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PODUJATIA

Všechny pavilony jsou plně obsazeny

Haly brněnského výstaviště jsou na termín veletrhů MSV a Transport
a Logistika 2007 beznadějně vyprodány. Přihlášeno je přes dva tisíce
vystavovatelů ze 33 zemí a oproti loňsku se rozšíří účast ze zahraničí.
Zásluhu na tom mají i slovenské firmy, které se letos představují ve vel-
mi silné sestavě.

Slovenských vystavovatelů přibylo především v tradičně početně obsa-
zeném oboru materiály a komponenty pro strojírenství. K největším
účastníkům celého MSV opět patří U.S. Steel Košice s expozicí o roz-
loze 400 m2. Dále se v tomto oboru představí například společnosti
Imet, PSL, ZKL Kinex nebo Raven, poprvé vystavují mimo jiné firmy
Milan Bella-Kovobel a Transmisie engineering.

Přestože se letos paralelně s MSV nekoná specializovaný Mezinárodní
veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, účast v tomto klíčovém stro-
jírenském oboru zůstane na úrovni minulého ročníku. Termín MSV na-
vazuje na největší světovou oborovou výstavu EMO Hannover a řada
vystavovatelů tak převáží své exponáty z Hannoveru přímo do Brna.
Ze slovenských výrobců se v oboru obrábění, tváření, povrchové
úpravy a svářecí stroje představí například společnosti Trens Trenčín,
Sommer-automatic a poprvé Datron Technology.

Nárůst slovenské účasti pořadatelé zaznamenali také v oboru plasty,
gumárenství a chemie. Vedle produkce tradičních vystavovatelů se ná-
vštěvníci seznámí také s nabídkou nováčků, ke kterým patří například
firmy Caspro nebo Eso-Plast. Ve srovnání s loňskem plochu rozšiřuje
také tradiční slovenská oficiální účast zaštítěná Ministerstvem hospo-

dářství SR. Na Slovenském národním dni, který proběhne v úterý
2. 10., přislíbil účast ministr hospodářství Vlády SR.

Slovensko samozřejmě bude zastoupeno i na souběžně konaném
4. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika.
K největším účastníkům patří ŽOS Vrútky a mezi nováčky se zařadí
například firma Energo-Kov.

Očekává se početná návštěva 
slovenských odborníků

MSV Brno není přitažlivé jen pro vystavující podniky. Je také jediným
zahraničním veletrhem, na který každoročně přijíždějí tisíce sloven-
ských návštěvníků. V minulém roce jich bylo takřka 75% z celkového
počtu zahraničních návštěvníků. Celková návštěvnost by letos měla
překročit hranici 100 tisíc.

Co do Brna odborníky z několika desítek zemí přivádí? V první řadě ur-
čitě expozice nabité zajímavými produkty a novinkami. Jde o komplex-
ní nabídku výrobků, technologií a služeb v klíčových oborech. K těm
nejsilněji zastoupeným patří vedle obráběcí a tvářecí techniky, materiá-
lů a komponentů také elektronika, automatizace a měřicí technika.

V atraktivitě nezůstává pozadu ani odborný doprovodný program, kte-
rý nabízí řadu příležitostí k získání jedinečných informací stejně jako
k navázání nových kontaktů. Novinkou v letošní skladbě doprovodných
akcí je celoevropské setkání firem „Kontakt – Kontrakt 2007“, které
na výstavišti ve dnech 3. – 4. 10. organizuje Regionální hospodářská
komora Brno ve spolupráci s partnerskými sdruženími podnikatelů
z celé Evropy. Již v úvodní den MSV bude zahájeno dvoudenní Ekono-
mické forum 2007 s podtitulem „Západ – Východ: Integrace, rozvoj
– investiční a obchodní perspektivy na východních trzích“. O ekono-
mických vztazích mezi rozvíjejícími se ekonomikami východní Evropy
a státy Evropské unie se bude jednat na společném zasedání a další den
pak v pěti pracovních sekcích.

Kompletní doprovodný program i další informace o přípravách Mezi-
národního strojírenského veletrhu 2007 naleznete na naší web stránce.
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Mezinárodní strojírenský veletrh Brno se tradičně těší velkému zájmu slovenských firem i odborných návštěvníků.
Letošní 49. ročník, který v Brně proběhne v termínu 1. – 5. 10. 2007, přivítá na sto slovenských vystavovatelů. 
Plocha obsazená slovenskými firmami se ve srovnání s loňským ročníkem zvýší téměř o 20 procent!

MSV Brno 
se stovkou slovenských vystavovatelů
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