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Po prostu dobre 
pozycjonowanie 
Aqua-Therm Warsaw to jedno z najważniejszych 
wydarzeń branży HVAC w Polsce. Na organizowanych 
targach prezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia 
i rozwiązania branży HVAC / instalacji / basenów 
oraz SPA.  Targi stanowią także doskonałą okazję do 
spotkań przedstawicieli przemysłu HVAC z lokalnymi 
przedsiębiorstwami oraz do wymiany cennych 
informacji i negocjacji kontraktów. Założeniem targów 
jest umożliwienie szybszego dotarcia innowacji na 
rynki lokalne w Polsce.

Aqua-Therm Warsaw to efektywny sposób na 
osiągniecie swoich planów biznesowych w Polsce. 
Międzynarodowy charakter imprezy ułatwi każdej 
firmie na dotarcie do potencjalnych partnerów 
biznesowych nie tylko z Mazowsza czy Polski, ale 
także z zagranicy.

Towarzyszące imprezie targi Warsaw Build 2015 
doskonale tworzą efekt synergii, gromadząc jeszcze 
większą liczbę branżowych ekspertów, oraz trendów z 
innych sektorów budownictwa. 

Wystawcy Aqua-Therm 
Warsaw będą mogli: 

Zaprezentować przedstawicielom branży swoje 
najnowsze produkty 
Pozyskać nowych odbiorców swojego produktu 
Wzmocnić relacje ze stałymi klientami  
Uzyskać informacje o najnowszych osiągnięciach w 
branży   

Architekci, projektanci, firmy budowlane, inżynierowie, 
deweloperzy, producenci materiałów budowlanych, 
inwestorzy branży budowlanej, przemysł budowlany i 
handlowcy, dostawcy energii, zarządcy obiektów, firmy 
zarządzające nieruchomościami, prezesi firm z branży 
HVAC, fachowcy branży chłodzenia, klimatyzacji i 
wentylacji, planiści, zakłady usług kominiarskich, 
fachowcy i hurtownicy zajmujący się urządzeniami 
sanitarnymi, grzewczymi, i klimatyzacyjnymi, 
specjaliści BHP

Do kogo kierujemy 
naszą ofertę



Instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze 
Systemy automatyki sterującej / grzejniki i bojlery / 
dostawcy energii i gazu / armatura i zawory / technologie 
grzewcze / rury, rurociągi i hydroizolacja / pompy / 
technologia i armatura sanitarna / akcesoria termiczne 
/ technologie wodno-kanalizacyjne / środowisko oraz 
urządzenia do uzdatniania i badania jakości wody

Kategorie produktowe

Instalacje zapewniające odczucie komfortu 
cieplnego 
Systemy klimatyzacyjne / przewody powietrzne / filtry 
powietrza / kompresory / nawilżacze i osuszacze / 
systemy chłodzenia / wentylacja / systemy pomiaru, 
kontroli i regulacji 

Technologie energii odnawialnej 
Odnawialne źródła energii / pellety / technologie 
grzewcze wykorzystujące pellety / paliwa (organiczne) 
z biomasy / technologie biogazu / technologia 
solarna dla domu / energetyka słoneczna / energia 
termiczna ze słońca / kolektory / fotowoltaika / energia 
wiatrowa / energooszczędność / technologie domów 
niskoenergetycznych / technologie domów pasywnych

Świat wody i SPA
Sauna na podczerwień / sauna i wyposażenie do sauny 
/ łaźnie parowe / jacuzzi / systemy hydromasażu / 
aquaparki / baseny / powiązane technologie 

Wyposażenie łazienki, prysznica, basenu i SPA
Technologie dla łazienki, prysznica i toalety / ceramika 
łazienkowa / meble łazienkowe / technologie 
oświetlenia wnętrz / baterie łazienkowe / zawory i 
armatura / płytki 

Po prostu skuteczna 
komunikacja 
Szeroko zakrojona kampania promocyjna, przeprowadzona 
na podstawie profesjonalnej analizy rynku, ma na celu 
przyciągnięcie jak największej liczby odwiedzających z branży. 
Kampania obejmuje: 

Akcję mailingową skierowaną do profesjonalistów HVAC 
Atrakcyjny program przygotowany z myślą o kluczowych 
klientach 
Wszechstronną współpracę z mediami biznesowymi i 
prasą branżową 
Promocję podczas głównych wydarzeń rynku HVAC  
Reklamę zewnętrzną  
Promocję e-marketingową  
Akcję telefoniczną 

Dodatkowo 
Dzięki profesjonalnemu wsparciu PR, Aqua-Therm Warsaw 
to również wyjątkowe dla tej branży wydarzenie medialne. 
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