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1 601 vystavujících firem z 28 zemí

44 261 m2 čisté výstavní plochy

71 347 návštěvníků z 59 zemí 

www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt

13.–17. 9. 2010
Brno  – Výstaviště

www.bvv.cz/fondex www.bvv.cz/profintechwww.bvv.cz/welding
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Celkem 1 218 vystavujících firem z 26 zemí  

Zahraniční účast
450 zahraničních vystavujících firem, tj. 37 %

Vystavovatelé

Největší zahraniční účasti 

Německo 203 firem
Slovensko  56 firem 
Rakousko 41 firem
Itálie  38 firem 
Švýcarsko  24 firem
Francie 16 firem
Polsko 11 firem

Velikost firem podle 
počtu zaměstnanců

Výrobci a obchodníci

do 25 
41,1 %

25–250  
37,8 %

nad 250
14,5 %

neuvedeno
6,6 % obchodníci 39,7 %

výrobci 60,3 %

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, 
Ukrajina, USA, Velká Británie

Kam směřuje produkce vystavovatelů?
Strojírenský průmysl 72 %
Automobilový průmysl 53 %
Energetika 16 %
Elektrotechnický průmysl 14 %
Letecký průmysl 14 %
Stavebnictví 13 %
Potravinářství 12 %
Chemický průmysl 9 %
Vojenský průmysl 4 %

I Důlní, hutní, keramická a sklářská technika 28

II Materiály a komponenty pro strojírenství 198

III Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí  
technika a klimatizace 66

IV Plasty, gumárenství a chemie 107

V Klasická a jaderná energetika, teplárny,  
alternativní zdroje 29

VI Silnoproudá elektrotechnika 21

VII Elektronika, automatizace a měřicí technika 149

VIII Ekotechnika 20

IX Doprava, manipulace, průmyslové balení,  
skladování a logistika 55

X Výzkum, služby, instituce 102

IMT 443

Počet firem9 specializovaných oborových celků

MSV 2010

7. mezinárodní veletrh 
obráběcích a tvářecích strojů

52. mezinárodní  
strojírenský veletrh
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Spolupořadatel Českomoravská 
elektrotechnická 
asociace

Svaz strojírenské 
technologie

Spolupořadatel

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Francie, Indie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

282 vystavujících firem z 10 zemí 

13,1 % zahraničních vystavujících firem

7. mezinárodní veletrh 
obráběcích a tvářecích strojů

443 vystavujících firem z 19 zemí
13 111 m2 čisté výstavní plochy

Zahraniční účast

219 zahraničních vystavujících firem, tj. 49,9 %

84 % vystavovatelů má zájem o účast v příštím roce
68 % vystavovatelů bylo spokojeno s účastí na veletru

93 % návštěvníků má zájem o účast v příštím roce

Největší zahraniční účasti
Německo 20 vystavovatelů
Rakousko 5 vystavovatelů 
Itálie 4 vystavovatelů
Slovensko 3 vystavovatelů

Největší zahraniční účasti 

Německo 116 vystavovatelů
Itálie 32 vystavovatelů
Švýcarsko 20 vystavovatelů
Slovensko 13 vystavovatelů
Francie 8 vystavovatelů
Rakousko 8 vystavovatelů

11 % z celkového počtu 71 347 návštěvníků, 
tj. 7 849, přišlo s prioritním zájmem o IMT 

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Velká Británie

I Obráběcí a tvářecí stroje 264

II Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření 12

III Pružné výrobní systémy 27

IV Přesné nástroje 98

V Příslušenství pro kovoobrábění a tváření 16

VI Ruční nářadí 11

VII Výzkum, služby, instituce 13

VIII Servis, opravy 2

Hlavní oborové celky Počet vystavovatelů



78 vystavujících firem z 9 zemí

26,9 % zahraničních vystavovatelů

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Čína, Finsko, Itálie, Německo,  
Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko

Největší zahraniční účasti 
Německo 8 firem
Slovensko 6 firem
Finsko 2 firmy

■ Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem
 a řezání kyslíkem 14,1 %
■  Stroje a zařízení pro svařování, navařování 

a  řezání elektrickým obloukem 21,8 %
■ Stroje a zařízení pro odporové svařování 2,6 %
■ Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, 
 řezání a pájení 10,3 %
■ Přídavné a pomocné materiály 20,5 %
■ Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování 9,0 %
■ Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování 15,4 %
■ Výzkum, služby instituce 6,3 %

Velikost firem podle počtu zaměstnanců

do 25: 52,6 %
25–250: 33,3%

nad 250: 14,1 %

20. mezinárodní veletrh 
svařovací techniky

■  Vsázkové suroviny pro slévárny  4,3 % 
■  Zařízení tavíren  2,2 %
■ Žáruvzdoroviny  8,6 %
■ Modelová zařízení  2,2 %
■ Zařízení a materiály pro formovací a jádrové směsy  8,6 %
■ Vtoková a nálitková technika  4,3 % 
■ Slévárenské tavicí a udržovací pece  7,6 %
■ Zařízení formoven a jaderen  4,3 %
■ Licí stroje a zařízení, příslušenství  9,3 %
■ Zařízení a příslušenství pro dokončování surových odlitků  1,0 %
■ Dopravní a skladovací zařízení pro slévarenství  1,0 %
■ Měřicí a zkušební technika pro slévarenství  2,2 %
■ Výpočetní technika, řízení, kalkulace, simulace, cad/cam  2,2 %
■ Odlitky  29,0 %
■ Služby, poradenství, výzkum, instituce, vzdělávání  12,8 %

93 vystavujících firem z 10 zemí

28 % zahraničních vystavovatelů

Přehled zastoupených zemí
Bělorusko, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, 
Polsko, Slovensko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Největší zahraniční účasti 
Německo 9 firem
Itálie 6 firem
Polsko 3 firem
Slovensko 3 firem

do 25: 35,5 %

25–250: 38,7 %

nad 250: 25,8 %

Velikost firem – podle počtu zaměstnanců

13. mezinárodní  
slévárenský veletrh

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Francie, Indie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Vystavovatelé podle oborů:

Vystavovatelé podle oborů:
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68 vystavujících firem ze 9 zemí

25,0 % zahraničních vystavovatelů

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemsko, 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko

Největší zahraniční účasti
Německo 9 firem
Slovensko 2 firem

■ Zařízení na čištění a úpravu povrchů  38,2 %
■ Galvanotechnická zařízení  2,9 %
■ Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování
 a nanášení plastových povlaků  26,5 %
■ Speciální zařízení pro úpravu povrchů  11,8 %
■ Ekotechnika v oblasti povrchových úprav  2,9 %
■ Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro povrchové úpravy  1,5 %
■ Výzkum, služby, instituce v oblasti povrchových úprav  16,2 %

Vystavovatelé podle oborů:

Velikost firem – podle počtu zaměstnanců

do 25: 50 %

25–250: 42,6 %

nad 250: 7,4 %

3. mezinárodní veletrh 
technologií pro povrchové 
úpravy

Hodnocení 
vystavovatelů

Zúčastní se příštího ročníku

ano 
76 %

ne 7 % neví 17 %ne 5 %

Přišla ta správná klientela?

ano 
74 %

nehodnotí 21 %

Spokojenost s účastí na veletrhu

neutrální 23 %

ano 
64 %

ne 9 %

reflektuje celkové oživení na trhu. 

Z meziročního srovnání vyplývá:
•	 Růst spokojenosti s veletrhem
•	 Vyšší míra zájmu o účast na příštím ročníku
•	 Růst optimismu vzhledem k budoucnosti  

své firmy

Účast na veletrhu je po firemních webových stránkách 
druhým nejvyužívanějším marketingovým nástrojem. 
25 % vystavovatelů uvedlo účast na veletrhu mezi 
TOP3 nejefektivnější nástroje



Návštěvníci
Celkem 71 347 návštěvníků z 59 zemí 

Zahraniční účast

6 798  registrovaných zahraničních návštěvníků, 
tj. 9,53 %

Nejvíce návštěvníků přijelo ze Slovenska,  
Německa, Polska, Ruska, Maďarska, 
Rakouska, Itálie a Ukrajiny.

Akreditovalo se 421 novinářů z 10 zemí, 
87 ze zahraničí.

 69 %  návštěvníků rozhoduje nebo 
spolurozhoduje o investicích a nákupech

 80 % návštěvníků jsou stálí hosté
 11 % zcela nových návštěvníků

Přehled zastoupených zemí
Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, 
Finsko, Francie, Guatemala, Chorvatsko, Indie, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, SAE, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
Obráběcí stroje, příslušenství a vybavení 12,9 %
Materiály a komponenty pro strojírenství 9,1 %
Nářadí, nástroje 7,6 %
Řídicí, automatizační a regulační technika 5,7 %
Pohony, hydraulika, pneutechnika, chlad. technika 5,1 %
Tvářecí stroje 4,4 %
Plasty, gumárenství a chemie 4,1 %
Měřící a laboratorní technika 3,4 %
Doprava, manipulace, průmyslové balení,  
skladování a logistika 3,3 %

Obory působnosti návštěvníků – nejvíce zastoupené
Strojírenství 50,3 %
Automobilový průmysl 7,1 %
Elektrotechnika 6,3 %
Plasty, gumárenství a chemie 5,5 %
Hutní a slévárenský průmysl 5,1 %
Energetika 3,3 %
Stavebnictví 2,4 %
Doprava 1,4 %

Funkce u firmy
Top management 36,3 %
Specialista 29,0 %
Obchodník, nákupčí 12,7 %
Jiná funkce 22,0 %

Spokojenost s návštěvou veletrhu

ano
 82 %  

ne 4 % nehodnotí 14 % 

Ochota přijít příště

ano
 86 % 

neví 10 %ne 4 %

Spokojenost s odbornou 
úrovní veletrhu

spokojeno
 89 %

spokojeno
 69,7 %

spokojeno
 80,4 %

spokojeno
 92,4 %

nespokojeno 1 %

nespokojeno 8,1 %nespokojeno 5,6 %nespokojeno 1,3 %

nehodnotí 10 %

nehodnotí 22,2 %nehodnotí 14 %nehodnotí  6,3 %

Spokojenost s kvalitou 
vystavených produktů a služeb

Spokojenost s přítomností 
významných firem z oboru

Spokojenost s množstvím 
vystavených novinek

Hodnocení návštěvníků

Audit statistických dat byl proveden auditorskou společností BDO Prima Audit s.r.o. dle auditingových předpisů mezinárodního svazu CENTREX.
Zdroje: Marketingové průzkumy Ipsos Tambor. Údaje z registrace odborných návštěvníků.
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Zlatá medaile MSV 2010

Kategorie:  komerční produkt

Fehlmann Picomax® 825 Versa
Výrobce:   Fehlmann AG Maschinenfabrik, Switzerland 
Vystavovatel:  Alfleth Engineering AG, Lenzburg, www.alfleth.com

 
 
Mobilní měřící stroj Romer Absolute Arm, typ 7525
Výrobce:  Hexagon Metrology Division ROMER, Francie, www.romer.com 
Vystavovatel:  Hexagon Metrology, s.r.o., www.hexagonmetrology.com

.

Kategorie:   spolupráce firem s českými výzkumnými 
organizacemi

Experimentální letoun VUT 001 Marabu
Výrobce:  Vysoké učení technické v Brně, www.vutbr.cz 
Vystavovatel:  Vysoké učení technické v Brně, www.vutbr.cz

Kategorie:  Energeticky efektivní komerční produkt

TriHyBus - Trojitě hybridní vodíkový autobus
Výrobce:   Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Husinec – Řež, www.h2bus.cz 
Vystavovatel:  Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Husinec – Řež, www.h2bus.cz 
 

Vertikální obráběcí centrum MCV 1800Multi
Výrobce:  Tajmac – ZPS, a.s. 
Vystavovatel:  Tajmac – ZPS, a.s., www.tajmac-zps.cz

Zlatá medaile IMt 2010



OHLASy
Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu ČR
Je nezbytné, aby Česká republika investovala do inovací. 
Naším cílem je, abychom do roku 2015 vyčerpali 90 miliard 
korun z evropských fondů. Co se týká ekonomické situace, 
současné signály a obsazenost veletrhu ukazují, že to nejhorší 
bychom měli mít za sebou.  Oceňuji zájem ruských firem 
o účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 
Jsem zastáncem pragmatické a vzájemně výhodné spoluprá-
ce mezi českými a ruskými partnery.

Juraj Miškov, ministr hospodářství a výstavby Slovenské 
publiky:
Jsem velmi rád, že se Slovensko opět výrazným způsobem 
prezentuje na 52. ročníku MSV v Brně. Tento veletrh pova-
žuji za významnou událost, kde lze na jednom místě prověřit 
konkurenceschopnost podniků. Setkáváme se tu nejen 
s inovacemi, ale i s možností jejich otestování z pohledu 
odborné veřejnosti. A jedině takové bezprostřední porovnání 
s konkurencí nám pomůže získat reálný obraz o vlastních 
schopnostech. Zájem slovenských firem vystavovat na MSV 
v Brně vychází ze skutečnosti, že si tento veletrh každoročně 
udržuje stabilní pozici profesionálně připraveného průmyslové-
ho veletrhu.

Dr. Reiner Haseloff, ministr hospodářství a práce spolko-
vé země Sasko-Anhaltsko:
Sasko-Anhaltsko bylo na letošním MSV zastoupeno klastrem 
Strojírenství a investice v rámci společného stánku spolu 
s Duryňskem a Saskem. Delegace dalších 16ti firem nalezla 
na MSV partnery z řad českých firem pro své kooperační 
rozhovory. Ohlas byl velmi pozitivní. I já osobně jsem se při 
prohlídce veletrhu a rozhovoru s ministrem průmyslu panem 
Kocourkem přesvědčil, že MSV se svou širokou oborovou 
náplní nabízí velmi dobré možnosti pro navázání a prohloubení 
hospodářské spolupráce. Jsem proto přesvědčen, že naše 
spolková země bude v Brně zastoupena i příští rok.

Christoph Plank, obchodní atašé Rakouského velvysla-
nectví v České republice:
Účast na MSV je pro rakouské vystavovatele důležitou infor-
mací o českém trhu. Prosadit se na novém trhu je vždy běh 
na dlouhou trať a prezentace na veletrhu je samozřejmě jen 
první krok, na který je třeba navázat dalšími aktivitami. Ale už 
to, že je plné výstaviště, dává pro navázání kontaktů dobré 
předpoklady.
Nejvýznamnější kontraktační akcí pořádanou u příležitosti 
rakouského partnerství MSV 2010 bylo Setkání rakouských 
a českých firem z oblasti ekotechniky - Austria Showcase 
Umwelttechnologie. Tuto akci hodnotíme velmi pozitivně. 
Některé rakouské firmy přišly s patentovanými produkty 
a tyto unikátní technologie českým partnerům dávají příleži-
tost ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti. Účastníci byli 
spokojeni s navázáním kontaktů a zdá se, že některé rozhovo-
ry povedou i k dlouhodobějšímu partnerství.

Petra Bohuslav, zemská radní Dolního Rakouska:
Vážíme si našeho partnerství s Českou republikou a chceme 
naši spolupráci dále rozšiřovat. Navštívila jsem tady devět dol-
norakouských firem a všude mi řekli, že MSV je ten nejdůleži-
tější veletrh pro východoevropský trh a pro kontakty s novými 
členy EU. I pro hospodářskou politiku Dolního Rakouska je to 

důležité místo, vždyť Česká republika je naším třetím nejvý-
znamnějším zahraničně-obchodním partnerem. Strojírenství 
je klíčovým oborem naší spolupráce a je pozitivní, že po loň-
ském propadu opět nastal růst obchodní výměny.

Viktor Sigl, zemský radní Horního Rakouska:
Spolupráce Horního Rakouska s Českou republikou je velmi 
intenzivní, je to pro nás čtvrtý největší zahraniční obchodní 
partner. V oblasti strojírenství vzrostla obchodní výměna opro-
ti loňsku o 17,3 %, ale aby se tento růst udržel i nadále, musí 
ho nést technologicky špičkové firmy. Právě k tomu přispívá 
Mezinárodní strojírenský veletrh, protože hornorakouské 
firmy, jejichž stánky jsem zde navštívil, opravdu mají českým 
partnerům co nabídnout.

Xavier Eguren, viceprezident Evropské asociace výrobců 
obráběcích strojů CECIMO:
Průmysl obráběcích a tvářecích strojů velmi silně postihla 
ekonomická recese, ale aktuální údaje již naznačují oživení. 
Východiskem z krize jsou inovace a CECIMO si klade za cíl 
identifikovat a doporučit perspektivní cesty rozvoje. Český 
průmysl obráběcích strojů je v tomto inovačním procesu 
velmi úspěšný a chci pogratulovat Svazu strojírenské techno-
logie ke skvělé práci, která se odrazila na veletrhu IMT 2010. 
Věřím, že tento veletrh bude pro naše odvětví velmi užitečný.

Leoš Mačák, náměstek ředitele Svazu strojírenské tech-
nologie:
Špatná nálada patrná na loňském ročníku skončila a nastupu-
je mírný optimismus. Kvalitní obsazení veletrhu IMT a řada 
obchodních jednání probíhajících na stáncích svědčí o pozvol-
ném zlepšování situace v oboru. Za pozitivní signál pokládá-
me také početnou účast zahraničních vystavovatelů.

David Jakubík, manažer prodeje, TOS VARNSDORF a.s.:
S letošním veletrhem IMT jsme velice spokojeni, naší expo-
zici navštívilo hodně zájemců, odhaduji, že třikrát více než 
v minulém roce. To znamená, že jsme se po celý veletrh 
prakticky vůbec nezastavili. Využili jsme jej k plánovaným 
schůzkám s našimi zákazníky a obchodními partnery. Také se 
nám podařilo přímo v rámci veletrhu uzavřít několik obchod-
ních smluv. Rozhodně byl pro nás veletrh přínosem a dá se 
říci, že letošní ročník byl pro nás úspěšný. Ze všech veletrhů 
a výstav, které jsem letos navštívil v zahraničí, byl ten brněn-
ský jednoznačně nejlepší. 

Petr Hrubý, vedoucí kanceláře, Profika.cz:
Veletrhu IMT se účastníme mnoho let pravidelně a jsme rádi, 
že návštěvnost se oproti minulému ročníku se podstatně zvý-
šila. Z tohoto pohledu jsme byli velmi spokojeni. Předjednali 
jsme také řadu kontraktů, jaký z toho bude výsledek teprve 
poznáme. Do naší expozice přišli noví zákazníci, a to nejen na 
prohlídku, šlo o zájemce o naše stroje, a to je důležité. Veletrh 
jsme také využili k obchodním jednání s našimi stálými, ale 
i novými zákazníky. Letos jsme byli na výstavišti tak vytížení, 
že jsme neměli ani čas si jej prohlédnout. 

Petr Mašek, jednatel, Pilous – pásové pily, spol. s.r.o.:
Určité celosvětové oživení trhu v oboru strojírenského prů-
myslu za posledního půl roku se rozhodně projevilo na letoš-
ním ročníku MSV. Zájem návštěvníků o naši firmu byl oproti 



loňsku veliký, nedá se to prakticky srovnat. Je vidět, že lidé 
opět chtějí investovat do strojů, a to i do větších a dražších. 
Podařilo se nám během veletrhu prodat několik pil a uzavřít 
nové smlouvy. Jsem rád, že se situace začíná vracet do sta-
rých kolejí. 

Josef Kocián, obchodní ředitel, GALATEK a.s.
Veletrhu se účastníme už sedmnáct let. Na úplné vyhodno-
cení je ještě brzy a obchodní efekt se dá těžko odhadnout, 
protože v našem výrobním segmentu nevystavujeme expo-
náty, ale podle zadání  zpracováváme konkrétní nabídky pro 
konkrétní zákazníky. Nicméně kontaktů i poptávek jsme získali 
na veletrhu dost a některé z nich jsou velice zajímavé. 

Jiří Němeček, obchodní zástupce, RÖSLER 
Oberflöchentechnik GmbH
Do Brna jezdíme zejména kvůli českým zákazníkům, kteří 
tvořili většinu našich návštěvníků na stánku. Zajímali se pře-
devším o naše technologické novinky. S průběhem letošního 
veletrhu jsme všichni spokojeni, z hlediska obchodu máme 
zajímavé objednávky.

Jaroslav Kopřiva, vedoucí aplikační inženýr – Svařování 
a řezání, Rozvoj trhu, Linde Gas a.s.
Z hlediska naší firmy je účast na veletrhu zejména prestižní 
záležitostí. Přicházejí k nám tradiční zákazníci, občas se objeví 
nový obchod, i když ne v takové míře jako v dřívějších letech. 
Ne veletrhu propagujeme své technické plyny a snažíme se 
vyhovět každému zákazníkovi.

Rudolf Hrabina, instruktor svařování, ESAB VAMBERK, 
s.r.o.
Přímo na veletrhu jsme podepsali kontrakty a prodali dva páli-
cí stroje, z čehož máme velkou radost, protože  takový výsle-
dek není samozřejmostí. Někdy je to běh na dlouhou trať 
a třeba i  rok komunikujeme o koupi se zákazníkem. Jezdím 
na veletrhy deset let a zásadní rozdíl nepociťuji, jen rozdíl mezi 
pondělím a pátkem, které byly slabší z hlediska návštěvnosti 
oproti středu týdne, který byl z hlediska zájmu návštěvníků 
na našem stánku vynikající. Naši účast na veletrhu hodnotím 
celkově jako úspěšnou.

Miloslav Šašek, obchodní ředitel, AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
Osobně jsem pamětníkem veletrhů před dvaceti lety, a tak 
mohu srovnávat, jak se mění tato akce a přístup zákazníků 
i firem k zákazníkům. V dřívějších dobách bylo toto místo 
jediné, kde zákazníci získali spoustu nových informací, 
v dnešní době firmy a dodavatelé navštěvují zákazníky v jejich 
provozech a tam jim nabízejí svoje výrobky. Pro nás je účast 
na veletrhu tradicí. Firma Air Liquid se v minulosti účastnila 
a bude se i v budoucnu účastnit všech podobných akcí, neboť 
je vnímáme jako příležitost k prezentování našich novinek 
v oboru, zveme na ně své stávající i potenciální zákazníky, zís-
káváme kontakty a samozřejmě je to i společenské setkání. 

Martin Meduna, vedoucí TechSupport national, Fronius 
Česká republika s.r.o.
Welding byla dříve samostatná výstava, nyní je poprvé v his-
torii spojena s Mezinárodním strojírenským veletrhem, takže 
i pro nás to byla první zkušenost. Naši účast hodnotíme velice 
úspěšně i z toho důvodu, že návštěvnost byla podstatně 
větší než jsme očekávali, a máme spoustu zajímavých kon-
taktů. Obdrželi jsem tu dobré zakázky i proto, že Rakousko 

bylo partnerskou zemí veletrhu a naše firma má rakouského 
vlastníka. I z toho důvodu bereme veletrh jako dobrou akci 
a investici.

Erich Bartoš, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad 
Moravskoslezský kraj:
S účastí na veletrhu jsme byli spokojeni, šlo zejména o pří-
ležitost setkání se zástupci firem, které působí v našem 
kraji nebo s nimi kooperují. Úspěšné také bylo, že se sešel 
náměstek hejtmana kraje se zástupci podnikatelské sféry. 
Při této příležitosti jim byly nabídnuty investiční příležitosti 
pro případné rozšíření jejich výroby. Expozici navštívili také 
zástupci firem zabývajících se zařízením a výbavou pro města. 
Jednotlivá sídla v nejbližší době jejich nabídku vyhodnotí. 
Musím připomenout, že pro náš kraj je výhodné spojení vele-
trhu URBIS INVEST  s MSV, neboť jsme průmyslově oriento-
váni, čemuž odpovídala naše nabídka na veletrhu, například 
klastrů, univerzitních inovací apod. 

Miloš Škorík, obchodní oddělení firmy MOSLED s. r. o.:
Návštěvnost veletrhu FOND-EX díky spojení s MSV nepo-
chybně vzrostla, což je určitě plus. Přišli k nám zákazníci, 
které jsme si pozvali. S účastí jsme spokojeni.

Radomír Zbožínek, technický ředitel společnosti Tajmac 
– ZPS Zlín:
Základy naší firmy položil před 107 lety pan Tomáš Baťa, 
a jestli bylo pro Baťův koncept něco charakteristické, pak urči-
tě obrovská podpora výzkumu a vývoje. Snažíme se tohoto 
směru držet i v současném nelehkém období. Při dopadu 
krize jsme museli šetřit na všech nákladových položkách, ale 
jedinou nekrácenou částkou byly náklady na výzkum a vývoj. 
Proto jsme rádi, že toto úsilí bylo završeno oceněním jednoho 
z vyvíjených  produktů cenou Zlatá medaile IMT 2010.



MSV 2011

MSV 2011

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 926

Fax: +420 541 153 044

msv@bvv.cz

www.bvv.cz/msv

3.–7. 10. 2011
 Brno – Výstaviště

53. mezinárodní 
strojírenský veletrh

6. mezinárodní veletrh 
dopravy a logistiky

Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika
Materiály a komponenty pro strojírenství
Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace
Plasty, gumárenství a chemie
Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, povrchové a tepelné úpravy, svářecí stroje
Energetika a silnoproudá elektrotechnika
Elektronika, automatizace a měřicí technika
Ekotechnika
Výzkum, služby, instituce

www.bvv.cz/msv

Dopravní technika
Manipulační technika
Skladovací technika
Montážní stroje a zařízení
Obalové materiály, balicí technika 
Služby pro dopravu
Komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku
Výzkum, inženýrské a projekční služby pro logistiku

www.bvv.cz/translog


