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MSV 2012:  54. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (10. – 14. 9. 2012)

Brněnské výstaviště zaplní současně sedm průmyslových 
veletrhů

Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh proběhne společně s dal-
šími šesti specializovanými výstavními akcemi. Jsou to již tradiční 
Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní 
slévárenský veletrh FOND-EX a Mezinárodní veletrh svařovací 
techniky WELDING. Počtvrté se na výstaviště vrací Mezinárodní 
veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH, a na roz-
díl od roku 2010 nebude chybět ani Mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů PLASTEX, který se v Brně konal před čtyřmi 
lety, v roce 2008. Šestici průmyslových veletrhů doplní Mezinárodní 
veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního 
prostředí INTERPROTEC, jehož nabídka oslovuje firmy všech pre-
zentovaných oborů.

Hlavní téma MSV 2012 - AUTOMATIZACE

Z oborového pohledu bude hlavním tématem ročníku průmyslová 
automatizace, která se představí v rámci bienálního průřezového 
projektu AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, automatizační a regulační 
technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elek-
trotechnickou asociací akcentuje využití automatizace a robotiky 
v jednotlivých oborech. Letošní pátý ročník projektu se opět zaměří 
na propojení nových informačních technologií a řízení výrobních 
procesů, na zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschop-
nosti a na snižování celkových nákladů. Elektronika, automatiza-
ce a měřící technika je na MSV tradičně silně zastoupena, tento 
obor je po obráběcí technice a materiálech a komponentech pro 
strojírenství třetí nejobsazenějším specializovaným celkem veletrhu. 
Posledního ročníku AUTOMATIZACE 2010 se zúčastnilo 282 vysta-
vovatelů z deseti zemí.

Slovenská účast na MSV

Slovensko patří, co do počtu vystavovatelů, pravidelně k nejsilněji 
zastoupeným zemím. Po Německu přijíždí na brněnské výstaviště 
nejvíce firem právě ze Slovenska. V loňském roce se na MSV pre-
zentovalo více jak sedmdesát slovenských vystavovatelů včetně 
firem participujících na oficiální expozici Ministerstva hospodárstva 
Slovenské republiky.

Partnerskou zemí bude Indie

Letošní ročník bude zajímavý také rozsáhlou účasti firem z Indie, 
která patří k zemím s nejvyšším hospodářským potenciálem. V rám-
ci MSV proběhne tzv. „India Show“, což je nejvyšší forma oficiální 
obchodní a ekonomické prezentace Indie v zahraničí. V roce 2012 
se „India Show“ uskuteční pouze v České republice a v Japonsku, 
přičemž v Brně půjde o premiéru v regionu střední a východní 
Evropy.

Stále je možnost se přihlásit!

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos vrací do tradičního 
zářijového termínu od 10. do 14. září, stejně jako v loňském roce 
existuje možnost elektronické přihlášky k účasti, kterou naleznete 
na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv.
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najvýhodnejšie cenové podmienky do 31. 3. 
elektronická prihláška k účasti: www.bvv.cz/e-prihlaska.msv
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