGI

W POLSCE



Wysoka	frekwencja	podczas	ubiegłorocznych	semina-
riów	 learnShops™,	 udowodniła,	 że	 w  branży	 przemy-
słowej	 ważne	 jest	 nie	 tylko	 duże	 doświadczenie,	 ale	
również	 gotowość	 podnoszenia	 kwalifikacji.	 Również	
w  tym	 roku	 zachęcamy	 Państwa	 do	 udziału	 w  semi-
nariach	 learnShops™,	 gdzie	 prezentacje	 połączone	
z wykładami	poprowadzą	cenieni	w branży	specjaliści.	
Wszystkich,	 którzy	 chcieliby	 zaprezentować	 podczas	
targów	 swoje	 osiągnięcia,	 pomysły	 czy	 innowacyjne	
rozwiązania zapraszamy do kontaktu z biurem w celu 
uzyskania	 szczegółowych	 informacji	na	 temat	warun-
ków przeprowadzenia prezentacji.

Profil wystawców:

Profil odwiedzających:

GDYBY WSZYSTKO BYŁO TAK PROSTE!

Do zaprezentowania swojej oferty na targach zapraszamy pro-
ducentów	i dostawców	urządzeń	dla	zakładów,	w których	za-
chodzą procesy cieplne:
•	 	Urządzeń	 wytwórczych:	 kotłów,	 kotłów	 fluidalnych,	 kot-

łów	na	parametry	nadkrytyczne,	kotłów	odzysknicowych,	
palników,	palenisk,	przedpalenisk	na	biomasę,	turbin	paro-
wych oraz gazowych, parowych bloków kogeneracyjnych 
oraz silników spalinowych.

•	 	Urządzeń	 i  układów	pomocniczych:	młynów	węglowych,	
systemów	nawęglania,	systemów	uzdatniania	wody	tech-
nologicznej,	 chłodni	 przemysłowych,	 systemów	 odżuż-
lania	 i  odpopielania,	 obiegu	 powietrza	 i  spalin,	 układów	
smarowania.

•	 	Systemów	 klimatyzacji	 precyzyjnej,	 absorpcyjnej	 i  solar-
nej.

•	 	Aparatury,	 rurociągów	 oraz	 zbiorników:	 rur	 i  rurociągów,	
zaworów i zasuw, pomp i przepompowni, regulatorów pa-
rametrów czynnika, armatury pomocniczej, wymienników 
ciepła,	 węzłów	 i  stacji	 cieplnych,	 zbiorników,	 walczaków,	
podgrzewaczy, podgrzewaczy powietrza, przegrzewaczy 
pary,	osprzętu	do	rurociągów	i armatury,	systemów	komi-
nowych, instalacji odsiarczania, filtrów.

•	 	Urządzeń	 pomiarowych,	 monitorujących	 i  sterujących:	
aparatury pomiarowej, wskaźników, czujników, sygnali-
zatorów, regulatorów elektronicznych, aparatury diagno-
stycznej,	 osprzętu	 do	 aparatury	 pomiarowej,	 systemów	
pomiarowych, systemów monitoringu i sterowania.

•	 	Oprogramowania	oraz	systemów	 informatycznych	do	sy-
mulacji, modelowania, wspomagania utrzymania ruchu 
i zarządzania.

•	 	Usług	dla	branży.

Do odwiedzenia targów zapraszamy osoby zaj-
mujące	 się	 energią	 cieplną	 oraz	 odpowiadające	
za	zakup	sprzętów	i urządzeń	w zakładach	prze-
mysłowych:
•	 	Kadra	inżynierska	ds.	zarządzania	operacyjne-

go i strategicznego
•	 	Dyrektorzy	techniczni
•	 	Project	menadżerowie
•	 	Specjaliści	ds.	mechanicznych
•	 	Główni	inżynierowie
•	 	Inżynierowie	i menadżerowie	firm	przemysło-

wych
•	 	Menadżerowie	i specjaliści	ds.	utrzymania	ruchu
•	 	Inżynierowie	produkcji
•	 	Mistrzowie	obiektowi
•	 	Głowni	energetycy
•	 	Kadra	odpowiedzialna	za	zakup	sprzętu,	ma-

szyn i urządzeń
•	 	Specjaliści	 ds.	 procesów	 technologicznych	

i technicznych
•	 	Studenci	uczelni	technicznych
•	 	Urzędnicy	miejscy	i gminni

Przykładowe zagadnienia poruszane w ramach 
seminariów learnShops™:
•	 	Zasady	dobrej	praktyki	inżynierskiej	doty-

czącej gospodarki sprężonym powietrzem 
w energetyce.

•	 	Chemiczne	czyszczenie	i trawienie	kotłów.
•	 	Istota	pracy	akumulatora	ciepła	w Elektrocie-

płowni.
•	 	Przemysłowe	podgrzewacze	wody.
•	 	Zastosowanie	automatycznych	filtrów		do	

cieczy w energetyce.
•	 	Renowacja	rurociągów	poprzez	natrysk	po-

włoki.

Seminaria learnShops™ - zaczerpnij wiedzy podczas targów!



Aby wzmocnić wizerunek Państwa firmy przed, w trakcie 
i po targach, proponujemy wykupienie Pakietu Promo-
cyjnego BOOSTER PACK, który umożliwia:
•	 	wysyłkę	 mailingu	 do	 bazy	 Państwa	 potencjalnych	

Klientów zawierającego informacje o Państwa firmie 
i produktach, a także logo. 

•	 	umieszczenie	logo	Państwa	firmy	w serwisie	interne-
towym imprezy oraz na planie hali,

•	 	postawienie	banneru	roll-up	na	terenie	targów,
•	 	insert	ulotek	Państwa	firmy	do	katalogu	targowego.

Koszt pakietu promocyjnego to 950 zł + 23% VAT.

Pakiet	 umożliwi	 Państwu	 całoroczną 
prezentację	online	produktów	swojej	fir-
my	i ułatwi	kontakt	z branżowymi	klienta-
mi.	Nie	ma	łatwiejszego	i bardziej	opłacal-

nego	sposobu	na	zaprezentowanie	się	w internecie	oraz	
na	zaistnienie	w mediach	społecznościowych.	W ramach	
pakietu otrzymają Państwo m.in.:
•	 	własną	 podstronę	 internetową	 z  możliwością	 za-

mieszczania	dowolnej	ilości	dokumentów	i ofert	pro-
duktowych,

•	 	powiązanie	 Państwa	 strony	 z mediami	 społecznoś-
ciowymi (m.in.: Facebook, Twitter),

•	 	narzędzie	 do	 kontaktu	 z  Klientami	 odwiedzającymi	
Państwa stoisko na targach.

W bieżącym roku targowym pakiet ten udostępniamy
GRATIS.

Pakiet Promocyjny BOOSTER PACK Pakiet Online 365

Zarezerwuj stoisko:

Online: www.easyfairs.com/pl/wrh2013
Telefonicznie: +48 (12) 651 95 20
Fax: +48 (12) 651 95 22

Organizator:
easyFairs® Poland Sp. z o. o.
Al. Pokoju 82
31-564 Kraków

Kontakt:
Katarzyna	Banach	–	Kierownik	Działu	Sprzedaży
Tel: +48 (12) 651 95 24
Kom: +48 510 134 218
E-mail: katarzyna.banach@easyfairs.com

Łukasz Szajna – Specjalista ds. Organizacji Targów 
Tel: +48 (12) 651 95 28
Kom: +48 509 926 650
E-mail: lukasz.szajna@easyfairs.com

Miejsce targów:
Hala Targów w Krakowie
ul. Centralna 41a
31-586 Kraków

Godziny otwarcia:
Wtorek:	4	czerwca	2013	r.	9.00	–	16.00
Środa: 5 czerwca 2013 r. 9.00 – 15:30

Cennik:
Ceny do 28.02.2013 r.:
Stoisko   6 m2		3420	zł	+	VAT	
Stoisko   9 m2 	4370	zł	+	VAT
Stoisko 12 m2		5530	zł	+	VAT
Stoisko 15 m2		6625	zł	+	VAT
Stoisko 18m2			7810	zł	+	VAT

Wyposażenie:
Ustalona	cena	zawiera	wszystkie	opłaty	za	stoisko	bez	dodat-
kowych, ukrytych kosztów. Firma easyFairs® Poland gwarantu-
je	wystawcom	targów	WATER&HEAT:
•	 	stoisko	wybudowane	w systemie	oktagonalnym,
•	 napis	na	fryzie	(max.	20	znaków),
•	 	wykładzinę,	oświetlenie	oraz	gniazdo	elektryczne	230V	2	kW,
•	 	standardowe	meble	(stół,	2	krzesła,	dwie	półki	ścienne,	kosz	

na	śmieci),
•	 	zaproszenia	 dla	 gości	 targowych	 oraz	 identyfikatory	 dla	

wystawcy,
•	 wpis	do	katalogu	dystrybuowanego	podczas	targów.

PATRONI I PARTNERZY:

Ceny po 1.03.2013 r.:
Stoisko   6 m2		3800	zł	+	VAT
Stoisko   9 m2		4855	zł	+	VAT
Stoisko 12 m2		6140	zł	+	VAT
Stoisko 15 m2		7360	zł	+	VAT
Stoisko 18 m2		8620	zł	+	VAT

www.easyfairs.com/pl




