
493/2013Podujatia

Veľtrh VISION sa bude konať každé dva roky!
S okamžitou platnosťou sa veľtrh VISION mení na bienále. To znamená, že pôvodne plánovaný veľtrh v tomto roku nebude. 
Toto rozhodnutie padlo po rozsiahlej analýze organizátora Messe Stuttgart a po konzultáciách s Asociáciou priemyselného spracovania 
obrazu VDMA a kľúčovými hráčmi v uvedenej oblasti. „Nové bienále ešte viac posilní pozíciu veľtrhu VISION a skonsoliduje 
jeho dôležitosť ako platformy pre globálne inovácie,“ uviedol Ulrich kromer, výkonný riaditeľ Messe Stuttgart. „Vďaka takémuto 
strategickému rozhodnutiu sa veľtrh VISION dokáže prispôsobiť meniacim sa potrebám trhu na priemyselné spracovanie obrazu.

„Vystavovatelia prejavili záujem prezentovať návštevníkom 
čo  najviac inovácií a bienále je na to veľmi vhodným nástrojom,“ 
vysvetľuje Patrick Schwarzkopf, vedúci predstaviteľ Asociácie prie-
myselného spracovania obrazu VDMA, ktorá je odborným a organi-

začným partnerom veľtrhu.

Veľtrh VISION 2012 oslávil v no-
vembri minulého roku 25. výro-
čie od svojho založenia, pričom 
práve v minulom roku sa usku-
točnila najväčšia a najúspešnej-
šia výstava v celej histórii tohto 
podujatia. „Dvojročný cyklus 
 ponúkne návštevníkom ešte vyš-
šiu pridanú hodnotu. Uvidia pod-
statne viac svetových premiér,“ 
uviedol Dr. Olaf Munkelt, výkon-
ný riaditeľ spoločnosti MVTec.

VISION bude aj po zmene na 
dvojročný cyklus umiestnený 
v hale 1 (L-Bank Forum), čo by 
pri ročnom cykle nebolo možné. 

Z tohto pohľadu to bola príležitosť na zmenu cyklu. Výstavnícky 
kalendár sa takto uvoľní aj pre tých vystavovateľov, ktorí sa čoraz 
väčšmi zaujímajú o špecializované veľtrhy zamerané na špecifické 
produkty a riešenia. Táto zmena je vítaná všetkými dotknutými stra-
nami. „To, samozrejme, povedie k vyššej efektivite pre vystavovate-
ľov aj návštevníkov. A veľtrh VISION si posilní pozíciu vedúcej plat-
formy na prezentáciu inovácií v oblasti priemyselného spracovania 
obrazu,“ uvádza Florian Niethammer, projektový manažér veľtrhu 
VISION.

Avšak ozývajú sa aj niektoré menej nadšené hlasy: „Ročný cyklus 
bol pre nás aj mnohých iných vystavovateľov ideálny. Napriek tomu 

podporujeme rozhodnutie zmeniť to na bienále. Vnímame VISION 
z pohľadu jeho ďalšieho vylepšovania, ktoré povedie k ďalšiemu 
zvýšeniu jeho prestíže a dôležitosti na medzinárodnom trhu, čo je 
v súčasnosti priorita číslo jeden,“ uviedol Dr. Klaus-Henning Noffz, 
riaditeľ spoločnosti Silicon Software.

VISION 2014 sa uskutoční na stuttgartskom výstavisku v L-Bank 
Forum od 4. do 6. novembra 2014.

Bližšie informácie o veľtrhu možno získať aj v Slovensko-nemeckej 
obchodnej a priemyselnej komore na adrese www.dsihk.sk.

Obnoviteľné zdroje energie 
– špecializované fórum na veľtrhu SENSOR+TEST 2013

Neustály rast výroby energie z obnoviteľných zdrojov prináša množ-
stvo nových požiadaviek na snímače, meranie a testovacie techno-
lógie. Pozrime sa na veterné parky postavené na šírom mori, solárne 
elektrárne vybudované na púšti alebo energetické podniky využíva-
júce ako palivo bioplyn. Čoraz viac takýchto stavieb vzniká na od-
ľahlých miestach. To je dôvod, prečo v budúcnosti výrazne narastie 
dôležitosť inteligentného merania a spôsob monitorovania celkové-
ho decentralizovaného konceptu získavania a výroby energie.

Odborná komisia a dozorná rada Asociácie pre technológie sní-
mania AMA sa preto rozhodla, že ťažiskovou témou tohtoročného 
veľtrhu SENSOR+TEST 2013, ktorý sa bude konať 14. – 16. 5. 
v nemeckom Norimbergu, budú obnoviteľné energetické zdroje. 
Vystavovatelia budú tento rok prezentovať množstvo svojich riešení 
a produktov práve v tejto ťažiskovej oblasti, a to nielen v rámci 
svojich stánkov. Tejto téme budú venované aj prednášky prvého dňa 
sprievodného programu, ktorý bude prebiehať v hale 12.

Špeciálne fórum Obnoviteľné zdroje energie okrem toho poskytne 
príležitosť všetkým podnikom a inštitúciám prezentovať svoje ino-
vatívne aplikácie, produkty, technológie a služby za výnimočnú 
cenu. Šancu tak majú najmä novovzniknuté inovatívne firmy a malé 

výskumné a vývojové inštitúcie. V súčasnosti sú v spoločnom komu-
nitnom stánku voľné už len posledné miesta.

Ilustračný obrázok

Záujemcovia môžu získať viac informácií na adrese http://www.sen-
sor-test.de/direct/special-forum.

www.messe-stuttgart.de/VISION

www.sensor-test.com
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