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Co z targami
CHILLVENTA?
Targi Chillventa zostaną wznowione w Norymberdze w 2022 roku,
a w 2020 odbędzie się ich edycja wirtualna!
W związku z trwającą pandemią koronawirusa i jej wpływem na globalną gospodarkę, NürnbergMesse (Targi Norymberskie) w porozumieniu z Radą Targów postanowiły nie organizować targów Chillventa 2020. “To nie była łatwa decyzja,” – mówi Petra Wolf
z Zarządu NürnbergMesse. – „Aby ocenić nastrój branży, przeprowadziliśmy obszerną ankietę wśród ponad 800 wystawców z całego
świata, którzy zarejestrowali się na 2020 rok, a także wśród wszystkich odwiedzających, którzy uczestniczyli w targach Chillventa
2018. jej wyniki utwierdziły nas w decyzji o anulowaniu tegorocznej edycji tej imprezy.”
Organizatorzy informują również, że badają możliwości przeniesienia pewnych części Chillventy do przestrzeni wirtualnej, celując
w pierwotną datę tej jesieni. „Liczne dyskusje, które przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach pokazały, że nasi klienci nadal chcieliby mieć możliwość interakcji i zdobycia informacji o nowych produktach, nawet jeśli nie mogą uczestniczyć w targach osobiście,
biorąc pod uwagę niezwykłe okoliczności panujące w tym roku,” – zauważa Petra Wolf – „Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby
udostępnić platformę internetową, za pomocą której będziemy mogli na przykład zorganizować konferencję Chillventa CONGRESS
lub fora branżowe bądź wirtualne prezentacje produktów, abyśmy mogli zaspokoić potrzebę dzielenia się wiedzą i prowadzenia dialogu
z ekspertami. Nie anulujcie więc pierwotnie zarezerwowanych dat w swoich kalendarzach. Warto będzie, ponieważ po raz pierwszy
społeczność branży chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła spotka się w sieci.”
Ankiety na temat Chillventy pokazują silne zaangażowanie respondentów!
Poziom udziału w ankiecie był niezwykle wysoki. Jako wiodące targi międzynarodowe techniki chłodniczej, Chillventa cieszy się
ogromnym wsparciem ze strony wystawców i odwiedzających. Jednak badanie wykazało również, że obawy związane z organizacją
imprezy w tym roku są zbyt duże. Wynikają one z niepewności panującej obecnie w skali globalnej, która ma również wpływ na
branżę chłodniczą, klimatyzacyjną, wentylacyjną i pomp ciepła, gdyż tłumi poczynania inwestorów, powodując redukcję przychodów
i przerwy w produkcji. Jednocześnie przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się utrudniają potencjalnym uczestnikom targów z wielu miejsc planowanie i przygotowanie się na takie wydarzenia.
“Jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele szczerych i konstruktywnych rozmów, które przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach
z naszymi wystawcami, stowarzyszeniami zawodowymi i Radą Doradczą ds. Wystawy, które pomogły nam w procesie decyzyjnym.
Najważniejsze dla nas jest, aby nie organizować żadnych wydarzeń wbrew życzeniom branży. Chillventa stała się jednym z fundamentów rozwoju międzynarodowej społeczności chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła i chcemy, aby dalej spełniała
właśnie tę rolę. Uważamy, że ważne jest, aby zachowała swój charakter czołowych światowych targów techniki chłodniczej. W kontekście pandemii Covid-19, ograniczeń w podróżowaniu i obecnej międzynarodowej sytuacji gospodarczej zakładamy, że gdybyśmy
zorganizowali Chillventę w tym roku, nie byłby to sukces w oczach naszych klientów. Nawet jeśli, jak można się spodziewać, sytuacja
będzie wyglądać inaczej w październiku, teraz jest właściwy czas, aby anulować imprezę i umożliwić naszym klientom planowanie
przyszłości z większą pewnością,” – konkluduje Petra Wolf.
Szczególnie teraz, w czasach kryzysu coraz wyraźniej widać, że możliwość osobistego spotkania, nauki i interakcji to istotna potrzeba człowieka. W przyszłości najważniejsze międzynarodowe wydarzenia, takie jak Chillventa, ponownie będą na swoim miejscu,
aby zapewnić potencjał dla wszystkich graczy z branży i pozostaną platformą do budowania sukcesu w biznesie. “Od samego początku
Chillventa cieszyła się wyjątkowo wysokim udziałem międzynarodowym – około 70 procent w przypadku wystawców i około 60
procent w przypadku odwiedzających. Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w podróżach międzynarodowych i ogólną sytuację
gospodarczą, w tym roku jest mało prawdopodobne, abyśmy osiągnęli podobny poziom uczestnictwa reprezentantów innych krajów,
który jest ważny zarówno dla naszych wystawców, jak i odwiedzających targi. Dlatego decydując się nie organizować wystawy przez
kolejne dwa lata, czekamy na kolejne udane targi Chillventa zorganizowane na swoim miejscu w Norymberdze w 2022 roku. Ale
wcześniej spotkamy się w wirtualnej przestrzeni o zwykłej porze tego roku. Czekamy na Was.” – komentuje Daniela Heinkel, dyrektor
targów Chillventa.

Zapisz datę!
Chillventa powróci w normalnym trybie w dniach 11-13 października 2022 roku,
Chillventa CONGRESS rozpocznie się dzień wcześniej, 10 października.
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