
Nejdůležitější událost českého průmyslu

Letošní ročník se koná za mimořádně nepříznivých okolností. Ekono-
mická krize se dotýká většiny vystavovatelů, kteří se potýkají s výraz-
ným poklesem poptávky a hledají nové cesty k zákazníkům. Meziná-
rodní strojírenský veletrh je pro ně jedním z nástrojů, jak oslovit nové
potenciální klienty a stávajícím odběratelům prezentovat své novinky
a inovace v sortimentu. Velmi cenná je z tohoto hlediska silná koncen-
trace nabídky a poptávky, která poskytuje zpětnou vazbu pro další
směřování firem. V neposlední řadě chtějí vystavovatelé svou účastí
na veletrhu vyslat stávajícím a budoucím zákazníkům jasný signál, že
pro ně jsou i v době krize silným a spolehlivým partnerem.

Přestože firmy více zvažují náklady, na prezentaci se připravují pečli-
věji než v minulých letech. Chtějí být vidět a na veletrh jedou s jasným
cílem navázat nové kontakty, získat nové poptávky, ale také setkat se
se stávajícími zákazníky a obchodními partnery. Nelze předpokládat,
že poptávka po nových technologiích bude stejně masivní jako vloni,
ale konkrétní zájemci pravděpodobně budou mít jasnější vizi než 
v minulosti.

V Brně se sejde průmyslová špička

Veletrh nadále zůstává důležitou součástí podnikatelské strategie před-
ních českých i zahraničních výrobců. Zúčastní se 1500 vystavujících fi-
rem z 28 zemí, které do Brna přivezou to nejlepší ze svého sortimen-
tu, tak aby naplnily současné náročné marketingové cíle. Letošní MSV
tak opět soustředí nabídku nových strojů i progresivních technologií
a svou kvalitou dosáhne vysoké úrovně předchozích ročníků. Tradiční
dominantu představuje obor obrábění, tváření, svařování, povrchové
a tepelné úpravy, ve kterém se bude prezentovat plná třetina všech

vystavovatelů. K nosným oborům patří také materiály a komponenty
pro strojírenství, elektronika, automatizace a měřicí technika, energe-
tika a plastikářský průmysl.

Zvýrazněná problematika dopravy a logistiky je tématem souběžně ko-
naného specializovaného veletrhu Transport a Logistika, který se koná
pouze v lichých letech. Jeho nejsilnější branží je manipulační technika,
ale bohatou nabídku slibují také obory průmyslové balení, vybavení
skladů nebo kolejová technika.

Vysoká mezinárodnost

Zájem ze zahraničí zůstává na vysoké úrovni posledních ročníků. Vys-
tavuje 540 zahraničních firem, desítky z nich vůbec poprvé, a podíl za-
hraničních účastníků dosahuje stejně jako v minulých letech 36 %.
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Termín 14. až 18. září 2009 je na brněnském výstavišti vyhrazen technologiím

pro průmysl, dopravu a logistiku. Poslední týdny před zahájením obou veletrhů

probíhají ve znamení intenzivních příprav: vystavovatelé pilují detaily svých expozic

a chystají informační materiály k novinkám, zatímco pořadatelé domlouvají poslední

nejasnosti v doprovodném programu a finišují s přípravou propagační kampaně,

která má na výstaviště přilákat maximum odborných návštěvníků.

MSV 2009 
Transport a Logistika 2009
Přípravy v plném proudu
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Dominovat budou jako již tradičně němečtí vystavovatelé. Přestaví se
250 německých firem, z nichž 60 vystavuje poprvé. Řada dalších ně-
meckých firem bude svou nabídku prezentovat prostřednictvím svých
českých zástupců či distributorů. V rekordním počtu letos vystavují
spolkové země Německa: v pavilonu Z (German Pavilion) návštěvníci
najdou oficiální účasti šesti spolkových zemí (Bádensko-Württembers-
ko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Bavorsko a Porýní-Falc).

Po Německu bude nejpočetněji zastoupeným státem Slovensko s 80
vystavovateli, následují Itálie, Rakousko a Švýcarsko. Hlásí se mnoho
nových vystavovatelů, kteří přijedou nejen z Evropy, ale také z asijských
zemí. Oficiální účast chystají vedle Německa ještě Francie, Itálie, Nor-
sko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko a Tchaj-wan. Na straně návštěvníků
je již dnes ohlášena řada podnikatelských misí, mj. z Německa, Ruska
nebo Velké Británie.

Slovensko – oficiální partnerská země MSV 2009

Brněnský veletrh začínal jako československý a svým způsobem to pla-
tí stále: pro mnoho slovenských podniků je MSV dodnes nejvýznam-
nější prezentací na zahraniční scéně. Slovensko, které zde počtem za-
stoupených firem dlouhodobě zaujímá druhou příčku po Německu,
bylo vyhlášeno oficiální partnerskou zemí MSV 2009. Očekává se účast
80 slovenských firem, mezi nimi deseti nových, které představí svou
aktuální nabídku ve všech specializovaných oborových celcích MSV
stejně jako na veletrhu Transport a Logistika. Nejpočetnější zastoupení
mají slovenští vystavovatelé v oborech obrábění a tváření a materiály
a komponenty pro strojírenství. Oficiální účast v pavilonu F zaštiťuje
Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky.

Partnerství je spojeno s řadou odborných a společenských akcí, které
Slovensku a jeho vystavujícím firmám zajistí mimořádnou pozornost.
Vedle zviditelnění vystavovatelů je jejich hlavním cílem podpora bilate-
rálních hospodářských vztahů.

Poprvé s novým pavilonem P

Vystavovatelé MSV budou mít poprvé k dispozici nový pavilon P, který
je se svými patnácti tisíci čtverečními metry největší výstavní halou ve
střední Evropě. Pavilon vybavený veškerými moderními technologiemi
i potřebným zázemím poskytne ideální prostor pro prezentaci domi-
nantního oboru obrábění a tváření, ke kterému se hlásí plná třetina
všech vystavovatelů.

Přestože se letos nekoná specializovaný Mezinárodní veletrh obrábě-
cích a tvářecích strojů IMT, vystavovatelé této branže mohou prezen-
tovat své exponáty bez jakýchkoli omezení. Generální komisariát EMO
totiž stejně jako v roce 2007 umožnil účastníkům EMO Milán vystavo-
vat stroje a zařízení i na jiných veletrzích v Evropě.

V synergii s dopravou a logistikou

Bez logistických procesů, které snižují náklady a zvyšují konkurence-
schopnost, si moderní výrobu a obchod již nedokážeme představit.
S komplexní nabídkou výrobků, technologií a služeb pro efektivní tok
zboží se návštěvníci brněnského výstaviště seznamují vždy v lichých le-
tech v době konání MSV. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Trans-
port a Logistika se zde koná od roku 2001 a letošní pátý ročník očeká-
vá účast 150 vystavovatelů z 10 zemí., mezi nimi 30 zahraničních.
Přibližně pětina firem se představí vůbec poprvé.

Expozice veletrhu Transport a Logistika se soustředí na tradičním
a strategickém místě: v pavilonech A1, A2 a na okolních volných plo-
chách včetně kolejiště. Nejsilněji zastoupenými obory letošního roční-
ku jsou manipulační technika, jeřáby a skladové vybavení. Bohatou
nabídku slibují také obory průmyslové balení nebo kolejová technika,
u které se návštěvníci mohou těšit na velmi atraktivními exponáty.

Zlatá medaile MSV s novou koncepcí

Tradiční soutěž o nejlepší exponáty MSV dostává počínaje letošním roč-
níkem novou a atraktivnější podobu. Přihláška již není spojena s žád-

ným poplatkem, takže vystavovatelé exponátů inovačního charakteru
nemusejí váhat: nemají co ztratit, a pokud jejich exponát uspěje, čeká
je i finanční odměna.

Nová koncepce soutěž přizpůsobuje podmínkám globální ekonomiky,
v níž inovace hrají zásadní roli, a využívá moderních metod objektiviza-
ce hodnocení. Cílem transformované soutěže je ještě výrazněji podpo-
řit nové myšlenky a převratná technologická řešení s důrazem na pře-
nos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Poprvé v historii soutěž
vyhlašují a ocenění udělují Svaz průmyslu a dopravy spolu s Vysokým
učením technickým v Brně, zatímco společnost Veletrhy Brno zůstává
pouze organizátorem. Ocenění získají pouze tři exponáty, a to již první
den veletrhu na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Transfer technologií a inovací

Tematický projekt „Transfer technologií a inovací“ do pavilonu A1 sou-
středí prezentace vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit
nabízených průmyslu. Novinka letošního ročníku má podpořit zavádě-
ní inovací do praxe a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti če-
ského průmyslu. Nové kontaktní centrum výzkumu a vývoje na MSV
představí aktivity dvanácti fakult a výzkumných center pěti technických
vysokých škol (ČVUT Praha, ZČU Plzeň, TU Liberec, VŠ Báňská – TU
Ostrava a VUT Brno), v jednání je také účast Akademie věd ČR a dal-
ších vysokých škol a institucí z České republiky, Slovenska a Německa.

Doprovodný program

Tradiční součástí veletrhu je bohatý odborný doprovodný program.
V pěti dnech se uskuteční několik desítek konferencí, seminářů, di-
skusních fór a workshopů s mezinárodní účastí. Tematicky se zaměří
především na nejnovější technologie. Pozornost si zaslouží například
nová odborná konference „Digitální továrna“ spolupořádaná Česko-
moravskou elektrotechnickou asociací, která se chce zabývat aktuální
problematikou simulace skutečného podniku ve virtuálním prostředí.
Špičkové zastoupení očekává konference „Jádro proti krizi“, která bu-
de řešit otázky spojené s rozvojem jaderné energetiky. Jinou zajímavou
novinkou je „Výukové centrum mladých strojařů“ organizované Svazem
strojírenské technologie. Z tradičních doprovodných aktivit nebudou
chybět například Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, CzechTrade
Meeting Point nebo Logistická konference.
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