WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Odborný veletrh a kongres pro vodní hospodářství
Statistické údaje (za rok 2015)
Celková plocha (m2)
2
Vystavovací plocha (m )
Zvláštní výstavy (m2)
Celkový počet vystavovatelů
...z toho zahraniční vystavovatelé
Počet zúčastněných zemí
Počet odborných návštěvníků
0 z toho zahraničních
Počet zastoupených zemí
2
Účast: Hala/řadový stánek 2015 (EUR/m )
Opakování
Další termín

36.000
13.156
3.552
557
118
26
22.686
24,4%
104
170,00
Každé 2 roky
28.-31.03.2017

WASSER BERLIN INTERNATIONAL je v Německu specializovanou a mezinárodní marketingovou platformou
pro téma voda.
WASSER BERLIN INTERNATIONAL je jediným odborným veletrhem, který sleduje celý vodní koloběh a nabízí
s ním spojené produkty, technická řešení a služby ze všech odvětví vodního hospodářství a zohledňuje jej
v halových plánech: počínaje u získávání, zpracování a rozvodu vody přes využití užitkové vody až po
energetickou efektivnost.
Nabídka odborného veletrhu
•

Získávání vody

•

Úprava vody

•

Rozdělení vody

•

Přeprava vody

•

Úprava odpadní vody/ technika čistění vod

•

Vodní infrastruktura/ NO DIG

•

FLOOD MANAGEMENT BERLIN/ Protipovodňová ochrana

•

Služby IT

•

Zabezpečení kvality/ věda/ výzkum

•

Využití užitkové vody

•

Technika měření, regulace a analýzy/ energetická efektivnost

•

Získávání energie

Kongres
Kongres se koná pod patronací spolku WASSER BERLIN e.V.. Kongres je integrován do uzavřeného halového
fóra odborného veletrhu. V krátkých dvouhodinových přednáškových blocích jsou koncentrovaně projednávána
aktuální témata z oblasti hospodářství, průmyslu a vědy. Fórum Blue Planet je politickou platformou WASSER
BERLIN INTERNATIONAL. O obsah akce se stará Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody,
stavby a bezpečnost reaktorů, Senátní úřad pro hospodářství, technologie a výzkum Berlín a také Messe Berlin
GmbH. Blue Planet je prováděn spolkem German Water Partnership e. V. (GWP).
Cena za účast na kongresu je zahrnuta v ceně vstupu na veletrh.

Odborná sympózia – segmenty výstav v detailu
Pod vedením kompetentních svazů a organizací budou nabízena odborná sympózia, která obsahově prohloubí
jednotlivé segmenty zaměření odborného veletrhu. Oblast vodní infrastruktury s tématy výstavby potrubí a NO
DIG bude doplněna dvoudenním přednáškovým programem. Renomované sympozium pro výstavbu studní bude
nabízeno pro oblast získávání vody a je uznáváno jako školení. Doprovodně k odbornému veletržnímu segmentu
FLOOD MANAGEMENT BERLIN se koná jednodenní sympózium pod patronací a vedením WASSER
BERLIN e.V.
Mezinárodní fórum
Mezinárodní fórum představuje mezinárodní trhy a možnosti participace v nich. Fórum se organizováno spolky
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) a German Water Partnership e.V.
(GWP).

WASsERLEBEN – Interaktivní výstava pro publikum
Experimentování, objevování, výzkum. Zde bude k důležitosti tématu vodního zdroje hravou formou vedena další
generace. WASsERLEBEN se zaměřuje na školáky, učitele a všechny zájemce, kteří si chtějí udělat přehled o
tématu voda.

Odborná exkurze - prohlídka WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Prohlídka WASSER BERLIN INTERNATIONAL ukazuje inovativní stavební plány v Berlíně a poskytuje náhledy
do moderních procesů čistění pitné a odpadní vody. Exkurze je organizována pod vedením Berliner
Wasserbetriebe.

Odborní návštěvníci
Osoby s rozhodovacími pravomocemi z oblasti vodního hospodářství, obcí a průmyslu, inženýři a odborníci
z oblasti stavitelství, podzemního stavitelství, hloubení studen, vodních staveb a jiných odvětví, zástupci
národních a mezinárodních organizací, odborní nákupčí, zástupci spolků a institucí, návštěvníci z oblasti
vědy, výzkumu a politiky.
Odborný veletrh se koná pod ideovou patronací
•

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

•

FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.

•

IWA - International Water Association
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