WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Targi i Kongres Gospodarki Wodnej
Dane statystyczne (za rok 2015)
Powierzchnia brutto (m2)=
Powierzchnia netto (m2)=
Ekspozycja specjalna (m2)=
Liczba wystawców ogółem=
w tym z zagranicy=
Liczba reprezentowanych krajów=
Goście branżowcy =
w tym z zagranicy=
Reprezentowane kraje
Udział: hala/stoisko szeregowe
2015 (euro/m²)
Cykl organizacyjny=
Następny termin=

36. 000
13.156
3.552
557
118
26
22.686
24,4%
104
170,00
co 2 lata=
28.–31.03.2017 r.

WASSER BERLIN INTERNATIONAL stanowi międzynarodową wyspecjalizowaną platformę marketingową
na tematy wody organizowaną w Niemczech.
WASSER BERLIN INTERNATIONAL to jedyne targi fachowe poświęcone pełnemu obiegowi wody,
prezentujące halach targowych w uporządkowany tematycznie sposób produkty, rozwiązania techniczne i
usługi ze wszystkich dziedzin gospodarki wodnej - począwszy od wydobycia wody, jej uzdatniania i
dystrybucji, poprzez wykorzystanie wody użytkowej, aż po efektywność energetyczną.
Oferta targów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydobywanie wody
uzdatnianie wody
dystrybucja wody
odprowadzanie ścieków
oczyszczanie ścieków/technika oczyszczania ścieków
infrastruktura wodna/NO DIG
FLOOD MANAGEMENT BERLIN/ochrona przeciwpowodziowa
usługi informatyczne
zapewnienie jakości/nauka/badania naukowe
wykorzystanie wody użytkowej
technika pomiarów, regulacji i analiz/efektywność energetyczna
produkcja energii

Kongres
Kongres jest organizowany przez stowarzyszenie WASSER BERLIN e.V. Jest on zintegrowany z targami
fachowymi w ramach zamkniętego forum. W krótkich dwugodzinnych blokach prelekcyjnych poruszane
są aktualne tematy z zakresu gospodarki, przemysłu i nauki. Forum Blue Planet stanowi platformę
polityczną WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Inicjatorami tej imprezy są Federalne Ministerstwo
Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów, Zarząd Senatu Miasta
Berlina ds. Gospodarki, Technologii i Badań, a także Messe Berlin GmbH. Forum Blue Planet jest
prowadzone przez German Water Partnership e. V. (GWP). Koszty udziału w kongresie są ujęte w cenie
biletu wstępu na targi.
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Sympozja fachowe – segmenty ekspozycyjne w szczegółach
Pod patronatem kompetentnych stowarzyszeń i organizacji przeprowadzane są sympozja
specjalistyczne, pogłębiające treściowo poszczególne segmenty wiodące targów. Wątek infrastruktury
wodnej wraz z budową rurociągów i NO DIG zostanie uzupełniony o dwudniowy program prelekcji.
Renomowane sympozjum na temat budowy studni zajmuje się problematyką wydobywania wody, a
potwierdzenie udziału w tym sympozjum jest uznawane za świadectwo przebytego kształcenia
zawodowego. Uzupełniająco do segmentu targów FLOOD MANAGEMENT BERLIN odbędzie się
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jednodniowe sympozjum organizowane i prowadzone przez stowarzyszenie WASSER BERLIN e. V.

Forum międzynarodowe
Forum międzynarodowe prezentuje międzynarodowe rynki i możliwość partycypacji rynkowej. Forum to
jest organizowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Ścieków i Odpadów e.V.
(DWA) i German Water Partnership e.V. (GWP).

WASsERLEBEN – interaktywna ekspozycja publiczna
Eksperymenty, odkrycia, badania. W ramach tej ekspozycji następnemu pokoleniu zostaje w formie
zabawy przybliżone znaczenie bogactwa naturalnego, jakim jest woda.
„WASsERLEBEN” jest kierowany do uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, którzy pragną
zapoznać się dogłębnie ze wszystkimi aspektami szeroko pojętego tematu „wody”.
Wycieczka specjalistyczna – ekspozycja WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Ekspozycja WASSER BERLIN INTERNATIONAL prezentuje innowacyjne projekty budowlane w Berlinie i
zapewnia wgląd w nowoczesne procesy przygotowania wody do picia i oczyszczania ścieków. Wycieczka
jest organizowana pod patronatem berlińskich zakładów komunalnych.
Goście branżowcy
Decydenci z pionu gospodarki wodnej reprezentujący władze komunalne i przemysł, inżynierowie,
fachowcy rzemiosła i przemysłu budowlanego z branż budownictwa podziemnego, budowy studni,
konstrukcji wodnych i innych dziedzin, przedstawiciele organizacji krajowych i międzynarodowych,
specjaliści ds. zaopatrzenia, przedstawiciele zrzeszeń i instytucji, przedstawiciele gospodarki, nauki i
polityki.
Patronat ideowy targów
•
•
•

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. /
Niemieckie Zrzeszenie Branży Gazu i Wody/
FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.
/Federalne Zrzeszenie Firm Branży Gazu i Wody/
IWA - International Water Association
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