MSV 2012 byl největší
a nejúspěšnější za několik let
Negativní zprávy o vývoji ekonomiky zůstaly za branami brněnského výstaviště. Počet vystavujících firem meziročně vzrostl
o 17 procent na 1886, což je nejlepší výsledek od roku 2008. Firmy přijely ze 32 zemí a podíl zahraničních účastníků poprvé
v historii překročil 50 procent. Mimořádná byla účast ze zemí s rychle rostoucí ekonomikou, tzv. skupiny BRIC. Ve srovnání s loňskem
se obsazená výstavní plocha zvýšila o 8 procent a přibližně každá druhá expozice prezentovala technologické inovace, často špičkové
světové úrovně. Odborných návštěvníků se zaregistrovalo 75 849.
Mezinárodní strojírenský veletrh stál v čele celého komplexu specializovaných veletrhů strojírenského a technologického zaměření,
který zahrnuje Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů
IMT, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní
veletrh svařovací techniky WELDING, Mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy PROFINTECH. Zvýrazněným tématem byl bienální projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a nabídku doplňoval Mezinárodní veletrh bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci INTERPROTEC.

na strojírenském veletrhu významně přispěla k rozvoji obchodních
kontaktů mezi oběma zeměmi.
Čestným hostem letošního ročníku bylo Rusko s účastí 90 firem.
Veletrh navštívila řada VIP hostů v čele s prezidentem i premiérem
České republiky, ministrem indické vlády, náměstky ministra
obchodu a průmyslu USA, Ruska a Běloruska a dalšími. Zahraniční
delegace přicestovaly z Ruska, Číny, Brazílie, USA, Rakouska,
Švédska, Švýcarska, Běloruska a dalších zemí. Mezinárodní rozměr
veletrhu potvrdilo také patnáct oficiálních expozic zahraničních
zemí.

Mimořádně obsáhlý byl doprovodný program – během pěti dnů se
uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů
a workshopů. Ke klíčovým tématům patřily možnosti energetických
úspor, průmyslová automatizace a spolupráce v oblasti vědy
a výzkumu. Akce na podporu zahraničního obchodu se nově
zaměřily také na vzdálenější teritoria jako Filipíny, Malajsii nebo
Libyi. Součástí letošního ročníku byl jednodenní veletrh pracovních
příležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo dvacet významných
zaměstnavatelů.
V Press centru se během prvních čtyř dnů akreditovalo 417 zástupců
médií z osmi zemí. Zahraničních novinářů přijelo 68, a to z Itálie,
Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska a Slovenska.
Příští ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční
7. – 11. 10. 2013. Hlavní téma bude průmyslová automatizace.

Nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV.
Odborná hodnotitelská komise udělila pět hlavních cen, které
získaly společnosti Mesing, Vítkovice Power Engineering, Carl
Weiss, Kuličkové šrouby Kuřim a Olympus. Čestná uznání patří
vystavovatelům Blumenbecker Prag, Vítkovice Mechanika, VÚTS,
LAC, Arburg, Siemens, Tajmac-ZPS a AGI.
Partnerskou zemí MSV 2012 byla vyhlášena Indie, kterou
na veletrhu zastupovalo 135 firem z různých strojírenských
a průmyslových oborů. Význam projektu India Show podtrhla
návštěva indické delegace vedené ministrem obchodu a průmyslu
Anandem Sharmou. V průběhu veletrhu bylo podepsáno několik
memorand o vzájemné spolupráci, proběhla celá řada oficiálních
i neformálních jednání a jejich účastníci se shodli, že India Show
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