ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA / FINAL REPORT
AQUATHERM PRAHA 2016
21. ročník mezinárodního veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky
21st International Trade Fair for for heating, ventilation, air conditioning, measuring, regulation, sanitary and environmental technology

POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AUSPICES

HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN TRADE FAIR PARTNERS

FAKTA A ČÍSLA / FACTS AND FIGURES
Uplynuly dva roky od posledního ročníku veletrhu, který ukázal, že Česká republika
si podobnou událost zaslouží a že dvouletý cyklus pořádání, kvalitní odborný doprovodný
program, ale především ucelená přehlídka výrobců a generálních dodavatelů v oboru
technického zařízení budov z domova i ze zahraničí, je tou správnou cestou. Na čisté
výstavní ploše 8 042 m2 (hrubá plocha 15 500 m2) vystavovalo 228 vystavovatelů
z 15 zemí a branami výstaviště prošlo 20 168 návštěvníků.
Two years passed since the last edition of the trade fair, which showed that the Czech
Republic deserves this kind of event, and that a two-year cycle of the organization, a quality
professional accompanying program, but also a comprehensive presentation of manufacturers
and general suppliers in the field of HVAC branch from home and abroad, is the right way.
At the net exhibition area of 8,042 square meters (gross area of 15,500 square meters)
exhibited 228 exhibitors from 15 countries and through the gates of the trade fair passed
20 168 visitors.
Přehled návštěvnosti:
celkem návštěvníků ............................. 20 168
1. den veletrhu ........................................... 3 168
2. den veletrhu .......................................... 6 588
3. den veletrhu .......................................... 7 035
4. den veletrhu ........................................... 3 377

Attendance summary:
total visitors ............................................. 20 168
1st day ........................................................... 3 168
2nd day ........................................................ 6 588
3rd day ......................................................... 7 035
4th day .......................................................... 3 377

z toho odborná veřejnost .................... 14 520
z toho zahraniční návštěvníci .............. 1 795

professional public ................................ 14 520
foreign visitors ........................................... 1 795

Hlavní letošní novinkou byl nový systém
elektronické registrace pro návštěvníky. Tento
systém registrace přinesl návštěvníkům
benefit ve formě vstupu zdarma a vystavovatelům možnost pracovat s kontaktními údaji
návštěvníka v reálném čase přímo na místě
prostřednictvím námi vyvinuté aplikace pro
čtení QR kódů. Z celkového počtu 20 168
návštěvníků využilo registraci předem
17 985 a na místě dalších 1 081 osob.
Zbylých 1 102 návštěvníků si zakoupilo
vstupenku.

The main news of this annual was the new
system of electronic registration for visitors.
This registration system has brought benefit
to visitors in the form of free admission to the
trade fair and for exhibitors the opportunity to
work with the contact data of visitor in real-time visitor on site through our developed
application to read QR codes. From the total
of 20.168 visitors used the pre-registration 17.985 visitors and on site additional
1.081 people. The rest of the visitors, 1.102
people took the opportunity to buy a ticket.

www.aquatherm-praha.com

ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH OBORŮ NA VELETRHU / PARTICULAR BRANCHES REPRESENTED AT THE TRADE FAIR

4%

6%

Vytápění, energie a technologická zařízení
Heating, energy and technology devices

27 %

Obnovitelné zdroje energie
Renewable energy sources
Chlazení, klimatizace, ventilace
Cooling, air conditionning, ventilation

16 %

Instalační technika a příslušenství
Plumbing technology and accesories
Měření, řízení a regulace
Measurement, control and regulation

11

%

%

14

Sanita, koupelny a design
Sanitary, fittings, baths & desing
Ostatní služby
Other services

21 %

ROZLOŽENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE KRAJŮ / VISITORS BY REGIONS

Ústecký kraj
Region of Ústí nad Labem

Královéhradecký kraj
Region of Hradec Králové

Zlínský kraj
Region of Zlín

4%

Kraj Vysočina
Region of Vysočina

4

Plzeňský kraj
Region of Plzeň

%

Karlovarský kraj
Region of Karlovy Vary

5 % 2%
2%

Pardubický kraj
Region of Pardubice

6%

Jihomoravský kraj
South Moravia

%

Olomoucký kraj
Region of Olomouc

%

5%

Jihočeský kraj
South Bohemia

5

2

Moravskoslezský kraj
Region of Moravia-Silesia

4%

Středočeský kraj
Central Bohemia

2 % 32 %

7%

%

Liberecký kraj
Region of Liberec

21

Hlavní město Praha
Prague

Téměř 50 % návštěvníků bylo mimo Prahu a Středočeský kraj!
Výsledná struktura návštěvníků veletrhu tak opět potvrzuje Aqua-Therm Praha
jako veletrh s celorepublikovou působností.
Almost 50 % of visitors came outside Prague and Central Bohemia!
The resulting structure of trade visitors confirms again Aqua-Therm Prague
as the trade fair with nationwide jurisdiction.

VÝSLEDKY ANKETY MEZI NÁVŠTĚVNÍKY / RESULTS OF RESEARCH AMONG VISITORS
75 % návštěvníků veletrh navštívilo z pracovních důvodů
72 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupech a investicích ve firmě
85,6 % návštěvníků bylo spokojených s nabídkou vystavovatelů
83 % považuje veletrh za nejprestižnější akci v oboru
75 % of visitors came to the trade fair due to work reasons
72 % of visitors make decisions on purchases and investments in the company
85,6 % of visitors were satisfied with the exhibitors offer
83 % visitors consider the trade fair as the most prestigeous trade fair in i´t s field
in the Czech Republic

www.aquatherm-praha.com

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ / VISITOR´S JOB POSITION
Ředitel, majitel firmy
Director, company owner
Management firmy
Company management

%

23 %

6%

3%

4

3%

Obchodník, nákupčí
Trader, buyer

14 %

Architekt, projektant
Architect, engineer

12 %

Specialista, technik
Specialist, technician

Státní správa, akademici
State administration, academics

1

0

OSVČ
Self-employed person

%

24 %

Student
Student
Jiné
Others

45 % odborné veřejnosti tvořili majitelé a management firem.
38% pak odborní technici/specialisti a architekti/projektanti.
45% of professionals were formed by owners and company management.
38% were professional technicians/specialists and architects/engineers.

DRUH ČINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ (B2B) / VISITOR´S COMPANY ACTIVITY (B2B)
Montážní/instalatérská firma
Installation/plumbing company

35 %

Projektantská činnost
Architektura / Designing/Architecture

3%

3

%

1

2%

Developerská činnost
Development

10 %

Velkoobchod
Wholesale

4%

Maloobchod
Retail
Výrobce
Manufacturer

1

Dovozce/agentura/generální zástupce
Importet/agency/general representative
Asociace/instituce veřejného sektoru
Association/Institution of the Public sector

4

%

10

%

8%

Jiné
Others

35 % návštěvníků tvořili montážní a instalatérské firmy. 15% pak projektanti/architekti
a 8 % zástupci developerských společností.
35 % of visitors were installation and plumbing company.
15 % were engineers/architects and 8% were representatives of development companies.

OBLAST ZÁJMU NÁVŠTĚVNÍKŮ / AREA OF VISITORS INTERESTS
Návštěvníci se zajímali o všechny obory s převahou vytápění a obnovitelných zdrojů
(37% návštěvníků), vzduchotechniky a klimatizace (26 % návštěvníků),
a zdravotechniky (17 % návštěvníků).
Visitors were interested in all trade fair branches dominated by heating and renewable
energy sources (37% of visitors), ventilation and air conditioning systems
(26% of visitors) and sanitary and plumbing systems (17% of visitors).

www.aquatherm-praha.com

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ EXPONÁT 2016 / RESULTS OF THE BEST EXHIBIT COMPETITION 2016
Zlatá medaile / Golden medals
Radiální EC ventilátor s volně oběžným kolem ZAvblue, typ RH63V-ZIK.GG.VR
EC radial fan with free running ZAvblue impeller, type RH63V-ZIK.GG.VR
Vystavovatel / Exhibitor: Ziehl-Abegg s.r.o.
Výrobce / Manufacturer: Ziehl-Abegg SE
Kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB1 921T
Condensing boiler Buderus Logamax plus GB1 921T
Vystavovatel / Exhibitor: Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus
Výrobce / Manufacturer: Bosch Termotechnika s.r.o.
Zplynovací kotel ATTACK LAMBDA Touch, 20 - 55 kW
Gasification boiler ATTACK LAMBDA Touch, 20 - 55 kW
Vystavovatel / Exhibitor: Attack s.r.o.
Výrobce / Manufacturer: Attack s.r.o.

Čestné uznání / Honorable Mention
Automatický kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO 25
Automatic solid fuel boiler ENBRA TP-EKO 25
Vystavovatel / Exhibitor: ENBRA, a.s.
Výrobce / Manufacturer: ENBRA, a.s.
Inteligentní regulace s dotykovým barevným displejem
Viessmann Vitotronic 200 (typ HO2B)
Intelligent control unit with color touchscreen
Viessmann Vitotronic 200 (typ HO2B)
Vystavovatel / Exhibitor: Viessmann, spol. s r.o.
Výrobce / Manufacturer: Viessmann Werke GmbH & Co KG
Tepelné čerpadlo Vaillant flexo COMPACT exklusive VWF 88/4
Heat pump Vaillant flexo COMPACT exklusive VWF 88/4
Vystavovatel / Exhibitor: Vaillant Group Czech s.r.o.
Výrobce / Manufacturer: Vaillant GmbH

AQUATHERM PRAHA 2018
27. 2. – 2. 3. 2018
KONTAKTY / CONTACTS
MDL Expo s.r.o., Šmeralova 170/31, CZ-170 00 Praha 7
Telefon/Phone: +420 720 315 315, +420 720 317 317
E-mail: aquatherm-praha@mdlexpo.cz
Více detailnějších informací a vyhodnocení najdete na
More detailed information and evaluation you can find on

www.aquatherm-praha.com

