
Norymberga 11. – 13.10.2022 

Wasza wspólnota –  
na żywo i osobiście!

START  



Witamy 
z powrotem!

Nareszcie znowu jest tak daleko: Chillventa na żywo  
na miejscu w Norymberdze w dniach od 11. do 13.10.2022!

Jako Światowe Wiodące Targi Techniki Chłodnictwa z ich nieodłączną 
Techniką Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła Chillventa są  
TYM miejscem spotkań branży oferując Wam możliwie najlepsze  
rozeznanie rynku i transfer wiedzy na najwyższym poziomie!

Skorzystajcie Państwo z bezpośredniej wymiany z czołowymi  
ekspertami i kwalifikowanymi dostawcami z całego świata.  
Dowiedzcie się więcej na przykład o łącznej wydajności energetycznej 
urządzeń i instalacji chłodniczych, gospodarce obiegu zamkniętego, 
jakości powietrza w pomieszczeniach, chłodzeniu pośrednim lub  
o bezpieczeństwie w sektorze IT.

Cieszcie się Państwo na ciekawe dni targów i spotkań z Państwa 
wspólnotą – na żywo i osobiście!
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Karl-Schönleben-Straße

NCC Ost

Entrance
Mitte

Entrance
OstExhibition Park

Oferta specjalistyczna

5  6  7

7A  8  9
Chłodnictwo (komponenty, wyroby, 
urządzenia i systemy), technika izolacji)

5 Technika MSR –  
pomiary, sterowanie, regulacja

 4  4A Technika klimatyzacji,  
technika wentylacji  

4  4A Pompy ciepła

 9 Inne ważne punkty: związki,  
zrzeszenia, szkoły, instytucje

We wszystkich halach: usługi

Chillventa to więcej niż tylko specjalistyczne targi. To również wysoki poziom 
wiedzy ekspertów, kontakty handlowe na całym świecie, wyroby i ich serwi-
sowanie zorientowane w stronę przyszłości - i rozmowy równego z równym.

Więcej tematów. Więcej rozmów.  
Więcej wartości. Wszystko pod jednym dachem.

Targi specjalistyczne
Najlepsze rozmowy to rozmowy osobiste. Na Chillventa czekają na Państwa 
eksperci i czołowi gracze Waszej branży z najważniejszymi nowościamii,  
z obszernym spektrum ofert wokół chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji  
i pomp ciepła. 

Fora specjalistyczne i program ramowy
W samym centrum wydarzeń na targach i blisko Waszej branży: W szeregu 
prelekcji ekspertów wystawcy na specjalistycznych forach naświetlają  
aktualne tematy w załączeniu oferując ożywione rozmowy specjalistów  
bezpośrednio na stoisku targów. Oprowadzanie z przewodnikiem,  
obchody dla uczniów w zawodzie oraz pokazy specjalne uzupełniają ofertę.

Chillventa CONGRESS
Dzień przed targami wszystko obraca się wokół międzynarodowego  
transferu wiedzy. Podczas kongresu Chillventa CONGRESS razem z sympozjum 
„ASERCOM + EPEE Symposium” wybitni prelegenci z dziedziny badań nauko-
wych, rozwoju i praktyki dzielą się swoją wiedzą. Uzyskajcie i Wy z pierwszej 
ręki wiedzę jak rozwinie się przyszłość Waszej branży. Udział możliwy jest  
bezpośrednio na miejscu jak i w przekazie na żywo.  

 
DZIEŃ PRZED 

TARGAMI  

W NCC OST

Fora specjalistczne i program  
ramowy

4A 7A  8  9 Fora specjalistyczne

4 Pokaz specjalny 
Postępowanie z łatwopalnymi  
mediami chłodzącymi

4A Pokaz specjalny
Pompy ciepła 
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Connecting refrigeration experts –  
na Światowych Wiodących Targach Chłodnictwa
Świeże spojrzenie na przyszłość Waszej branży, ciekawe impulsy i osobiste rozmowy  
z ekspertami z przemysłu, budowy urządzeń, eksploatacji i badań naukowych: Odkryjcie 
Państwo potencjały techniki chłodniczej, nawiązujcie cenne kontakty handlowe.

Connecting AC & ventilation experts –  
wykorzystać globalny potencjał
Ustawiczne kształtowanie klimatyzacyjnego komfortu i procesów jest szansą  
wzrostu Waszego przedsiębiorstwa. Jak ten potencjał wykorzystać i która  
z innowacyjnych technik klimatyzacyjnych i wentylacyjnych jest tą właściwą,  
o tym dowiecie się w bezpośrednim dialogu z międzynarodowymi wystawcami. 

Connecting heat pump experts –  
spojrzenie w przyszłość
Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przemiany energetycznej jest opłacalne.  
W osobistej wymianie doświadczeń z międzynarodowymi tuzami branży dowiedzą  
się Państwo jak idealnie wykorzystać pompy ciepła w przypadku ich zastosowania w 
działalności gospodarczej i w skali przemysłowej i odkryjcie swoją optymalną strategię.
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Wiedza
Chillventa jest Waszą
platformą wiedzy!
Przeżyjcie ekskluzywne prelekcje  
na forach specjalistycznych i na  
wysokokaratowym kongresie  
Chillventa CONGRESS i wejdźcie  
w posiadanie zgromadzonej wiedzy 
ekspertów.

Praca w sieci
Chillventa łączy Was!
Spotkajcie się Państwo ze swoją  
wspólnotą, dyskutujcie w gronie  
ekspertów wokół aktualnych dokonań 
rozwojowych i o przyszłych trendach 
branży i poszerzajcie swoją siatkę.

Sukces
Chillventa pomoże w rozwoju  
Waszej działalności!
Uzyskajcie Państwo obszerne roze-
znanie rynku i nawiążcie współpracę 
z oferentami w zakresie chłodnictwa, 
klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła.  
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* Cena włącznie z obiadem, Get togheter wieczorem i stałym  
biletem wstępu na Chillventa 2022. 
Zamawiającym z wyprzedzeniem i studentom zapewnia się ulgi!

Wszystkie dane bez rekojmi. Zmiany zastrzeżone. Wszystkie ceny zawieraja ustawowy podatek VAT. Przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Waszych 
danych przez nas do celów reklamowych lub badania rynku i opinii możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się na piśmie (NürnbergMesse 
GmH, Datenschutz, Messezentrum, 90471 Nürnberg) lub przesyłką e-mail (data@nuernbergmesse.de). Istotne informacje o ochronie danych, 
szczególnie odnośnie Państwa praw, znajdą Państwo pod: https://www.nuernbergmesse.de/en/dataprotection.

Bilety wstępu
Targi bilet jednodniowy EUR 29 
Targi bilet stały EUR 41 
Kongres Chillventa CONGRESS
włącznie z sympozjum bilet EUR 245* 
Sympozjum „ASERCOM+EPEE  
Symposium” bilet pojedynczy EUR 205*  

Bilety do nabycia tylko online.

Wszystkie informacje  
o Chillventa 

Miejsce imprezy
Centrum Targów w Norymberdze

Godziny otwarcia
Targi Specjalistyczne Chillventa 
wtorek, 11. czwartek, 13.10.2022 
godz. 9:00 – 18:00 
 
Chillventa CONGRESS 
poniedziałek, 10 paźdźiernika 2022
godz. 10:00 – 18:00

chillventa.de/ticketsale   

Punkt sprzedaży biletów
Zapewnijcie sobie Państwo swój bilet
albo zrealizujcie kod swojego bonu:

Obsługa zwiedzających
Pytania dotyczące zwiedzania targów?
Zespół BesucherService – Obsługa  
Zwiedzających chętnie Wam pomoże:

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

Spotkajcie Państwo swoją wspólnotę –  
na żywo i osobiście!

Proszę iść za nami!

#chillventa
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https://www.chillventa.de/join-us
https://www.chillventa.de/ticketsale
https://de-de.facebook.com/Chillventa/
https://twitter.com/chillventa
https://www.xing.com/events/chillventa-2022-3132715
https://de.linkedin.com/showcase/chillventa-especial-2020
https://www.youtube.com/channel/UCsW8PcIogZ2eAPJLEVy_sdg

