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SPS/IPC/Drives 2010  
– prekonané najlepšie očakávania
Viac ako 52-tisíc návštevníkov si zvolilo tento veľtrh v Norimbergu 
ako svoju prestížnu udalosť roka v oblasti priemyselnej automatizá-
cie a elektrotechniky. Počas troch dní vládol na výstavisku optimiz-
mus prameniaci zo zlepšujúcej sa ekonomickej situácie. Obzvlášť 
významný bol nárast návštevníkov zo zahraničia. V roku 2009 
prišlo do Norimbergu 7 555 návštevníkov, zatiaľ čo minulý rok ich 
prišlo o 34 % viac, až 10 147, a prišli si pozrieť ponuku viac ako 
1 300 vystavovateľov.

Nárast počtu účastníkov zaznamenali aj sprievodné konferencie. 
321 účastníkov diskutovalo o nových trendoch, vymieňalo si názory 
a skúsenosti.

Spokojní vystavovatelia

Na veľtrhu sa pravidelne zúčastňujú najväčší výrobcovia a dodáva-
telia priemyselnej automatizácie. Tu sú ich vyjadrenia na uplynulý 
ročník SPS/IPC/Drives 2010:

Heinz Eisenbeiss, vedúci marketingu a propagácie SIMATIC, 
 oddelenie priemyselnej automatizácie, Siemens AG: „Pokračujúci 
úspech veľtrhu SPS/IPC/Drives v roku ekonomickej krízy 2009 
 potvrdil rozhodnutie rozšíriť našu prezentáciu na veľtrhu. Presunuli 
sme sa z haly 9 do haly 2, kde sme našli dostatok miesta a kre-
atívneho potenciálu, aby sme mohli patrične prezentovať jednu 
z našich najdôležitejších inovácií za posledných 15 rokov – TIA 
Portal. Na záver posledného dňa výstavy sme mohli skonštatovať, 
že všetci návštevníci, ktorí sa v našom novom stánku zastavili, boli 
úplne spokojní s novou podobou Siemensu a novinkami, ktoré sme 
predstavili. Kvalita a kvantita rozhovorov, ktoré sme na výstave 
 zrealizovali, bola tiež naším novým rekordom a vrcholom.“

Jerome Stocker, viceprezident pre marketing, Balluf GmbH: „Pre 
našu spoločnosť ako špecialistu v oblasti snímacích technológií, 
RFID a sieťových riešení je SPS/IPC/Drives každoročným vyvrcho-
lením v množstve ďalších výstav. Komplexná prezentácia celého 
spektra automatizácie zhutnená do troch dní nás znova a znova 
inšpiruje. Stále sme mali v stánku množstvo návštevníkov, pričom 
diskusie sa týkali vždy podstatných vecí, ktoré sú prísľubom trvalo 
udržateľného podnikania. Je to jasný dôkaz, že ekonomika sa spa-
mätáva. Veľtrh splnil naše ambiciózne očakávania v plnom rozsahu. 
Vrátime sa sem s radosťou aj na budúci rok.“

Frank Michel, manažér pre marketingovú komunikáciu, Energetika 
a priemysel pre Nemecko a Rakúsko, Schneider Electric GmbH: 
„SPS/IPC/Drives 2010 bol opäť pôsobivým dôkazom, že ide o naj-
lepšiu výstavu priemyselnej automatizácie v Európe. Množstvo 
zaujímavých rozhovorov o energetickej úspornosti prostredníctvom 
automatizácie a kompletných riešení odzrkadľovalo strategickú 
orientáciu trhu a ponúklo veľké perspektívy do budúcnosti. Tešíme 
sa na budúci ročník SPS/IPC/Drives v roku 2011!“

A čo na veľtrh povedali návštevníci?

Stefan Franz, Zhafir Plastic Machinery GmbH: „Radi sa na tento 
veľtrh vraciame, pretože je jedným z najlepších. Možno tu vidieť 
technológie v koncentrovanej podobe. Celý náš technický tím sa 
po veľtrhu prechádzal počas všetkých troch dní.“

Michael Friedl, ATEF Euringer & Friedl GmbH: „Dnes ráno sme vy-
radili starý spôsob, pretože sme objavili na veľtrhu veci, ktoré nám 
zjednodušia našu prácu. Je to rovnaké ako po minulé roky: stále 
objavíme niečo nové a povieme „To je úžasné! Poďme to nasadiť!“

Markus Bingert, Christ Packaging Systems GmbH & Co. KG: „Na trhu 
hľadáme inovácie. A aj ich na tomto veľtrhu nachádzame.“

Ocenenie pre mladých inžinierov

Víťazmi premiérových ocenení Young Engineering Award sa na veľtr-
hu SPS/IPC/Drives v roku 2010 stali Jana Krimmling zo spoločnosti 

IHP GmbH a Frederic Blank z Univerzity v Stuttgarte. Ocenenie im 
v rámci konferencie na slávnostnom ceremoniáli odovzdali predse-
da konferencie prof. Dr. Walter Schumacher a prof. Dr. Alexander 
Verl. Témami víťazných projektov boli Testovanie prenosovej cesty 
s komunikáciou Bluetooth v rámci automatizácie procesov (Jana 
Krimmling) a Metóda hodnotenia energetickej účinnosti elektrické-
ho pohonu (Frederic Blank). Obidvaja ocenení získali za svoje práce 
ako odmenu 1 000 eur.

Spracované podľa tlačových informácií Mesago Messemanagement 
GmbH.
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Obr. Ocenení víťazi – Jana Krimmling a Fredderic Blank spolu s 
členmi hodnotiacej komisie


