
 

 

Meждународен панаир за инженерна индустрия MSV 2016 - прозорец 

към бъдещето на индустриалните технологии 

 

В позитивната атмосфера на развиваща се чешка икономика и 

промишлено производство   в изложбения ценър в гр. Бърно, Чехия 

вече започна подготовката на 58  Международен панаир за инженерна 

индустрия (кратко  MSV ) 2016. В периода от  3 -7 октомври  2016 г. 

заедно с MSV също така  ще се проведат  специализирани  

технологични  панаири  IMT, FOND-EX, WELDING, PROFITECH  и  PLASTEX.  

Общо се очаква да участват  около 1600 фирми -  изложители и 75 000 

посетители. 

 

MSV като най-големият индустриален панаир в Централна Европа 

показва нови разработки в областта на технологиите. Още миналата 

година имаше успешна премиера на представяне на инициативата  

Промишленост 4.0, четвърта индустриална революция. 

Трансформацията на производствените, логистичните  и бизнес 

процеси, свързани с масивна  автоматизация, роботизация  и 

дигитализация,  илюстрира  изложбата, която  според проучването 

разгледаха  две трети от посетителите на панаира. Темата 

Промишленост  4.0 остава като основна тема на  MSV 2016 г., когато 

отново ще има целево  представяне на съпроводителната програма. 

 

 В същото време  ще се организира  традиционния  проект 

АВТОМАТИЗАЦИЯ с акцент върху  измерителната, управляващата, 

автоматизационната  и регулировъчна техника , която касае всички 

дисциплини, представени на панаира.  

Тази година ще бъде  изключителна поради голямото участие на 

компании от Китай - страна партньор на MSV 2016 г. Още през миналата 

година, като специален гост  на MSV, се представи   китайската 

провинция Хъбей, като този път се  очаква още по-високо участие на 

китайските изложители,  а също така и на представителите  на 

правителствените  и бизнес среди. В миналото страна  - партньор на 

MSV, освен  съседните  страни, беше например  Индия. Тази- годишното  

партньорство с  Китай е отдавна планиран проект, който отговаря на 

нарастващия интерес на китайските компании към чешкия и 

средноевропейския пазар. 

 

Друг  акцент на MSV 2016 ще бъдe т.нар. Start-up  - презантации на 

новосъздаваните  иновативни фирми и проекти, които  основно са 

фокусирани върху използването на информационните  и 



 

 

комуникационните  технологии в инженерното и промишленото  

производство. 

 

В същото време продължават успешните проекти, като традиционната 

трудова борса JobFair  MSV, международна среща на бизнесмените 

Контакт-Контракт  или представяне на университетските 

изследвания Трансфер на технологии и иновации. 

 

Юбилейно, десето  издание на IMT и четири технологични панаири 

Металорежещите и   формировъчните  машини винаги са 

представявали  гръбнака на чешкото машиностроение, а от  1959 г.са 

също така основата на Международния панаир на инженерната 

индустрия.  По-голямо  внимание им се отделя от  1998 г., когато наред 

с MSV се проведе първия специализиран    Международнароден  

панаир на металорежещите  и формировъчните машини IMT.  Веднага 

се превърна в най-голямото изложение в Централна и Източна Европа и  

всеки две години  придружава  MSV. Разбира се, че и 2016 година няма 

да бъде  изключение, и поради липсата на най-големия панаир  ЕМО,  в 

10-то издание на IMT се очаква широко представителство на 

експонатите на металорежещата и  формировъчната  техника,  която  

изживява конюнктура. През 2015 г. Производството  в тази сфера беше 

най-високо  в историята, а също така  посетителите и през тази година 

могат да очакват интересни новости, произведени от  местните 

производители и техните чуждестранни конкуренти, които желаят да 

доставят продукцията си на нарастващия  чешки  пазар. 

В четните години на една и съща дата с MSV се организа  четворка 

специализирани технологични панаири.   

 

Специализираната  публика ще се насочи към 16-ти Международен 

панаир за леярство FOND-EX,  23-ти Международен панаир за 

заваръчната техника WELDING,  6-ти международен панаир на 

повърховата обработка  PROFINTECH и 5-ти Международен панаир на 

пластмасите, гумите и  композитите  PLASTEX. Във връзка с 

презентацията на  леярските и заваръчните  технологии като специална 

тема на тазигодишното издание ще се представят   предпазни работни  

средства и проблематиката на  безопасността на труда. 

изключение, и поради липсата на най-големия панаир  ЕМО,  в 10-то 

издание на IMT се очаква широко представителство на експонатите на 

металорежещата и  формировъчната  техника,  която  изживява 

конюнктура. През 2015 г. Производството  в тази сфера беше най-

високо  в историята, а също така  посетителите и през тази година могат 



 

 

да очакват интересни новости, произведени от  местните 

производители и техните чуждестранни конкуренти, които желаят да 

доставят продукцията си на нарастващия  чешки  пазар. 

 

Заявките за участието до края на март 
Въпреки че до началото на панаира все още има осем месеца, 

нарастващия интерес към участието  вече се чувства.  Като нов 

изложител се регистрира фирмата  MSV Metal Studénka със 

съизложителите  Strojírny Poldi  и PBS  Industry. В панаира няма да 

липсва лидера в бранша Fronius, който увеличава своята изложбена 

площ, за PLASTEX вече изпрати заявката си  традиционният  австрийски 

производител на шприцовите  машини Engel. Също така участието си 

заявяват  чуждестранните новодошли фирми от Испания и  Швейцария, 

а на панаира  ФОНД-EX след четири години се връща и Chemicals. Но 

най-голямото „свръхналягане“ от гледна точка на  интереса отново се  

очаква в павилион Р,  който пак ще бъде на разположение  предимно 

на излоителите на металорежещи машини. 

Добре ще е фирмите, които  тази година желаят  да си изберат  

атрактивни  изложбени  площи  за участието,  да не се  колебаят дълго 

време. Крайният срок за подаване на заявките е  31. 3. 2016 г.  

Организаторът на най-престижния проект в Средна и Източна Европа -- 

Международният панаир на инженерната индустрия MSV -- кани най-

учтиво българските фирми - производители, понеже знае, че много от 

тях имат какво да покажат и предложат на споменатите средно- и 

източноевропейските пазари.  И както споменахме в началото, първа 

крачка направиха  българските фирми, които миналата година след 25 

години бъллгарско отсъствие взеха участие.  

 

За повече информация: www.msv.cz 

 

Освен това по-подробна информация ще получите от 

представителя на „Панаири Бърно” за България - Наталие Раева, 

raevova@gmail.com, GSM +420 604 21 11 75. 

 

С надежда, до скоро виждане в град Бърно, най-хубавия град в Средна 

Европа! Заповядайте и ще видите със собствените си очи  прекрасния   

панаир, прекрасения  град. 

 

 

 


