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Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika
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pozvánka pro vystavovatele

7. mezinárodní veletrh 
dopravy a logistiky

Mezinárodní veletrh 
technologií pro ochranu 
životního prostředí

57. mezinárodní  
strojírenský 
veletrh



➔  Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě  
– 1 600 vystavovatelů, 75 000 návštěvníků

➔  Vysoká mezinárodnost – 57 % vystavovatelů,  
10 % registrovaných návštěvníků ze zahraničí

➔  Velmi kvalitní návštěvnická struktura, 70 % decision 
makers

➔  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 – 87 % vystavovatelů jsou firmy  
do 250 zaměstnanců

➔  Silná propagace a mediální podpora,  
350 akreditovaných novinářů z ČR i zahraničí

➔  Atraktivní odborný doprovodný program konferencí, 
seminářů, diskusních fór

Nové trhy,  
nové kontakty,  
nové obchodní příležitosti, 
networking

Veletrh se koná pod záštitou 

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR

Hospodářská 
komora ČR



1 636 vystavujících firem ze 31 zemí
944 zahraničních vystavovatelů, tj. 57,7 %
Největší zahraniční účasti: Německo 281 firem, 
Slovensko 84 firem, Čína 72 firem, Itálie 71 firem, 
Rakousko 36 firem, Švýcarsko 34 firem

76 155 návštěvníků z 53 zemí
7 487 registrovaných návštěvníků 
ze zahraničí, tj. 9,8 % 
– nejvíce ze Slovenska, Polska, Německa, Ruska, 
Rakouska, Maďarska a Itálie

Fakta a čísla 2014

MSV 2014

MSV 2014

IMT 2014

70 % �návštěvníků rozhoduje o investicích



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

Více informací na www.bvv.cz/msv

64 % bylo přesvědčeno, že přišla ta správná 
klientela

69 % bylo spokojeno s účastí na veletrhu

74 % vystavovatelů plánuje svou účast  
v příštím ročníku

Vystavovatelé

Hodnocení účasti na veletrhu

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

➔  36 % vystavovatelů uzavřelo či rozjednalo 
zakázky na vývoz

➔  93 % potvrzuje výrazný obchodní přínos  
své veletržní účasti

Účast na MSV průmyslovým firmám 
významně pomáhá. 

MSV 2014



74 % návštěvníků bylo spokojeno s vystavenými 
produkty

82 % bylo spokojeno s návštěvou veletrhu

81 % bylo spokojeno s přítomností významných  
firem z oboru

72 % bylo spokojeno s počtem vystavených novinek

78 % návštěvníků je ochotno přijít příště

Návštěvníci

Hodnocení návštěvy veletrhu

70 %  návštěvníků rozhoduje nebo  
spolurozhoduje o investicích

73 % návštěvníků jsou stálí hosté
22 % zcela nových návštěvníků

MSV 2014



Luboš Jiráček, obchodně-technický manažer,  
DK machinery
Proti loňskému ročníku se veletrh rozhodně zvedl. Myslím to 
z pohledu jak vystavovatelů, tak návštěvníků, kterých naši 
expozici navštívilo značné množství. Pro naši firmu je to jediný 
veletrh svého druhu, který má v Česku a na Slovensku svůj 
zvuk a úroveň a stojí za to se ho zúčastnit. Navíc naše firma  
si nemůže dovolit Brno nenavštívit, je to nutné z hlediska  
konkurence. V Brně jsme také předjednali nové kontrakty, 
naše exponáty se prodávají v ceně milionů korun. S veletr-
hem jsme spokojeni. 

Radek Šildberger, obchodní zástupce,  
Fronius Česká republika
Letošní návštěvnost i celou veletržní účast hodnotíme jako 
uspokojivou. Letos jsme byli v jiném pavilonu než loni a máme 
zpětnou vazbu od našich zákazníků, že by nás raději nachá-
zeli vždy na stejném místě, což se letos nepodařilo. Měli jsme 
tu nové zájemce a hodně stávajících zákazníků, kteří se zají-
mali hlavně o novinky, jako je např. akumulátorová svářečka, 
která může svařovat mimo elektrickou síť, a další. 

Josef Mikloš, obchodní ředitel a jednatel, Gühring
MSV se zúčastňujeme pravidelně od roku 1991. S touto 
akcí jsme spokojeni každý rok. Patříme k velkým výrob-
cům rotačních třískových nástrojů na obrábění. Návštěv-
nost v naší expozici byla po celou dobu veletrhu vynikají-
cí. Pro firmu byl letošní ročník veletrhu velkým přínosem. 
Na některých firmách je však stále vidět, že se ještě 
obávají investovat, i když jim veletrh ukazuje, že vhodně 
investovat je dobrá cesta. Já si myslím, že tento veletrh 
má smysl. Naše výrobky jsme letos prodávali mimo naši 
expozici venku na stánku, prodali jsme jich za více než tři 
miliony korun. 

Peter Kunák, vedoucí prodeje CZ a SK, Hoffmann Group
Tento veletrh je pro naši firmu stěžejní akcí v roce. V Brně 
pořádáme obchodní schůzky se svými partnery, neboť jsme 
největší evropský výrobce nástrojů. Pro naši firmu měl pozitiv-
ní význam, určitě se zúčastníme i příští rok. 

Ohlasy 2014



Dominik Tesař, prodejce, INCOTECH
Letošní ročník MSV má vyšší úroveň než loni. Naši expozici  
navštívilo hodně lidí, kteří měli zájem o stroje a nové technolo-
gie. Myslím, že strojařská oblast se po minulých letech stag-
nace začíná rozmáhat. Měli jsme řadu obchodních schůzek, 
zájem o naše produkty vyhodnotíme v dalším období, 
nějaké obchody byly rozjednány. Naše firma je na veletrhu 
poprvé a jsme velmi spokojeni. V naší expozici prezentuje-
me stroje turecké výroby. Dřívější poznatky o MSV čerpám 
z působení u jiné firmy, kde jsem řadu let pracoval. 

Karel Šilhánek, oblastní manažer, ISCAR ČR
Na strojírenském veletrhu v Brně je vidět oživení strojírenství. 
Účast návštěvníků byla mnohem větší než v minulých  
ročnících. To mohu potvrdit, neboť se naše firma účastní 
této prestižní akce již řadu let. Pro firmu byl přínos navázání 
kontraktů s novými zákazníky. Brno jsme samozřejmě  
využili jako vždy ke schůzkám se stávajícími klienty. 

Jiří Musil, obchodní manažer, KÄRCHER
Pro naši firmu byl veletrh velice úspěšný. V Brně jsme před-
jednali kolem dvaceti nových kontraktů, které vyhodnotíme 
samozřejmě až po skončení veletrhu. Navštívila nás řada 
potenciálních zákazníků a Brno jsme jako vždy využili  
k obchodním schůzkám se stávajícími klienty. 

Martin Volný, manažer marketingu, KOVOSVIT MAS
Brněnský veletrh je pro nás každoročně místem setkání s na-
šimi zákazníky. Letos hodnotím jeho průběh pozitivně, o ma-
linko lépe z hlediska návštěvnosti i zájmu než v loňském roce. 
Na stánku vystavujeme naše dvě vlajkové lodě – vertikální 
pětiosé centrum MCU 700 a multifunkční centrum Multicut 
500, máme zde také robotizované pracoviště a zajímavý his-
torický exponát, první multifunkční centrum na světě – stroj 
MCSY 80.

Bohumír Blažek, výkonný ředitel, KUBOUŠEK
Na hodnocení z obchodního hlediska je ještě brzy, nicméně 
z pohledu organizace a zázemí ze strany BVV jsme spokoje-
ni, stejně tak jako s návštěvností. V meziročním srovnání jsme 
zaznamenali nárůst, a to jak v hale G1, kde vystavujeme vstři-
kovací technologie, tak v hale F, kde máme měřicí techniku. 



Radek Velebil, obchodní zástupce, KUKA Roboter CEE 
pro ČR a SR
Na MSV se tradičně setkáváme s našimi partnery a každo-
ročně jim prezentujeme nějakou novinku. Pro nás je brněnský 
veletrh tím nejpřirozenějším místem koncentrace poptávky, kde 
jsme schopni během pěti dnů pokrýt z hlediska informovanosti 
podstatnou část našich zákazníků. Předpokládáme, že nám 
tato forma komunikace a prezentace přináší i obchodní efekt, 
i když to je v naší branži velmi obtížné přesně vysledovat. Jsem 
si jist, že příští rok sem zase přijdeme s něčím novým.

Štěpán Hřivna, jednatel, Next Metrology Software
Získali jsme Zlatou medaili za software TouchDMIS určený pro 
souřadnicové měřicí stroje více druhů, který je ojedinělý v tom, 
že ho můžete ovládat dotykem. Rád bych řekl, že si této ceny 
velmi vážíme, je to pro nás velké ocenění a zároveň velká vý-
zva, protože bychom se rádi stali technologickou firmou, která 
pochází z Čech a která bude vyvážet výrobky do celého světa.

Radomír Kubík, marketing a prodej, PBT Rožnov p. R.
Veletrh splnil naše očekávání, to znamená, že naši expozici 
navštívilo mnoho zákazníků nejen z oboru elektrotechnické-
ho, ale i jiných oborů. V expozici vystavujeme rentgenová zaří-
zení a různé přístroje pro přesná měření. Patříme k tradičním 
účastníkům MSV, letos navázané kontakty vypadají slibně. 
Podniky opět začaly uvolňovat investiční prostředky a naku-
pují. Dá se říct, že tento rok je pro nás na MSV historicky nej-
lepší. Velký zájem byl o naši evropskou novinku – CT přístroj 
a další rentgenová zařízení.

Petr Mašek, jednatel, Pilous
Mezinárodní strojírenský veletrh byl už dobrý loni, ale letos 
byla v naší expozici návštěvnost obrovská. Zájem byl o pily 
s automatickým podáváním materiálu, trendem letošního 
roku jsou CNC automaty. Řekl bych, že nastalo velké oživení 
strojírenství. Vyplatilo se nám, že jsme se v minulých letech 
v době recese věnovali vývoji nových strojů. Prostě po hube-
ných šesti letech začal fungovat prodej na plné obrátky, což 
bylo vidět právě na brněnském veletrhu. 



Karl Stelc, obchodní zástupce, Stema-Tech
S veletrhem jsme jako firma spokojeni, navštívilo nás hodně 
zákazníků, dokonce se nám podařilo prodat přímo na veletr-
hu tři stroje japonské značky Amada. Jde o dva lasery a jed-
nu brusku. Uspořádali jsme jako vždy v Brně řadu obchod-
ních schůzek se stávajícími zákazníky, ale přišli i noví zájemci 
o naše exponáty. Příští rok se opět na veletrhu objevíme, 
vystavujeme pravidelně od roku 1991. 

Michele Tajariol, generální ředitel, TAJMAC-ZPS
Celková úroveň letošního veletrhu je dobrá, podobně jako 
tomu bylo v posledních několika letech. Návštěvnost je 
velká, dobrá je i nálada zákazníků, kteří, jak jsem slyšel, 
aktuálně realizují spoustu nových projektů. Veletrh je velmi 
dobře zorganizovaný a vidím tu hodně studentů a mladých 
lidí, tedy těch, kteří budou garantovat práci v našem oboru 
i v budoucnu, což je velmi pozitivní. Byl jsem na veletrzích 
v Německu a  Itálii a s tolika mladými lidmi jsem se tam  
nesetkal.

Karel Pich, technický ředitel, jednatel, TOPMES
Firma je se svojí účastí na veletrhu spokojena, a to i z hle-
diska počtu návštěvníků, kteří navštívili naši expozici.  
Navázali jsme řadu nových kontaktů a oživili staré. Jsme 
rádi, že jsme získali na MSV Zlatou medaili za první doty-
kový software na světě pro měření na souřadnicové měřicí 
technice. Ocenění zlepší naši image i důvěru zákazníků 
v naše produkty. Zlatou medaili určitě zhodnotíme v našich 
propagačních materiálech.

Milan Chludil, obchodní zástupce, TRIMILL 
Za naši firmu mohu říci, že jsme spokojeni. Návštěvnost 
u nás na stánku byla dobrá, přišlo hodně našich stávajících 
zákazníků, kteří naše stroje znají a se kterými jsme řešili 
výhled a jejich připravenost pro budoucí období. Pro mne 
osobně bylo velmi milé, že se tu hojně objevovali studenti 
z naší strojírenské branže. Po stránce organizační mají  
Veletrhy Brno vše zvládnuté, to říkám s více než  
desetiletou zkušeností, kdy tyto veletrhy navštěvuji.



Jiří Kunert, předseda představenstva  
a generální ředitel, UniCredit Bank
Vystavujeme tady již šestým rokem a rádi se na MSV vra-
címe, abychom potvrdili naši pozici jednoho z lídrů v oblasti 
exportního financování a služeb pro korporátní klientelu. Jsme 
tady blízko našim klientům, kteří buď také vystavují nebo 
sem přicházejí jako návštěvníci. Vedeme zde důležitá jednání 
a prohlubujeme spolupráci se stávajícími i novými klienty, kte-
rým pomáháme udržet si stávající trhy a dobýt ty nové.

Jiří Skuhra, obchodní ředitel,  
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Poprvé v historii vystavujeme na volné ploše mimo tradiční 
pavilon P. Volná plocha nám dává možnost představit obje-
mově výrazné exponáty, jako je například dílec mostu, který 
hned po skončení veletrhu poputuje na montáž do Bratislavy, 
nebo zalomená hřídel pro dvoutaktní lodní motory. Ukazu-
jeme návštěvníkům také naprosté novinky z oblasti IT. Velké 
pozornosti se těšil například systém e-call, který dokáže, že 
auto s tímto systémem si v případě nehody samo zavolá 
pomoc a zachrání řidiče.

Bohumil Malý, vedoucí technického úseku, 
Vzduchotechnik
Na letošním veletrhu bylo vidět výrazné oživení ve všech smě-
rech. V expozicích bylo hodně novinek a navíc byl o ně zá-
jem. Co se týká naší firmy, máme velmi mnoho poptávek po 
produktech, které budeme řešit ihned po veletrhu. Navíc jsme 
dokonce prodali přímo na veletrhu jeden velký průmyslový 
odsavač. Firma je naprosto spokojena s průběhem veletrhu.

Miroslav Šabart, generální ředitel, ŽĎAS, 
prezident Svazu strojírenské technologie
Kdo nevystavuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu, 
jako by neexistoval.



Hlavní obory
Vzduchotechnická zařízení • Čerpací stanice • Chemicko-
-fyzikální úprava vody • Technologie pro čistírny odpadních 
vod • Chemicko-fyzikální čištění odpadních vod • Čistírny 
odpadních vod • Zpracování a využití odpadů • Ochrana 
půdy a krajiny • Ekologické technologie pro průmysl •  
Odstraňování starých ekologických zátěží • Měřicí a regu-
lační technika pro kontrolu životního prostředí • Stroje pro 
průmyslové čištění a mytí • Výzkum, služby, literatura,  
ekologické organizace 

Ekotechnologie na MSV 2014

23 vystavujících firem ze 4 zemí  
Česká republika, Čína, Francie a Německo
39 % ze zahraničí

Nejvíce vystavovatelů se představilo v oborech: vzducho-
technická zařízení, technologie úpravy vody, zpracování 
a využití odpadů a stroje pro průmyslové čištění a mytí.

Mezinárodní veletrh 
technologií pro ochranu 
životního prostředí

ENVITECH

ENVITECH

new
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Důlní, hutní, keramická, sklářská technika, 
 slévárenství
Stroje a zařízení pro geologický průzkum • Stroje a za-
řízení pro povrchové a hlubinné doly • Stroje pro těžbu 
a zpracování nerostných surovin • Zařízení hutí, oceláren, 
válcoven pro výrobu železných a neželezných kovů • 
Stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl • 
Slévárenská zařízení • Zařízení tavíren • Modely, jaderní-
ky, kokily, formy • Licí stroje a zařízení • Odlitky

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  technické keramiky, uhlíkové součástky • Těsnění, ložiska • 
Převody, spojky, brzdy, mazací technika



Pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí  technika, 
klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, motory • Kompresory, 
pneu matické prvky, vzduchotechnická zařízení • Chladicí 
technika • Sušárny • Hydraulické prvky a systémy • 
Armatury, potrubí, nádrže, čerpadla

Plasty, pryže, kompozity, chemie pro strojírenství
Polymery • Kompozity • Stroje a zařízení pro zpracování 
plastů a pryže • Polotovary a výrobky z plastů a pryže • 
Stroje a příslušenství pro chemický průmysl • Zařízení pro 
chemický průmysl • Maziva, oleje, nátěrové hmoty, tmely, 
 lepidla • Chemické prostředky pro průmyslovou výrobu

Kovoobráběcí a tvářecí stroje,  nářadí,  svařování,  
povrchové úpravy
Stroje a zařízení pro kovoobrábění • Stroje a zařízení pro 
tváření • Pružné výrobní systémy • Měřicí a zkušební přístroje 
pro oblast obrábění a tváření • Přesné nástroje • Ruční 
nářadí • Stroje a zařízení pro svařování • Stroje a zařízení 
pro žárové nástřiky • Přídavné a pomocné materiály • 
Svařované konstrukce, subdodávky svařovaných 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 izo-
látory a izolanty • Výkonové kondenzátory, akumulátory • 
Elektrické zdroje světla • Měniče, usměrňovače, rozváděče, 
transformátory • Zdroje nepřetržitého napájení • 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 technika • Informační technologie, systémová 
integrace • Měřicí a laboratorní technika • Studiová a vysílací 
technika • Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl

Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit, 
rozvoj regionů
Územní plánování • Programy rozvoje regionů • Podnikatelské 
a investiční aktivity • Technologické parky, business centra, 
zóny volného obchodu • Nabídka rozvojových lokalit pro prů-
myslovou výstavbu • Nabídka průmyslových nemovitostí • 
Poptávka po investorech • Finanční instituce • Financování 
projektů
 
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, školy

new

3D digitální technologie 
Konference a výstava výsledků využití technologií 3D tisku  
v praxi. Prezentace pokrokových technologií pro zefektivnění 
vývoje prototypů a produktivnější výrobu za účasti nejvý-
znamnějších dodavatelů 3D technologií na světovém trhu.



Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

Transfer technologií a inovací 2015
7. ročník

Prezentace průmyslové automatizace  
napříč všemi obory MSV – 8. ročník projektu

Přínos pro vystavovatele automatizační techniky
➤  Zviditelnění automatizační techniky v rámci portfolia MSV

➤  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

5

Automatizace 2014 v číslech:
230 vystavujících firem z 12 zemí, 28 % ze zahraničí

Expozice oboru elektronika, automatizace a měřicí 
technika navštívilo na MSV 2014 9,4 % registrovaných 
odborných návštěvníků.

Hlavní téma MSV 2015

Transfer technologií 2014
Zúčastněné subjekty: ČVUT Praha, Slovenská technická 
univerzita Bratislava, Západočeská univerzita Plzeň, VUT Brno, 
Technologická agentura ČR, Společný stánek ČNOPK

Partner

Českomoravská 
elektrotechnická 
asociace



Komplexní systémová řešení 
v oblasti dopravy a logistiky
 
➔  Společné konání s MSV – jedinečný potenciál  

budoucích klientů, nové kontakty a obchody

➔  Podpora českých i zahraničních oborových  svazů  
a asociací

➔  Kvalitní odborný doprovodný program  konferencí  
a seminářů

 
Hlavní obory
Dopravní technika • Manipulační technika • 
Skladovací technika • Montážní stroje a zařízení • 
Obalové materiály a balicí technika • Služby pro 
dopravu • Telematika, komunikační, informační 
a  řídicí systémy pro logistiku • Výzkum, vývoj, 
inženýrské a projekční služby pro logistiku

Odborná garance

7. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky

Česká logistická 
asociace

Svaz spedice 
a logistiky ČR



Transport a Logistika 2011

129 vystavujících firem ze 12 zemí
49 zahraničních vystavovatelů, tj. 38 %

Největší zahraniční účasti:
Německo 21 firem, Slovensko 8 firem

5 % návštěvníků z celkového počtu 79 296 přišlo 
s prioritním zájmem o veletrh Transport a Logistika. 
Celkem veletrh navštívilo 18 920 registrovaných  
návštěvníků.

Zájem návštěvníků o prezentované obory  (%)
Manipulační technika 26
Skladovací technika  16
Montážní stroje a zařízení 23
Obalové materiály a balicí technika 13 
Služby pro dopravu  6
Telematika, komunikační, informační  
a řídicí systémy pro logistiku 6
Výzkum, vývoj, inženýrské 
a projekční služby pro logistiku 10



Přihlaste se on-line!
Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2015.

Elektronická přihláška 
k účasti

Vystavovatelé MSV 2010–2014 
a Transport a Logistika 2009–2011
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 31. 3. 2015 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 405/1 
CZ – 603 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

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

Výstavba expozic a služby 
vystavovatelům
Robert Grof 
tel.: +420 541 152 874
fax: +420 541 152 361 
e-mail: rgrof@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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