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IDET 2013
V NOVÉM
TERMÍNU
IDET A PYROS/ISET OPĚT SPOLEČNĚ
Minul˘ roãník se konal spoleãnû s Mezinárodním veletrhem poÏární a bezpeãnostní techniky a sluÏeb pod názvem Veletrhy integrovaného záchranného
systému a tato koncepce se osvûdãila. „Vãas jsme zareagovali na aktuální
trendy integrace a prohlubující se spolupráce obrann˘ch a bezpeãnostních
struktur a zájem o úãast na minulém roãníku potvrdil, Ïe jdeme správn˘m
smûrem,“ konstatoval ﬁeditel veletrhÛ IDET a PYROS/ISET a ãlen Rady
ﬁeditelÛ Asociace obranného a bezpeãnostního prÛmyslu Karel Torn. V roce
2013 se veletrhy uskuteãní opût ve stejném termínu – 21-23. kvûtna 2013.

OBECNÉ INFORMACE
IDET jako bienální veletrh alternuje s největší evropskou oborovou výstavou
EUROSATORY Paříž a dlouhodobě si udržuje pozici největší přehlídky obranných
a bezpečnostních technologií v prostoru nových členských států NATO. Posledního
ročníku se zúčastnilo 369 firem z 26 zemí tří kontinentů. V rámci celého komplexu
Veletrhů integrovaného záchranného systému se prezentovalo 548 firem z 27 zemí.
Rekordní byl zájem návštěvníků – veletrhy si prohlédlo 30 935 výhradně registrovaných odborníků. Tradičně vysoký byl zájem zahraničních partnerů, veletrh si prohlédli
návštěvníci ze 34 zemí. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo
21 oficiálních armádních delegací z 19 zemí a vojenští a letečtí přidělenci z dalších
23 zemí. Další VIP hosté se zúčastnili odborného doprovodného programu. Nejvýznamnější událostí byla mezinárodní konference CATE (Community-ArmyTechnology-Environment), které se zúčastnilo téměř tisíc účastníků nejen z Evropy,
ale i ze zámoří.

12. mezinárodní veletrh
obranné a bezpeãnostní
techniky se uskuteãní
21.–23. kvûtna 2013.
DÛvody k vybrání právû tohoto
termínu byly zﬁejmé – z ohlasÛ
vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ
vyplynulo, Ïe termínová kolize
s veletrhem IDEF je pro mnohé
z nich krajnû nepﬁíjemná. Na základû jednání generálních ﬁeditelÛ obou veletrÏních správ bylo
dohodnuto, Ïe se oba veletrhy
ve stejném termínu jiÏ konat
nebudou – proto termín 21. – 23.
kvûtna 2013.
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