
 

 

 

EMAIL:     TELEFON:   ADRESA: 

kontakt@malinagroup.cz   +420 800 880 878   Krakovská 583/9, Praha 1 

 

Energetický Holding Malina a.s.  Malinagroup.cz   IČO: 10931201 

Tisková zpráva 

 

Hlavním partnerem FOR ARCH 2022 je Energetický Holding Malina. Na veletrhu nabídne 

návštěvníkům řešení, jak ušetřit za energie  

 

• Energetický Holding Malina je hlavním partnerem letošního veletrhu FOR ARCH   

• Na veletrhu nabízí návštěvníkům fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla, 

pomůže s výběrem nejlepší varianty a poradí, jak nejlépe za energie ušetřit  

• Pro návštěvníky připravil speciální veletržní nabídku 

• Na veletrhu vás přivítá netradiční expozicí, která je sestavena z vyřazených panelů, 

cívek a palet 

 

Praha 20. 9. 2022: Právě dnes startuje největší stavební veletrh v České republice. Jeho 

hlavním partnerem je Energetický Holding Malina. Firma dodává lidem fotovoltaické 

elektrárny a tepelná čerpadla a pomáhá jim tak snižovat náklady za energie. Poskytuje 

kompletní služby od dodání a instalace fotovoltaiky a tepelných čerpadel, až po vyřízení 

dotace a veškerý servis. Na veletrhu představí EH Malina všem návštěvníkům konkrétní 

varianty řešení, jak za energie ušetřit. Veletrh FOR ARCH probíhá od 20. do 24. září 2022 v 

Praze v Letňanech.  

 

Cyril Regner, zakladatel Energetického Holdingu Malina:  

 

„Na veletrhu chceme všem návštěvníkům nabídnout fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla, 

tedy dvě osvědčené technologie, které jim ušetří peníze za energie. Představíme jim různé 

varianty řešení přímo pro jejich domy, pomůžeme s výběrem té nejlepší varianty a připravíme jim 

objednávku na míru. Naše výrobky a technologie si mohou lidé přímo na stánku prohlédnout a 

osahat.  

 

Na veletrhu budeme mít více než 70 technických specialistů a obchodních zástupců, kteří lidem 

vysvětlí a spočítají, kolik s fotovoltaikou či tepelným čerpadlem ušetří. Pro všechny návštěvníky 

FOR ARCH jsme navíc připravili speciální veletržní nabídku.”  

 

Energetický Holding Malina najdete v hale číslo 5. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní řešení 

expozice, kterou Energetický Holding Malina pro letošní veletrh zvolil. Stánek je na ploše 200 

metrů čtverečních sestaven z krabic, palet, vyřazených cívek a solárních panelů, tedy výhradně 

z věcí, které Malina běžně v praxi používá. Netradičně jsou oblečeni také zástupci Maliny, místo 

kravat a obleků je na veletrhu potkáte v triku, kalhotách a hostesky v montérkách.  
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“Cílem Energetického Holdingu Malina je pracovitost a šetrnost, místo pompézního stánku jsme 

pro náš prostor využili vyřazené komponenty a použité díly, které by skončily na skládce,” doplnil 

Cyril Regner.  

 

Energetický Holding Malina 

Energetický holding v ČR dodává fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Zajišťuje komplexní řešení od 

přípravy projektu, vyřízení dotace, instalace až po servisní práce. 

 

 

FOR ARCH 

 

V letošním roce se koná už 33. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Největší 

a nejnavštěvovanější stavební veletrh v ČR probíhá na výstavišti v pražských Letňanech od 20. 

do 24. září 2022. Návštěvníci na něm najdou přední výrobce, dodavatele či instituce z oblasti 

stavebnictví, elektrotechniky a zabezpečení, vytápění a dřevostaveb. Výstavu doplňuje bohatý 

doprovodný program.  

 

Kontakt pro média: media@malinagroup.cz   
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