PAMERAN KOLAM RENANG TERKEMUKA ASIA HADIR
KEMBALI DI SINGAPURA!
Untuk ketiga kalinya, pameran terkemuka di Asia di bidang kolam renang & spa kembali
hadir di Singapura dengan nama dan identitas visual baru. Piscine Global Asia akan
diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 5 dan 6 April 2017 di Marina Bay
Sands Expo & Convention Centre.
Pameran ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pasar kolam renang dan spa
Asia dengan menawarkan produk dan teknologi yang menyeluruh dan berkualitas. Para
peserta pameran mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi
dan instalasi, perlengkapan dan aksesoris, pemeliharaan, perlindungan dan keamanan
kolam renang, kesehatan dan kebugaran, perlengkapan luar ruangan dan di sekeliling
kolam renang serta jasa terkait.
Edisi berikutnya bukan saja akan menampilkan yang terbaik dari perusahaan lokal dan
internasional tetapi dimeriahkan juga oleh acara-acara khusus bagi para professional di
bidang kolam renang seperti Piscine Innovations (area khusus di pameran yang
diperuntukkan bagi produk-produk baru), Speed Meeting (jasa bagi peserta dan
pengunjung untuk mengadakan pertemuan terjadwal selama 30 menit), Pool Vision
contest (penghargaan yang diberikan kepada kolam renang dan spa terbaik di Asia
melalui ajang kompetisi), konferensi (sebuah program pelatihan dengan topik terkait
kolam renang dan spa), Pool Summit (acara khusus yang menawarkan kesempatan
untuk berbincang-bincang tentang trend dan perkembangan sektor terkait serta
memprakarsai
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federasi/asosiasi terkait) dan tidak ketinggalan sebuah hari khusus untuk kunjungan
teknis ke lokasi terpilih.

Edisi 2015 diikuti oleh lebih dari 120 peserta dan berbagai merk dari 18 negara. Sebagai
acara utama di bidang kolam renang dan spa yang diselenggarakan di wilayah Asia
Tenggara pameran ini dimeriahkan oleh partisipasi perusahaan-perusahaan terbesar di
bidangnya seperti Pentair, Australian Innovative Systems, Fluidra, Herborner, Speck
Pumpen, Bombas, HornerXpress, Maytronics, Hayward, Heliocol dan banyak lagi serta
tidak ketinggalan beberapa perusahaa local seperti Advanced Marine, Water Co, Proserv
dan SG Hardware.

Pameran ini dikunjungi oleh hampir 1100 orang yang datang dari 29 negara. Mereka
terdiri dari para professional di bidang konstruksi dan instalasi kolam renang, jasa
pemeliharaan kolam renang dan spa, perusahaan konstruksi umum, distributor, para ahli
lansekap, arsitek, otorita publik dan banyak lagi. Pengunung yang berasal dari Malaysia,
Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina mencakup 14% dari pasar yang
ada.
Piscine Global Asia merupakan bagian Piscine Global Network, sebuah jaminan kualitas
bagi industri kolam renang dan kebugaran.

