
Na základě dosavadního zájmu a výsledků minulých ročníků po-
řadatelé očekávají, že se letošního 47. mezinárodního strojíren-
ského veletrhu MSV a 3. mezinárodního veletrhu dopravy a lo-
gistiky Transport a Logistika zúčastní 2 300 vystavujících firem,
mezi nimi třetina zahraničních. „Zájem zahraničí o strojírenský ve-
letrh po vstupu do Evropské unie trvá. I letos se hlásí mnoho nových fi-
rem, které na veletrhu zatím nebyly, a to jak české, tak i zahraniční,“
uvedl J. Rousek.

Z průzkumů vyplývá, že velká část vystavovatelů se MSV účastní
pravidelně. Řada z nich se rozhodla vystavovat na příštím roční-
ku již po ukončení loňského veletrhu, který většina firem pova-
žovala za velmi úspěšný. Potvrdilo se, že účast na veletrhu vede
i k uzavírání konkrétních obchodů, a řada firem měla možnost se
o tom sama přesvědčit. Na otázku, zda přišla „ta správná kliente-
la“, odpovědělo kladně 93,5 procent dotázaných vystavovatelů.

Slovenská účast
Slovensko patří tradičně k zemím s nejsilnějším zastoupením na
MSV. Loňského ročníku se zúčastnilo 91 firem na ploše přesahu-
jící 2100 m2. Na rekordní zahraniční účasti, kterou 46. MSV za-
znamenal, měli lví podíl právě odborní návštěvníci ze Slovenska.
Do Brna se jich přijelo podívat 8394. Také letos jsme již zazname-
nali zájem slovenských vystavovatelů o 47. mezinárodní stro-
jírenský veletrh a souběžně probíhající 3. mezinárodní veletrh
dopravy a logistiky Transport a Logistika a ten napovídá, že Slo-
vensko se na MSV neztratí ani v roce 2005.

Průmyslový veletrh
Mezinárodní strojírenský veletrh je tradiční název, který ovšem
nevystihuje celou náplň projektu. MSV se netýká jen strojíren-
ství, současně je i veletrhem průmyslových informačních systémů

a největší středoevropskou prezentací energetiky, elektrotechniky
a automatizace ve vztahu k průmyslovému využití. Jde o jedineč-
nou nabídku kompletních systémů a řešení pro různá průmyslo-
vá odvětví. Veletržní struktura zahrnuje devět specializovaných
oborových celků – od materiálové základny až po sféru výzkumu
a služeb. „Veletrh bude opět branžově uspořádán. Pokračujeme v tren-
du vnitřní specializace a v maximální míře se snažíme soustřeďovat vy-
stavovatele dle jejich oborové sounáležitosti,“ vysvětlil J. Rousek.

Velmi úspěšně se v rámci MSV rozvíjí prezentace plastů. Stroje
a zařízení pro plastikářský průmysl jsou při současném dynamic-
kém růstu oborové produkce velmi žádaným artiklem. Na druhé
straně strojírenství patří vedle automobilového průmyslu k ne-
jvětším odběratelům firem zpracovávajících plasty. Oborový celek
Plasty, gumárenství a chemie pořadatelé vyhlásili hlavním téma-
tem MSV 2005.

Silná účast vystavovatelů se očekává i v branži obráběcích a tvá-
řecích strojů. Došlo totiž ke zrušení dosavadních podmínek pro
vystavovatele EMO Hannover 2005, kteří tak mohou své strojní
exponáty bez jakýchkoli omezení prezentovat i na dalších veletr-
zích. Právě termínová kolize s EMO Hannover je ostatně i důvo-
dem, proč se MSV koná až na začátku října. „Z jednání s vystavo-
vateli obráběcí a tvářecí techniky vyplývá, že tento obor bude na letošním
MSV velmi silně zastoupen. Potvrzují se tak naše očekávání spojená s
výjimkou Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obrábění a tvá-
ření CECIMO. Řada firem si objednává plochu ve stejném rozsahu ja-
ko na specializovaném veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, kte-
rý pořádáme jen v sudých letech,“ informoval Rousek.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/msv.
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MSV 2005 
– setkání strojírenských odborníků se blíží


