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ISH – cyfrowa platforma umożliwiająca najefektywniejsze pozyskiwanie biznesowych
kontaktów. Sercem platformy cyfrowej ISH będzie, odbywające się w dniach 22-26 marca 2021,
spotkanie online.

  

  

  

  

  

Twoje korzyści

    
    -  Odkryjesz nowości w branży  
    -  Weźmiesz udział w pokazach produktów i prezentacjach eksperckich on-line lub na
życzenie   
    -  Nawiążesz kontakt z producentami korzystając z funkcji chat lub video call  
    -  Zdobędziesz dostęp do bazy producentów z możliwością wyszukiwania  
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    -  Wykorzystasz sztuczną inteligencję pomagającą w wyszukiwaniach na ISH zgodnie ze
swoimi preferencjami – znajdź odpowiednią firmę, produkt lub konferencję   
    -  Wszystkie informacje dostępne 24 / 7 / 365 na: ish.messefrankfurt.com , w tym:
międzynarodowa wyszukiwarka firm branży HVAC
 

  

  

  

  

Program

  

Więcej informacji o programie towarzyszącym wirtualnym targom ISH znajdziesz na stronach
programu konferencji ISH c onference programme . Poruszane tematy to min.:

    
    -  Neutralność klimatyczna a nowoczesne rozwiązania grzewcze  
    -  Skuteczne systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń  
    -  Modne wzornictwo i nowoczesne rozwiązania higieniczne do łazienek  
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https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/programme-events.html#events
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/programme-events.html#events
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GREEN DEAL / Zielony Ład
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https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/programme-events/top-themes.html#green-deal


ISH digital już wkrótce! 
Czwartek, 04 Marzec 2021 13:06

Neutralność klimatyczna to jedno z ważniejszych i trudniejszych stojących przed nami wyzwań.Rozwiązania systemów grzewczych mają decydujący wpływ na cele klimatyczne jakie krajepostawiły sobie na najbliższe lata – tego typu zagadnienia będą tematem przewodnim działuEnergy.                        Life-giving air

Wentylacja i klimatyzacja odegrają jedną z kluczowych ról w zwalczaniu pandemii Covid. Dziękiodpowiedniej technologii i właściwemu napływowi świeżego powietrza do pomieszczenia możnaskutecznie zminimalizować ryzyko infekcji.                        Bathroom hygiene trend

Dział Water koncentruje się na rozwiązaniach dla wody pitnej oraz zachowaniu higieny włazienkach przy jednoczesnym ciekawym wzornictwie: powierzchnie odporne na bród, systemybezdotykowe, czystość WC, „inteligentna” dezynfekcja. ‘Pop up my Bathroom’ to prezentacja najważniejszych trendów na zbliżający się sezon: Smart.Bathroom, Green.Bathroom, Living.Bathroom.                                -  Zarejestruj się już teraz na: ish.messefrankfurt.com/tickets .    Dostęp cyfrowy do ISH digital kosztuje: 20 EuroKod dostępu zostanie wysłany w oddzielnym e-mailu w drugiej połowie marca. Platformadostępu będzie aktywna do 30 kwietnia 2021.              -  Już teraz zaprenumeruj newsletter ISH i otrzymaj darmową „wejściówkę”    ish.messefrankfurt.com/newsletter    
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https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/programme-events/top-themes.html#air
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/programme-events/top-themes.html#popup
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&amp;_appshop=mf_tap20160620_1384
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/planning-preparation/newsletter.html
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