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Nowe możliwości dla wystawców

W nowej hali wystawowej stworzono do-
godne warunki ekspozycyjne dla wystaw-
ców. Duże stoiska i nowoczesna infrastruktura 
techniczna umożliwiają eksponowanie bar-
dziej różnorodnych i większych urządzeń niż 
dotychczas. Spotkało się to z dużym zainte-
resowaniem branży. Już dziś SPW wie, że wy-
stawcy będą wzbogacać formę promocji 
swoich wyrobów i usług, wykorzystując róż-
nego rodzaju nośniki reklamowe zarówno tra-
dycyjne, jak i multimedialne. Tradycyjne wy-
roby pokażą w bardziej atrakcyjny sposób, 
dostarczą jednocześnie zwiedzającym wię-
cej informacji.

Udogodnienia dla zwiedzających

Nowa forma rejestracji i zakupu biletu
Aby ułatwić wejście na teren targów i szyb-
szą rejestrację uczestników seminariów wpro-
wadzona zostaje możliwość bezpośredniego 

zakupu biletu na targi oraz rejestracja on-li-
ne. Już wkrótce na stronie internetowej Fo-
rum www.forumwentylacja.pl pojawi się spe-
cjalna aplikacja, za pomocą której będzie 
można kupić bilet i tym samym uniknąć ko-
lejek w punkcie rejestracji bezpośrednio 
na targach. Za bilety będzie można płacić 
przelewami on-line i tradycyjnymi oraz karta-
mi kredytowymi. Wszystkich odwiedzających 
Forum zachęca się do skorzystania z tej for-
my rejestracji, dla nich bowiem będzie działał 
oddzielny punkt odbioru identyfikatorów umoż-
liwiający szybkie wejście na teren targowy.

Autokarem na FORUM 2014
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kra-
ków i Rzeszów – z tych miastach wyruszą spe-
cjalne autokary, które przywiozą uczestników 
na targi. Pakietowa usługa obejmie transport 
do/z Warszawy, bilet wstępu na targi i semi-
naria, posiłek i aromatyczną kawę. Korzysta-
jąc ze zorganizowanego przejazdu, będzie 
można łatwo i komfortowo dotrzeć bezpo-
średnio na tereny targowe oraz wejść spe-
cjalnym szybkim wejściem na teren ekspo-
zycji. Zorganizowany przyjazd autokarem to 
interesująca alternatywa dla indywidualnych 
przyjazdów. Nie bez znaczenia będzie także 
atrakcyjny koszt przejazdu. Szczegóły oferty 
już wkrótce na www.forumwentylacja.pl

Wydarzenia FORUM

Grupą docelową, do której skierowane jest 
zaproszenie udziału w FORUM 2014 są spe-

FORUM 2014  
w nowym miejscu

  Stowarzyszenie Polska Wentylacja rozwija 
pomysł spotkania branży wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej od 2003 roku. Od początku wsłu-
chuje się w oczekiwania branży i jej potrzeby. 
Dzięki temu już od wielu lat FORUM WENTYLA-
CJA – SALON KLIMATYZACJA jest nie tylko naj-
większą imprezą targową w branży wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnej, ale jest także oceniane 
jako najważniejsze wydarzenie w branży. 
W tym roku wprowadza szereg zmian waż-
nych zarówno dla wystawców, jak i zwiedzają-
cych. Największa zmiana to nowa lokalizacja 
targów. Dynamiczny rozwój wystawy, zwięk-
szająca się z roku na rok powierzchnia wysta-
wiennicza oraz liczba odwiedzających spowo-
dowały, iż SPW podjęło decyzję o przeniesieniu 
imprezy do nowego obiektu. Targi w roku 2014 
odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym 
MT Polska zlokalizowanym przy ul. Marsa 56C  
w Warszawie. W nowoczesnym obiekcie, na 

powierzchni ponad 5000 m2, na jednym pozio-
mie, znajdzie się część wystawiennicza oraz se-
minaryjna. Na terenie ekspozycji zostaną zbu-
dowane dwie niezależne sale seminaryjne na 
ok. 200 osób każda. Dzięki temu słuchacze se-
minariów o wiele łatwiej będą mogli uczestni-
czyć w wykładach, będąc jednocześnie w bli-
skim sąsiedztwie wystawców.
Profesjonalny obiekt zapewni komfortowe wa-
runki zarówno dla wystawców, jak i zwiedza-
jących. Nowoczesna hala wystawiennicza, 
przestronny, wyposażony w multimedia hol re-
cepcyjny, parking naziemny i podziemny na 
1500 miejsc, zaplecze cateringowe (bar, punk-
ty kawowe) stwarzają dogodne warunki do 
zapoznania się z ofertą rynkową. Jednocze-
śnie prosty dojazd – bezpośrednie sąsiedztwo 
tras szybkiego ruchu i przystanków komunika-
cji miejskiej (11 linii autobusowych oraz kolejka 
SKM) ułatwią zwiedzającym dotarcie.

5-6 marca 2014 
• NOWA LOKALIZACJA • NOWE POMYSŁY
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cjaliści branżowi: projektanci, wykonawcy, 
handlowcy, producenci, dystrybutorzy, inwe-
storzy, pracownicy naukowi, architekci i stu-
denci. FORUM 2014 to przegląd najnowszej 
oferty wyrobów i usług dedykowanych tech-
nice wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodni-
czej – na Forum będzie można zapoznać się  
z ofertą wszystkich, liczących się w branży 
producentów i dystrybutorów. 
Odwiedzający będą mogli uczestniczyć także 
w wydarzeniach towarzyszących FORUM 2014:

ARENA TECHNOLOGII 
2014 to strefa prezentacji  
i możliwość bezpośrednie-
go porównania produk-
tów różnych producentów 
na specjalnie wydzielonej 
powierzchni targowej. 

Tematem przewodnim ARENY 2014 
będą rekuperatory oraz małe centra- 
le wentylacyjne. 

NAJCIEKAWSZY PRODUKT 
2014 to konkurs na 
produkt wyróżniający się 
wśród oferty rynkowej 
wyrobów i urządzeń oraz 
usług dla branży wentyla-
cyjnej i klimatyzacyjnej. 

Najciekawszy produkt wybierany jest  
w trzech kategoriach: Wentylacja, Klima-
tyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe.  
W konkursie głosują zwiedzający targi.

SEMINARIA I PREZENTACJE 
– równolegle z targami 
odbywa się dwudniowy 
cykl wydarzeń seminaryj-
nych. Wykłady, prezenta-
cje, pokazy przeznaczone 

dla projektantów, instalatorów, architektów 
prowadzone są przez niezależnych, najwyż-
szej klasy specjalistów. W dwóch salach na 
ok. 200 osób odbędzie się kilkadziesiąt 
wystąpień i prezentacji. 

Przypominamy! 

Podsumowanie FORUM WENTYLACJA  
– SALON KLIMATYZACJA 2013
• Największa w Polsce specjalistyczna im-

preza B2B dla branży wentylacyjno-klima- 
tyzacyjnej 
• Przegląd nowości rynkowych 
• 122 wystawców 
• 2800 zwiedzających profesjonalistów
• 3800 m2 powierzchni targowej 
• 2 sale konferencyjne na 200 osób każda 
• 51 prezentacji i wykładów na seminariach 
• 44 produkty zgłoszone do Konkursu 
• Pakiety wystawiennicze dla Wystawców  
– zabudowane stoiska pod klucz  

ROZWIąZANIE KRZYżóWEK
Z NUMERU 12/2013 INSTALREPORTERA 

KRZYżóWKA Z JUNKERSEM,  
hasło: JUNKERS CIEPŁO KTóRE POLUBISZ
Nagrody otrzymują: 
śrubokręt krzyżowy + kubek –  
Justyna Topolańska, Piotr Krogulec, 
Emil Wyszyński, Łukasz Sikora, Zbigniew 
Bieńkowski, Gabriela Dawid, Remigiusz 
Michalik, Piotr Bednarczyk, Jarosław 
Przybylski, Kamil Ratajczak.

KRZYżóWKA Z FIRMą KAN,  
hasło: SYSTEM KAN TECHNOLOGIA 
SUKCESU
Nagrody otrzymują: 
bluzę polarową – Jacek Płoszaj
koszulkę polo – Artur Nowicki,  
Piotr Sosnowski,
zestaw masażer do głowy  
+ plastikową skrobaczkę do szyb – 
Michał Krzyształa, Alicja Kleszowska, 
Karol Szcześniak, Józef Orzech, Kamil 
Ratajczak, Piotr Adam, Jan Podwórny.

KRZYżóWKA Z FIRMą UNIWERSAL,  
hasło: UNIWERSAL TAK SMAKUJE 
WENTYLACJA
Nagrody otrzymują: 
komplet kalendarz ścienny  
+ kalendarz teno –
Roman Churski, Włodzimierz Morawski, 
Michał Wesołowski, Anna Musielak, 
Jan Podwórny, Piotr Sosnowski, 
Krzysztof Petykiewicz, Katarzyna Bury, 
Piotr Bednarczyk, Łukasz Sikora
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