Atmosféra na SPS/IPC/DRIVES 2002 nemohla by lepia

Keï sa 28. novembra 2002 na výstavisku
v Norimbergu zatvorili brány, 779 vystavovate¾ov malo vetky dôvody k spokojnosti.
Vetky výstavné haly boli u v prvý deò
krátko po otvorení plné a podujatie si vyslúilo reputáciu nevyhnutnej udalosti
pre oblas priemyselnej automatizácie. Aj
poèet obchodných návtevníkov (22 900)
ukázal nárast záujmu o produkty a rieenia
dodávate¾ov. Kvalita konferencií a diskusií
bola vyia ne doposia¾ a atmosféra na jesennej udalosti pre priemyselnú automatizáciu u nemohla by lepia.
Na podujatí sa prezentovali vystavovatelia
z 18 krajín sveta. Najväèí kontingent spomedzi 90 medzinárodných vystavovate¾ov
predstavovalo vajèiarsko (20), Rakúsko
(13), Taliansko (11), USA (10) a Spojené
Krá¾ovstvo (9).
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Paralelne s ve¾trhom sa konala najväèia
pouívate¾sky orientovaná konferencia na
tému automatizácie a pohonov, po tretíkrát
rozírená o konferenciu IT & Automation.
iroké spektrum tém pokrývalo vetky
hlavné oblasti automatizácie a technológie
pohonov.
Hlavnou témou tohto roèníka bolo priemyselné spracovanie obrazu a prísluné inteligentné vision senzory. Ve¾ký poèet vystavovate¾ov ukázal iniciatívu vystavovania
potenciálnych aplikácií a demontráciu

vplyvu rieení v oblasti automatizácie.
Denné diskusné panely a prezentácie na
konferenciách poskytovali k týmto témam
ïalie poznatky.
Na podujatí bol priestor vyhradený aj pre
prezentovanie linuxovských rieení v automatizácii, ktoré boli vystavené v stánku
LINUX v automatizácii. Pre firmy vzniknuté po roku 1991 bol rezervovaný spoloèný stánok Mladé firmy v automatizácii.
Záujem o ve¾trh SPS/IPC/DRIVES rastie
z roka na rok. Môeme to vidie i z nasledovnej tatistiky pre rok 2002, ktorá je porovnaná so stavom z predchádzajúceho roka.
 Výstavná plocha:
42 400 m2 (2001: 40 000)
 Poèet vystavovate¾ov:
779
(2001: 715)
 Poèet návtevníkov:
22 900
(2001: 21 114)
 Poèet úèastníkov konferencie:
497
(2001: 656)
Èas konania sa SPS/IPC/DRIVES v Norimbergu a do roku 2005 bol stanovený nasledovne:
2003:
25.  27. november 2003
2004:
23.  25. november 2004
2005:
22.  24. november 2005
Spracované pod¾a tlaèovej správy
Mesago, Messe Frankfurt GmbH.

