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Osoba:

VODOVODY-KANALIZACE

Organizátor:

mezinárodní vodohospodářská výstava

Web:

E-mail:

Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 547 210 864, GSM: +420 731 426 866
E-mail: vod-ka@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz, www.exponex.cz
Stát:

Chci zasílat průběžné informace o výstavě

Město/obec:

vod-ka@exponex.cz
Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno

e-mailem

Mám zájem o doprovodný program

Zašlete, prosím:

Kontakty

Pořadatel a odborný garant:

GSM:

Telefon:

PSČ:

Ulice:

✁

Finančně podporujeme projekty humanitární a rozvojové pomoci
na téma VODA, které zajišťuje nezisková společnost Člověk v tísni.

Firma:

Mám zájem o podrobnější info o veletrhu

Mám zájem o přihláškovou dokumentaci

PVA EXPO PRAHA

www.vystava-vod-ka.cz
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR)
Novotného lávka 5, 110 00 Praha, www.sovak.cz

ODPOVĚDNÍ KARTA

23.–25. 5. 2017

Pořadatel a odborný garant:

Organizátor:

Cílové skupiny

Zveme Vás...
Srdečně Vás zveme na jubilejní, již 20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy
VODOVODY-KANALIZACE!
Výstava se koná jednou za dva roky a představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Zájem o tuto mimořádnou akci každým rokem vzrůstá a tento
trend chceme udržet i nadále.
Přijďte představit své novinky, zviditelnit Vaši firmu, prezentovat produkty a služby.
Využijte příležitosti, která Vám umožní na jednom místě a ve stejnou dobu efektivně
utužit stávající obchodní vztahy, navázat nové vazby a oslovit co největší počet současných i potenciálních klientů s přesně definovanou potřebou a zájmem v oboru.

Ohlédnutí za minulým ročníkem
Vystavovatelé

Starostové měst a obcí, komunální sféra, ministerstva
Provozovatelé vodovodů a kanalizací
Stavební firmy, projektanti, architekti
Investoři, developeři
Zástupci průmyslu – ekologické hospodářství firem
Finanční instituce
Poradenské instituce v oblasti ochrany životního prostředí
Podporovatelé, partneři oboru

Celkem 340 prezentujících se firem na 6 242 m2
z toho 197 vystavujících firem z 8 zemí světa
z toho 143 zastoupených firem z 21 země světa

Návštěvníci
Celkem 9 123 návštěvníků z 26 zemí

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Hlavní témata

Cenové podmínky

Hospodaření s pitnou vodou
Problematika povodní a sucha
Hospodaření s dešťovými vodami
Ochrana vodních zdrojů
Kvalita vypouštěných odpadních vod (nové technologie, hospodaření s kaly)
Nové technologie v oboru
Legislativa, nový Vodní zákon
Programovací období 2014–2020 dotací EU

Oborové členění
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Jímání a ochrana podzemní vody
Úprava vody
Čištění a využívání odpadních vod
Provozování vodovodů a kanalizací
Vodovodní potrubí, tvarovky
a armatury
Kanalizační potrubí a armatury
Čerpací technika
Měřicí, regulační a řídicí systémy
Geografické a informační systémy
Měřící, kontrolní a laboratorní
technika
Monitoring a vyhodnocování stavu
vodovodní a kanalizační sítě
Bezvýkopové technologie

auditovaná data

Počet prezentujících se firem 2011–2015
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Technická zařízení pro
bezvýkopové technologie
Průzkumné, projektové
a poradenské práce
Stavební a dodavatelská činnost
Vodovody a kanalizace v průmyslu
Hospodaření s dešťovými vodami
Protipovodňová opatření
a ochrana vodních zdrojů
Omezení hluku a hluková izolace
Věda a výzkum
Bezpečnost práce
Ostatní (z vodohospodářství)

		

do 31. 1. 2017

od 1. 2. 2017

Krytá plocha

do 30 m2
31 – 80 m2
nad 81 m2

2 200,- Kč/m2
2 100,- Kč/m2
2 000,- Kč/m2

2 500,- Kč/m2
2 400,- Kč/m2
2 300,- Kč/m2

Volná plocha

do 40 m2
41 – 90 m2
nad 91 m2

1 200,- Kč/m2
1 100,- Kč/m2
1 000,- Kč/m2

1 500,- Kč/m2
1 400,- Kč/m2
1 300,- Kč/m2

Registrační poplatek pro vystavovatele 		

3 950,- Kč

Registrační poplatek pro spoluvystavovatele 		

4 500,- Kč

Povinné pojištění odpovědnosti 		

800,- Kč

Řekli o výstavě

155

312

340

2011

2013

2015

Počet návštěvníků 2011–2015

6 448

8 214

9 123

2011

2013

2015

Spokojenost vystavovatelů s výsledky obchodních jednání
spokojena

Jihomoravská armaturka spol. s r.o., Ing. Petr Matušina, obchodní ředitel
„Nechceme úplně překvapit, naši zákazníci naše výrobky dobře znají, přicházíme
s řadou inovací a právě ty jsme přinesli sem na výstavu. Myslím, že všichni, kteří
navštívili náš stánek, byli velice spokojeni a zase se vrátí.“
DUKTUS litinové systémy s.r.o., Ing. Petr Kopal, jednatel společnosti
„Jak hodnotíme výstavu a zda naplnila naše představy? Určitě ano. Výstavu hodnotím velice dobře, poněvadž účast na celé výstavě a samozřejmě i na našem stánku
předčila naše očekávání a jsme naprosto spokojeni.“

97%

2013

nespokojena

99%

2015
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1%
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2015

