INFORMATION

Essen, 28 oktober 2019

Professionele meerwaarde voor alle beursbezoekers:

Omvangrijk kaderprogramma op de SHK ESSEN
Bijscholing middels congressen, workshops en rondleidingen
De SHK ESSEN is meer dan gewoon een beurs. Als brancheplatform met een
omvangrijk kaderprogramma is er volop ruimte om te netwerken, voor uitwisseling
en bijscholing. Dankzij sterke partners zoals het Fachverband SHK NRW,
Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach – figawa, Bundesverband
der Deutschen Heizungsindustrie – BDH en Fachverband Gebäude-Klima – FGK,
kunnen bezoekers genieten van een groot aanbod aan informatieve workshops,
rondleidingen en forums die helemaal zijn afgestemd op de verschillende
doelgroepen. Daarbij ligt de focus steeds op de actuele thema's op het gebied van
sanitair, verwarming en luchtbehandeling.
Het Forum voor Woningventilatie, georganiseerd door BDH, FGK en het
Fachverband SHK NRW, in samenwerking met de Messe Essen, viert zijn première
in beurshal 2. De lezingen die in het kader van dit forum worden gehouden staan
helemaal in het teken van praktische oplossingen. Elke beursdag vinden er van
10.30 uur tot 12.30 uur diverse lezingen van 20 minuten plaats. De titels luiden:
‘Vereisten, markt en mogelijkheden van woningventilatiesystemen met
warmteterugwinning’, ‘Planning, installatie, werking: ventilatie conform DIN 1946-6:
2019’, ‘Brandbeveiliging, geluidsisolatie, open haarden: wettelijke en normatieve
uitdagingen voor woningventilatie?’, ‘Product en oplossingsspectra bij een
combinatie van gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen’ en
‘Installatievoorbeelden uit de praktijk voor nieuwbouw en bestaande gebouwen’.
Het forum richt zich op vakmensen, architecten, planners, woningcorporaties,
projectontwikkelaars en publieke opdrachtgevers.
Nieuw: Trefpunt drinkwater en de praktijk van waterstof in dialoog
In twee andere vakforums geven experts workshops en lezingen hun kennis door.
In het forum ‘Trefpunt drinkwater’ in hal 5 informeert de figawa over actuele
thema's uit de water- en afvalwaterindustrie. Met de speciale tentoonstelling ‘De
praktijk van waterstof in dialoog’ wordt in de Galeria op de SHK ESSEN, ook in
samenwerking met de figawa en het Fachverband SHK NRW de potentie van deze
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energiedrager centraal gesteld. Met interactieve workshops worden bezoekers nog
dichter bij het beursaanbod gebracht. Daarnaast biedt het vakforum meer
informatie over de toekomstige mogelijkheden op het gebied van waterstof.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van waterstof in de SHK-branche, op
het gebied van mobiliteit, energieproductie, -levering en -opslag, en betreffende de
apparatuur, onderdelen, reglementen, vergunningen en tests hieromtrent.
Monteursdagen en vrouwen in de SHK-sector
Ook biedt de SHK ESSEN, met een fris, exclusief en uitdagend programma met
hoogwaardige seminars, professionele knowhow voor monteurs en vrouwen die
werkzaam zijn in de ambachtelijke tak van de SHK-branche. Of u nu op kantoor of
als specialistisch monteur werkzaam bent, hier leren professionals van
professionals.
De afgelopen jaren was de monteursdag enorm populair. Daarom vindt dit
evenement op de editie van 2020 voor het eerst op elke beursdag plaats. Experts
van het Fachverband SHK NRW voorzien bezoekers onder meer van informatie
over gas, afvalwater en drinkwater. Het aanbod richt zich uitsluitend op
medewerkers van bonden en verenigingen op het gebied van sanitair, verwarming
en luchtbehandeling uit Noordrijn-Westfalen.
Kennis is macht
Als nieuw initiatief organiseert het Fachverband SHK NRW een tweedaags
educatief congres op de eerste twee dagen van de SHK ESSEN. Op het congres
worden voor het eerst, in samenwerking met onder andere het Bundesinstitut für
Berufsbildung, belangrijke vragen en toekomstgerichte oplossingen op het gebied
van training en educatie besproken. Deel 1 vindt plaats op dinsdag 10 maart van
14.00 uur tot 17.00 uur en draagt het thema bijscholing. Deel 2, dat op woensdag
11 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur plaatsvindt, gaat over opleiding.
Studenten van algemene en beroepsopleidingen in NRW zijn ook van harte
welkom op de SHK ESSEN. Met de Azubi-lounge in hal 2 en een spannende rally
worden de thema's duurzaamheid en milieubewustzijn in het kader van de SHKbranche tot leven gebracht. Het Fachverband SHK NRW nodigt alle scholieren van
de hoogste klassen van het middelbaar en beroepsonderwijs uit om
klimaatvriendelijke verwarmings- en luchtbehandelingstechnologie, barrièrevrije
badkamers en andere toekomstgerichte technieken nader onder de loep te
nemen.
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Beursrondleiding rondom de thema's techniek en design
Een inkijk in lucratieve ondernemingsmogelijkheden en tegelijkertijd nieuwe
contacten opdoen, dat maken de beursrondleidingen tot een waar succes. Het
Fachverband SHK organiseert dagelijks meerdere rondleidingen over de hele SHK
ESSEN voor ambachtslui, ondernemers, architecten en ingenieurs met interesse
voor de branchetechnische technologie. Voor binnenhuisarchitecten en
besluitvormers uit de horeca worden bijvoorbeeld door de Bund deutscher
Innenarchitekten speciale designrondleidingen georganiseerd. Hierbij wordt onder
andere ingegaan op de innovaties op het gebied van sanitairobjecten.
Speciaal aanbod voor bezoekers uit de Benelux en Frankrijk
De eerste beursdag is de speciale Benelux/Frankrijk-dag. Hiervoor nodigt de SHK
ESSEN in het bijzonder branchegenoten uit de buurlanden uit. De exposanten
zullen op deze speciale dag personeel inzetten die de talen van de buurlanden
spreken.
Meer informatie via: www.shkessen.de

