
57

Nový pavilón F
Otvorenie tohtoroèného 45. roèníku
MSV v Brne bude spojené s otvorením
nového pavilónu. Pavilón F s najmoder-
nej�ou infra�truktúrou viac ne� nahradí
pôvodný objekt s rovnakým oznaèením, v ktorom sa e�te v prvej
polovici minulého roku prezentovali vystavovatelia so svojími ex-
pozíciami. V predchádzajúcich roèníkoch sa v tomto pavilóne
prezentovali firmy a výrobky z odboru energetika, plasty, ché-
mia a materiály a komponenty pre strojárstvo. Novopostavený
pavilón F ma zastavanú plochu 8404 m2 z toho na výstavnú plo-
chu pripadá 5107 m2 a k dispozícii sú aj kancelárie v dvoch nad-
zemných poschodiach a technické zázemie v suteréne. Pavilón
bude vybavený priebe�nými kanálikmi s mo�nos�ou pripojenia
vody, stlaèeného vzduchu, kanalizácie, silnoprúdu a slaboprúdu
vrátane zabezpeèenia prenosu údajov. V projekte je plánovaná aj
aktívna protipo�iarna ochrana a bezpeènostný systém brániaci
ne�iadúcim vstupom. Vystavovate¾ov urèite zaujme, �e nosnos�
podlahy je 5t/m2 a svetlá vý�ka 11 m bude vyhovova� aj tým naj-
�a��ím a priestorovo ve¾mi nároèným exponátom.

2. medzinárodný ve¾trh 
Transport a Logistika
Toto spojenie má svoje opodstatnenie, preto�e umo�òuje logis-
tické produkty a slu�by predstavi� silnej skupine potenciálnych
zákazníkov z rôznych priemyselných odborov. Logistika nie je
len teoretickým konceptom, ale aj praktickým nástrojom riade-
nia podniku. Cie¾om ve¾trhu je ukáza� cestu od
logistických �ostrovèekov� k dokonale fun-
gujúcim logistickým systémom a dodáva-
te¾ským re�azcom. Obsahom logistiky je
integrálne riadenie v�etkých materiálo-
vých tokov v podniku, rie�ia sa problémy
nielen stavu zásob, zní�enia rozpracova-
nosti, zru�enie manipulaèných procesov,
skrátenie priebe�nej doby vybavenia objednáv-
ky ale aj rast dopytu, roz�irovanie sortimentu alebo rastúci po-
diel prípravných prác na meniacom sa trhu. Významnými fak-
tormi ovplyvòujúcimi logistiku sú globalizácia, e-podnikanie,
vyu�itie internetu a výpoètovej techniky.

Ve¾trh Transport a Logistika bude prehliadkou komunikaèných,
informaèných a riadiacich systémov pre logistiku, predstaví tie�
manipulaènú techniku, skladové vybavenie, dopravnú techniku,
montá�ne stroje a zariadenia. Patria sem aj dopravné, zasielate¾-
ské a �pedièné slu�by, slu�by pre prepravcov, colné a skladova-
cie slu�by, rie�enia dopravných terminálov, logistických centier
a skladov, telematika.

Medzinárodný strojársky ve¾trh 2003 v Brne sa uskutoè-
ní v dòoch 15. - 19. 9., bli��ie informácie mô�ete získa�
aj na http://www.bvv.cz/msv.

Spracované pod¾a tlaèovej informácie Veletrhy Brno, a. s.

Medzinárodný strojársky ve¾trh
v Brne s premiérou
nového pavilónu
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