Pøipravuje se jubilejní
45. MSV Brno

Ve dnech 15. a 19. záøí budou vechny výstavní prostory brnìnského
veletrního areálu patøit expozicím 45. mezinárodního strojírenského veletrhu
a 2. mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky Transport a logistika
Hlavní téma: vstup do EU
Jednotlivé roèníky MSV se lií podle toho, jaký je aktuální stav èeské i evropské ekonomiky a jaká ekonomická témata jsou ve spoleènosti diskutována øíká o pøípravách projektu øeditel obchodní skupiny a. s. Veletrhy Brno, Ing. Jiøí Rousek. 45. strojírenský veletrh
se koná v dobì, kdy vrcholí pøípravy na vstup Èeské republiky a dalích státù støední a východní Evropy do Evropské unie, a toto téma
mu bude jednoznaènì dominovat. Prùmyslové podniky v kandidátských zemích èekají v tomto roce investice nezbytné k zajitìní jejich
konkurenceschopnosti v nároènìjím trním prostøedí. Progresivní
technologie, které jsou nyní konkurenèní výhodou, budou na evropském trhu takøka existenèní nutností  bez výrobkù kvalitativnì srovnatelných s produkcí zemí EU podniky prostì neobstojí. Toto srovnání a pøístup k moderním technologiím jim nabídne letoní MSV.
Ohlédnutí za posledním roèníkem
Nejvìtího prùmyslového veletrhu v regionu se kadoroènì úèastní pøiblinì 2300 vystavujících firem a 105 000 návtìvníkù.
Klientelu posledního roèníku tvoøili z 95 procent odborníci a z 80
procent osoby s rozhodovacími pravomocemi v otázkách investic.
Tìmto zjitìním odpovídají také údaje o postavení ve firmì  15 %
návtìvníkù tvoøili majitelé nebo øeditelé podniku, 17 % námìstci
a odborní øeditelé a 29,1 % vedoucí útvarù a oddìlení. Na otázku,
jestli pøila ta správná klientela, odpovìdìlo kladnì 95 % dotázaných vystavovatelù.
Poslední roèník MSV byl pøitalivý také pro zahranièí, odkud pøijela tøetina vech vystavovatelù a desetina návtìvníkù. Zatímco
dvoutøetinová vìtina zahranièních vystavovatelù byla z Evropské
unie, návtìvníci dorazili pøedevím ze zemí støední a východní
Evropy.
Slovenská úèast byla vloni nejvìtí za nìkolik posledních roèníkù.
Mezi vystavovateli bylo 87 slovenských firem s expozicemi
o ploe pøesahující 2600 m2 a ze Slovenska pøijelo také 7256 návtìvníkù.
Oborová skladba
Pro MSV je typická spoleèná prezentace technologií pro klíèové
oblasti prùmyslové výroby, která vytváøí pøedpoklady k synergickým mezioborovým efektùm. Portál letoního roèníku bude tvoøen devíti oborovými celky: Dùlní, hutní, slévárenská, keramická
a skláøská technika, Materiály a komponenty pro strojírenství,
Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace,
Plasty, gumárenství a chemie, Obrábìní, tváøení a povrchové úpravy, Energetika a silnoproudá elektrotechnika, Elektronika, automatizace a mìøicí technika, Ekotechnika a Výzkum, sluby a instituce. Hlavním tématem byla, stejnì jako v roce 2001, vyhláena
Energetika a silnoproudá elektrotechnika. Vzhledem ke zvýené
poptávce prùmyslových podnikù po environmentálních technologiích se podstatnì rozíøila náplò oborového celku Ekotechnika.

Nabídku rozíøí jetì paralelnì konaný mezinárodní veletrh
Transport a logistika, kterého se pøi premiéøe v roce 2001 zúèastnilo 221 firem ze 14 zemí. Vystavovatelé tehdy vysoce oceòovali
skuteènost, e svou nabídkou mohli oslovit nejen oborové specialisty, ale také potenciální klienty z dalích prùmyslových braní,
kteøí o monostech a výhodách moderních logistických øeení nemìli blií informace. Vzhledem k blíícímu se vstupu do EU se
oèekává, e zájem o dopravní a logistické technologie a sluby
v celém regionu dále poroste.
Dvanáct set pøihláek
Dosavadní zájem o úèast podle poøadatelù pøekonává oèekávání.
Do konce bøezna se pøihlásilo ji dvanáct set vystavovatelù, mezi
nimi i ètyøicet ze Slovenska. Nejvíce zájemcù je v oborových celcích Materiály a komponenty pro strojírenství, Obrábìní, tváøení
a povrchové úpravy a také Elektronika, automatizaèní a mìøicí
technika.
Ze slovenských firem se mezi prvními pøihlásily napøíklad spoleènosti Cosmotrade, Formica, IDEA-D Bratislava, IMC Slovakia,
IMET, IPA Slovakia, Kabelschlepp Systemtechnik, KINEX,
Kovena, Kompaflex, OMNIA-ROLL, PROFING Pieany, PSL,
SENZORTECH Zlatokov, SEZ Dolný Kubín, SJT, Slovenská plavba
a prístavy, Slovenské energetické strojárne, Transmisie Engineering, U. S. Steel Koice, Vihorlat, VS Unicorn Torna¾a, ZSNP iar
nad Hronom nebo eleznièné opravovne a strojárne Zvolen.
Silná úèast automatizaèních firem
Mezi prvními zájemci o úèast nechybí ani tradièní a významné
znaèky z oblasti automatizace. Komplexní dodávky automatizaèní
techniky budou nabízet napøíklad spoleènosti AutoCont Control
Systems, Blumenbecker Prag, B+R automatizace Brno
(Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik), COMPAS automatizace ïár n. Sázavou, DEL ïár n. Sázavou, Metso Automation
Praha nebo UNIS Brno. Mezi vystavovateli automatizaèní techniky budou také firmy jako Balluff CZ, D-EX Limited Brno, ENIKA
Nová Paka, FESTO Praha, FUTURE ICS Brno, TECO Kolín, ZPA
CZ Trutnov a dalí. Oblast mìøení a regulace budou zastupovat napøíklad spoleènosti AHLBORN mìøicí a regulaèní technika, BDI
Zvolen (KEYENCE), ENDRESS+HAUSER CZECH, ELSACO
Kolín, EMERSON Process Management Praha, KROHNE CZ,
MESING Brno, Pulsotronic-SKS, TOPMES mìøicí stroje Praha nebo TURCK Hradec Králové. Renomované znaèky nechybí ani v oblasti prùmyslového váení (BIZERBA Váhy a systémy Praha,
SCHENCK Praha) a optických pøístrojù (Carl Zeiss, OLYMPUS C
& S, SICK Praha).

Dalí informace mùete získat na www.bvv.cz/msv.
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