
Keï sa 28. novembra 2002 na výstavisku
v Norimbergu zatvorili brány, 779 vystavo-
vate¾ov malo v�etky dôvody k spokojnosti.
V�etky výstavné haly boli u� v prvý deò
krátko po otvorení plné a podujatie si vy-
slú�ilo reputáciu �nevyhnutnej udalosti�
pre oblas� priemyselnej automatizácie. Aj
poèet obchodných náv�tevníkov (22 900)
ukázal nárast záujmu o produkty a rie�enia
dodávate¾ov. Kvalita konferencií a diskusií
bola vy��ia ne� doposia¾ a atmosféra na je-
sennej udalosti pre priemyselnú automati-
záciu u� nemohla by� lep�ia.

Na podujatí sa prezentovali vystavovatelia
z 18 krajín sveta. Najväè�í kontingent spo-
medzi 90 medzinárodných vystavovate¾ov
predstavovalo �vajèiarsko (20), Rakúsko
(13), Taliansko (11), USA (10) a Spojené
Krá¾ovstvo (9).

Paralelne s ve¾trhom sa konala najväè�ia
pou�ívate¾sky orientovaná konferencia na
tému automatizácie a pohonov, po tretíkrát
roz�írená o konferenciu IT & Automation.
�iroké spektrum tém pokrývalo v�etky
hlavné oblasti automatizácie a technológie
pohonov.

Hlavnou témou tohto roèníka bolo priemy-
selné spracovanie obrazu a príslu�né inteli-
gentné �vision� senzory. Ve¾ký poèet vysta-
vovate¾ov ukázal iniciatívu vystavovania
potenciálnych aplikácií a demon�tráciu

vplyvu rie�ení v oblasti automatizácie.
Denné diskusné panely a prezentácie na
konferenciách poskytovali k týmto témam
ïal�ie poznatky.

Na podujatí bol priestor vyhradený aj pre
prezentovanie linuxovských rie�ení v auto-
matizácii, ktoré boli vystavené v stánku
�LINUX v automatizácii�. Pre firmy vznik-
nuté po roku 1991 bol rezervovaný spoloè-
ný stánok �Mladé firmy v automatizácii�.

Záujem o ve¾trh SPS/IPC/DRIVES rastie
z roka na rok. Mô�eme to vidie� i z nasle-
dovnej �tatistiky pre rok 2002, ktorá je po-
rovnaná so stavom z predchádzajúceho roka.
� Výstavná plocha:

42 400 m2 (2001: 40 000)
� Poèet vystavovate¾ov:

779 (2001: 715)
� Poèet náv�tevníkov:

22 900 (2001: 21 114)
� Poèet úèastníkov konferencie:

497 (2001: 656)

Èas konania sa SPS/IPC/DRIVES v Norim-
bergu a� do roku 2005 bol stanovený na-
sledovne:
2003: 25. � 27. november 2003
2004: 23. � 25. november 2004
2005: 22. � 24. november 2005

Spracované pod¾a tlaèovej správy 
Mesago, Messe Frankfurt GmbH.
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