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Бърно - изложбен център 

BVV „Панаири Бърно” АД - водещ европейски организатор на значими „ B2B”  проекти.

� Домакин на 50 специализирани панаири и изложби - годишно, повечето от тях са водещи

проекти в Чехия.

� Организатор на 24 панаири от международен характер , които са едновременно  

престижни специализирани панаири в рамките на Средна Европа.

� Регистрирани са над 1 милион посетители, участват 12 500 изложители, които  ежегодишно 

заемат  450 000 кв.м. чистo изложбена площ.

� Заета площ общо 672 000 кв.м. 

� Предоставя  изложбени зали на световно ниво, а откритата изложбена площ  е 203 522 

кв.м.

� Изложбените зали са оборудвани с климатик и безжичен интернет.

� В града и в непосредствена близост има  легла за 25 000 - 30 000 посетители / ден 

(максимум до 60 000).



Нови пазари, нови контакти, нови възможности за бизнес, 

networking

� Най-големият  индустриален панаир в Централна и Източна Европа - 1700 

изложители, 80 000 посетители

� Висока интернационалност - 50% от изложителите,  10% от регистрираните посетители 

от чужбина

� Висококачествена структура на посетителите, 70% decision makers

� Повечето от изложителите считат участието в MSV като  един от най-важните 

маркетингови инструменти 



� 93% от изложителите потвърждават значителна  бизнес полза  от тяхното 

участие в панаира

� Идеалната платформа за представяне на малки и средни фирми - 87% от 

изложителите са фирми с до 250 служители

� Силна реклама  и медийна подкрепа, 380 акредитирани журналисти от Чехия 

и  чужбина

� Атрактивна  съпътстваща програма с конференции, семинари, дискусионни 

форуми



MSV 2017

�Минна, металургична, керамична и стъкларска техника, леярство

�Материали и компоненти за машиностроенето

�Предавки, хидравлика, пневматика, охлаждаща техника, климатизация

�Пластмаси, каучук, композитни материали, химия за машиностроенето

�Металообработващи и формовачни машини, инструменти, заваряване, 

обработка на повърхности

�Енергетика, силнотокова електротехника

�Електроника, автоматизация, измерителна техника

�Изследвания, развитие, трансфер на технологии, финансови и други 

услуги

59. mezinárodní 
strojírenský veletrh

8. mezinárodní 
veletrh dopravy a 
logistiky

Mezinárodní veletrh 
technologií pro ochranu 
životního prostředí
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Презентация на индустриалната автоматизация 

във всички отрасли на  MSV - 10-то издание на проекта

Принос  за изложителите на автоматизационната техника

� Изтъкване на автоматизационната техника  в рамките на портфолиото на  MSV

� Акцент върху автоматизацията в рекламата и медиализацията на MSV

� Целенасочено обръщение към специализирани посетители на MSV с информация за отраслови 

новини и насоки в промишлената автоматизация

� Конкурс за най-добрия експонат в областта на автоматизацията (Златен медал MSV)

� Атрактивна съпроводителна програма - визия в автоматизацията, автоматизацията като средство 

за намаляване на разходите и ефективно използване на всички ресурси, суровини и енергия

АВТОМАТИЗАЦИЯ 2016

310 фирми изложители от 15 страни

30% от чужбина

Експозициите от областта на 

електрониката, автоматизацията и 

измервателната  техника посетиха 

на  панаира 11 310 регистрирани 

търговски посетители.

Измерване, контрол, автоматизация и 
контрол на технологията

Partner:Partner:Partner: Electrical and Electronic Association of the Czech Republic



Цялостна система за решения в областта

на транспорта и логистиката

Основни отрасли

Транспортна техника • Манипулационна техника • 

Техника за складиране • Машини за сглобяване и 

оборудване • Опаковъчни материали и опаковъчна 

техника • Услуги за транспорта • Телематика, 

комуникационни, информационни и управляващи 

системи за логистика • Изследвания, развой, инженерни 

и проектантски услуги за логистика

Транспорт и логистика 2015

92 фирми - изложители от 6 страни

39,5%  чуждестранни изложители

Най-голямо чуждестранно участие: Полша, Германия, Словакия

Към панаира проявиха интерес  4 503 регистрирани професионални посетители.

8-ми Международен панаир за транспорт и логистика



Международен панаир за технологии за опазване на околната среда

Основни отрасли

Въздухотехнически оборудвания • Помпени станции • 

Химическо-физикална обработка на водата • 

Технологии за пречиствателни станции на отпадъчни 

води • Химическо-физикална обработка на отпадъчни 

води • Пречиствателни станции на отпадъчните води• 

Преработка и  използване на отпадъци • Опазване на 

земята и околната среда • Екологични технологии за 

промишлеността • Премахване на стари екологични 

натоварвания • Измерителна и регулационна техника 

за контрол на околната среда • Машини за 

промишлено почистване и измиване • Изследване, 

услуги, литература, екологични организации

ENVITECH 2015

42 фирми-изложители от 6 страни

43% от чужбина

Най-голямо чуждестранно участие:  Китай, Франция и Германия

Към панаира проявиха  интерес  1613 регистрирани професионални посетители.



ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗЛОЖИТЕЛИ

MSV 2016 - най-голямо чуждестранно 
участие

� Германия   276 изложители

� Китай          150 изложители

� Словакия      85 изложители

� Италия          61 изложители

� Австрия         47 изложители

� Швейцария  34 изложители

� Полша           27 изложители

� Франция       21 изложители

ЧУЖДЕСТРАНН ПОСЕТИТЕЛИ

MSV 2016

� Словакия 76,0%

� Германия   3,6%

� Унгария      3,3%

� Полша         3,1%

� Китай           2,4%

� Русия            1,9%

� Австрия        1,7%

� Италия          1,0%



MSV и IMT 2016 заедно с технологичните панаири FOND-EX, 

WELDING, PLASTEX и PROFINTECH

Изложители

1 708 фирми-изложители от 34 страни

850 чуждестранни изложители, т.е.  50%

Най-голямото чуждестранно участие: 

Германия 276 фирми, Китай 150 фирми, 

Словакия 85 фирми, Италия 61 фирми, 

Австрия 47 фирми, Швейцария 34 фирми 

� 92% от изложителите установени контакти 

с потенциални местни или чуждестранни 

клиенти

�27% от изложителите сключиха или 

разработиха нови поръчки

�82% взе решение да участва в следващото 

издание



Посетители

84 210 посетители от 52 страни

7 917 регистрирани посетители от чужбина -

най-много от Словакия, Германия, Унгария, 

Полша, Китай, Русия, Австрия и Италия

� 79% от посетителите решават или 

съвместно вземат решение за инвестиции и 

покупки

� 72% от посетителите са редовни гости на 

панаира

� 18% напълно нови посетители

� 84% от посетителите планират да посетят 

следващото издание



Оценка 2016

Потвърди  миналогодишния оптимизъм по отношение на бъдещето на 

фирмата сред  посетителите, така и изложителите. 70% от посетителите и 

90% от изложителите очакват през следващите години растеж на фирмата.

През 2016 г. значително се увеличи цялостната удовлетвореност от панаира сред посетителите   

и  сред изложителите

� Сред изложителите са повиши  делът от 72% на 84%, а делът на определено удовлетворени 

от 21% до 36%

� Изложителите бяха  доволни от увеличаването на броя на чуждестранните посетители в 

сравнение с 2015 г. 

� 81% от изложителите посочиха посетителите като правилна клиентела за нуждите на 

фирмата им.

� Делът  на доволните клиенти е нараснал от 81% до 86%. Делът на  определено доволни 

посетители е нараснал от 36% до 49%

� Посетителите ценят увеличаването на броя на чуждестранните изложители



Организатор

Панаири Бърно, Inc.

Výstaviště 405/1

CZ - 603 00 Brno

www.bvv.cz

Секретариат на екипа MSV

тел:. +420 541 152 926

факс: +420 541 153 044

Е-мейл: msv@bvv.cz

Организация на панаира MSV

Карин Броучкова 

тел:. +420 541 152 936

Е-мейл: kbrouckova@bvv.cz

Михалис Бусиос

тел:. +420 541 152 927

Е-мейл: mbusios@bvv.cz

Андреа Крейчова

тел:. +420 541 152 976

Е-мейл: akrejcova@bvv.cz

Kontakty

Изграждане на експозиции и услуги 

за изложителите

Роберт Гроф

тел:. +420 541 152 874

Е-мейл: rgrof@bvv.cz

Печат и връзки с обществеността

Jiri Erlebach

тел:. +420 541 152 836

Е-мейл: jerlebach@bvv.cz

Настаняване

Jana Hirlíková

тел:. +420 723 858 174

+420 541 152 775

Е-мейл: jhirlikova@bvv.cz

Представител за България

Наталие Раева

тел.: +420 604 21 11 75

Е-мейл:raevova@gmail.com

www.bvv.cz/msv

Никола Лековски

тел:. +420 541 153 029

Е-мейл: nlekovski@bvv.cz

Петър Малиняк

тел:. +420 541 152 720

Е-мейл: pmalinak@bvv.cz

Радка Свободова

тел:. +420 541 153 020

Е-мейл: rsvobodova@bvv.cz

Организация на панаира Транспорта 

и Логистиката

Павел Докладал

тел:. +420 541 152 571

Е-мейл: pdokladal@bvv.cz

Организация на панаира ENVITECH

Павел Докладал

тел:. +420 541 152 571

Е-мейл: pdokladal@bvv.cz
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„ПАНАИРИ БЪРНО” АД - 2017, 2018

GO - Международно изложение за туризма

REGIONTOUR - Международно изложение за 

регионален туризъм

http://www.bvv.cz/en/go-regiontour/

KABO - Международно изложение на обувки и кожени 

изделия,

STYL - Международно изложение на модата 

http://www.bvv.cz/en/styl-kabo/

SALIMA - Международен гастрономичен салон

VINEX - Международно винарско изложение

http://www.bvv.cz/en/salima/

MOBITEX - Международно изложение на мебелите

http://www.bvv.cz/en/mobitex/

TECHAGRO - Международно изложение за 

замеделска техника

http://www.bvv.cz/en/techagro/

SILVA REGINA - Международно 

лесотехническо и ловностопанско изложение 

http://www.bvv.cz/silva-regina/

MSV - Международен панаир за инженерна 

индустрия

http://www.bvv.cz/en/msv/

WOOD-TEC - Международно изложение на 

мебелната и дървообаротваща промишленост 

http://www.bvv.cz/en/wood-tec/


