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Veletrhy se konají pod záštitou

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR

asociace malých a středních 
podniků a živnostníků

Hospodářská  
komora ČR

MSv a IMT 2016 společně 
s technologickými veletrhy FonD-EX, 
WELDInG, pLaSTEX a pRoFInTECH

Jedinečné místo pro prezentaci klíčových strojírenských  
a elektrotechnických oborů

1 600 vystavovatelů a 70 000 odborných návštěvníků

Silné mezinárodní zastoupení – 45 % vystavovatelů  
a 10 % registrovaných návštěvníků ze zahraničí

Kvalitní struktura návštěvníků – 76 % decision makers 

Silná propagace a mediální podpora – 390 akreditovaných 
novinářů z ČR i ze zahraničí

Atraktivní odborný doprovodný program

Nové trhy, nové obchodní příležitosti, networking



ohlédnutí za MSv 2015
Veletrh se konal společně s veletrhy  
Transport a Logistika a ENVITECH.

1 504 vystavujících firem ze 32 zemí
696 zahraničních vystavovatelů, tj. 46,3 %

Největší zahraniční účasti: Německo 277 vystavovatelů,  
Slovensko 80 vystavovatelů, Čína 50 vystavovatelů, 
Rakousko 47 vystavovatelů, Itálie 47 vystavovatelů, 
Švýcarsko 32 vystavovatelů, Polsko 32 vystavovatelů

75 239 návštěvníků z 54 zemí
6 581 registrovaných zahraničních 
návštěvníků, tj. 8,8 %

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

Akreditovalo se 399 novinářů ze 7 zemí, 49 ze zahraničí.

Kompletní informace o MSV 2015 naleznete na 
www.bvv.cz/msv v části Závěrečná zpráva.



z marketingového průzkumu MSv 2015

82 %  
návštěvníků  
navštíví příští ročník

návštěvníci vystavovatelé

68 %  návštěvníků má vliv na rozhodování o investicích  
a nákupech

23 %  návštěvníků přijelo nakupovat nebo hledali 
dodavatele

81 % návštěvníků bylo spokojeno s návštěvou veletrhu

91 %
pozITIvní HoDnoCEní

9 % nEGaTIvní

Spokojenost s vhodností 
vystavených produktů  
a služeb pro jeho firmu



79 %  
vystavovatelů
je rozhodnuto zúčastnit se příštího ročníku

vystavovatelé

96 %  vystavovatelů potvrzuje výrazný obchodní přínos 
své účasti na veletrhu

96 %  vystavovatelů navázalo konkrétní kontakty  
s potenciálními tuzemskými či zahraničními zákazníky

36 %  vystavovatelů uzavřelo či rozjednalo zakázky  
na export

77 %  vystavovatelů hodnotilo návštěvníky jako  
tu správnou klientelu

94 %
pozITIvní HoDnoCEní

6 % nEGaTIvní

Spokojenost s účastí  
na veletrhu



vystavovatelé vystavovatelé

Petr Betáš, výkonný ředitel, 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.:
Firma byla spokojena s vysokou návštěvností, absolvovali 
jsme také řadu dohodnutých obchodních schůzek a řešili  
už rozjednané projekty. Objevily se však také nové požadavky 
na projekty od nových firem, které jsme zatím neznali. 

Jan Morávek, obchodní manažer, Comau Czech s.r.o.:
Návštěvnost veletrhu byla velká, navázali jsme tu hodně kon-
taktů, ať už pro obor svařování nebo pro manipulaci. Výhodou 
je, že tato technika je umístěna na jednom místě, přijde-li 
zákazník ke konkurenci, navštíví i naši expozici. Na MSV jsme 
byli teprve podruhé, příště přijedeme zase. 

Richard Dostál, service manager, KALTENBACH s.r.o.:
S veletrhem jsme byli spokojeni, návštěvnost byla vysoká. 
Chodili k nám návštěvníci, kteří již věděli přesně co chtějí. 
Uspořádali jsme řadu obchodních schůzek, pro firmu byl  
veletrh určitě přínosem. 

Michaela Reissová, vedoucí marketingu, KARDEx s.r.o.:
Letošní ročník hodnotíme lépe než loni, a to jak do kvality, 
tak i kvantity návštěvníků. Přišli nás navštívit i budoucí uži-
vatelé strojů, které již vedení firem zakoupilo a kdy se ob-
sluha přišla detailně informovat o tom, co ji čeká a podívat 
se na naše produkty. 

Jindřich Vaňous, ředitel společnosti, KUKA Roboter 
CEE GmbH: S veletrhem jsme spokojeni. Produkty, které 
jsme prezentovali, měly u návštěvníků velký úspěch. Expozici 
kromě stávajících zákazníků navštívilo i dost nových zájemců, 
pro firmu byl veletrh přínosem. 

Pavel Tyl, obchodní ředitel, NAREx Ždánice, spol. s r.o.:
Na veletrhu jsme představili novou řadu závitníků, kterou prá-
vě uvádíme na trh – jde o nejvyšší kvalitativní řadu a konkuruje 
nejlepším světovým výrobkům v této oblasti. K tomu nám 
právě dobře posloužila naše účast na MSV. 

Jaroslav Čada, jednatel, OPIS Engineering k.s.:  
Naši expozici navštívilo opravdu hodně lidí. Byl tedy úspěšný  
a doufáme, že až vyhodnotíme tento veletrh, tak pro nás bu-
de dobrý ekonomicky. Zdá se mi, že tento ročník se navrátil 
před rok 2009, kdy jsme měli z veletrhu velké obraty. 



vystavovatelé

Zbyněk Schreiber, vedoucí prodeje, Pramet Tools, s.r.o.: 
Na veletrhu jsme získali řadu nových kontaktů. Hodnotíme jej 
velice pozitivně, udělali jsme dobře, že v expozici se prezentují 
s námi naši partneři. Dá se říci, že přínos byl pro nás všechny 
velmi dobrý. Zúčastnil jsem se už asi patnácti ročníků, letošní 
byl podle mne nejlepší.

Monika Janišová, marketingová konzultantka,  
PRESSENTECHNIK s.r.o.: Jednou z novinek, kterou  
představujeme na brněnském veletrhu, je lis přesného stříhání.  
Je to příležitost, jak ukázat široké škále návštěvníků, od školá-
ků přes konstruktéry a technology, směr, kterým chceme,  
aby se naše oblast vyvíjela. MSV považujeme za přínosný 
veletrh a nevím o žádném větším veletrhu ve východní Evropě 
s tak širokým návštěvnickým spektrem a potenciálem.

Pavel Horňák, prodej obráběcích strojů, RExIM, spol. s r.o.:
Veletrh byl úspěšný, ekonomicky to vypadá velmi dobře. Zís-
kali jsme desítky nových kontaktů, které vyhodnotíme po ve-
letrhu. Návštěva byla podle mne o více než 20 procent vyšší 
než v předchozích letech. 

Andrea Gutová, corporate communication business 
partner, Siemens s.r.o.: Veletrhu se v Brně účastníme ka-
ždý rok, přesto nás letošní ročník překvapil, návštěvníků bylo 
skutečně hodně a to každý den. Na stánku jsme měli velký 
počet obchodních schůzek a podle ohlasů našich obchodní-
ků jsou z jednání nadšeni. 

Tomáš Pavlík, jednatel, TM Technik s.r.o.:
Veletrh se vydařil, hodnotíme jej velice kladně. Navštívila nás 
řada zájemců o naše produkty, a to i ze  zahraničí – například 
z Anglie, Německa, Francie a Itálie. Všichni hodnotili veletrh 
velmi dobře a líbil se jim. 

Zbyněk Ludačka, managing director, WFL – Ludačka 
Machine Tools s.r.o.:
Letošní veletrh nás velice překvapil, byl daleko lepší než loni, 
kdy se naše firma na něm prezentovala poprvé. Navštívili nás 
nejen naši stálí zákazníci, ale navázali jsme i nové kontakty. 
Byl velký zájem o naše nové projekty a zároveň jsme byli 
úspěšní – prodali jsme stroj přímo na výstavišti za 1,5 milionů 
euro zákazníkovi z Poldi Kladno. 



MSV 2016

Důlní, hutní, keramická a sklářská technika
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 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 • Těs-
nění, ložiska • Převody, spojky, brzdy, mazací technika • 
Rapid Prototyping

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika 
a klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, lineární pohybové jed-
notky • Kompresory, vývěvy, pneumatické prvky, vzdu-
chotechnická zařízení • Chladicí a mrazicí zařízení • Hyd-
raulické prvky a systémy • Armatury, potrubí, čerpadla

Energetika a silnoproudá elektrotechnika
Primární zdroje pro energetiku • Průmyslové kotle a je-
jich 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 nepře-
tržitého napájení • Rozváděče, 
transformátory • Elektrické 
přístroje VN a VVN • Elektro-
motory, rotační zdroje prou-
du • Elektrický průmyslový 
ohřev • Elektrické pohony 
• Informační technologie



MSV 2016

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 služ-
by • Literatura, technické informace, instituce

Průmyslové zóny a regionální rozvoj
Územní plánování • Programy rozvoje regionů • Prezen-
tace rozvojových a investičních záměrů • Technologické 
parky, business centra, zóny volného obchodu • Nabídka 
rozvojových lokalit pro průmyslovou výstavbu • Nabídka 
průmyslových nemovitostí • Poptávka po investorech • 
Finanční instituce, financování projektů, služby

Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování 
a logistika

Lodě, kolejová vozidla, letadla • Jeřáby, 
zvedací zařízení, výtahy • Dopravní 

vozíky, transportní zařízení • 
Manipulační zařízení • Obaly, 
stroje pro průmyslové balení 
• Skladovací  technika • Te-
lematika, komunikační a in-

formační systémy • Montážní 
stroje a zařízení • Služby spedi-

térů a dopravců



Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

9. ročník průřezového projektu, který akcentuje využití průmy-
slové automatizace v jednotlivých oborech veletrhu. Prezentuje 
nové informační technologie a řízení výrobních procesů.

Partner

Českomoravská 
elektrotechnická asociace

AUTOMATIZACE 2015
250 vystavovatelů  
ze 13 zemí
38 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory: 
Přístroje pro automatickou regulaci a řízení • Měřicí přístroje 
fyzikálních veličin • Senzorová technika • Přístroje pro 
zjišťování vlastností a vad materiálu

Expozice oboru elektronika, automatizace a měřicí 
technika navštívilo na MSV 2015 9,7 % registrovaných 
odborných návštěvníků.

2015

automatizace

229 230
250

2013 2014



IMT 2014
467 vystavujících firem z 19 zemí
55,5 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti: Německo 111 vystavovatelů, 
Itálie 35 vystavovatelů, Švýcarsko 28 vystavovatelů, Čína 19 
vystavovatelů, Slovensko 19 vystavovatelů, Rakousko 10 
vystavovatelů

Vystavovatelé podle oborů    

O obor obrábění a tváření je tradičně největší zájem 
návštěvníků, na MSV 2015 o tento obor projevilo 
zájem 34,6 % registrovaných odborných návštěvníků.

IMT

10. mezinárodní veletrh
obráběcích a tvářecích strojů

www.bvv.cz/imt

Kovoobráběcí a tvářecí stroje • Stroje pro nekonvenční  
a speciální  technologie • Řízení kvality • Pružné výrobní 
systémy • Přesné nástroje • Příslušenství pro kovoobráběcí 
a tvářecí stroje • Servis a opravy • Ruční nářadí • Měřicí  
a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření • Nabídka 
výrobních kapacit • Výzkum, služby, instituce

IMT 2016
Partner

Svaz strojírenské 
technologie

■ Kovoobráběcí stroje 41,8 %
■ Tvářecí stroje 16,5 %
■  Stroje pro nekonvenční a speciální 

technologie 1,8 %
■  Řízení kvality v oblasti obrábění  

a tváření 3,1 %
■ Pružné výrobní systémy 6,6 %
■ Přesné nástroje 20,9 %
■  Příslušenství pro kovoobrábění  

a tváření 4,8 %
■ Ruční nářadí 2,6 %
■ Servis, opravy, služby 1,9 %

41,8 %

3,1 %
6,6 %

1,8 %

1,9 %

20,9 %

4,8 %

2,6 %

16,5 %



FOND-Ex 2014
85 vystavujících firem z 9 zemí
56,5 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory: Odlitky • Licí stroje a zařízení, 
příslušenství • Materiály pro formovací a jádrové směsi 
• Zařízení formoven a jaderen • Vsázkové suroviny pro 
slévárny • Vtoková a nálitková technika • Zařízení a materiály 
pro svařování, řezání a opravy odlitků

Expozice oboru slévárenství navštívilo na MSV 2015
2,6 % registrovaných odborných návštěvníků.

fond-ex

16. mezinárodní  
slévárenský veletrh

www.bvv.cz/fondex

Slévárenská zařízení – projektování, konstrukce, výroba, en-
gineering • Zařízení tavíren, žáruvzdoroviny • Kovové vsáz-
kové 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 • 
Výzkum, služby, vzdělávání, instituce v oblasti slévárenství



WELDING 2014
97 vystavujících firem z 11 zemí
63,9 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory: Stroje pro svařování 
a navařování plamenem a řezání kyslíkem • Stroje pro 
svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem • 
Stroje pro ostatní metody svařování, navařování, řezání  
a pájení • Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování

Expozice svařovací techniky navštívilo na MSV 2015
6,2 % registrovaných odborných návštěvníků.

welding

16. mezinárodní  
slévárenský veletrh

www.bvv.cz/fondex

23. mezinárodní veletrh
svařovací techniky

www.bvv.cz/welding

Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem 
a řezání kyslíkem • Stroje a zařízení pro svařování, navařo-
vání a řezání elektrickým obloukem • Stroje a zařízení pro 
odporové svařování • Stroje a zařízení pro ostatní metody 
svařování, navařování, řezání a pájení • Přídavné a pomoc-
né materiály • Roboty, manipulátory a příslušenství pro sva-
řování • Zařízení pro lepení kovů • Svařované konstrukce, 
subdodávky svařovaných dílů • Výzkum, služby, instituce 
v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů



PLASTEx 2014
205 vystavujících firem z 19 zemí
61,9 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory: Stroje a zařízení pro 
zpracování plastů a pryží • Polotovary a výrobky z plastů 
• Chemie pro strojírenství • Stroje a zařízení pro recyklaci 
a využití plastových a pryžových odpadů

Na MSV 2015 o plastové výrobky a polotovary, 
plastikářské stroje a chemii pro strojírenství projevilo 
zájem 10,8 % registrovaných odborných návštěvníků.

plastex

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

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 pry-
žových odpadů • Chemie pro strojírenství • Výpočetní, 
zkušební a měřicí technika pro oblast zpracování plastu 
a pryže • Výzkum, služby, instituce v oblasti zpracování 
plastu a pryže



PROFINTECH 2014
83 vystavujících firem z 9 zemí
48,2 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory: Zařízení na čištění a úpravu 
povrchů • Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování
a nanášení plastových povlaků • Speciální zařízení pro 
úpravu povrchů

Expozice techniky pro povrchové a tepelné
úpravy navštívilo na MSV 2015 5,1 % registrovaných 
odborných návštěvníků.

profintech

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

www.bvv.cz/plastex

6. mezinárodní veletrh
technologií pro povrchové úpravy

www.bvv.cz/profintech

Stroje, zařízení a spotřební materiál na čištění a úpravu 
povrchů • Galvanotechnická zařízení a jejich příslušenství • 
Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování a nanášení plas-
tových povlaků • Zařízení pro termické nástřiky • Speciální 
zařízení pro úpravu povrchů • Nátěrové hmoty, tmely, ře-
didla, rozpouštědla • Roboty, manipulátory a příslušenství 
pro oblast povrchových úprav • Výpočetní, zkušební a mě-
řicí technika • Výzkum, služby, instituce



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. 2016 a současně uhradí první zálohovou fakturu 
v termínu její splatnosti, bude při doúčtování plochy 
poskytnuta sleva ve výši 10 %. Sleva neplatí pro pavilon P.

přihlaste se

Cenové podmínky



ELEKTRONICKá PřIHLášKA K úČASTI

Vystavovatelé MSV 2010–2015
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

on-line

přihlaste se on-line!
Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2016.



Mediální partneři



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

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 
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: +420 541 152 756 
e-mail: jhirlikova@bvv.cz

kontakty



Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail: msv@bvv.cz 
www.bvv.cz/msv

Na shledaNou 3. – 7. 10. 2016
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