Na MSV v Brnì
se hlásí poøád více malých
a støednì velkých firem

Termín 15. a 19. 9. 2003 bude na brnìnském výstaviti patøit nejen 45. mezinárodnímu
strojírenskému veletrhu, ale také 2. mezinárodnímu veletrhu dopravy a logistiky
Transport a Logistika. Vedle zajímavých novinek na stáncích vystavovatelù návtìvníky
pøekvapí i nový exponát, který jim chystá samotné výstavitì  premiérovì otevøený pavilon F.
Trhy rozíøené EU bude hýbat logistika
Pøíprava na vstup do Evropské unie vrcholí a konkurenceschopným prùmyslovým podnikùm se otevírají pøíleitosti proniknout
na nové trhy. Vyí nároky obchodních partnerù i odbìratelù v nejvyspìlejích evropských zemích povedou k rùstu investic do moderních výrobních technologií, ale také do kvalitnìjího dopravního a logistického zázemí. Logistika je pokládána za jeden
z klíèových nástrojù ke zvýení konkurenceschopnosti a ve vyspìlých ekonomikách zaujímá spolurozhodující roli pøi strategickém
øízení podnikù.

Nejen strojírenství a elektrotechnika,
ale také doprava a logistika
Zákazníci z prùmyslové sféry, která je na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno zastoupena více ne statisícem odborných návtìvníkù, v oblasti logistiky a dopravy preferují komplexní øeení.
Právì taková jim bude nabízet letoní 2. mezinárodní veletrh
Transport a Logistika. Pùjde o pøehlídku komunikaèních, informaèních a øídicích systémù pro dopravu a logistiku vèetnì telematiky. Veletrh vytvoøí platformu pro prezentaci komplexních systémových øeení skladování a vnitropodnikové dopravy, pøedstaví
inovace v oblasti manipulaèní techniky, skladového vybavení, montáních strojù a zaøízení. Tradièní komoditou je dopravní technika
vèetnì kolejových vozidel. Vzhledem k poèetné a kvalitní návtìvnické klientele z rùzných prùmyslových oborù bude brnìnský veletrh ideálním prezentaèním prostorem pro dopravní, zasílatelské
a spedièní sluby, celní a skladovací sluby, øeení dopravních terminálù, logistických center a skladù. Rozvoj globalizace pøedurèuje vyí zastoupení slueb pro silnièní, eleznièní, leteckou a vodní
vnitrostátní i mezinárodní pøepravu, stejnì jako systémù kombinované dopravy.
Pøi premiéøe v roce 2001 se veletrhu Transport a Logistika zúèastnilo 221 vystavujících firem ze 14 zemí. Druhý roèník bude
pravdìpodobnì jetì vìtí, protoe se hlásí i øada nových vystavovatelù. Poprvé se bude prezentovat napøíklad Pøístav Rotterdam
nebo spoleènost Jindøichohradecké místní dráhy, která je úspì-

Dalí informace mùete získat na prùbìnì aktualizovaných webových stránkách www.bvv.cz/translog.
Pøibývá malých a støedních firem
Tou hlavní událostí, která v termínu 15.  19. 9. 2003 na brnìnské
výstavitì pøivede specialisty z celého svìta, je samozøejmì 45. mezinárodní strojírenský veletrh. Také mezi jeho vystavovateli bude
plno nováèkù. K úèasti se hlásí více malých a støedních firem, které ji na posledním roèníku tvoøily témìø devadesát procent vech vystavovatelù. Potvrzuje se tak teze, e velké veletrhy nejsou jen pro
velké podniky. Právì pro malé firmy toti mùe mít prezentace pøed
stotisícovým odborným publikem zásadní význam, soudí J. Rousek.
Nejvìtí zájem je podle poøadatelù o kryté výstavní plochy v pavilonech. Na MSV tato poptávka pøevyuje nabídku, take kryté plochy obvykle bývají vyprodány nìkolik mìsícù pøedem. Proto si zaslouí pozornost informace, e kapacitu krytých výstavních ploch
brnìnského výstavitì letos rozíøí novì budovaný pavilon F, který bude poprvé otevøen právì u pøíleitosti MSV.

PODUJATIA

Èeské podniky si vìtinou ji uvìdomují výhody, které jim moderní
logistické systémy pøináejí a poptávka po nich, na rozdíl od minulosti, rychle roste. Poøád to ovem není takový zájem jako v nejvyspìlejích zemích. Z prùzkumù vyplývá, e samostatná logistická oddìlení si u nás nejèastìji zøizují firmy se zahranièní majetkovou
úèastí. Podniky, které chtìjí být konkurenceschopné na spoleèném
evropském trhu, se tomuto trendu musejí pøizpùsobit, take logistický boom má ná prùmysl podle mého názoru jetì pøed sebou.
V kadém pøípadì bude vstup do EU pro dalí rozvoj logistiky výrazným pozitivním impulsem, øíká øeditel obchodní skupiny a. s.
Veletrhy Brno, Jiøí Rousek.

ným èeský provozovatelem soukromé eleznièní dopravy. Ze
Slovenska jsou mezi pøihláenými napøíklad spoleènosti Slovenská
plavba a prístavy, eleznièné opravovne a strojárne Zvolen a KPK
eriavy.

Pøedstavujeme nový pavilon
Pavilon s nejmodernìjí infrastrukturou a originální architekturou
více ne nahradí pùvodní objekt stejného názvu, který jetì v první polovinì loòského roku hostil expozice vystavovatelù. Výstavba
nové moderní haly byla zahájena v únoru a bìhem esti mìsícù
má na místì bývalého pavilonu F a pøilehlých volných ploch vyrùst
objekt se zastavìnou plochou 8404 m2 a celkem 122 535 m3 obestavìného prostoru. Ten poskytuje nejen 5107 m2 výstavní plochy, ale
také místo pro kanceláøe ve dvou nadzemních podlaích a technické zázemí v suterénu. Zdejí plocha se jistì stane velmi ádanou, protoe podobnì jako v pavilonu V bude vybavena prùbìnými kanálky s moností pøipojení vody, stlaèeného vzduchu,
kanalizace, silnoproudu a slaboproudu vèetnì zajitìní pøenosu
dat. Vystavovatele MSV zaujme, e únosnost podlahy 5 t/m2 a svìtlá výka 11 metrù budou vyhovovat i tìm nejtìím a prostorovì
velmi nároèným exponátùm. Vechny prosklené plochy budou
opatøeny elektrickým zatemòovacím zaøízením, které stejnì jako
vìtrání, vytápìní a chlazení bude centrálnì øízeno. Proti neádoucím vstupùm budovu zajistí systém EZS napojený na pult centrální ochrany areálu.
Dalí informace o pøípravách MSV 2003 mùete získat
na www.bvv.cz/msv.
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