Νυρεμβέργη, 11. 13.10.2016

H Διεθνής κλαδική έκθεση για επαγγελματική ψύξη, κλιματισμό, εξαερισμό, εναλλάκτες
θερμότητας, και αντλίες θέρμανσης.
Η κορυφαία έκθεση για την ψύξη, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό και
αντλίες
θέρμανσης CHILLVENTA2016 θα λάβει χώρα από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2016 στο υπερσύγχρονο
εκθεσιακό κέντρο στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, το οποίο έχει πια εδραιωθεί ως κέντρο των
επιτυχημένων τεχνικών εκθέσεων εξειδικευμένης θεματολογίας.

Στην τελευταία της διοργάνωση τον Οκτώβριο του 2014, 984 εκθέτες παρουσίασαν καινοτομίες και
μια ευρεία γκάμα προϊόντων τους σε περισσότερους από 30.000 εμπορικούς επισκέπτες σε συνολική
εκθεσιακή επιφάνεια 37.647 τ.μ. Έτσι η CHILLVENTA 2014 καθιερώθηκε ως διεθνές σημείο
συνάντησης για την τεχνολογία της επαγγελματικής ψύξης και του κλιματισμού, προσφέροντας
πολύτιμες ευκαιρίες ενημέρωσης, επενδυτικής συνεργασίας και σύσφιξης επιχειρηματικών σχέσεων.

Οι τομείς προϊόντων της CHILLVENTA 2016 επικεντρώνονται στην επαγγελματική ψύξη, τον
κλιματισμό, τον εξαερισμό και τις αντλίες θέρμανσης. Την θεματολογία της έκθεσης ολοκληρώνουν
δυναμικά ο τομέας του αυτοματισμού, της μόνωσης, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες
μορφές της, ενώ πυρήνα αποτελεί η διαδικασία της θερμοδυναμικής ψύξης και όλες οι σχετικές
εφαρμογές, ο εξοπλισμός κι οι υπηρεσίες.
Αναλυτικά, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθοι τομείς:
 Κτίρια 5, 6, 7, 7A, 8, 9: Ψύξη – συστήματα ψύξης κι εξοπλισμός για βιομηχανικές κι
εμπορικές εφαρμογές, συμπιεστές, εναλλάκτες θερμότητας, ψύκτες, μονάδες ψύξης,
καμπίνες, δοχεία και πύργοι ψύξης, ψυκτικά υγρά
 Κτίριο :
Μόνωση – ευρύ φάσμα μονώσεων για σωλήνες, εναλλάκτες θερμότητας,
ειδικές θύρες, ψυκτικοί θάλαμοι κι αποθηκευτικοί χώροι στην βιομηχανία τροφίμων, αλλά
και μονώσεις κλιματισμού και ήχου

Κτίριο 4, 4A: Κλιματισμός κι εξαερισμός – εξοπλισμός και συστήματα κεντρικού
κλιματισμού κι εξαερισμού για κτιριακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές
Αντλίες θέρμανσης – η χρήση της θερμότητας του περιβάλλοντος χώρου για αποδοτικές
και οικονομικές μεθόδους παραγωγής θερμότητας, αλλά και το ενδεχόμενο ταυτόχρονης
ψύξης
CCN Ost: Φόρουμ και συνέδρια – επίμαχα ζητήματα, όπως συντήρηση κι αποδοτικότητα ενέργειας,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκπαίδευση, εξελίξεις κι αγορές οικονομικής πολιτικής
Επωφεληθείτε λοιπόν της μοναδικής αυτής ευκαιρίας να παρουσιάσετε κι εσείς τα προϊόντα σας και

να κάνετε νέες επαφές ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την επιχείρησή σας.
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τομείς
προϊόντων καθώς και το κόστος συμμετοχής και επίσης τη γενική κάτοψη του εκθεσιακού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της έκθεσης στην Ελλάδα.
Με εκτίμηση,
Αμαλία Ζαφείρη
Τμήμα Marketing
Γραφεία Έκθεσης Νυρεμβέργης για Ελλάδα & Κύπρο
Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας
Τηλ. 210 6410405, 210 6090525
Φαξ. 210 6410602, 210 6090527
www.nuernbergmesse.gr

A DIRECT PATH TO SUCCESS
Experts appreciate when everything is close by. That‘s why it is especially important
to Chillventa that our setup is clear and compact. Our impressive layout optimises
visitor flow by topic and makes the exhibition especially attractive to an international
trade audience.
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Refrigeration (components, products, plants and systems), insulation
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Other areas of focus: Associations, societies, technical schools, institutions
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