ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA / FINAL REPORT
AQUATHERM PRAHA 2018
22. ročník mezinárodního veletrhu pro technická zařízení, techniku prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy
22nd International Trade Fair for Technical Building Equipment, Environmental Engineering and Technologies for Energy Efficient Buildings

POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AUSPICES

HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

generální dodavatel
doprovodného programu

hlavní partner
Dne starostů

partner
Dne starostů

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

FAKTA A ČÍSLA / FACTS AND FIGURES
Dvaadvacátý ročník veletrhu otevřel své brány na čtyři mrazivé dny. Ve čtyřech halách rozdělených
podle nomenklatury na výstavní ploše 15 500 m2 se prezentovalo 212 vystavovatelů
z deseti zemí – Bosna a Hercegovina, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko,
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina; kteří představili dalších 82 značek.
The twenty-second annual of the trade fair opened its gates for four freezing days. There were
presented 212 exhibitors from 10 countries - Austria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic,
Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia, Slovenia and Ukraine; who introduced another 82 brands,
in four exhibition halls divided by nomenclature at the exhibition space of 15 500 sqm.
Přehled návštěvnosti:
celkem návštěvníků ............................ 17 788
1. den veletrhu ......................................... 2 894
2. den veletrhu .......................................... 5 311
3. den veletrhu ......................................... 6 704
4. den veletrhu ......................................... 2 879

Attendance summary:
total visitors ............................................ 17 788
1st day ......................................................... 2 894
2nd day ........................................................ 5 311
3rd day ........................................................ 6 704
4th day ........................................................ 2 879

z toho odborná veřejnost ................... 15 832
z toho zahraniční návštěvníci ............. 1 601

professional public ............................... 15 832
foreign visitors .......................................... 1 601

Systém elektronické registrace návštěvníků
se osvědčil a využilo jej 92% návštěvníků a z
toho 45% si nechalo zaslat registrační kartu
předem spolu s veletržními novinami Aquatherm Times. Ročník 2018 se profiloval více v
rámci odborné veřejnosti, než tomu bylo v minulých ročnících. Tento kvalitativní posun vyvážil pokles návštěvnosti. 25 let na trhu jsme
oslavili spolu s návštěvníky a rozdali jsme 100
chytrých telefonů registrovaným návštěvníkům, kteří veletrh navštívili.

The system of electronic registration for visitors was well adopted and was used by 92% of
visitors, of which 45% took advantage of the
opportunity to have the admission card sent in
advance together with the newspaper Aquatherm Times. The 2018 edition was more profiled in the professional public than in previous
years. This qualitative shift balanced the drop
in attendance. We celebrated 25 years with
the visitors and distributed 100 smartphones
to registered visitors who visited the trade fair.

www.aquatherm-praha.com

ROZLOŽENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE KRAJŮ / VISITORS BY REGIONS
Liberecký kraj
Region of Liberec

Středočeský kraj
Central Bohemia

Moravskoslezský kraj
Region of Moravia-Silesia

Jihočeský kraj
South Bohemia

Olomoucký kraj
Region of Olomouc

Jihomoravský kraj
South Moravia

Pardubický kraj
Region of Pardubice

Karlovarský kraj
Region of Karlovy Vary

Plzeňský kraj
Region of Plzeň

Kraj Vysočina
Region of Vysočina

Ústecký kraj
Region of Ústí nad Labem

Královéhradecký kraj
Region of Hradec Králové

Zlínský kraj
Region of Zlín
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%
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31 %
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5%

5%
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Hlavní město Praha
Prague

3

%

%

2%

5%

6%

50 % návštěvníků bylo z krajů mimo Prahu a Středočeský kraj.
Veletrh potvrdil svoji pozici akce s celorepublikovou působností.
50% visitors came outside Prague and Central Bohemia.
The trade fair confirmed its position as a nationwide event.

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ / VISITOR´S JOB POSITION
Majitel/Spolumajitel
Owner, Co-owner
5%

Specialista, technik
Specialist, Technician

2 % 26 %

10

%

Projektant, architekt
Technical Designer, Architect

4%

Management firmy
Company Management

13

%

Zaměstnanec státní správy
Employee of state administration

25 %

Obchodník, nákupčí
Trader

Student
Student
Jiné
Others

15 %

DRUH ČINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ / VISITOR´S COMPANY ACTIVITY

%

Montážní/instalatérská firma
Installation/plumbing company

3 % 2 % 36 %

Projektantská činnost / Architektura
Architektura / Designing/Architecture

4

%

3

4%

Výrobce
Manufacturer
Developerská a investiční činnost
Development and Investment

14 %

Velkoobchod
Wholesale

15

8

%

Jiné
Others
Zprostředkování obchodu
Mediation of Business
Maloobchod
Retail

%

11 %

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

www.aquatherm-praha.com

OHLÉDNUTÍ ZA DOPROVODNÝM PROGRAMEM / LOOKING BACK AT THE ACCOMPANYING PROGRAM
První den veletrhu byl věnovaný vizím a budoucnosti v podání UCEEB, velmi zajímavý
program ve spolupráci se Svazem měst a obcí „Den starostů“ s významnými hosty
a s přesahem technologií TZB do municipality navštívilo 180 starostů ze všech koutů
republiky. Velkému ohlasu se těšil také seminář o používání BIM při projektování
technologií v budovách, aktuální situaci a výhledu.
Asi nepřekvapil zájem o Kotlíkové dotace, fotovoltaiku, ekonomické a technické
hodnocení možností odpojení domů od CZT, tepelná čerpadla. Specialitou doprovodného
programu byl blok Retrofit, věnovaný vzduchotechnice a MaR, ve kterém zazněly
konkrétní příklady a rady, jak na částečné rekonstrukce, které umožní zvýšení účinnosti
s krátkou návratností. Enormní zájem byl o seminář k nové legislativě ochrany osobních
údajů – GDPR pro montážní a servisní firmy. Ale zájem nepřekvapil. Legislativa je zcela
nová, týká se každého a bude platit již od května. V pátek jsme se vrátili k vizím –
novému směru při hodnocení interiérů a poslední blok byl téměř symbolický - Úspory
vycházející z monitoringu energií. Vzduchotechnika, vytápění, voda. Chceme-li šetřit,
musíme nejdříve měřit, přestat plýtvat a pak hledat úspory s ohledem na investice.
Problémem dnes však není měřit, ale data smysluplně zpracovat a využít.
The first day of the trade fair was dedicated to the vision and future presented by
UCEEB, a very interesting program in cooperation with the Union of Towns and
Municipalities „Day of Mayors“ with significant guests was visited by 180 mayors from
all over the country. There was also a great deal of interest in seminar of the BIM use on
building technologies, current situation and outlook.
Perhaps the great interest in Boilers‘s subsidies, photovoltaics, economic and technical
assessment of the possibilities of disconnecting houses from district heating, heat
pumps was not surprise. The specialty of the accompanying program was the block of
Retrofit dedicated to air-conditioning and measurement and regulation, in which were
given specific examples and advices on how to partial reconstruction, which will allow
efficiency gains with a short payback. An enormous interest was given to the seminar
on the new legislation on data protection - GDPR for assembly and service companies.
But it was not surprise. Legislation is brand new, it applies to everyone and will be valid
from May. On Friday, we returned to vision – to a new direction in the assessment of
interiors and the last block was almost symbolic - Savings from energy monitoring.
Ventilation, heating, water. If we want to save money, we must first measure, stop
wasting and then seek savings in terms of investment. But today, the problem is not to
measure, but to process and use the data meaningfully.

VÝSLEDKY ANKETY MEZI NÁVŠTĚVNÍKY / RESULTS OF RESEARCH AMONG VISITORS
89 % návštěvníků veletrh navštívilo z pracovních důvodů
73 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupech a investicích ve firmě
92 % návštěvníků bylo spokojených s nabídkou vystavovatelů
Největší zájem byl o oblast vzduchotechniky a klimatizace – 19 %,
poté 13 % vytápění, 10 % projektování, montáž a servis, 9 % nářadí,
po 8 % OZE a úprava vody, 7 % tepelné izolace.
89 % of visitors came to the trade fair due to work reasons
73 % of visitors make decisions on purchases and investments in the company
92 % of visitors were satisfied with the exhibitors offer
The greatest interest was in the area of ventilationand air conditioning – 19 %,
then 13 % in heating, 10 % in design, installation and service,
9 % in tools, 8 % in renewable energy sources, another 8 % in water treatment,
7 % thermal insulation.

www.aquatherm-praha.com

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ EXPONÁT 2018 / RESULTS OF THE BEST EXHIBIT COMPETITION 2018
Zlatá medaile / Golden medals
BELIMO ENERGY Valve, označení EV…R+BAC
(pro DN15-50) a P6…W…EV-BAC (pro DN65-150)
BELIMO ENERGY Valve, signification EV…R+BAC
(for DN15-50) a P6…W…EV-BAC (for DN65-150)
Vystavovatel/Exhibitor: BELIMO CZ spol. s.r.o.
Výrobce/Manufacturer: BELIMO AG, Švýrarsko
Kompaktní větrací jednotka DUPLEX 850 Inter pro větrání školních tříd
Compact ventilation unit DUPLEX 850 Inter for ventilation of classrooms
Vystavovatel/Exhibitor: ATREA s.r.o.
Výrobce/Manufacturer: ATREA s.r.o.
Závěsné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4. 1 země/voda
Wall-hung ground source heat pump geoTHERM VWS 36/4.1
Vystavovatel/Exhibitor: Vaillant Group Czech s.r.o.
Výrobce/Manufacturer: VAILLANT GmbH.

Čestné uznání / Honorable Mention
K315801 – Tonic II WC s AQUABLADE® technologií
K315801 – Tonic II WC with AQUABLADE® technology
Vystavovatel/Exhibitor: IDEAL STANDARD s.r.o.
Výrobce/Manufacturer: IDEAL STANDARD s.r.o.
PLUGGIT Avent G – větrací jednotka s rekuperací tepla
PLUGGIT Avent G – heat recovery unit
Vystavovatel/Exhibitor: ELEKTRODESIGN ventilátory spol.s.r.o.
Výrobce/Manufacturer: S&P Sistemas de Vent. SLU
Závěsný plynový kondenzační dvojkotel ENBRA CD 75H a 100H
Wall hung gas condensing boiler ENBRA CD 75H and 100H.
Vystavovatel/Exhibitor: ENBRA, a.s.
Výrobce/Manufacturer: ENBRA, a.s.

AQUATHERM PRAHA 2020
3. – 6. 3. 2020
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

