
7. – 10. 2. 2023
Výstavisko Agrokomplex Nitra

Medzinárodný veľtrh  
technického zariadenia budov

Vyhodnotenie veľtrhu z návštevníckych dotazníkov veľtrhu Aquatherm Nitra 2023

Výsledky ankety medzi návštevníkmi
Results of research among visitors

92 %  návštevníkov bolo spokojných s ponukou vystavovateľov
93 %  návštevníkov považuje veľtrh za najprestížnejší v svojom 

odbore na Slovensku
72 %  návštevníkov rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupoch 

a investíciách vo fi  rme
97 %  návštevníkov navštívi s najväčšou pravdepodobnosťou veľtrh 

v roku 2025
 
92 %  of visitors were satisfi  ed with the exhibitors off er
93 %  of visitors consider the trade fair as the most prestigious 

trade fair in its fi  eld in Slovakia
72 %   of visitors make decisions on purchases and investments in 

the company
97 % of visitors will most likely visit the trade fair again in 2025
 

V popredí záujmu návštevníkov boli predovšetkým odbory vyku-
rovanie, obnoviteľné zdroje energie, tepelné izolácie (41 % návštěv-
níkov), zdravotechnika (20 % návštevníkov) a  vzduchotechnika 
a kimatizácia (16 % návštevníkov).
 
The main interest of visitors were mainly the branches of heating, 
renewable energy, thermal insulation (41% of visitors), water solution 
(20 % of visitors) and ventilation and air conditioning (16 % of visitors).
 

Štruktúra návštevníkov z pohľadu krajov potvrdzuje Aquatherm 
Nitra ako veľtrh s dosahom po celej republike. 52 % návštevníkov 
bolo zo Západného Slovenska, 16 % z Bratislavy, 26 % zo Stredného 
Slovenska, 18 % z Východného Slovenska a 4 % zo zahraničia, najmä 
z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Talianska.

Structure of visitors from a  regional perspective confi  
rmsAquatherm Nitra as the trade fair with a nationwide jurisdiction. 
52 % of visitors were from Western Slovakia, 16 % from Bratislava, 
26 % from the Central Slovakia, 18 % from Eastern Slovakia and 4 % 
from abroad especially form Czech Republic, Poland, Hungary and 
Italy.

3% 6%
2%

33%

31%

13%

13%

tla

radio

billboardy

internet

pozvanie od vystavovate a

pozvanie od usporiadate a

iné

AKO STE SA DOZVEDELI O VEĽTRHU?
HOW DID YOU LEARN ABOUT THE FAIR?
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