
Veľtrh sa koná spolu s medzinárodným veľtrhom energetickej efektív-
nosti a racionalizácie využitia energie Racioenergia, ktorý oslávi svoje
20. jubileum. Zároveň budú prebiehať Climatherm, medzinárodná špe-
cializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky, Conecoinvest, pre-
zentácia investičných zámerov a Slovrealinvest, veľtrh nehnuteľností.

Novou špecializovanou výstavou je Stavebná mechanizácia, výstava
stavebných strojov a mechanizácie. Predstavuje špecializované miesto
na prezentáciu strojov a mechanizmov používaných v stavebníctve,
na výmenu odborných skúseností a názorov a prezentáciu noviniek
v danej oblasti. Na voľnej ploche budú prebiehať dynamické ukážky
stavebných strojov a mechanizácie v pracovnom výkone.

Coneco každoročne vytvára priestor na prezentáciu inovatívnych prí-
stupov a riešení v oblasti stavebníctva, je miestom, kde sa odborná aj
široká laická verejnosť dozvie o novinkách, trendoch a výhodách ich vy-
užitia. Je ideálnou platformou na obchodné rokovania, obchodné príle-
žitosti, hľadanie nových výziev a prezentáciu noviniek, ktoré sa ešte len
dostanú do predaja. Veľtrh potvrdzuje záujem odborných inštitúcií, od-
bornej i širokej laickej verejnosti o najnovšie trendy a inovácie v oblas-
ti stavebníctva, realít, klimatizácie a vzduchotechniky, či stále aktuálnej-
šej problematiky využitia a úspory energie v bývaní.

Energetická bezpečnosť štátu sa dosiahne znižovaním spotreby energie
najmä pri užívaní budov, ktoré v súčasnosti predstavujú približne 40 %
konečnej spotreby v SR. Nevyrobená energia je najlacnejšia. Výroba
energie poškodzuje životné prostredie pre nás i nasledujúce generácie.
Pre ne bude mať zdravé prostredie a prístupnosť k využívaniu energií
viac ako cenu zlata. Preto je nosnou tematikou a zároveň mottom ce-
lej veľtržnej kombinácie pre tento ročník „Energia nad zlato“.

Na zvýšenie atraktivity veľtrhu bola vypracovaná nová koncepcia od-
borného programu. Medzi novinky v sprievodných podujatiach patrí
zriadenie Akadémie energetickej úspornosti, v rámci ktorej sa budú
konať „živé“ prezentácie stavebných prác, technológií a finančného
zabezpečenia realizácie, oživené kultúrnymi vstupmi, diskusné fóra,
konferencie a konzultácie v stredisku v hale vyhradenej na odborný
program.

Vyhlásenie nových súťaží v oblasti úspory energie a skvalitňovania ži-
votného prostredia budov, miest a obcí budú pre vystavovateľov
výzvou predviesť to najlepšie v danej problematike a zároveň budú
pridanou hodnotou pre odbornú aj širokú verejnosť.
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Coneco, medzinárodná stavebná aktivita s najdlhšou tradíciou v stredo- a východoeuróskych krajinách,

sa uskutoční začiatkom jari v Incheba Expo Bratislava už tridsiatyprvýkrát. V termíne 23. – 27. 3. 2010

sa na najväčšom veľtrhu stavebníctva na Slovensku skoncentrujú výrobcovia, predajcovia, investori,

projektanti, architekti a všetky ostatné subjekty pôsobiace v oblasti stavebníctva.


