Nürnberg 11 – 13.10.2022

Sektörünüz ile –
canlı ve birebir!
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Tekrar Hoşgeldiniz!
Sonunda yeniden başlıyoruz: Chillventa live 11.10.2022 –
13.10.2022 tarihleri arasında Nürnberg’deki yerinde!
İklimlendirme, havalandırma ve ısı pompası teknolojisi ile ilgili
soğutma teknolojisi alanında dünyanın önde gelen fuarlarından
biri olarak Chillventa, kendi alanında bir buluşma noktasıdır ve
sizlere pazarla ilgili üst seviyede bakış açısı – bilgi aktarımı sunar!
Tüm dünyadan sektörünün önde gelen uzmanları ve kalifiye
tedarikçileriyle bilgi alışverişinden yararlanın. Örneğin soğutma
sistemleri ile ilgili genel enerji verimliliği, döngüsel ekonomi,
Indoor Air Quality, dolaylı soğutma veya BT güvenliği konularında
daha fazla bilgi edininiz.
Heyecan verici fuar günlerini bekleyin ve sektörünüzle şahsen
ve canlı olarak tanışın!
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Daha fazla konu. Daha fazla bilgi alışverişi.
Daha fazlası. Hepsi tek bir çatı altında.
Chillventa bir ihtisas fuarından daha fazlasıdır. Fuar üst düzey uzmanlık
bilgisini, dünya çapında iş bağlantıları, geleceğe dönük ürünler, hizmetler
ve yüz yüze görüşme olanakları sunar.
İhtisas Fuarı
En iyi görüşmeler yüz yüze gerçekleşen görüşmelerdir. Chillventa’da,
soğutma, iklimlendirme, havalandırma ve ısı pompası konusunda en önemli
yenilikler ve kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesiyle kendi sektörünün baş
aktörleri ve uzmanları sizi bekliyor.

Uzmanlık forumları ve Destekleyici Program
Fuar faaliyetlerinin merkezinde ve sektörünüze çok yakın: Uzmanlık
forumlarında çok sayıda sektörel konferanslarda katılımcılar güncel
konulara değinecek ve ardından fuar standlarında teknik konularda
bilgilendirme yapacaklardır. Rehberler eşliğinde turlar, kursiyerler için
tanıtım gezileri ve teklife özel sunumlar eşlik edecektir.
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Chillventa KONGRESİ
Fuardan bir gün önce her şey uluslararası bilgi aktarımı üzerine gerçekleşmektedir. “ASERCOM + EPEE Symposium” ile Chillventa KONGRESİ’nde
üst düzeydeki konuşmacılar araştırma, geliştirme ve uygulama alanındaki
bilgilerini paylaşacaklardır. Sektörünüzün nasıl bir gelişme göstereceğini
ilk elden öğrenin. Yerinde ve çevrimiçi katılım mümkündür.
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Soğutma Uzmanlarını Buluşturur – Soğutma
teknolojisi için dünyanın önde gelen fuarında
Sektörünüzün geleceğine dair yeni bir bakış açısı kazanma, ilham verici ve bireysel
olarak, tesis kurulumu, kullanma ve araştırma ile ilgili sektörden uzmanlarla yüz yüze
görüşme olanağı: Soğutma teknolojisi ile ilgili yeni olanakları keşfedin ve çok değerli
iş bağlantıları kurun.

Klima ve Havalandırma Uzmanlarını Buluşturur –
Küresel çapta potansiyeli keşfedin
Sürdürülebilir olarak konfor ve Proses iklimlendirmenin tasarlanması şirketlerde
gelişme şansı sunar. Bu potansiyeli nasıl kullanabileceğinizi ve hangi yenilikçi iklimlendirme
ve havalandırma teknolojisinin doğru olduğunu, uluslararası katılımcılarla doğrudan
iletişim kurarak öğrenebilirsiniz.

Isı Pompası Uzmanlarını Buluşturur –
Geleceğe dönük bakış
Enerji dönüşümünü birlikte etkin olarak tasarlamaya değer. Endüstrideki Uluslararası
liderlerle özel olarak görüşerek, ısıtma pompalarını ticari ve endüstriyel olarak en ideal
şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğrenin ve en uygun stratejiyi belirleyin.
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Bilgi

Networking

Başarı

Chillventa sizin bilgi edinme
platformunuzdur!
Uzmanlık forumlarında ve birinci sınıf
Chillventa KONGRESİ’nde özel bilgilere
sahip olun ve uzmanlardan etkin
bilgiler edinin.

Chillventa size bağlantı sağlar!
Sektörünüzden meslektaşlarınız ile
buluşun, uzmanlarla birlikte sektördeki
güncel gelişmeleri ve gelecekteki
trendleri görüşün ve ağınızı genişletin.

Chillventa işinizi geliştirir!
Pazarla ilgili kapsamlı bir görüşe
sahip olun ve soğutma, iklimlendirme,
havalandırma ve ısı pompaları alanındaki
tedarikçilerle dünya çapında işbirliği
yapın.
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Sektörünüz temsilcileri ile birebir
ve canlı olarak buluşun!
Fuar Alanı

ZİYARETÇİ SERVİSİ

Nürnberg Fuar Merkezi

Fuar ziyaretinizle ilgili sorularınız için
BesucherService ekibi size memnuniyetle
yardımcı olacaktır:

Açılış Saatleri
Chillventa Exhibition
Salı 11 – Perş. 13.10.2022
Saat 09:00 – 18.00
Chillventa CONGRESS
10 Ekim 2022 Pazartesi
Saat 10:00 – 18:00

visitorservice@nuernbergmesse.de
T +49 9 11 86 06-96 96

Chillventa ile ilgili
tüm bilgiler
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Biletler
Günlük Bilet
Kombine Bilet
Chillventa CONGRESS
Sempozyum dahil Bilet
“ASERCOM + EPEE symposium”
günlük Bilet

29 AVRO
41 AVRO
245 AVRO*
205 AVRO*

Biletler yalnız çevrimiçi satın alınabilir.
* Fiyata öğle yemeği dahildir, akşam toplantıları ve Chillventa 2022
için süresiz giriş kartı.
Erken rezervasyonlar ve öğrenciler için indirimler mevcuttur!

Bilet Satışı
Biletinizi garantileyin veya kupon kodunuzu
kullanın:

Bizi takip edin!

#chillventa

Beyanların tamamıyla ilgili sorumluluk kabul edilmemektedir. Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Tüm fiyatlara KDV dahildir.
Kişisel verilerinizin reklam veya görüş alış verişi amacıyla tarafımızdan işlenmesine veya kullanılmaması için yazılı olarak (NürnbergMesse GmbH,
Datenschutz, Messezentrum, 90471 Nürnberg) veya E- posta (data@nuernbergmesse.de) adresinden itiraz edebilirsiniz. Verilerin korunmasıyla,
özellikle kişisel haklarınız ile ilgili bilgilere https://www.nuernbergmesse.de/en/dataprotection adresinden ulaşabilirsiniz.

chillventa.de/ticketsale

