
   
 
 
 
 
 

Νυρεµβέργη, 14.- 16.10.2014 
∆ιεθνής κορυφαία κλαδική έκθεση για ψύξη, κλιµατισµό, εξαερισµό κι αντλίες θέρµανσης.  
 

Η CHILLVENTA, µεγάλη διεθνής έκθεση για την ψύξη, τον κλιµατισµό, τον 
εξαερισµό και τις αντλίες θέρµανσης, θα λάβει χώρα φέτος από 14 ως 16 
Οκτωβρίου 2014 στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο στη Νυρεµβέργη της 
Γερµανίας,.  
Η CHILLVENTA διοργανώνεται από έµπειρη και καταρτισµένη οµάδα 
ανθρώπων κάθε 2 χρόνια, δίνοντας τη µοναδική δυνατότητα στους επισκέπτες 
της να δουν νέα και βελτιωµένα προϊόντα και παράλληλα να συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα παράλληλων εκδηλώσεων, όπου παρέχεται πλήρης ενηµέρωση για 
τεχνικά θέµατα διευρυµένου ενδιαφέροντος. Η έκθεση υποστηρίζεται από µία 
συµµαχία της βιοµηχανίας, του χονδρεµπορίου, συναφών οργανισµών κι 
εκπαιδευτικών ινστιτούτων. 
Σηµαντική επιτυχία σηµείωσε η τελευταία διοργάνωση της Chillventa τον 
Οκτώβριο 2012, καταγράφοντας  τη συµµετοχή 914 εκθετών, οι οποίοι 
παρουσίασαν καινοτοµίες και µια ευρεία γκάµα προϊόντων τους σε 28,462 
επισκέπτες που ήρθαν στην έκθεση για να ανακαλύψουν νέα προϊόντα, να 
κλείσουν συµφωνίες και να συνάψουν νέες επαγγελµατικές επαφές. Το υψηλό 
ποσοστό διεθνικότητας, 67% για τους εκθέτες και 56% για τους επισκέπτες, 
επιβεβαιώνει την εδραιωµένη πια θέση της CHILLVENTA ως κορυφαίο 
διεθνές σηµείο συνάντησης του κλάδου.  
Οι τοµείς προϊόντων της CHILLVENTA επικεντρώνονται στην επαγγελµατική 
ψύξη, τον κλιµατισµό, τον εξαερισµό και τις αντλίες θέρµανσης Τη θεµατολογία 
της έκθεσης ολοκληρώνουν δυναµικά ο τοµέας του αυτοµατισµού, της µόνωσης, 
η εξοικονόµηση ενέργειας  και  οι ανανεώσιµες  πηγές  της, ενώ πυρήνα 
αποτελεί η διαδικασία της θερµοδυναµικής ψύξης και όλες οι σχετικές 
εφαρµογές, ο εξοπλισµός κι οι υπηρεσίες.  

 . 

Αναλυτικά, στα πλαίσια της CHILLVENTA θα παρουσιαστούν οι ακόλουθοι τοµείς: 
• Ψύξη, κτίριο 1 – προϊόντα και συστήµατα ψύξης, µόνωση 
• Ψύξη, κτίρια 2,4,4Α,5: συστήµατα ψύξης κι εξοπλισµός για βιοµηχανικές κι εµπορικές εφαρµογές, 

συµπιεστές, εναλλάκτες θερµότητας, ψύκτες, µονάδες ψύξης, καµπίνες, δοχεία και πύργοι ψύξης, 
• C&I / Αυτοµατισµός, τεχνολογία και συστήµατα ψύξης, κτίριο 6 : µεθοδολογία αποδοτικής κι αξιόπιστης 

χρήσης της ψύξης και του κλιµατισµού σε βιοµηχανικές εφαρµογές και κτιριακές εγκαταστάσεις  
• Κλιµατισµός, εξαερισµός, αντλίες θέρµανσης, κτίριο 7: εξοπλισµός και συστήµατα κεντρικού 

κλιµατισµού κι εξαερισµού για κτιριακές εγκαταστάσεις και βιοµηχανικές εφαρµογές 
• Φόρουµ και συνέδρια, NCC Ost: Chillventa Congressing (13 Οκτωβρίου), συντήρηση κι αποδοτικότητα 

ενέργειας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εκπαίδευση, εξελίξεις κι αγορές οικονοµικής πολιτικής.  
• Forums, κτίρια 1,4Α,7 
• Υπηρεσίες για τους τοµείς ψύξης και κλιµατισµού: σε όλα τα halls 

 
Ώρες λειτουργίας της CHILLVENTA για εµπορικούς επισκέπτες:  14-16.10.2014:   9.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ 
 

Φροντίστε λοιπόν να προγραµµατίσετε την επίσκεψή σας στο µεγάλο αυτό γεγονός και προµηθευτείτε έγκαιρα τα 
εισιτήρια εισόδου µε έκπτωση, µέσω του γραφείου της Έκθεσης Νυρεµβέργης στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Παράλληλα ενηµερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για µετάβαση και διαµονή µέσω του ταξιδιωτικού γραφείου του 
οµίλου µας Travel4Fairs, µε εξαιρετικές τιµές σε επιλεγµένα ξενοδοχεία µε εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό της 
Νυρεµβέργης. 
 
Nuernberg Messe Greece, Γραφεία Έκθεσης Νυρεµβέργης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@nuernbergmesse.gr, Travel4Fairs – 
Ταξιδιωτικό τµήµα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.µ. – 18.00 µ.µ. 
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