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WENTYLACJA – SALON
KLIMATYZACJA – relacja
z edycji 2011
IX edycja wystawy Forum Wentylacja
– Salon Klimatyzacja, która odbyła się
w dniach 29–30 marca w Warszawie,
była dla organizatorów (Stowarzyszenia
Polska Wentylacja) i wystawców dużym
sukcesem.
Wystawa zgromadziła w 135 stoiskach producentów, importerów oraz ﬁrmy handlowe, organizacje branżowe i reprezentantów
mediów. Warto pokreślić, że wystawa co
roku powiększa się, nigdy w swojej historii nie notowała spadku liczby wystawców.
Na ponad 3000 m2, na dwóch piętrach
ekspozycyjnych dostawcy zaprezentowali setki urządzeń, w tym kilkadziesiąt pre-

mierowych produktów. Zwiedzający mieli
możliwość zapoznania się z pełnym przekrojem aktualnej oferty rynku wentylacji i klimatyzacji. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo bogata oferta urządzeń
klimatyzacyjnych prezentowanych przez
większość liczących się dostawców obecnych na rynku. Nie mniej interesująca była
również reprezentacja dostawców urządzeń wentylacyjnych, w tym do wentylacji
pożarowej, a także automatyki.
Forum jest licznie odwiedzane, ponieważ
umożliwia zapoznanie się z pełnym przekrojem bieżącej oferty rynkowej i pozwala
odwiedzającym wystawę specjalistom być
na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami
i wiadomościami z branży. Jest jedyną wystawą w kraju, która jest przeznaczona niemal wyłącznie dla przedstawicieli branży
klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

Wśród uczestników dominują trzy grupy zawodowe: projektanci instalacji,

instalatorzy i handlowcy. Są również osoby zajmujące się eksploatacją instalacji,
a także pracownicy wyższych uczelni technicznych i studenci. W roku 2011 w wystawie uczestniczyło około 2500 osób.
Liczba wystawców Forum Wentylacja-Salon
Klimatyzacja
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To bardzo dobry rezultat.
Wystawcy doceniają wyjątkowo atrakcyjną i liczną grupę zwiedzających i starają się
o atrakcyjność ekspozycji. Większość ﬁrm
prezentuje produkty i urządzenia, przywożone przez wystawców po to, by zwiedzający mieli możliwość dokładnie poznać zalety
proponowanych przez nich rozwiązań. Z roku na rok liczba eksponatów rośnie.
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Konkurs na najciekawszy produkt

Podczas dwóch dni wystawy odbył się
cykl seminariów. W bogatym programie

merytorycznym znalazły się zagadnienia
związane oszczędnością energii, projektowaniem instalacji pod względem komfortu,
wentylacją pożarową, pomiarami parametrów pracy instalacji. Wykładowi z zakresu
pomiarów towarzyszyły specjalnie przygotowane pokazy dla instalatorów. Na modelowej instalacji przeprowadzono pomiary
i omówiono przykłady zastosowań nowoczesnych urządzeń pomiarowych.
Podczas seminariów premierowo zostały
zaprezentowane Zalecenia Branżowe dla
wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych – dokument opracowany przez
Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Zalecenia powstały w wyniku prac Grupy Technicznej SPW, która opracowała dokument
z myślą o promocji wiedzy technicznej oraz
o usystematyzowaniu pojęć oraz praktycznych doświadczeń wynikających z projektowania i realizacji tego typu instalacji.
Nowością w roku 2011 było seminarium dla
architektów. Przygotowane wspólnie przez
Stowarzyszenie Polska Wentylacja i Izbę
Architektów RP zgromadziło około 100 praktykujących projektantów. Tematykę i formę
wykładów przygotowano w taki sposób,
aby były one jak najbardziej przydatne dla
architektów. Przedstawiono zarówno zaga-

Pokazy dla instalatorów

Słuchacze wykładów
dnienia dotyczące przepisów, jak i przybliżono możliwości techniczne, jakie stwarzają współczesne instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne.
Wykłady na seminariach poprowadzili specjaliści zaproszeni przez Stowarzyszenie
Polska Wentylacja, reprezentujący wyższe
uczelnie techniczne i niezależni eksperci.
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Konkurs „Najciekawszy produkt 2011”

Zwiedzający wystawę wybierają co roku
najciekawszy ich zdaniem produkt. Każdy zwiedzający dysponuje jednym głosem.
Zgłoszone produkty są w większości nowościami rynkowymi. Zgodnie z wymaganiami regulaminu, w tegorocznej edycji do
konkursu można było zgłaszać produkty
wprowadzone na rynek nie wcześniej niż
przed 1 stycznia 2010. Zgłoszone produkty
nie mogły także brać udziału w konkursie
w roku ubiegłym.
Wystawcy zgłosili do konkursu 62 produkty. O wyborze zdecydowała bezwzględna liczba głosów oddanych przez
zwiedzających.
Laureatem konkursu „Najciekawszy produkt 2011” zostało Oprogramowanie
Ventpack 3.0 Beta na Bricscad, produkt zgłoszony przez ﬁrmę FLUID DESK sp. z o.o.

Honorowy tytuł „Branża nas lubi”

Wśród wystawców prezentujących w stoiskach swoją ofertę, Stowarzyszenie przeprowadza ankietę, w której są pytani o to,
z którą ﬁrmą najlepiej im się współpracuje, która jest przyjazna dla kontrahentów.
Laureatem jest zdobywca największej liczby głosów.

W roku 2011 tytuł „Branża nas lubi”
otrzymała ﬁrma SMAY sp. z o.o. Krakow-

ska ﬁrma, Członek Stowarzyszenia Polska
Wentylacja, jest już sześciokrotnym laureatem honorowego wyróżnienia. Po raz pierwszy została wyróżniona w roku 2005,
następnie w roku 2007, 2008, 2009, 2010.

Materiały dla zwiedzających

Dla uczestników wystawy Stowarzyszenie Polska Wentylacja przygotowało specjalne publikacje. Każdy zwiedzający otrzy-
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mał komplet materiałów pozwalających
zapoznać się z wystawcami, produktami
zgłoszonymi do konkursu, działalnością
Stowarzyszenia.

Katalog Wystawców

Prezentacja w formie drukowanego katalogu zawiera informacje o wystawcach –
opis ﬁrmy i oferowanych produktów, dane
kontaktowe, zdjęcia. Dodatkowo na płycie
CD umieszczono te same dane co w katalogu drukowanym, a dodatkowo wzbogacono je o katalogi producentów, prezentacje multimedialne i inne dodatki informacyjne. Na płycie znalazły się również prezentacje produktów zgłoszonych do konkursu
„NAJCIEKAWSZY PRODUKT”.

Katalog produktów zgłoszonych do konkursu „NAJCIEKAWSZY PRODUKT”

Prezentacja w formie drukowanego katalogu zawiera informacje o 62 produktach
zgłoszonych do konkursu. Wszystkie produkty zostały opisane według jednolitego
szablonu, zawierającego dane i opisy techniczne, zdjęcie, informacje o producencie
i ﬁrmie zgłaszającej produkt. W katalogu zostały także wyjaśnione zasady konkursu oraz zaprezentowano laureatów
z lat ubiegłych.

2011

Materiały są stale dostępne w siedzibie Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane mogą zamawiać je bezpłatnie telefonicznie (22 542 43 14) lub elektronicznie
(spw@wentylacja.org.pl).

Książka

Z okazji wystawy Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja, co roku jest wydawana

InstalReporter również miał swoje
stoisko i był to udany debiut na Forum
Wentylacja

Cyrkulacje

Czasopismo – dwumiesięcznik – wydawane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Cyrkulacje są czasopismem o branży
wentylacyjnej skierowanym do osób pracujących w branży. Zawierają informacje rynkowe, techniczne, artykuły fachowe, zestawienia produktów, rozmowy z ludźmi
branży. Cyrkulacje opisują również działania
Stowarzyszenia.

Stoiska wystawców
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książka zawierająca referaty wygłoszone
podczas seminariów oraz dodatkowe artykuły o tematyce technicznej.
Tegoroczna książka liczy aż 218 stron.
Aktualne informacje o wystawie, wystawcach, nowych produktach, formularz zgłoszenia online są dostępne na
www.forumwentylacja.pl

