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17. mezinárodní veletrh požární 
a bezpečnostní techniky a služeb

12. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, 
bezpečnosti práce a pracovního prostředí



•  specializovaný veletrh určený především odborníkům z následujících oblastí: požární ochrana, 
činnost integrovaného záchranného systému, ochrana zdraví, života a majetku, činnost 
policie, komerční bezpečnost

• dlouholetá tradice – první ročník se konal již v roce 1972

•  jedinečná příležitost získat přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho 
jednotlivých složkách

•  široké portfolio odborných návštěvníků se zájmem o bezpečnostní technologie a služby

•  silná propagace a mediální pozornost,  atraktivní odborný doprovodný program

Oborové členění
Požární zásahové automobily • Zvuková a světelná výstražná zařízení • Hasicí přístroje a zařízení • 
Vyprošťovací a záchranářská zařízení • Ochranné obleky • Čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení •
Hasiva • Komunikační technika a systémy • Elektronické zabezpečovací a protipožární systémy • 
Komunikační a monitorovací systémy • Policejní a antiteroristická technika • Policejní uniformy •  
Prostředky pro individuální ochranu • Prostředky balistické ochrany • Radiokomunikační zařízení pro policii 

Záštita
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Policejní prezídium ČR

Partner
Asociace Grémium Alarm

PYROS/ISET 2015
2015

2015



403 vystavujících firem z 26 zemí

Oba veletrhy navštívilo 26 056 návštěvníků ze 61 zemí

1 544 registrovaných zahraničních návštěvníků

14 % návštěvníků se zajímalo přednostně o veletrh PYROS/ISET

12. mezinárodní konference PYROMEETING na téma Požární ochrana historických památek se 
zúčastnilo 150 odborníků. Přinesla informace o aplikacích nejmodernější protipožární techniky 
i o možnostech, jak dále zkvalitnit prevenci a lépe ochránit nenahraditelné kulturní dědictví.

Ohlasy vystavovatelů
Petr Wessely, prodej, KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.:
Na veletrhu PYROS/ISET vystavujeme poprvé, takže nemám možnost srovnání. Získali jsme tady nějaké nové kontakty 
a hlavně jsme měli možnost předvést naše novinky. Zákazníci, které jsme očekávali a kteří jsou naší cílovou skupinou, 
opravdu přišli. Jednali jsme jak s malými, tak i s velkými potenciálními odběrateli, takže pro nás účast splnila svůj účel, 
i když bych rád viděl větší návštěvnost. 

Daniel Polák, projektový manažer, Moravský výzkum, s. r. o.:
S premiérovou účastí na veletrhu PYROS/ISET jsme spokojeni. Naše očekávání se naplnila, v prvních dvou dnech k nám 
přišlo dost návštěvníků a zájemců o naše novinky. Exponát víceúčelový robotický transportér měl velký úspěch jak u vel-
kých, tak u malých zákazníků, kteří si chtěli sednout dovnitř, někteří si i lehli a jiní nechtěli vůbec odejít. Oba exponáty se 
hodně líbily jak po mechanické stránce, tak z hlediska myšlenky. Účast proto hodnotíme kladně a z našeho pohledu splni-
la svůj hlavní účel – prezentaci firmy a našich produktů.

Luděk Štěpánik, jednatel, WISS CZECH, s. r. o.:
Vrátili jsme se na PYROS asi po deseti letech a je to trochu jiný veletrh. Zájem návštěvníků byl největší ve čtvrtek, kdy jsme 
celý den jednali s klienty, které jsme tady chtěli oslovit. Jako polští výrobci jsme vloni vstoupili na český trh přímým zastou-
pením a získali významné zakázky, takže prezentace na tomto veletrhu pro nás byla, řekl bych, morální povinností. Cílem 
bylo ukázat se dalším klientům a předvést, že nejsme jen výrobci cisternových stříkaček, ale i dalšího sortimentu. Tento cíl 
se určitě naplnil, takže veletrh pro nás měl smysl.
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13. mezinárodní veletrh obranné 
a bezpečnostní techniky

Přihlaste se online!
Elektronická přihláška k účasti

www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset-interprotec

Vystavovatelé PYROS/ISET 2008–2013 a INTERPROTEC 2008–2012
Obdrží e-mailem individuální link na svou elektronickou přihlášku s vyplněnými základními údaji.

Noví vystavovatelé
Naleznou elektronickou přihlášku na www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset-interprotec

Ředitel projektů
Jiří Rousek
Tel.:+420 541 152 960
Fax:+420 541 153 044
E-mail: jrousek@bvv.cz

Manažer projektů
Dagmar Darmopilová
Tel.:+420 541 152 944
Fax:+420 541 153 044
E-mail: ddarmopilova@bvv.cz

Tisk a public relations
Jiří Erlebach
Tel.:+420 541 152 836
Fax:+420 541 153 044
E-mail: jerlebach@bvv.cz

Výstavba expozic a další služby
Michal Čechura
Tel.:+420 541 152 906
Fax:+420 541 153 044
E-mail: mcechura@bvv.cz

Kontakty
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Současně se v termínu 19.–21. 5. 2015 koná
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