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23 wystawców i ok. 1000 uczestników, a samo wyda-
rzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem bio-
rących w nim udział branżystów. Targi na przestrze-
ni lat rozwijały się i ewaluowały. W kolejnych latach 
rozszerzyliśmy tematykę targów o Salon Klimatyza-
cja oraz o tematykę chłodniczą. Wprowadzaliśmy też 
wydarzenia towarzyszące targom: Arenę Technolo-
gii, Strefę Instalatora, Warsztaty Chłodnicze, Warsz-
taty Projektanta, Akademię CAD. 
Z roku na rok, targi oraz towarzyszące im seminaria 
i wydarzenia, gromadzą większą liczbę wystawców 
i odwiedzających. 
Rzeczywiście najlepiej pokazują to statystyki:
2003 rok – 23 wystawców, 1000 odwiedzających,
2009 rok – 121 wystawców, 2500 odwiedzających,
2016 rok – 172 wystawców, 6000 odwiedzających,
2017 rok – 175 wystawców (stan na 8 lutego).

Jaki był najtrafniejszy pomysł wzbogacający 
formułę Forum?
Jako organizator Forum Wentylacja – Salon Klimaty-
zacja cały czas rozszerzamy i urozmaicamy formułę 
targów. Zależy nam, aby było to spotkanie całej bran-
ży, z jednej strony miejsce prezentacji nowości i ofer-
ty produktowej dla branży, z drugiej miejsce mery-
torycznego spotkania specjalistów. Nie ma jednego 
najlepszego pomysłu decydującego o sukcesie. Fo-
rum to układanka wielu przemyślanych pomysłów, 
a co najważniejsze wszystkie z nich są odpowiedzią 
na potrzeby branży. 
Od pierwszej edycji zależało nam na przekazywaniu 
merytorycznej wiedzy inżynierskiej i temu służyły 
nasze pomysły wzbogacające ekspozycję targową. 
Dwudniowe SEMINARIA, to już stały element targów, 
a ich program jest odpowiedzią na ważne zagadnie-
nia branżowe. Wspomniane wcześniej ARENA TECH-
NOLOGII i STREFA INSTALATORA to miejsca porów-
nania produktów i pozyskania fachowej wiedzy. Co 
roku Arena Technologii ma inne tematy – w tym roku 
będą to systemy VRF oraz wentylatory oddymiające. 
15 producentów i dystrybutorów zaprezentuje po-

nad 20 urządzeń w Arenie. W STREFIE INSTALATORA 
będzie można zapoznać się z praktycznymi aspek-
tami instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych  
i chłodniczych. Swoje rozwiązania i pokazy przepro-
wadzą takie firmy, jak: Alnor, Lindab, B&L Internatio-
nal, BH-Res, Merserwis (KIMO), Ventermo, Fundacja 
Ochrony Klimatu Prozon. Na specjalnie zbudowa-
nej na targi instalacji wentylacyjnej będzie można 
przeprowadzić pomiary, poznać zasady montażu kli-
matyzatorów, przeprowadzić samodzielny montaż,  
a także nauczyć się budować i montować przewo-
dy wentylacyjne z płyt.

Forum Wentylacja 
Salon Klimatyzacja  
– 15 lat na fali, bo… 
z pomysłem
WyWiad z Tomaszem TruseWiczem przeproWadziła małgorzaTa Tomasik

Mija 15 lat od pierwszej edycji Forum 
Wentylacja Salon Klimatyzacja. Jak wspomina 
Pan właśnie to pierwsze Forum, jego 
organizację, przyjęcie przez rynek, opinie 
odwiedzających? 
Gdy 15 lat temu rozpoczynaliśmy działalność Sto-
warzyszenia Polska Wentylacja, zastanawialiśmy się, 
co może być atrakcyjną platformą do wymiany in-
formacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami proce-
su inwestycyjnego w zakresie zagadnień wentylacji 
i klimatyzacji. Doszliśmy do wniosku, że warto zapro-
ponować taką formułę spotkania branżowego, która 
pozwoli w jednym miejscu i czasie odpowiedzieć na 
potrzeby zarówno projektantów, wykonawców, do-
stawców, jak i użytkowników instalacji. Byliśmy też 
pewni, że spotkanie dla branżystów powinno być or-
ganizowane przez branżystów. Naszym celem było 
zorganizowanie spotkania, które pozwoli projek-
tantom i wykonawcom zapoznać się z nowościami  
w przepisach, wytycznych projektowych i w techni-
ce. Dla dostawców z kolei ważne było, aby formuła 
targowa zapewniała im łatwe i efektywne kosztowo 
dotarcie do bardzo jasno określonej grupy odbiorców. 

Od początku byliśmy nastawieni na przekazywanie 
wiedzy inżynierskiej i wspieranie przedsiębiorców.
Początki zawsze są trudne, zwłaszcza gdy nowe po-
mysły próbuje się wdrożyć w czasach kryzysu, któ-
ry akurat 15 lat temu dosyć silnie dawał się we zna-
ki naszej branży. Jednak dzięki zdeterminowaniu  
i ciężkiej pracy przekonaliśmy do naszego pomysłu 
pewną grupę firm, a frekwencja i przychylne opinie 
gości pierwszej edycji Forum zaskoczyły nas bardzo 
pozytywnie. Mieliśmy ogromną satysfakcję, zwłasz-
cza dlatego, że nasze pomysły łamały schematy,  
a organizacją w najdrobniejszych detalach zajmo-
waliśmy się samodzielnie. 

Podsumowując rozwój przez kolejne lata, 
najlepiej podać konkretne liczby. Proszę 
przedstawić kilka danych pokazujących 
początki, najlepszą edycję Forum i stan  
z zeszłego roku.
Na przestrzeni 15 lat obserwowaliśmy i sami uczest-
niczyliśmy w nieustannym procesie rozwoju nasze-
go wydarzenia. Pierwsza edycja targów Forum Wen-
tylacja, która odbyła się w 2003 roku zgromadziła  
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Dodatkowo w czasie seminariów prowadzone będą 
WARSZTATY PROJEKTANTA, w czasie których zapre-
zentowane zostaną niestandardowe i wyróżniające 
się projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji zre-
alizowane w latach 2015-2016 i zgłoszone do nagro-
dy PASCAL 2017.
Instalatorów i serwisantów instalacji chłodniczych 
zapraszamy na WARSZTATY CHŁODNICZE prowa-
dzone wspólnie z Fundacją Ochrony Klimatu Prozon.  
A w STREFIE WIEDZY Stowarzyszenia Polska Wenty-
lacja będzie można zaopatrzyć się w fachową litera-
turę, zapisać się na prenumeratę magazynu Cyrkula-
cje i wziąć udział w WARSZTATACH CAD. Jak widać, 
każdy odwiedzający targi znajdzie dla siebie coś in-
teresującego.

Wiele imprez targowych czy konferencyjnych 
z racji coraz mniejszego zainteresowania 
przechodzi w cykl dwuletni lub kończy swoją 
działalność. Czym tłumaczy Pan fakt, że 
Wasza impreza ciągle ma tak dużą frekwencję 
odwiedzających? Specyfika branży czy…?
Rzeczywiście Forum Wentylacja – Salon Klimatyza-
cja co roku bije rekordy frekwencji – zarówno wśród 
rosnącej liczby wystawców, jak i odwiedzających. Już 
dziś wiemy, że targi będą większe od zeszłorocznych, 
które odwiedziło prawie 6000 specjalistów. Na liście 
wystawców jest aż 175 podmiotów. Mamy więc ko-
lejny rekord. Dzieje się tak dlatego, że jako branżyści 
doskonale rozumiemy i znamy specyfikę działania 
rynku. Rozmawiamy i wsłuchujemy się w potrzeby 
wystawców i odwiedzających. Reagujemy i rozsze-
rzamy formułę targów, aby jak najlepiej te potrzeby 
realizować. I tak już od 15 lat!

Jak przewiduje Pan:
– w jakim kierunku powinno teraz iść Forum?
– jakie tematy są przyszłościowe? 
– jakie nowe pomysły planujecie wprowadzić?
Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że Forum 
jest dla nas ważne, gdyż realizuje cele statutowe 

Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Dlatego po każ-
dej edycji analizujemy każdy detal, zarówno w sfe-
rze zagadnień merytorycznych, jak i organizacyj-
nych. Nie próbujemy zmieniać tego, co jest dobre, 
trafia w oczekiwania i potrzeby branży. Nasze zmia-
ny polegają przede wszystkim na oferowaniu zwie-
dzającym coraz wygodniejszej formy zwiedzania 
targów i proponowaniu kolejnych aktywności służą-
cych zdobywaniu wiedzy. Inwestujemy duże środki  
 rozbudowę programu merytorycznego i działania 
edukacyjne, takie jak na przykład Strefa Instalato-
ra. Tym odróżniamy się od komercyjnych organiza-
torów wydarzeń targowych. Na kolejną edycję na 
pewno zaproponujemy nowe pomysły, nad który-
mi już dziś pracujemy, ale nie chciałbym ich zdra-
dzać już teraz. Na razie zapraszam do odwiedzenia 
tegorocznej wystawy.

Co jest największym zagrożeniem dla Forum?
Jak wspomniałem wcześniej, organizację Forum trak-
tujemy jako realizację celów statutowych Stowarzy-
szenia Polska Wentylacja. Nie postrzegamy więc na-
szych działań w kategoriach wyzwań, zagrożeń. Nie 
znaczy to oczywiście, że nie myślimy o losach nasze-
go przedsięwzięcia w oderwaniu od rzeczywistości. 
Jednak jak na razie wszelkie przeciwności losu i ryn-
kowe wahania koniunktury pokonywaliśmy i nie za-
mierzamy się im poddawać.

Każdy produkt, a więc także takie imprezy jak 
Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja ma swój 
cykl życia. Od pewnego czasu Forum osiągnęło 
już pewny stan nasycenia. Jak sądzi Pan, czy 
Forum się kiedyś „przeżyje”?
Bezdyskusyjne jest to, że Forum od lat stale rośnie 
i stale jest bardzo dobrze oceniane przez uczestni-
ków. Frekwencja na targach jest najlepszym dowo-
dem bardzo dobrej kondycji Forum i nic nie wska-
zuje, aby miało się to zmienić. 

Dziękuję za rozmowę!
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MIĘDZYNARODOWE TARGI 

TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, 

KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ

WYDARZENIA TARGOWE
SEMINARIA

dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy

ARENA TECHNOLOGII
systemy VRF oraz wentylatory oddymiające

STREFA INSTALATORA
praktyczne pokazy i montaże, wymiana doświadczeń  

KONKURS
najnowsze urządzenia prezentowane przez wystawców

Pomysłodawca i organizator:

spw@wentylacja.org.pl | tel./fax 22 542 43 14

www.forumwentylacja.pl

BEZPŁATNE 
ZAPROSZENIE

Byłeś na I edycji targów? Mamy dla Ciebie 
bezpłatne zaproszenie – skontaktuj się z nami

e-mail: forum@forumwentylacja.pl
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