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➔  Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě  
– 1 800 vystavovatelů, 76 000 návštěvníků

➔  Vysoká mezinárodnost – 49 % vystavovatelů,  
10 % registrovaných návštěvníků ze zahraničí

➔  Velmi kvalitní návštěvnická struktura, vysoké 
procento odborníků s rozhodovacími pravomocemi

➔  Velký obchodní přínos pro vystavovatele – účast 
na veletrhu je vnímána vystavovateli jako jeden 
z nejvýznamnějších marketingových nástrojů

➔  Ideální platforma pro prezentaci malých a středních 
firem – 86 % vystavovatelů jsou firmy do 250 
zaměstnanců

➔  Silná propagace a mediální podpora

➔  Dlouholetá tradice, 55. jubilejní ročník

➔  Atraktivní odborný doprovodný program 

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport  
a Logistika, dosud konaný souběžně s MSV,  
se od roku 2013 stává součástí nového dopravního 
veletrhu EUROTRANS 2013 (11.–14. 9. 2013). 
Intralogistika zůstává v programu MSV 2013  
jako jeden ze specializovaných oborových celků.!

Nové trhy, nové kontakty, 
nové obchodní příležitosti, 
networking



1 886 vystavujících firem ze 32 zemí
934 zahraničních vystavovatelů, tj. 49,5 %
Největší zahraniční účasti – Německo 337 firem,  
Indie 129 firem, Rusko 90 firem, Slovensko 66 firem, 
Itálie 65 firem, Rakousko 44 firem

75 849 návštěvníků ze 62 zemí
6 223 registrovaných návštěvníků 
ze zahraničí, tj. 8,2 % 
– nejvíce ze Slovenska, Polska, Německa,  
Maďarska, Ruska, Rakouska, Indie a Itálie

MSV posiluje svoji pozici

fakTa a číSLa
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Vystavovatelé
obchodníci 47,2 %výrobci 52,8 %

Hlavní cíle vystavovatelů při účasti na veletrhu

 Hledání nových zákazníků   63 %

 Prezentace firmy   56 %

 Předvedení novinek   44 %

 Předvedení standardního sortimentu   42 %

 Uzavření konkrétních obchodů   11 %

kam směřuje produkce vystavovatelů

Strojírenský průmysl  71 %

Automobilový průmysl  57 %

Letecký průmysl  14 %

Energetika  13 %

Elektrotechnický průmysl  12 %

Stavebnictví  12 %

Potravinářství  10 %

Chemický průmysl  9 %

Vojenský průmysl  5 %

Velikost firem podle počtu zaměstnanců

do 25 
43,5 %

25–250  
42,0 %

nad 250
14,5 %

Malé a střední firmy dominují



Přišla ta správná klientela?

 ano  68 %

 ne 12 %

 neutrální 20 %

Spokojenost s účastí na veletrhu

 ano  62 %

 ne 11 %

 neutrální 26 %

Zájem o účast v příštím ročníku

 ano 72 %

 neví  20 %

 ne  8 %

Hodnocení

➔  Většina vystavovatelů považuje účast 
na MSV za jeden z nejvýznamnějších 
marketingových nástrojů

➔  91 % potvrzuje výrazný obchodní přínos své 
veletržní účasti

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

Více informací na www.bvv.cz/msv

Účast na MSV průmyslovým firmám 
významně pomáhá. 



Návštěvníci
66 %  návštěvníků rozhoduje nebo  

spolurozhoduje o investicích

75 % návštěvníků jsou stálí hosté
13 % zcela nových návštěvníků

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali

Kovoobráběcí a tvářecí stroje 15,6 %

Pohony, hydraulika, pneumatika, 
chladicí technika 12,4 %

PLASTEX – plasty, pryže a kompozity 9,8 %

Doprava, skladování, montážní stroje 8,2 %

Nářadí, nástroje 7,3 %

WELDING – svařovací technika 7,1 %

PROFINTECH – technologie pro 
povrchové úpravy 5,8 %

Elektronika, automatizace a měřicí technika 4,3 %

FONDEX – slévárenství 4,3 % 

Manipulační technika 3,5 %

Ložiska, převody, spojky, brzdy, 
mazací systémy 3,3 %

Věda, výzkum, transfer technologií, služby 3,2 %

Hutní polotovary a výrobky z kovů 3,1 %

Energetika 2,3 %

Obalové materiály, balicí stroje 
pro průmysl, obaly 1,5 %

Důlní, hutní, keramická a sklářská technika 1,4 %

Ekotechnika 1,2 %

Silnoproudá elektrotechnika 1,2 %



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

Spokojenost s vystavenými produkty
 ano 85 %

 ne 2 %

 nehodnotí 13 %

Spokojenost s návštěvou veletrhu
 ano 77 %

 ne 5 %

 nehodnotí 18 %

Ochota přijít příště
 ano 79 %

 neví  12 %

 ne 9 %

Spokojenost s přítomností významných firem z oboru
 ano  78 %

 ne  7 %

 nehodnotí  15 %

Spokojenost s počtem vystavených novinek
 ano                 65 %

 ne 12 %

 nehodnotí 23 %

Přehled zastoupených zemí
Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, 
Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, 
Filipíny, Finsko, Francie, Hong Kong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irák, Irán, 
Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kanada, Korejská 
republika, Kypr, Libye, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Pákistán, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, SAE, San Marino, 
Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie

Více informací na www.bvv.cz/msv



Jiří karas, ředitel prodeje společnosti Siemens
Tohle je 54. ročník MSV a Siemens tu byl zatím pokaždé. Máme na veletrhu 
své partnery, výrobce obráběcích strojů, kteří zde vystavují stroje osazené 
našimi řídicími systémy. Letos je tady markantní velká živost. Projevuje se 
už na první pohled ve větším počtu vystavovatelů a ve větším množství 
doprovodných aktivit. Přijeli i naši partneři, kteří třeba některé roky na veletrhu 
nebyli. Takže současný trend je jednoznačně pozitivní a kopíruje vývoj naší 
branže jako takové.

Vlastimil kaplarczyk, místopředseda představenstva společnosti 
VíTkOVICE MECHaNIka
Hlavní smysl naší expozice na MSV je ukázat, kdo jsme a co děláme. 
Hlásíme se k návratu do energetiky, a to velké i malé. V rámci strojírenských 
oborů se od běžné kusové výroby posouváme k inženýringovým projektům 
a dodávkám větších investičních celků, které byly doménou Vítkovic 
i v minulosti. Srovnáváme se tady s konkurencí a chceme demonstrovat, že 
něco umíme. A samozřejmě nejde jen o český trh, potkáváme se tady se 
zahraničními partnery z Indie i odjinud.

Pavel Šafránek, předseda představenstva společnosti kuLIčkOVé 
ŠrOuby kuřIM 
Na veletrhu představujeme nový kuličkový šroub, který výrobcům 
kovoobráběcích strojů a speciálně brusek pomůže k plynulejšímu chodu 
strojů a k přesnosti polohování. Velice si vážím Zlaté medaile, kterou jsme 
za tento výrobek dostali. Je to především ocenění našich vývojových 
konstruktérů a celé firmy, která se podílela na výrobě prototypu. Určitě nám 
pomůže i marketingově při zviditelnění se mezi širokou konkurencí. Ale 
především bych byl velmi rád, aby nás zákazníci vnímali jako firmu, která se 
zabývá inovacemi a reaguje na aktuální požadavky.  

Peter Ivánka, jednatel společnosti aGI s.r.o.
Do soutěže jsme přihlásili kazetový systém a osobní tiskárnu fabbster 3D, 
která umožňuje „tisknout“ trojrozměrně výrobky z plastu, konkrétně ABS. 
Jedná se o velmi pevný materiál, který se hodí jak pro hobby, tak profesionální 
výrobu. Velmi příjemně nás překvapilo čestné uznání, které jsme získali, i ohlas 
návštěvníků, který ocenění vyvolalo. Zájem byl nečekaně velký, zaujala zejména 
otevřenost systému i možnost pokračovat v nových variantách. 

Jiří Crhák, jednatel společnosti LaC s.r.o.
V poslední době se hodně soustředíme na trh sléváren hliníku a barevných 
kovů. Po tříletém výzkumu v této oblasti jsme vyvinuli speciální udržovací pec 
na slitiny hliníku, díky níž zákazník dosahuje obrovských úspor energie při 
provozování tohoto zařízení. Na veletrhu je o tento výrobek, i díky čestnému 
uznání, kterým byl oceněn, velký zájem a myslíme si, že letošní veletrh pro 
nás bude jeden z nejúspěšnějších v historii. Letos vystavujeme podvacáté, 
začínali jsme v roce 1992 a od té doby jsme ani jednou nevynechali. 

karel Tillinger, vedoucí oddělení, Carl Zeiss 
Jsme rádi, že jsme na brněnském veletrhu, protože stejně jako 
v loňském roce vidíme velký zájem zákazníků, který  je letos umocněn 
Zlatou medailí. Jsme rádi, že tu můžeme vystavovat zajímavou 
technologii z oblasti automatizační techniky, tzn. zařízení, které používá 
unikátní senzorovou hlavu, která spojuje výhody přesného měření 

Ohlasy 2012



centrálními snímacími hlavami. Podařilo se nám poprvé v historii 
měřicích strojů vyvinout sondu, která umožňuje měřit dlouhými snímači 
a přitom je otáčet. Celkově je naše přítomnost na veletrhu z mého 
pohledu velmi pozitivní a přínosná.

Zdeněk kyjovský, prodejní technik rozvíjejících se technologií, 
bIbuS
Veletrh je setkávání našich stávajících zákazníků, není to až tak 
o nějakých nových obchodech. Je nás tady zhruba 10 obchodníků 
– prodejních techniků, sortiment máme rozdělený. Každý si zve svoje 
zákazníky, podá jim prezentaci, vysvětlení, vezme si kontakt atd. 
Představili jsme tu řadu novinek a zájem o ně byl z hlediska firem velký. 
Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet po skončení veletrhu. Určitě nějaké 
nové kontakty zúročíme. 

Gunnar Löfstrand, majitel švédské firmy HCT
S veletrhem v Brně jsem velmi spokojen. Další švédští vystavovatelé, 
moji kolegové, se vyjádřili obdobně. Měli jsme v naší expozici vysokou 
návštěvnost, oslovovali nás vaše firmy, které mají zájem o spolupráci se 
švédskými společnostmi. Na základě dobrých zkušeností jsme v Brně  
už podruhé. Představili jsme nový projekt, jde o vytížení kamionu, 
a získali řadu nových kontaktů. 

Grigorij kalamanov, náměstek ministra průmyslu a obchodu 
ruské federace 
Pokud se nám podaří s českým partnerem modernizovat naši výrobu, 
a to se týká nejen těžkého strojírenství, ale i chemického průmyslu 
a dalších odvětví, tak to bude pro mne pozitivní výsledek tohoto 
veletrhu. Na jedné straně se od našich českých kolegů učíme, na straně 
druhé se snažíme vytvářet společné projekty. Dovoz a modernizace 
je jen první krok. Dalším krokem jsou společné podniky a výroba. Ne 
všude a ne vždycky se můžeme pochlubit tím, že náš obchodní obrat 
netvoří jen obchod se surovinami, ale také technika a strojírenská 
výroba. To vnímám velmi pozitivně a vidím i jako velmi dobrou 
perspektivu pro budoucnost.

Luděk čekal, vedoucí divize přístroje, kuboušek
Letošní ročník veletrhu se opravdu vydařil. V naší expozici bylo stále 
plno potenciálních zákazníků, a to od rána do večera. Navázali jsme 
řadu nových kontaktů, z nichž deset proměníme v obchody už koncem 
letošního roku. Samozřejmě jsme v Brně pořádali obchodní schůzky 
s našimi prodejními techniky a obchodními kolegy. Firma je se svou 
účastí na veletrhu velmi spokojena.

Jan Viktorin, jednatel společnosti Emuge franken
Jsme největším dodavatelem techniky pro výrobu závitů ve světě. Veletrh 
byl pro nás velkým přínosem. Jde totiž o dobrou prezentaci před koncovými 
zákazníky. Každý den naši expozici navštívilo více než 200 zákazníků. 
Samozřejmě nám Brno slouží ke schůzkám s našimi obchodními partnery, 
letos jsme jich uspořádali rovnou stovku. Škoda je, že se v současnosti stalo 
v podnicích jakousi módou nepouštět své pracovníky na strojírenský veletrh. 
Mnozí kolegové, kteří chtěli na veletrh přijet a podívat se na svátek strojařů,  
si museli ve svých firmách vzít dovolenou. 



10 specializovaných oborových celků

Důlní, hutní, keramická, sklářská 
technika, slévárenství
Stroje a zařízení pro geologický průzkum • 
Stroje a zařízení pro povrchové a hlubinné 
doly • Stroje pro těžbu a zpracování ne-
rostných surovin • Zařízení hutí, oceláren, 
válcoven pro výrobu železných a neželez-
ných kovů • Stroje a zařízení pro keramický 
a sklářský průmysl • Slévárenská zařízení • 
Zařízení tavíren • Modely, jaderníky, kokily, 
formy • Licí stroje a zařízení • Odlitky

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

Pohony, hydraulika, pneumatika,  
chladicí technika, klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, motory •  
Kompresory, pneumatické prvky, vzdu-
chotechnická zařízení • Chladicí technika •  
Sušárny • Hydraulické prvky a systémy • 
Armatury, potrubí, nádrže, čerpadla

Plasty, pryže, kompozity, chemie  
pro strojírenství
Polymery • Kompozity • Stroje a za-
řízení pro zpracování plastů a pryže • 

MSV 2013

MSV 2013

Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

Hlavní téma MSV 2013



www.bvv.cz/msv

Polotovary a výrobky z plastů a pryže • 
Stroje a příslušenství pro chemický prů-
mysl • Zařízení pro chemický průmysl • 
Maziva, oleje, nátěrové hmoty, tmely, lepi-
dla • Chemické prostředky pro průmyslo-
vou výrobu

kovoobráběcí a tvářecí stroje, 
nářadí, svařování, povrchové úpravy
Stroje a zařízení pro kovoobrábění • 
Stroje a zařízení pro tváření • Pružné vý-
robní systémy • Měřicí a zkušební přístro-
je pro oblast obrábění a tváření • Přesné 
nástroje • Ruční nářadí • Stroje a zařízení 
pro svařování • Stroje a zařízení pro žáro-
vé nástřiky • Přídavné a pomocné materiály • 
Svařované konstrukce, subdodávky svařo-
vaných dílů • Galvanotechnická zařízení • 
Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování 
a nanášení plastových povlaků • Nátěrové 
hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla • 
Zařízení pro vytváření povlaků laserem 
a plazmovými technologiemi

Energetika, silnoproudá 
elektrotechnika
Primární zdroje pro energetiku • 
Průmyslové kotle a jejich příslušenství • 
Motory, kogenerační jednotky • Turbíny • 
Jaderná technika • Kabely a vodiče • 
Elektrotechnické izolátory a izolanty • 
Výkonové kondenzátory, akumulátory • 
Elektrické zdroje světla • Měniče, usměr-
ňovače, rozváděče, transformátory • 
Zdroje nepřetržitého napájení • 

7.–11. 10. 2013
Brno  – Výstaviště



Elektrické přístroje VN a VVN • 
Elektromotory, rotační zdroje proudu • 
Elektrický průmyslový ohřev • 
Elektrické pohony 

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

Ekotechnika
Vzduchotechnická zařízení • Úpravny 
vody, čerpací stanice • Čištění odpadních 
vod ze strojírenské výroby • Zpracování 
a využití odpadů • Zařízení pro třídění 
a manipulaci s odpadem • Získávání su-
rovin z odpadů, recyklace • Odstraňování 
starých ekologických zátěží a důsledků 
ekologických havárií • Stroje pro průmys-
lové čištění a mytí

Intralogistika – manipulace, skla-
dování, průmyslové balení
Dopravní vozíky, transportní zařízení • 
Jeřáby, zvedací zařízení, výtahy • 
Manipulační zařízení, lešení • Skladovací 
technika • Montážní stroje a zařízení • 
Obaly, stroje pro průmyslové balení

Výzkum, vývoj, transfer technologií, 
finanční a jiné služby
Věda a výzkum • Finanční služby • 
Normy, certifikace, zkoušky, design • 
Marketing, reklamní a propagační 
služby • Literatura, technické infor-
mace • Organizace, instituce, školy • 
Průmyslové investice

Exponát / Exhibit: Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile 
umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem.

Výrobce / Producer: Blumenbecker Prag s.r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: Blumenbecker Prag s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení
klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma 
regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony.

Výrobce / Producer: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Univerzální robotický ARBURG modul - URA modul
Výrobce / Producer: ARBURG spol. s r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: ARBURG spol. s r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT



Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

Transfer technologií 
a inovací 2013
5. ročník

Prezentace průmyslové automatizace  
napříč všemi obory MSV – 6. ročník projektu

Přínos pro vystavovatele automatizační 
techniky: 
➤  Zviditelnění automatizační techniky v rámci 

portfolia MSV a ve výstavních pavilonech

➤  Důraz na automatizaci v propagaci  
a medializaci MSV 

➤  Cílené oslovení odborných návštěvníků 
MSV informacemi o oborových novinkách 
a trendech v průmyslové automatizaci

➤  Soutěž o nejlepší exponát z oboru 
automatizace (Zlatá medaile MSV)

➤  Atraktivní doprovodný program – vize 
v automatizaci, automatizace jako nástroj 
snižování nákladů a efektivní využívání 
všech zdrojů, surovin a energií

➤  Prezentace vědecko-výzkumných aktivit 
vysokých škol, výzkumných center 
a dalších subjektů pro využití v průmyslu

➤  Nabídka kapacit vědecko-výzkumné 
činnosti průmyslovým firmám,  
předvedení výzkumných projektů v praxi

➤  Zvýhodněné podmínky účasti  
pro zúčastněné subjekty

3

automatizace 2012 v číslech:
223 vystavujících firem ze 13 zemí
19 % ze zahraničí

Hlavní téma MSV 2013

Exponát / Exhibit: Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile 
umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem.

Výrobce / Producer: Blumenbecker Prag s.r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: Blumenbecker Prag s.r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení
klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma 
regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony.

Výrobce / Producer: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
Vystavovatel / Exhibitor: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Exponát / Exhibit: Univerzální robotický ARBURG modul - URA modul
Výrobce / Producer: ARBURG spol. s r.o.
Vystavovatel / Exhibitor: ARBURG spol. s r.o.

OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT

Transfer technologií 2012
Zúčastněné subjekty: ČVUT Praha, Slovenská 
technická univerzita Bratislava, Technická univerzita 
Liberec, Západočeská univerzita Plzeň, VUT Brno, 
Technologická agentura ČR

Spolupořadatel:

Českomoravská 
elektrotechnická 
asociace



Přihlaste se on-line!
Termín pro podání přihlášky je 15. 4. 2013.

Elektronická přihláška 
k účasti

Vystavovatelé MSV 2008–2012
obdrží e-mailem individuální link na svou 
elektronickou přihlášku s vyplněnými  
základními údaji. 

Noví vystavovatelé
naleznou elektronickou přihlášku 
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 15. 4. 2013 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

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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