PODUJATIA

MSV Brno

s početnou slovenskou účastí
49. mezinárodní strojírenský veletrh, který v Brně proběhne v termínu 1. – 5. 10. 2007,
se těší velkému zájmu vystavovatelů. Jak informují pořadatelé, prezentace většiny oborů
bude letos silnější. Hlásí se nové firmy z České republiky, Slovenska i dalších zemí a řada
stávajících vystavovatelů rozšiřuje plochu.
„Čtyři měsíce před zahájením veletrhu je většina hal plně obsazena,“ říká
Ing. Jiří Rousek, ředitel obchodní skupiny a. s. Veletrhy Brno a vedoucí
manažer MSV. Na brněnském výstavišti se podle něj představí více než
dva tisíce vystavovatelů a branami podle očekávání projde sto tisíc návštěvníků.
Zájem o prezentaci na MSV letos vzrostl hlavně v zemích střední Evropy. Zvýší se také účast ze Slovenska, odkud se hlásí více firem zejména
v oboru materiály a komponenty pro strojírenství. Největšími slovenskými vystavovateli budou firmy jako US Steel Košice, ŽOS Vrútky,
TRENS Trenčín, SEZ a další. Přihlášeno je také dvacet nováčků a chybět nebude ani tradiční slovenská oficiální účast zaštítěná Ministerstvem hospodářství SR.
MSV Brno je zároveň jediným zahraničním veletrhem, na který každoročně přijíždějí tisíce slovenských návštěvníků. V minulém roce jich bylo přes 8600 a to je počet, kterým se může pochlubit i málokterá technologická výstava pořádaná na Slovensku. Co sem slovenské odborníky
přivádí? Největší středoevropský průmyslový veletrh s téměř padesátiletou historií každoročně představuje komplexní nabídku výrobků,
technologií a služeb v klíčových oborech. K těm nejsilněji zastoupeným
tradičně patří kovoobráběcí a tvářecí stroje, materiály a komponenty
pro strojírenství a plastikářský průmysl, ale také elektronika a elektrotechnika. I letošní ročník, kdy se při MSV nekoná specializovaný projekt
Automatizace, jasně prokáže, že bez automatizační techniky je další
rozvoj průmyslové výroby nemyslitelný. Účast v oborovém celku elektronika, automatizace a měřicí technika zůstane na loňské vysoké úrovni. V současnosti je zde přihlášeno již 14 nových vystavovatelů ze zemí
jako Taiwan, Polsko, Německo nebo Rakousko. Nováčci vystavují
především v podoborech roboty pro automatizaci, senzorová technika
a přístroje pro měření fyzikálních veličin.

Nástup nových technologií v logistice a dopravě
Nabídku MSV 2007 rozšíří ještě paralelně konaný 4. mezinárodní veletrh Transport a Logistika. Tato bienální přehlídka výrobků, technologií
a služeb pro dopravu a logistiku se v Brně koná od roku 2001 a posledního ročníku v roce 2005 se zúčastnilo 210 vystavujících firem ze 17
zemí, mezi nimi i dvanáct slovenských.
Struktura letos přihlášených firem svědčí o nástupu automatizační a řídicí techniky. Nejvíce nových vystavovatelů i nejvyšší nárůst účasti zaznamenává právě obor telematika, komunikační, informační a řídicí
systémy pro logistiku. Moderní informační technologie se stále častěji
prosazují nejen v nově budovaných logistických centrech, ale také
v extrémních podmínkách průmyslové výroby. Příkladem je technolo-
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gie zefektivnění práce pomocí rozpoznávání hlasu „move-by-voice“
nebo technologie RFID umožňující vysokou míru automatizace logistických procesů, kterou v rámci kompletních logistických řešení nabízí
řada vystavovatelů. Na veletrhu Transport a Logistika se letos poprvé
představí například firmy Control, I.P.M., JKR, PointX nebo němečtí vystavovatelé Corbitconnect a Perdictum.

Společně s akcí Kontakt – Kontrakt 2007
Pokud se chystáte do Brna na veletrh – ať již jako vystavovatel či návštěvník – můžete se zároveň zúčastnit mimořádné kontraktační akce.
Celoevropské setkání firem Kontakt – Kontrakt 2007 na výstavišti
organizuje Regionální hospodářská komora Brno v rámci projektu
match2succeed a termín 3. – 4. 10. byl záměrně zvolen tak, aby připadl
na dobu konání Mezinárodního strojírenského veletrhu. Komora ve
spolupráci s partnerskými sdruženími podnikatelů z celé Evropy zve
do Brna zástupce strojírenských i jiných firem, pro které připravuje
harmonogram obchodních schůzek. Letošní akce naváže na předchozí
setkání Kontakt – Kontrakt pořádaná na brněnském výstavišti. Poslední proběhlo v listopadu 2004 za účasti zástupců 23 regionů z 19 evropských zemí.
Na veletrhu nebudou chybět ani akce, které k MSV patří každý rok.
Historie soutěže o Zlaté medaile se počítá již na desetiletí a také letos
je otevřena všem exponátům inovačního charakteru. Do třetího ročníku vstoupí soutěž Nejlepší programátor CNC strojů 2007, jejímž smyslem je podpořit zájem odborné i studentské veřejnosti o tuto v průmyslové výrobě velmi žádanou profesi. Pořadateli soutěže jsou
redakce Technického týdeníku a firma Profika s. r. o. – zastoupení
Hyundai-Kia Machine a Hanwha Machinery – ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a významnými výrobci obráběcích strojů a řídicích
systémů. Z odborného doprovodného programu můžeme již dnes pozvat na konferenci Komunikace M2M nebo Ruský business den. Další
informace můžete získat na www.bvv.cz/msv.
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