Zpravodaj ECČB leden 2020
WEBUILD Energiesparmesse Wels
Tradiční Veletrh úspor energie má od letošního roku
novou grafiku, nový název a nové cíle. Veletrh
WEBUILD Energiesparmesse Wels 2020 jde ruku
v ruce s digitalizací a zároveň upozorňuje na to, že
pravou hodnotu věcí můžeme poznat pouze tehdy,
když je skutečně zažijeme i na fakt, že to, co dnes
vybudujeme, bude jednou naším odkazem, který
zanecháme dalším generacím. Organizátoři veletrhu
proto kladou stále větší důraz na udržitelnost,
ohleduplnost k životnímu prostředí a aktivní přístup
k těmto hodnotám.

WEBUILD Energiesparmesse Wels je ovšem víc než
pouhý stavební veletrh. Je zároveň veletrhem
vytápění a sanity a přináší nejnovější trendy, designy
a energeticky úsporná řešení ve všech oblastech
souvisejících se stavbou a bydlením.
V pátek 6. března 2020 se otevřou brány veletrhu
návštěvníkům z řad široké veřejnosti již po 36. a
zůstanou otevřené až do neděle 8. března.
Odborníkům z oblasti TZB poskytnou organizátoři
prostor ve středu 4. března, kdy bude veletrh otevřen
v omezeném rozsahu, v plném rozsahu může
odborná veřejnost veletrh navštívit ve čtvrtek 5.
března.

Energy Centre České Budějovice na veletrh
organizuje autobusovou dopravu a prohlídku veletrhu
v českém jazyce. Díky podpoře Messe Wels je cena
jednodenního autobusového zájezdu již řadu let
stejná, a to 490,- Kč.

Na zájezd se v letošním roce mohou zájemci těšit
v pátek 6. března, autobus bude odjíždět z Českých
Budějovic v 8:30 hodin, návrat je plánovaný v 18:30
hodin. Bližší informace je možné získat na
www.eccb.cz a na tel. č. 387 312 580. Přihlásit se na
zájezd je možné buď osobně v kanceláři ECČB nebo
mailem na isabela@eccb.cz.

World Sustainable Energy Days (WSED)
Kolem 600 expertů z 60 zemí se každoročně účastní
konference Světové dny udržitelné energie
www.wsed.at, která se koná v hornorakouském
Welsu paralelně s Veletrhem úspor energie, a to
od 3. do 6. března.

Zájemci z České republiky se mohou konference
zúčastnit za zvýhodněných podmínek, vložné
zahrnuje i neomezenou možnost návštěvy veletrhu.
V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší
informace.

Veletrh dotačních příležitostí
V úterý 25. února pořádá společnost CzechInvest
v hotelu Clarion v Č. Budějovicích od 9 do 14 hodin.
již čtvrtý ročník Veletrhu dotačních příležitostí.
V rámci veletrhu mohou návštěvníci získat informace
o dotačních titulech z nejžádanějších operačních
programů a jiných zdrojů dotací v České republice.
Vstup na akci je zdarma.

