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MSV a IMT 2012 
společně s technologickými veletrhy 
WELDING, FOND-EX, PLASTEX 
a PROFINTECH

Využijte synergických efektů ze společné 
prezentace klíčových strojírenských 
a elektrotechnických oborů.

MSV je vedoucím průmyslovým veletrhem  
ve střední Evropě:
1 600 vystavovatelů, 35 % ze zahraničí
80 000 návštěvníků, 10 % ze zahraničí

Vysoká odborná návštěvnost a kvalitní návštěvnická 
struktura, mezinárodní publikum ze všech oblastí 
průmyslu.

Silná mediální podpora – 420 akreditovaných novinářů 
z ČR i ze zahraničí.

Odborný program konferencí, seminářů a workshopů 
na aktuální technická i ekonomická témata, 
networking.

Benefity pro vystavovatele
+ nové trhy
+ nové kontakty
+ nové obchodní příležitosti
+ nové know-how
+ networking
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1 592 vystavujících firem z 23 zemí
711 zahraničních vystavovatelů, tj. 44,7 %

Největší zahraniční účasti:
Německo 335 firem 
Slovensko 71 firem
Itálie  70 firem
Švýcarsko 44 firem
Rakousko 42 firem

Přehled zúčastněných zemí:
Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Chorvatsko, 
Indie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko,  
Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Turecko, Velká Británie

79 296 návštěvníků ze 65 zemí
6 601 registrovaných návštěvníků 
ze zahraničí, tj. 8,4 % (nejvíce ze Slovenska, Polska, 

Německa, Maďarska a Rakouska)

6. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky

53. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

MSV 2011

MSV 2011

Vystavovatelé

Návštěvníci

STATISTIkA

Podrobnější informace na www.bvv.cz/msv v Závěrečné zprávě MSV 2011



Velikost firem 
podle počtu zaměstnanců
do 25 
25–250 
nad 250 
neuvedeno 

Výrobci a obchodníci
Výrobci               53 %
Obchodníci         47 %

kam směřuje produkce vystavovatelů?

   

Statistika a hodnocení 2011

MSV 2011
9 specializovaných oborových celků
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, svařování, pájení a lepení kovů
Energetika a silnoproudá elektrotechnika 
Elektronika, automatizace a měřicí technika
Ekotechnika
Výzkum, služby, instituce

Transport a Logistika

Vystavovatelé

Strojírenský průmysl                                                      72 %
Automobilový průmysl                                        53 %
Energetika             16 %
Elektrotechnický průmysl            14 %
Letecký průmysl            14 %
Stavebnictví           13 %
Potravinářství          12 %
Chemický průmysl        9 %
Vojenský průmysl     4 %

36,4 %

29,3 %

11,2 %

23,1 %



Hodnocení

Účast na veletrzích MSV a Transport 
a Logistika je pro 72,2 % vystavovatelů druhým 
nejefektivnějším marketingovým nástrojem. 

Přišla ta správná klientela?
ano            84,6 %
ne               15,4 %

Spokojenost s účastí na veletrhu
ano               88,5 %
ne            11,5 %

Zájem o účast v příštím ročníku
ano              64,2 %
neví     26,2 %
ne     9,6 %

MSV 2011
9 specializovaných oborových celků
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, svařování, pájení a lepení kovů
Energetika a silnoproudá elektrotechnika 
Elektronika, automatizace a měřicí technika
Ekotechnika
Výzkum, služby, instituce

Transport a Logistika

13,3 %

1,6 %

6,3 %

10,0 %

36,2 %

3,5 %

12,0%

1,7 %

7,3 %

8,1 %

36,4 %

Zdroje: Marketingové průzkumy Ipsos Tambor. Údaje z registrace odborných návštěvníků.



72,6 % rozhoduje nebo spolurozhoduje 
o investicích a nákupech

Funkce u firmy
Top management 
Specialista 
Obchodník, nákupčí 
Jiná funkce 

Návštěvníci

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, povrchové a tepelné úpravy, svařování, pájení a lepení kovů 29,36 %
Pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika, klimatizace                                    16,27 %
Plastikářské stroje a zařízení, gumárenství, chemický průmysl             5,71 %
Hutní polotovary a výrobky z kovů            5,11 %
Elektronika, automatizace a měřicí technika            5,04%
Energetika a silnoproudá elektrotechnika           4,61 %
Plastové polotovary a výrobky          3,92 %
Kluzná a valivá ložiska a jejich příslušenství, převody, spojky, brzdy, mazací systémy         3,50 %
Důlní, hutní, keramická a sklářská technika     1,83 %
Ekotechnika    1,40%
Průmyslové investice   1,30%
Transport a logistika                                                 21,95 %

36,4 %

27,6 %

13,1 %

22,9 %

Statistika a hodnocení 2011



Zdroje: Marketingové průzkumy Ipsos Tambor. Údaje z registrace odborných návštěvníků.

Hodnocení

Spokojenost s návštěvou veletrhu
ano               97,1 %
ne        2,9 %

Ochota přijít příště
ano                            79,9 %
neví        14,4 %
ne         5,7 %

Spokojenost s přítomností významných firem z oboru
ano             92,9 %
ne          7,1 %

Spokojenost s vystavenými produkty
ano              94,9 %
ne         5,1 %

Spokojenost s počtem vystavených novinek
ano            90,3 %
ne            9,7 %

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, povrchové a tepelné úpravy, svařování, pájení a lepení kovů 29,36 %
Pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika, klimatizace                                    16,27 %
Plastikářské stroje a zařízení, gumárenství, chemický průmysl             5,71 %
Hutní polotovary a výrobky z kovů            5,11 %
Elektronika, automatizace a měřicí technika            5,04%
Energetika a silnoproudá elektrotechnika           4,61 %
Plastové polotovary a výrobky          3,92 %
Kluzná a valivá ložiska a jejich příslušenství, převody, spojky, brzdy, mazací systémy         3,50 %
Důlní, hutní, keramická a sklářská technika     1,83 %
Ekotechnika    1,40%
Průmyslové investice   1,30%
Transport a logistika                                                 21,95 %



Ohlasy 2011

Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens, s.r.o.:
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnějším veletrhem ve střední 
Evropě, potažmo v zemích Visegrádské čtyřky. Proto se jej také každoročně 
účastníme. Nelze jej adekvátně srovnávat s veletrhy například v Hannoveru 
nebo v Miláně bez vnímání velikosti a bonity tamních trhů a jejich vlivu 
na chod a vývoj celé Evropy.

Hana Modlitbová, propagace společnosti TAJMAC–ZPS, a.s.:   
Veletrh se nám líbil a podařil se. Fakt je, že jsme se na něj připravili 
a rozeslali našim zákazníkům pozvánky do Brna, kam vždy rádi přijedou. 
Příjemně nás překvapilo, že nás navštívili studenti z různých odborných 
škol. Ve strojařině je vidět určité oživení, naše firma získala více zakázek než 
v krizových letech. Patříme ke stálým účastníkům strojírenského veletrhu 
a příští rok budeme mít opět svoji expozici. 

Milan Ševčík, jednatel společnosti 
TECNOTRADE Obráběcí stroje s.r.o.:
Z hlediska naší firmy jsme spokojeni, brněnský veletrh je jednička ve střední 
Evropě. Totéž mohu říci o návštěvnosti, která byla letos perfektní. Naše 
firma se strojírenského veletrhu účastní již osm let pravidelně. Myslíme si, že 
nebýt na veletrhu v Brně – to je jako kdyby firma neexistovala. Je to důležité 
z hlediska image firmy a nejlepší marketingový nástroj. Využíváme veletrh 
k setkávání se zákazníky a musím říci, že každý rok přicházejí noví. Budeme 
se účastnit i příštích ročníků, vždy k nám rádi zavítají zahraniční návštěvníci.

Ondřej Svoboda, jednatel společnosti Misan s.r.o.:
Oproti minulým ročníkům je na letošním veletrhu daleko větší návštěvnost. 
Potěšila nás účast studentů odborných škol, což je pro obor velmi důležité. 
Pokud srovnám tento veletrh ze zahraničními, je zde více odborné veřejnosti, 
která rozumí věci. Letos jsme v Brně už poosmé a mohu konstatovat, že 
se příprava strojírenského veletrhu značně zprofesionalizovala, což je dobré. 
Veletrh má vysokou úroveň.

Zdeněk Roubíček, jednatel společnosti ISCAR ČR s.r.o.:
Letošní rok je pro nás z hlediska nárůstu prodeje dobrý, zvýšil se zájem 
o produkty. S účastí na veletrhu byla naše společnost spokojena, zájem 
byl nejen o naše exponáty, ale též jsme na veletrhu získali nové kontakty 
pro spolupráci. Přišla řada nových potenciálních zákazníků. Veletrhu se 
účastníme rádi, protože se rádi sejdeme s našimi zákazníky, nemusíme 
za nimi jezdit.

Petr Mašek, jednatel společnosti Pilous – pásové pily, spol. s r.o.:
Určité celosvětové oživení trhu v oboru strojírenského průmyslu se rozhodně 
projevilo na letošním ročníku MSV. Zájem návštěvníků o naši firmu byl veliký. 
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 starých kolejí. 

MSV 2011

MSV 2011



 
Hana kuboušková, finanční ředitelka společnosti kUBOUŠEk s.r.o.:
Strojírenský veletrh byl pro nás velice úspěšný, navštívila nás řada zákazníků, 
dá se říci více, než jsme očekávali. Využili jsme veletrh ke schůzkám s našimi 
klienty. 

Petr Čejka, vedoucí obchodního oddělení, Formetal, s.r.o.:
Letošní veletrh byl pro nás lepší než v předchozích dvou letech. Jsme 
tradičními účastníky na strojírenském veletrhu, letos jsme tu pošestnácté. 
Je to místo, kde můžeme prezentovat novinky, kdyby tyto stroje nebyly 
na veletrhu, tak se mnohdy neprodají, jde totiž o milionové hodnoty. Lidi tady 
totiž uvidí stroje v akci, jak pracují a na vlastní oči se přesvědčí, že právě 
takový stroj potřebují. V Brně musíme být, i kdybychom nechtěli, což svědčí 
o významu tohoto veletrhu.

Václav Lacina, marketing, Festo, s.r.o.:
Letošní strojírenský veletrh jsme navštívili po třech letech v rámci určitého 
oživení tohoto odvětví. Letošní ekonomická situace nahrála tomu, že 
návštěvnost byla na slušné úrovni. Patnáct našich obchodních zástupců se 
věnovalo každý den zákazníkům. Naši expozici navštívili i noví potenciální 
zákazníci. S účastí jsme byli spokojeni, výsledky vyhodnotíme až postupně 
v příštích měsících. 

Pavel Říha, Marketing & PR, DACHSER Czech Republic a. s.:
Na veletrhu Transport a Logistika vystavujeme podruhé. Výrazně jsme 
zvětšili expozici a chtěli jsme ukázat Dachser jako silnou, provozuschopnou 
a především kompetentní firmu v oblasti plného poskytování logistických 
služeb. Cíl, se kterým jsme sem šli, byl splněn. Obchodníci z našich 
poboček tady každý den jednali se svými cílovými zákazníky z řad 
vystavovatelů MSV. Právě spojení veletrhu Transport a Logistika 
s Mezinárodním strojírenským veletrhem je pro nás naprosto zásadní 
synergie.

Roman Novotný, prodejce společnosti Ferag CZ s. r. o. – zastoupení 
švýcarské značky DENIPRO pro ČR a SR:
Brněnský veletrh se mi líbí, pořád si udržuje poměrně vysokou úroveň 
a prestiž. Návštěvníků je tu hodně, exponátů také, a zájem o naši nabídku si 
velmi pochvalujeme. 

Zdeněk karba, MECALUX Česká republika, s. r. o.:
Na veletrhu Transport a Logistika jsme už vystavovali a letošní ročník 
z našeho pohledu proběhl výborně. V úterý, ve středu i ve čtvrtek byla 
návštěvnost perfektní a přesně taková, jakou jsme si představovali. Chodí 
k nám nejen lidé, které jsme k nám na stánek pozvali, ale i návštěvníci, se 
kterými jsme nepočítali, což je výborné. Jsme spokojeni.



Důlní, hutní, keramická a sklářská technika
Stroje a zařízení pro geologický průzkum • 
Stroje a zařízení pro povrchové a hlubinné doly • 
Stroje pro těžbu a zpracování nerostných 
surovin • Zařízení hutí, oceláren, válcoven a pro 
výrobu železných a neželezných kovů • Stroje 
a zařízení pro keramický a sklářský průmysl

Materiály a komponenty pro strojírenství
Hutní polotovary, výkovky, výlisky, obrobky • 
Spojovací materiály, kování, výrobky z drátu • 
Ocelové a trubkové konstrukce • Aparatury, 
nádoby, nádrže • Výrobky ze skla a z technické 
keramiky, uhlíkové součástky • Těsnění, ložiska •  
Převody, spojky, brzdy, mazací technika • Rapid 
Prototyping

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí 
technika a klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, lineární 
pohybové jednotky • Kompresory, vývěvy, 
pneumatické prvky, vzduchotechnická zařízení • 
Chladicí a mrazicí zařízení • Hydraulické prvky 
a systémy • Armatury, potrubí, čerpadla

Energetika a silnoproudá elektrotechnika
• Primární zdroje pro energetiku • Průmyslové 
kotle a jejich příslušenství, topná zařízení 
• Motory, kogenerační jednotky • Turbíny 
• Jaderná technika • Elektrárny • Kabely 
a vodiče • Elektrotechnické izolátory a izolanty 
• Výkonové kondenzátory, akumulátory • 
Elektrické zdroje světla • Měniče, usměrňovače 
a jiné elektrotechnické prvky  
• Zdroje nepřetržitého napájení • Rozváděče, 
transformátory • Elektrické přístroje VN a VVN  
• Elektromotory, rotační zdroje proudu  

54. mezinárodní 
strojírenský veletrh

MSV 2012

MSV 2012

Záštita

Svaz průmyslu  
a dopravy ČR



www.bvv.cz/msv

• Elektrický průmyslový ohřev • Elektrické pohony 
• Informační technologie

Elektronika, automatizace a měřicí technika
Elektronické součástky, prvky a uzly • Řídicí, 
automatizační a regulační technika • Informační 
technologie, systémová integrace • Měřicí 
a laboratorní technika • Studiová a vysílací 
technika • Stroje a zařízení pro elektrotechnický 
průmysl

Ekotechnika
Zařízení pro čištění vzduchu a spalin • Úpravny 
vody, čerpací stanice • Čištění odpadních vod 
ze strojírenské výroby • Zařízení pro třídění 
a manipulaci s odpadem • Získávání surovin 
z odpadů, recyklace • Odstraňování starých 
ekologických zátěží a důsledků ekologických 
havárií • Stroje pro průmyslové čištění a mytí

Výzkum, vývoj, transfer technologií,  
finanční a jiné služby
Věda a výzkum • Finanční služby • Normy, 
certifikace, zkoušky, design • Marketing, reklamní 
a propagační služby • Literatura, technické 
informace • Organizace, instituce

Doprava, manipulace, průmyslové  
balení, skladování a logistika
Lodě, kolejová vozidla, letadla • Jeřáby, zvedací 
zařízení, výtahy • Dopravní vozíky, transportní 
zařízení • Manipulační zařízení, lešení • Obaly, 
stroje pro průmyslové balení • Skladovací 
technika • Telematika, komunikační, informační 
a řídicí systémy pro logistiku • Montážní stroje 
a zařízení • Služby speditérů a dopravců

10.–14. 9. 2012
Brno  – Výstaviště



www.bvv.cz/imt

•	Kovoobráběcí stroje

•	Tvářecí stroje

•	Vybavení a příslušenství  
pro kovoobráběcí stroje

•	Pružné výrobní systémy

•	Přesné nástroje

•	Měřicí a zkušební přístroje pro oblast 
obrábění a tváření

•	Servis a opravy kovoobráběcích 
a tvářecích strojů, repasované stroje

•	Nabídka výrobních kapacit v oblasti 
obrábění a tváření

•	Ruční nářadí

•	Instituce, literatura a služby v oblasti 
obrábění a tváření

Spolupořadatel:
Svaz strojírenské 
technologie

8. mezinárodní veletrh 
obráběcích a tvářecích strojů

12

10.–14. 9. 2012
Brno  – Výstaviště

IMT 2010

443 vystavovatelů z 19 zemí

50 % ze zahraničí 



www.bvv.cz/imt www.bvv.cz/plastex

•	Polymery – suroviny a aditiva

•	Stroje a zařízení pro zpracování plastů 
a pryží

•	Formy, nástroje, přípravky

•	Kompozity

•	Polotovary a výrobky z plastů 
a na bázi gumy

•	Stroje a zařízení pro recyklaci a využití 
plastových a pryžových odpadů

•	Roboty, manipulátory a jejich 
příslušenství pro stroje na zpracování 
plastů a pryží

•	Výpočetní, zkušební a měřicí technika 
pro oblast zpracování plastu a pryže

•	Výzkum, instituce, služby v oblasti 
zpracování plastu a pryže

Svaz zpracovatelů 
plastů

3. mezinárodní veletrh 
plastů, pryže a kompozitů

10.–14. 9. 2012
Brno  – Výstaviště

PLASTEX 2008

196 vystavovatelů z 21 zemí

43 % ze zahraničí 

Spolupořadatel:



•	Slévárenská zařízení – projektování, 
konstrukce, výroba, engineering

•	Zařízení tavíren, žáruvzdoroviny

•	Kovové vsázkové suroviny, 
slévárenské chemické produkty

•	Modely, jaderníky, kokily, formy 
a jejich příslušenství

•	Pomůcky a materiály pro formovny 
a jaderny

•	Licí stroje a zařízení, příslušenství

•	Roboty, manipulátory a příslušenství 
pro slévárenství

•	Odlitky

•	Šrot a stroje na zpracování šrotu

•	Poradenství, literatura, služby, 
vzdělávání, instituce v oblasti 
slévárenství

www.bvv.cz/fondex

14. mezinárodní 
slévárenský veletrh

10.–14. 9. 2012
Brno  – Výstaviště

Spolupořadatel: Svaz sléváren ČR

FOND-EX 2010

93 vystavovatelů z 10 zemí

28 % ze zahraničí 



•	Stroje a zařízení pro svařování 
a navařování plamenem a řezání 
kyslíkem

•	Stroje a zařízení pro svařování, 
navařování a řezání elektrickým 
obloukem

•	Stroje a zařízení pro odporové 
svařování

•	Stroje a zařízení pro svařování tlakem

•	Stroje a zařízení pro ostatní metody 
svařování, navařování, řezání a pájení

•	Stroje a zařízení pro žárové nástřiky

•	Přídavné a pomocné materiály

•	Roboty, manipulátory a příslušenství 
pro svařování

•	Svařované konstrukce, subdodávky 
svařovaných dílů

•	Služby, literatura, instituce v oblasti 
svařování, pájení a řezání

www.bvv.cz/welding

21. mezinárodní veletrh 
svařovací techniky

10.–14. 9. 2012
Brno  – Výstaviště

WELDING 2010

78 vystavovatelů z 9 zemí

27 % ze zahraničí 



•	Stroje, zařízení a spotřební materiál 
na čištění a úpravu povrchů

•	Galvanotechnická zařízení a jejich 
příslušenství

•	Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování 
a nanášení plastových povlaků

•	Nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla

•	Zařízení pro chemicko-tepelné úpravy 
povrchů

•	Zařízení pro vytváření povlaků laserem 
a plazmovými technologiemi

•	Speciální zařízení pro úpravu povrchů

•	Roboty, manipulátory a příslušenství  
pro oblast povrchových úprav

•	Nabídka výrobních kapacit v oblasti 
povrchových úprav

•	Služby, literatura, instituce v oblasti 
povrchových úprav

www.bvv.cz/profintech

4. mezinárodní veletrh 
technologií pro povrchové úpravy

PROFINTECH 2010

68 vystavovatelů z 9 zemí

25 % ze zahraničí 

10.–14. 9. 2012
Brno  – Výstaviště



4. mezinárodní veletrh 
technologií pro povrchové úpravy

Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

5. ročník průřezového projektu, který akcentuje využití 
průmyslové automatizace v jednotlivých oborech veletrhů
➤  Propojení nových informačních technologií  

a řízení výrobních procesů

➤  Zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschopnosti

➤  Snižování celkových nákladů

Spolupořadatel:
Českomoravská 
elektrotechnická 
asociace

AUTOMATIZACE 2010

282 vystavovatelů z 10 zemí

13 % ze zahraničí

Nabídka vědecko-výzkumných kapacit vysokých 
škol, výzkumných center a dalších subjektů 
pro průmyslové využití.

Cíle projektu:
➤  vytvoření kontaktního místa pro spolupráci s průmyslem,
➤  předvedení dosavadních výzkumných projektů  

a konkrétních aktivit,
➤  nabídka kapacity vědecko-výzkumné činnosti  

průmyslovým podnikům.

Cílové skupiny návštěvníků:
➤  výrobní firmy, investoři, podnikatelé,
➤  zástupci firem s potenciálem rozvoje R&D a technologicky 

náročných výrob,
➤  zástupci VTP, inkubátorů a firem, které jsou v nich umístěné,
➤  věda a výzkum – VŠ, transfer technologií, AV ČR,
➤  subjekty podílející se na RIS,
➤   potenciální partneři ze zahraničí pro VTP, univerzity, 

mezinárodní projekty, klastry.  



Přihlaste se on-line!
Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2012

Elektronická přihláška k účasti

pro vystavovatele 
MSV 2008–2011

Vystavovatelé obdrží e-mailem 
individuální link na svou 
elektronickou přihlášku 
s vyplněnými základními daty. 

pro nové 
vystavovatele

Elektronickou přihlášku 
naleznete na naší  
webové adrese
www.bvv.cz/e-prihlaska.msv



Cenové podmínky 

Výstavní plocha
krytá plocha – přízemí 4 850 Kč/m2

krytá plocha – galerie 3 700 Kč/m2

volná plocha 2 200 Kč/m2

Registrační poplatek
vystavovatel 11 000 Kč
spoluvystavovatel 11 000 Kč

Příplatky za tvar výstavní plochy
rohový stánek 30 %
U-stánek 40 %
ostrovní stánek 60 %

Příplatky za tvar výstavní plochy jsou účtovány u krytých  
a volných ploch do 100 m2. Za další m2 příplatky 
účtovány nejsou.

 
Termínová sleva (–10 %)
Vystavovateli, který podá Závaznou přihlášku k účasti 
do 31. 3. 2012 a současně uhradí první zálohovou 
fakturu v termínu její splatnosti, bude při doúčtování 
plochy poskytnuta sleva ve výši 10 %. 
Sleva neplatí pro pavilon P.



Pořadatel a organizátor 
Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 1 
CZ – 647 00 Brno 
www.bvv.cz

Sekretariát týmu MSV 
tel.: +420 541 152 926 
fax: +420 541 153 044 
e-mail: msv@bvv.cz 

Organizace veletrhu MSV 
Karin Broučková 
tel.: +420 541 152 936 
e-mail: kbrouckova@bvv.cz

Michalis Busios 
tel.: +420 541 152 927 
e-mail: mbusios@bvv.cz

Pavel Dokládal 
tel.: +420 541 152 571 
e-mail: pdokladal@bvv.cz

Nikola Lekovski 
tel.: +420 541 153 029 
e-mail: nlekovski@bvv.cz

Petr Maliňák 
tel.: +420 541 152 720 
e-mail: pmalinak@bvv.cz

Radka Svobodová 
tel.: +420 541 153 020 
e-mail: rsvobodova@bvv.cz

Organizace veletrhu IMT 
Michalis Busios 
tel.: +420 541 152 927 
e-mail: mbusios@bvv.cz

Petr Maliňák 
tel.: +420 541 152 720 
e-mail: pmalinak@bvv.cz

Organizace veletrhu FOND-EX
Pavel Dokládal 
tel.: +420 541 152 571 
e-mail: pdokladal@bvv.cz

Organizace veletrhu WELDING
Michalis Busios 
tel.: +420 541 152 927 
e-mail: mbusios@bvv.cz

Organizace veletrhu PLASTEX
Karin Broučková 
tel.: +420 541 152 936 
e-mail: kbrouckova@bvv.cz

Organizace veletrhu 
PROFINTECH
Petr Maliňák 
tel.: +420 541 152 720 
e-mail: pmalinak@bvv.cz

Výstavba expozic a služby 
vystavovatelům
Jiří Zemčík 
tel.: +420 541 152 821
fax: +420 541 152 361 
e-mail: jzemcik@bvv.cz

Tisk a public relations
Jiří Erlebach 
tel.: +420 541 152 836 
e-mail: jerlebach@bvv.cz

Ubytování 
Jana Hirlíková 
tel.: +420 541 152 775 
fax: +420 541 152 776 
e-mail: jhirlikova@bvv.cz

Mediální partneři

Kontakty
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