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výstavy – inzercia

Pod Zoborom všetko pre dom

Komplexná stavebná výstava Domexpo, ktorá sprevádzala výstavu 
Gardenia v Nitre od 16. do 19. 4. 2015, prezentovala ucelenú ponuku 
stavebných materiálov, drevodomov a nízkoenergetických domov. 
Návštevníci s plánom postaviť alebo zveľadiť si dom mohli na nej 
načerpať inšpiráciu, ale hlavne kontakty a rady.

Domexpo je zamerané na koncového 
zákazníka, čiže v popredí je produkt 
a jeho prezentácia pre laického náv-
števníka. Neodmysliteľnou súčasťou 
podujatia boli bezplatné energetické 
poradenstvo, prezentácie a prednášky. 
Trvala štyri dni, zaznamenala zvýšenú 
účasť oproti minulému roku a prebiehala 
popri ďalších troch výstavách. Hlavnou 
bola Gardenia a pri nej prebiehali ešte 
Solaris Nitra a Bonsai Slovakia. Bez nich 
by si návštevníci výstaviska Agrokomplex 
jar už ani nevedeli predstaviť. Pavilón F 
sa naplnil vystavovateľmi, ktorí boli pri-
pravení poskytnúť každému návštev-
níkovi kompletné informácie ohľadom 
stavebníctva. Návštevníci si už zvykli, že 
okrem prehliadky ponuky vystavujúcich 
firiem môžu využiť bezplatné poraden-
stvo, ktorého odbornosť zaručovali od-
borníci zo združení Cech podlahárov, 
Cech kachliarov, Centrum montovaných 
domov a Komora kominárov Slovenska.
Pavilón F okrem spomenutých cechov 
dopĺňala aj Slovenská asociácia foto-
voltického priemyslu, čo napovedá, že 

Domexpo sa delilo o priestory s výsta-
vou solárnej techniky nazvanou Solaris 
Nitra. Návštevníci si aj v prípade Solarisu 
pochvaľovali celkovú ponuku výstavy, 
tematické prednášky a konkrétne pre-
zentované novinky z oblasti fotovoltiky. 
Množstvo ľudí, ktorí sa prišli informovať 
o možnostiach čistej energie si odnieslo 

hodnotné informácie či kontakty. Okrem 
Domexpa a Solarisu bola silnou súčas-
ťou celku aj výstava Bonsai Slovakia. 
Svojim nesmierne zaujímavým sprievod-
ným programom a ochutnávkami čajov 
príjemne obohatila telo i dušu. 
Nádherné počasie prvého dňa pozitív-
ne nastavilo celkovú atmosféru výstavy 
Gardenia spolu s ostatnými výstavami. 
Štvrtok so svojimi až letnými teplotami 
počas ďalších dní vystriedali premen-
livejšie podmienky, no davy ľudí si ne-
nechali ujsť všetky možnosti, ktoré im 
štyri jarné výstavy ponúkali. Úspechu 
nasvedčuje celkový počet návštevníkov, 
ktorý bol bez mála 43 000. Nárast náv-
števnosti a spokojnosť vystavovateľov 
sú ciele, ktorých naplnenie je dôležité 
a rovnako bude dôležité aj na najbliž-
šom, už dvadsiatom ročníku. Veríme, 
že skalní fanúšikovia si opäť nájdu cestu 
na výstavisko do Nitry a budeme veľmi 
radi, keď k nim pribudnú noví, podob-
ne ako tento rok. Dovidenia na výstave 
Gardenia 2016.

http://www.agrokomplex.sk

