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➔  Největší průmyslový veletrh ve střední evropě 

– 1 700 vystavovatelů, 80 000 návštěvníků

➔  vysoká mezinárodnost – 50 % vystavovatelů,  

10 % registrovaných návštěvníků ze zahraničí

➔  velmi kvalitní návštěvnická struktura,  

70 % tvoří decision makers

➔  většina vystavovatelů považuje účast na Msv  

za jeden z nejvýznamnějších marketingových 

nástrojů

➔  93 % potvrzuje výrazný obchodní přínos své 

veletržní účasti

➔  Ideální platforma pro prezentaci malých  

a středních firem – 87 % vystavovatelů  

jsou firmy do 250 zaměstnanců

➔  silná propagace a mediální podpora,  

380 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 

Hospodářská 
komora Čr



nové trhy, nové kontakty,
nové obchodní příležitosti,
networking



MSv 2017 
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 nerostných surovin • Zařízení 
hutí, oceláren, válcoven a pro výrobu železných a neželezných 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, obrobky • Spojovací materiály, kování, vý-
robky 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 prů-
mysl • 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 izolátory 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 tech-
nika • Informační technologie, systémová integrace • Měřicí a laboratorní 
technika • Studiová a vysílací technika • Stroje a zařízení pro elektrotechnický 
průmysl

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 • Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit, 
rozvoj regionů



Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

Transfer technologií a inovací 2017
9. ročník

prezentace průmyslové automatizace  
napříč všemi obory MSv – 10. 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

2017

automatizace 2016 v číslech:
310 vystavujících firem z 15 zemí, 30 % ze zahraničí

Expozice oboru elektronika, automatizace a měřicí technika 
navštívilo na veletrhu 11 310 registrovaných odborných 
návštěvníků.

Transfer technologií 2016
zúčastněné subjekty: ČVUT Praha, Západočeská univerzita Plzeň, 
VUT v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

partner

elektrotechnická asociace
České republiky



8. mezinárodní veletrh  
dopravy a logistiky

komplexní systémová řešení
v oblasti dopravy a logistiky

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

Transport a Logistika 2015
92 vystavujících firem ze 6 zemí
39,5 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti: polsko, Německo, slovensko

o veletrh projevilo zájem 4 503 registrovaných odborných 
návštěvníků.



ENVITECH

ENVITECH

Mezinárodní veletrh 
technologií pro ochranu  
životního prostředí

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 regulační technika pro kontrolu životního prostředí • Stroje pro 
průmyslové čištění a mytí • Výzkum, služby, literatura, ekologické 
organizace

EnvITECH 2015
42 vystavujících firem ze 6 zemí
43 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti: Čína, Francie a Německo

o veletrh projevilo zájem 1 613 registrovaných odborných 
návštěvníků.



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

vystavovatelé 

1 708 vystavujících firem ze 34 zemí
850 zahraničních vystavovatelů, tj. 50 %

Největší zahraniční účasti: Německo 276 firem,
Čína 150 firem, slovensko 85 firem, Itálie 61 firem,
rakousko 47 firem, Švýcarsko 34 firem

92 %  vystavovatelů navázalo kontakty s potenciál-
ními tuzemskými či zahraničními zákazníky

27 %  vystavovatelů uzavřelo či rozjednalo nové 
zakázky

82 % je rozhodnuto zúčastnit se příštího ročníku

návštěvníci

84 210 návštěvníků ze 52 zemí
7 917 registrovaných návštěvníků ze zahraničí

–  nejvíce ze slovenska, Německa, Maďarska,  
polska, Číny, ruska, rakouska a Itálie

79 %  návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje  
o investicích a nákupech

72 % návštěvníků byli stálí hosté veletrhu
18 % zcela nových návštěvníků
84 %  návštěvníků plánuje navštívit příští ročník



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



Hodnocení 2016
v roce 2016 se výrazně zvýšila celková  
spokojenost s veletrhem jak mezi  
návštěvníky, tak mezi vystavovateli

➔  U vystavovatelů pak vzrostl podíl 
spokojených respondentů ze 72 % na 84 % 
a podíl rozhodně spokojených z 21 % na 36 %

➔  Vystavovatelé byli spokojeni s vyšším 
počtem zahraničních návštěvníků oproti 2015

➔  81 % vystavovatelů označilo návštěvníky za 
správnou klientelu pro potřeby své firmy

➔  Podíl spokojených návštěvníků vzrostl 
meziročně z 81 % na 86 %. podíl rozhodně 
spokojených návštěvníků vzrostl z 36 % na 49 % 

➔  Návštěvníci ocenili vyšší počet zahraničních 
vystavovatelů

potvrdil se loňský optimismus vzhledem  
k budoucnosti firmy jak u návštěvníků, tak 
u vystavovatelů. 70 % návštěvníků a 90 % 
vystavovatelů očekává v příštích letech  
růst firmy.

podrobné informace naleznete:
www.bvv.cz/msv – Závěrečná zpráva





očima vystavovatelů
4ISp, s.r.o., Carl Fruth, majoritní vlastník firmy
přestože je firma 4Isp na Msv relativním nováčkem – vystavujeme teprve 
potřetí – pronajali jsme si letos celý pavilon y pouze pro sebe. přivítali jsme 
v něm přes deset tisíc zákazníků, kteří se nejvíce zajímali o vláknové lasery pro 
dělení materiálů. Celkově jsme přímo na veletrhu uzavřeli kontrakty v hodnotě 
dvaceti pěti milionů korun a prodali dvanáct strojů.

aBB s.r.o., aBB Robotika, anna vondráčková, marketingová manažerka 
Mezinárodní strojírenský veletrh je skvělým místem pro upevnění a navázání 
obchodních vztahů, představení technologických novinek a také prostorem pro 
sdílení nových poznatků a diskusi nad aktuálními tématy. expozice společnosti 
aBB se i letos těšila obrovskému odbornému zájmu, zájmu vzdělávacích 
institucí a médií.

aIR pRoDUCTS spol. s r.o., Martina Svobodová, marketingový 
specialista
Veletrhu WELDING se účastníme vždy jednou za čtyři roky. Jde o prestižní 
záležitost, čili zde být musíme. Navíc jsme letos získali další potenciální 
zákazníky. podle nově získaných kontaktů byl tento ročník lepší než před 
čtyřmi lety. s veletrhem jsme byli spokojeni. 

aLFa In a.s., Ivan Řídký, vedoucí divize
v Brně na veletrhu naše firma být musí. pokud mohu zhodnotit, oproti 
minulým ročníkům je tento nejlepší za posledních asi pět let. roste technická 
úroveň exponátů, což považuji za normální, ale též počet vystavovatelů 
i návštěvníků vzrostl. Mnoho návštěvníků přišlo již první den, což nebývalo 
zvykem. Naši pracovníci se v expozici nezastavili. Jako vždy jsme představili 
řadu novinek. Byli jsme velice spokojeni. 

alfleth Engineering s.r.o., pavel kunert, obchodní zástupce
rádi jsme do Brna přijeli, abychom mohli představit naše novinky 
dlouhotočných soustružnických automatů. Návštěvnost byla ještě lepší, než 
jsme předpokládali. Do naší expozice přicházeli zájemci, kteří věděli, o co 
se jedná. Zájem byl velký, pro firmu byl veletrh úspěšný. Přijeli i zájemci ze 
zahraničí, nejvíce ze slovenska a rakouska. 

DaTRon-TECHnoLoGY s.r.o., Jiří Malůš, jednatel 
s průběhem letošního veletrhu jsem velice spokojen. potěšilo mne, že 
jsme tu měli kromě českých a slovenských zákazníků i zahraniční zájemce 
z polska a Maďarska. Dá se to částečně připsat i novince DatroN Neo, kdy 
jsme v české a slovenské premiéře představili náš nejnovější počin v oblasti 
obráběcích strojů, který revolučním způsobem mění obsluhu obráběcího stroje 
a kolem jehož dotykového ovládání se tvořily hrozny návštěvníků. 



DMG MoRI Czech s.r.o., petr vladík, obchodní manažer 
o veletrhu mohu hovořit pouze v pozitivech, letošní ročník Msv se firmě 
líbil. Představili jsme 14 strojů v pavilonech P a Z a všechny jsou nové nebo 
inovované. obchodní schůzky probíhaly nepřetržitě. Navštívila nás řada 
stávajících i nových zákazníků a navázali jsme nové kontakty. Byli jsme 
spokojeni.
 
Festo, s.r.o., václav Lacina, marketingový manažer 
veletrh byl pro firmu úspěšný, návštěvnost naší expozice byla vyšší než při 
minulé účasti. veletrh navštěvujeme v dvouletých cyklech. přínos pro nás má 
v kontaktu se zákazníky, kdy se setkáme se všemi na jednom místě. v Brně 
máme prakticky všechny obchodní zástupce, technickou podporu a spoustu 
výrobků. Na veletrhu jsme předvedli všechny novinky.

GÜHRInG s.r.o., václav poustka, obchodně technický zástupce
Návštěvnost byla po celou dobu veletrhu dobrá. obchodní jednání v naší 
expozici probíhala během celého dne, všichni byli vytíženi. Zájem o naše 
produkty byl skutečně velký. Zaměřujeme se především na nové projekty pro 
naše stálé zákazníky, se kterými diskutujeme o investicích do budoucna. právě 
tento cíl byl pro nás v Brně stěžejní a podařil se. při běžné práci v roce totiž na 
to není čas. Byli jsme s veletrhem spokojeni.

Hüttenes-albertus Cz s.r.o., David Hošák, manažer prodeje
Jsme velký výrobce, který na trhu působí padesát let, takže nás většina 
návštěvníků zná. pro nás je veletržní účast samozřejmostí a především 
společenskou událostí, na které je příjemné potkat se s partnery a říci si, co 
budeme dál společně dělat. 

ISCaR ČR s.r.o., zdeněk Roubíček, jednatel 
s veletrhem jsme byli jako vždy spokojeni. Návštěvnost byla dobrá, navíc jsme 
navázali nové kontakty a uspořádali řadu obchodních schůzek. prezentovali 
jsme také spoustu novinek, k tomu ostatně veletrh slouží a byl o ně zájem. 

Ludačka Machine Tools s.r.o., zbyněk Ludačka, jednatel 
letošní veletrh se vydařil, přímo na výstavišti jsme uzavřeli kontrakt se 
společností ZKL Brno, a.s., v hodnotě 1,5 milionů eur. Návštěvnost na veletrhu 
byla dobrá, bylo vidět, že o Msv v Brně se zvýšil ze strany vystavovatelů 
zájem. stejně jako každý rok jsme jej využili k obchodním schůzkám a řadě 
dalších jednání a získali přehled o novinkách ve strojírenském průmyslu. 

Misan s.r.o., Miroslav Morávek, marketing 
Na strojírenském veletrhu vystavujeme už dvacet let. Zázemí má nejvyšší 
standard široko daleko. představili jsme novinku – pětiosý obráběcí stroj – 
který měl v Česku premiéru. Zájem byl i o technologii laserového spékání 
kovového prášku – tento stroj také nebyl v Čr ještě prezentován. s veletrhem 
byla firma spokojena.



pILoUS – pásové pily, spol. s r.o., karel Doubrava, jednatel
Jako vždy naše firma představila na strojírenském veletrhu v Brně dvě novinky. 
přišlo více návštěvníků než v minulém roce a přímo na veletrhu jsme uzavřeli 
slušné množství objednávek. Mile nás překvapilo, že firmy mají zájem o větší 
sofistikovanější pily, prostě mají více zakázek a potřebují nakoupit moderní stroje. 
patříme k tradičním vystavovatelům a jako vždy je pro nás veletrh přínosem.

pRESSEnTECHnIk s.r.o., vladimír Šimůnek, jednatel
Na veletrh jezdíme 17 let, ale vždy naši expozici navštíví někdo nový, kterého 
neznáme, což má pro nás velký význam. Účast na veletrhu má na firmu velký 
hospodářský dopad, vždy se vyplatila. Musím pochválit brněnské veletrhy 
ze všech stran, zejména organizátory. Máme několik stovek zákazníků, na 
veletrhu s nimi máme možnost konzultovat dlouhodobé plány. pro nás má 
veletrh obrovský význam. 

Renishaw s.r.o., Josef Sláma, generální manažer 
Na veletrhu se nám líbilo, rádi vždy do Brna jezdíme, neboť se setkáváme 
s představiteli firem, které používají naši techniku. také se od zákazníků 
dozvíme, co oni vyžadují a jaké úpravy by na strojích požadovali. Internet totiž 
není všechno, zákazníci si potřebují zařízení osahat a podívat se, co dovede. 

TaJMaC–zpS, a.s., Marek Hala, vedoucí prodeje CnC divize 
Návštěvnost v Brně byla již tradičně dobrá. Brno si totiž drží standard, ať je 
krize či není. Každý rok míváme na veletrhu běžně na dvě stovky jednání 
a snažíme se představovat techniku. letos jde zejména o stroj, který 
získal zlatou medaili. Navíc jsme se zde setkali s dealery nejen z Česka, 
ale i z ostatních zemí. Msv v Brně patří v evropě z hlediska návštěvnosti 
k nejlepším svého druhu. 

TRUMpF praha, spol. s r.o., Markéta Machačová, odbyt strojů
veletrh se pro firmu vydařil, neboť jsme v Brně přímo na místě uzavřeli několik 
kontraktů. Uskutečnila se také spousta obchodních jednání. letošní návštěvnost 
byla dobrá. veletrhu se účastníme pravidelně, rádi tedy přijedeme i příště. 

Tungaloy Czech s.r.o., Tomáš Štourač, obchodní zástupce
veletrh byl jako celek pro naši firmu přínosem, do naší expozice přišlo hodně 
zájemců, poznali jsme řadu nových možných klientů, kteří s námi chtějí 
obchodovat. Máme už v kalendáři mnoho sjednaných termínů na schůzky. 
pro nás veletrh naprosto splnil svůj účel. prostě jsme se v expozici nezastavili. 
práce bude po veletrhu dost. letos jsme představili více než tisíc nových 
produktů. 

valk Welding Cz, s.r.o., Jakub vavrečka, manažer
Naši účast na veletrhu lze považovat za úspěšnou, návštěvnost byla dobrá. 
samozřejmě jsme měli smluvené schůzky, ale firmu navštívili i noví klienti. 
Opravdu letošní ročník hodnotím velice slušně, myslím, že celková úroveň 
veletrhu byla vysoká.



Mediální partneři

Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o., Stanislav kovanda,  
obchodní manažer
Na českém trhu fungujeme od roku 2012, expozice v Brně se každým 
rokem od té doby rozrůstá. rok od roku máme větší návštěvnost, o veletrhu 
v Brně si totiž vedeme statistiku s konkrétními dotazy na stroj. Firma byla na 
veletrhu velice spokojená. Například jsme přímo na veletrhu prodali jeden stroj 
zákazníkovi ze slovenské republiky v hodnotě asi 180 000 eur. 

ŽĎaS, a.s., Stanislav Růžička, vedoucí oddělení Marketing a propagace 
patříme k pravidelným účastníkům Msv, důkazem toho je i vysoká 
návštěvnost v naší expozici. Navštívili nás nejvyšší představitelé firmy z Číny, 
se kterou jsme se sloučili. se svou účastí jsme byli spokojeni a sami zákazníci 
se přesvědčili, že jsme silnou firmou a prakticky se nic nemění směrem 
k zákazníkům. Musím říci, že veletrh má letos vyšší úroveň než minulý ročník. 



přihlaste se on-line!
Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2017.

Elektronická přihláška k účasti

vystavovatelé MSv 2012–2016  
a Transport a Logistika 2011–2015
obdrží e-mailem individuální link na svou elektronickou 
přihlášku s vyplněnými základními údaji. 

www.bvv.cz/e-prihlaska.msv



Cenové podmínky
Výstavní plocha:  krytá plocha – přízemí  4 950 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 (–8 %)
Vystavovateli, který podá Závaznou přihlášku k účasti do 31. 3. 2017 
a současně uhradí první zálohovou fakturu v termínu její splatnosti, bude při 
doúčtování plochy poskytnuta sleva ve výši 8 %. sleva neplatí pro pavilon p.



kontakty
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
Andrea Krejčová
tel.: +420 541 152 976
e-mail: akrejcova@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

organizace veletrhu EnvITECH
Pavel Dokládal
tel.: +420 541 152 571
e-mail: pdokladal@bvv.cz

výstavba expozic a služby
vystavovatelům
Lukáš Helan
tel.: +420 541 152 633
e-mail: lhelan@bvv.cz

Tisk a public relations
Jiří Erlebach
tel.: +420 541 152 836
e-mail: jerlebach@bvv.cz

Ubytování
Jana Hirlíková
tel.:  +420 723 858 174 

+420 541 152 775
e-mail: jhirlikova@bvv.cz

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


