
Udział AQUARes sp. z o.o. w Konferencjach i targach w latach 2020 - 2022 

 

 

lp Nazwa Forma 

uczestnictwa 

Efekty 

1.  Gospodarowanie wodami 

opadowymi i roztopowymi  

Kraków 4-5.11 2021  

Stoisko firmowe/ 

udział w 

konkursie 

• Wyróżnienie w kategorii 

Produkt roku podczas VI 

Konferencji  

• Nawiązanie kontaktów z 

firmą SCALGO w zakresie 

modelowania zagrożeń 

podtopieniami 

• Nawiązanie kontaktów z 

firmą DHI  temat 

modelowanie hydrauliczne 

 

 

2.  XIV Smary City Forum 

Wrocław 14 – 16 czerwca 

2022 

Uczestnik Nawiązanie kontaktów  

• pozwalających na budowę 

instalacji w Rzeszowie  

• Prezentacja on line przed 

władzami Krosna 

Odrzańskiego 

3.  Stormwater 2022 w 

Katowicach 

28-29.09.2022 Katowice 

uczestnik • Rozwiązanie Tree Tank stało 

się inspiracja do 

przedstawienia swojego 

rozwiązania AQUARes 

Tree.. 

• Przeprowadziłem rozmowę z 

Prezesem firmy Gamon 

Truck w wyniku której 

otrzymałem kontakt do 

organizatora Konwentu 

podkarpackich MPWiK na 

którym można 

zaprezentować będzie 

rozwiązania AQUAres. 

Kontakt z książce adresowej 

telefonu. Zadzwonić do 

Konwent MPWIK  aby 

przedstawić projekt. 

• Nawiązano kontakt z 

przedstawicielem UM Łódź. 

Kontakt zapisano w książce 

telefonu ze względu na brak 

wizytówek. UM  Łódź jest 

zainteresowany 

partnerstwem w przyszłej 

edycji  Hydrostrategia.  



• UM Łódź jest 

zainteresowana 

rozwiązaniem AQUARes 

jako sposobem rozwiązania 

problemów wód opadowych 

na osiedlu zabytkowym.  

• Nawiązano kontakt z 

Prezesem ARCHIKLIMA.  

Mozliwość współpracy przy 

tematach dotyczących galerii 

handlowych. 

• Wymieniono kontakty z 

Prezesem firmy Meva Pol 

oferującej rozwiązania w 

zakresie adaptacji miast do 

zmian klimatu.  

4.  Startup Summer Camp 4 - 

PARP - Centrum Rozwoju 

MŚP 

9-10 września 2022 Supraśl 

Uczestnictwo / 

uczestnictwo w 

konkursie , 

prezentacja 

• Nawiązanie kontaktu z 

potencjalnym inwestorem 

• Opracowanie koncepcji 

nowej ulotki na targi w 

Barcelonie 

5.  Carpathian Startup Fest 2022 

13-14 października 2022 |  

Rzeszów 

Wystawca 

Stoisko firmowe 

Udział w 

konkursie  

• Prezentacja rozwiązania 

przed Prezydentem 

Przemyśla 

6.  Smart City Expo World 

Congress 2022 | Smart City 

Expo 15-17.11 2022 

Barcelona 

 

Wystawca 

Stoisko firmowe 

 

• Deklaracja przedstawicieli 

władz Rzeszowa odnośnie 

wykorzystają AQUAres do 

projektu 

HYDROSTRATEG. 

• Promocja w mediach 

społecznościowych wraz z 

marką miasta Rzeszowa 

• Prezentacja rozwiązania na 

forum międzynarodowym; 

udział w kolacji biznesowej 

w ambasadzie Luksemburga, 

• Rozmowy z 

przedstawicielami władz 

miast niemieckich Diseldorf, 

Hamburg. 

• Rozmowy z 

przedstawicielami władz 

Amsterdamu. 

• Nawiązanie współpracy z 

Instytutem PAN z Poznania   

 

 

 


