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1 631 vystavujících firem ze 32 zemí

803 zahraničních vystavujících firem, tj. 49,2 %

Největší zahraniční účasti

Mezinárodní účast

FAKTA A ČÍSLA 2017 > VYSTAVOVATELÉ

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, 
Indie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Německo  
247 vystavovatelů

Slovensko  
80 vystavovatelů

Itálie  
74 vystavovatelů 

Indie  
73 vystavovatelů

Čína  
71 vystavovatelů

Rakousko 
41 vystavovatelů

Rusko  
41 vystavovatelů

Jižní Korea 
27 vystavovatelů
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FAKTA A ČÍSLA 2017

MSV 1 474 vystavovatelů

Transport a Logistika 116 vystavovatelů

ENVITECH 41 vystavovatelů

Vystavovatelé podle oborů
Důlní, hutní, keramická, sklářská technika a slévárenství 2,6 %

Materiály a komponenty pro strojírenství 12,2 %

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace 7,1 %

Plasty, pryže, kompozity, chemie pro strojírenství 11,6 %

Kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, svařování, povrchové úpravy 35,7 % 

Energetika a silnoproudá elektrotechnika 2,2 %

Elektronika, automatizace, měřicí technika 8,6 %

Výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby 10,8 %

Transport a Logistika 6,7 %

ENVITECH 2,5 %

10. ročník průřezového projektu, který akcentuje  
využití průmyslové automatizace v jednotlivých oborech veletrhů.

295 vystavovatelů z 15 zemí, 25 % ze zahraničí

¾ návštěvníků považují téma průmyslové automatizace  

za atraktivní.

Elektrotechnická asociace 
České republiky

Partner: 

FAKTA A ČÍSLA 2017 > VYSTAVOVATELÉ
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81 836 návštěvníků ze 60 zemí

8 369 registrovaných zahraničních návštěvníků, tj. 10,23 %

Akreditovalo se 399 novinářů ze 6 zemí, 35 ze zahraničí.

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

Přehled zastoupených zemí
Austrálie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Britské Panenské ostrovy, Bulharsko, 
Česká republika, Čína, Dánsko, Filipíny, Finsko, Francie, Ghana, Gruzie, 
Guernsey, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní 
Korea, Jordánsko, Kanada, Kuba, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Nizozemské Antily, 
Omán, Pákistán, Pitcairnovy ostrovy, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Rusko, SAE, Saúdská Arábie, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka, 
Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Turkmenistán, 
Ukrajina, USA, Velká Británie

FAKTA A ČÍSLA 2017 > NÁVŠTĚVNÍCI
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Nejvíce zastoupené obory
Materiály a komponenty pro strojírenství • Zařízení pro kovoobrábění, tváření a svařování • Technologie povrchových úprav • 

Nářadí, nástroje • Hydraulika a pneumatika • Elektrotechnika, elektronika • Plasty

Více než 80 % návštěvníků zaregistrovalo přítomnost indických firem. Polovinu z těch, kteří se byli na jejich expozice 

podívat, jejich nabídka zaujala. 15 % z nich má zájem s nimi obchodovat.

Více než 70 % vystavovatelů zaregistrovalo přítomnost indických firem. Přibližně třetinu z těch, kteří se byli na jejich 

expozice podívat, jejich nabídka zaujala. Přibližně 20 % z nich má zájem s nimi obchodovat.

70 významných průmyslových firem 
Centrální expozice v pavilonu A1, další indičtí vystavovatelé 

umístěni dle oborů v pavilonech B, E, F, G2, P a Z.
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PRŮMYSL 4.0 3D TECHNOLOGIE

FINAL REPORT 2017

67 % vystavovatelů a 61 % návštěvníků zaregistrovala  

na veletrhu téma Průmyslu 4.0.

Více než polovina vystavovatelů a 71 % návštěvníků pak považuje Průmysl 4.0 za 
přelomovou strategii, která přinese do budoucna rozhodující konkurenční výhodu.

3D TECHNOLOGIE
Téma 3D technologie na veletrhu zaregistrovalo 85 % návštěvníků a 78 % vystavovatelů.



TRANSFER TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

PACKAGING LIVE



ELEKTROPARK

JOBFAIR



FINAL REPORT 2017

HODNOCENÍ VELETRHŮ

Potvrzuje se dlouhodobě vysoká spokojenost 

návštěvníků i vystavovatelů. Celkově bylo s veletrhem 

spokojeno 82 % vystavovatelů. Podíl spokojených 

návštěvníků stoupl meziročně z 86 % na 89 %.  

Jde o nejlepší výsledek za posledních 5 let. 

Mezinárodní strojírenský veletrh dále posílil svou pozici v evropském konkurenčním 
prostředí a je nadále mezi vystavovateli a návštěvníky považován za nejdůležitější 
veletrh daného zaměření.

Dle průzkumů IPSOS vnímali vystavovatelé i návštěvníci vývoj veletrhu z hlediska 
byznysového pozitivně.  Přibližně třetina návštěvníků a vystavovatelů vnímá zlepšení 
tohoto přínosu.

Výrazný posun kupředu zaznamenala spokojenost s počtem získaných kontaktů 
a uzavřených obchodů na veletrhu.
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HODNOCENÍ > VYSTAVOVATELÉ

Většina vystavovatelů považuje účast na MSV za jeden 

z nejvýznamnějších marketingových nástrojů.
 

98 %  vystavovatelů navázalo kontakty s potenciálními 

tuzemskými či zahraničními zákazníky.

79 %  vnímalo kontakty jako hlavní přínos účasti na veletrhu.

31 % vystavovatelů uzavřelo či rozjednalo nové zakázky.

88 %  očekává ve své firmě v příštích letech růst.

86 % je rozhodnuto zúčastnit se příštího ročníku.

Spokojenost 
•	 s organizací veletrhu  8,2
•	 s propagací veletrhu 8,1
•	 se strukturou návštěvníků  7,6
•	 s úrovní poskytovaných služeb 7,3
•	 s počtem navázaných kontaktů  7,2

(průměrná spokojenost na škále 1–10)
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STRUKTURA VYSTAVOVATELŮ

Kam směřuje produkce vystavovatelů
Strojírenský průmysl 79 %

Automobilový průmysl 58 %

Letecký průmysl 18 %

Elektrotechnický průmysl 14 %

Potravinářství 11 %

Stavebnictví 9 %

Chemický průmysl 8 %

Energetika 7 %

Vojenský průmysl 6 %

do 25 výrobci asociace 
a organizátoři 
účasti

obchodníci26–250

nad 250

15,5 %

37,4 %

47,1 % 44,6 %

47,2 %

8,2 %

Velikost vystavujících firem 
podle počtu zaměstnanců
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HODNOCENÍ > NÁVŠTĚVNÍCI

Jako hlavní přínos veletrhu vnímá více než polovina 

návštěvníků novinky, nové technologie a kontakty.

Návštěvníci byli letos výrazně spokojenější s počtem 

získaných kontaktů a uzavřených obchodů než  

v minulých letech.

71 %  návštěvníků očekává ve své firmě v příštích letech růst.

88 % návštěvníků plánuje navštívit příští ročník.

Spokojenost 
•	 s odbornou úrovní veletrhu 8,4
•	 s kvalitou vystavených produktů a služeb 8,2
•	 s přítomností významných firem z oboru 7,8
•	 s množstvím vystavených novinek 7,5

(průměrná spokojenost na škále 1–10)
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NÁVŠTĚVNOST WEBU

Návštěvnost internetových stránek www.bvv.cz/msv v období 1. 8.–20. 10. 2017

FACEBOOK

Počet unikátních návštěvníků: 128 845

Země  Návštěvy Návštěvy v %
Česká republika 185 279 74,73

Slovensko 20 167 8,13

Německo 11 456 4,62

Polsko 3 638 1,47

Itálie 2 503 1,01

Rakousko 2 449 0,99

USA 2 001 0,81

Indie 1 848 0,75

Velká Británie 1 763 0,71

Rusko 1 729 0,70

15 000

15.8.

ZÁŘÍ ŘÍJEN
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 03 05 07 09 11 13

29.8. 12.9. 26.9. 10.10.

30 000

20 000

10 000

Návštěvy
247 941

Uživatelé
128 845

Zobrazení stránek
1 011 491

Počet stránek na jednu návštěvu
4,08

Průměrná doba trvání návštěvy
00:02:10

% nových návštěv 
45,74

Celkový dosah stránky v období 
od 9. září do 13. října: 291 337.

organic
paid
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STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ

Strojírenství 54,0 %

Automobilový průmysl 9,6 %

Elektrotechnika 6,4 %

Plasty, gumárenství, chemie 4,4 %

Školství, věda, výzkum 3,4 %

Energetika 2,1 %

Obchod 2,0 %

Hutnictví a slévárenství 1,9 %

Lehký průmysl 1,6 %

Stavebnictví 1,4 %

IT a komunikace 1,4 %

Bankovnictví a pojišťovnictví 1,1 %

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
Obory působnosti odborných 
návštěvníků – nejvíce zastoupené

Kovoobráběcí a tvářecí stroje 17,5 %

Elektronika, automatizace a měřicí technika 10,7 %

Přesné nástroje pro obrábění 9,5 %

Nářadí 7,2 %

Pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika 6,6 %

Svařovací technika 6,1 %

Povrchové a tepelné úpravy 5,0 %

Plastové výrobky a polotovary 4,7 %

Hutní polotovary a výrobky z kovů 4,2 %

Ložiska, převody, spojky, brzdy, mazací systémy 4,2 %

Výzkum, vývoj, transfer technologií 4,2 %

Plastikářské stroje a zařízení 4,1 %

Obalové materiály, balicí stroje pro průmysl, obaly 2,8 %

Energetika 2,6 %

Slévárenství 2,2 %

Chemický průmysl 1,8 %

Manipulační a skladovací technika 1,6 %

Ekotechnika 1,6 %

Silnoproudá elektrotechnika 1,3 %

Finanční a jiné služby 1,3 %

Důlní, hutní, keramická a sklářská technika 0,8 %

Zdroje: Marketingové průzkumy Ipsos. Údaje z registrace 
odborných návštěvníků

79 %  návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje  

o investicích a nákupech

79 % návštěvníků byli stálí hosté veletrhu

12 % zcela nových návštěvníků
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116 vystavujících firem z 9 zemí

27,6 % ze zahraničí

8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Největší zahraniční účasti
Slovensko, Německo, Rusko

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Finsko, Itálie, Litva, Německo, Polsko, 
Rusko, Slovensko, Tchaj-wan

Nejvíce zastoupené obory
Obalové materiály a obaly, balicí stroje pro průmysl  
• Skladovací technika a provozní vybavení • Transportní 
zařízení • Manipulační zařízení • Telematika, komunikační, 
informační a řídicí systémy pro logistiku 

do 25 výrobci

obchodní firmy26–250

nad 250

Velikost vystavujících firem 
podle počtu zaměstnanců

O veletrh projevilo zájem 3 600 registrovaných odborných návštěvníků.

54,9 % 41,1 %

58,9 %37,8 %

7,3 %

TRANSPORT A LOGISTIKA 2017
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ENVITECH 2017

41 vystavujících firem z 8 zemí

53,6 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Indie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, 
Rakousko, Slovensko, Velká Británie

Nejvíce zastoupené obory
Vzduchotechnická zařízení • Stroje pro průmyslové 
čištění a mytí • Technologie pro čistírny odpadních vod • 
Zpracování a využití odpadu • Technologie úpravy pitné, 
užitkové a technologické vody

do 25 výrobci

obchodní firmy26–250

Velikost vystavujících firem 
podle počtu zaměstnanců

O veletrh projevilo zájem 1 310 registrovaných odborných návštěvníků.

46,7 %

46,7 %

53,3 %53,3 %

Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí
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Soutěž o nejlepší inovační exponáty Mezinárodního strojírenského veletrhu

Kritéria hodnocení: novost exponátu, míra invence, řád inovace, odlišnost hlavní funkce, odlišnost doplňkových funkcí
Přihlášené exponáty hodnotila expertní hodnotitelská komise pod vedením doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D., 
děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Kategorie: Inovační komponent ve strojírenství

Kuličkový šroub 
Výrobce/vystavovatel: KSK Precise Motion, a.s. 
Kuličkový šroub s novým typem převáděcích elementů, 
kdy tyto nejsou do matice vkládány, ale vstřikovány 
z plastu přímo do otvorů v matici. Tím je dosaženo pod-
statně přesnějšího napojení převáděcího elementu na 
závit matice. Takový kuličkový šroub má výrazně lepší 
vlastnosti, týkající se kvality chodu, hlučnosti a možné 
maximální rychlosti. Pro tento typ kuličkového šroubu 
byla kromě samotných převáděcích elementů vyvinuta 
i unikátní technologie pro jejich výrobu v těle matice. 

Výhodou pro výrob-
ce jsou pak nižší 
výrobní náklady, 
díky podstatnému 
zkrácení času mon-
táže, při vyšší kvali-
tě produktu.

Kategorie: Inovace v transportu a logistice 

ErgoPack Air 740-580 
Výrobce: ErgoPack Deutschland GmbH 
Vystavovatel: ALTEG Bohemia s.r.o. 
Unikátní ergonomický systém páskování palet, umístě-
ných ve výšce.
Díky výškově nastavitelnému Air systému mohou být 
ergonomicky svázány i palety umístěné ve výšce  
a to ve vzpřímené poloze, bez nutnosti ohýbání. 

Toto umožňuje paten-
tovaný plovoucí dvo-
jitý vodicí řetěz, který 
lze plynule nastavit 
až do výšky 580 mm. 
Kromě toho je u této 
verze zajištěna auto-
matická detekce šířky 
palety ultrazvukovými 
snímači.  

Kategorie: Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní 
spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR 
a na Slovensku 

WeldPrint MCV 5X 
Výrobce/vystavovatel: KOVOSVIT MAS, a.s. 
Stroj WeldPrint MCV 5X spadá do kategorie hybrid manu-
facturing. Aditivní a substraktivní technologie je integro-
vána do jednoho pracovního prostoru. Vývoj stroje pro-
běhl ve spolupráci s RCMT (FS CVUT). Technologii a stroji 
byl udělen patent č. 306654 s názvem: Způsob vytváření 
kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení 

k provádění 
tohoto způso-
bu. Materiál je 
nanášen pomocí 
modifikovaného 
elektrického ob-
louku.

Vyhlašovatelé 
soutěže:

Organizátor: 

MSV 2017

Soutěž o nejlepší inovační exponáty 
Mezinárodního strojírenského veletrhu

ZLATÁ MEDAILE MSV 2017 > OCENĚNÉ EXPONÁTY
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Kategorie: Inovační zpracovatelská technologie 

Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu 
s obsahem nanovláken 
Výrobce/vystavovatel: Technická univerzita v Liberci 
Linka využívá novou technologii výroby lineárního 
kompozitního materiálu s obsahem nanovláken pomocí 
zvlákňování ve střídavém elektrickém poli. Jedná se 
o výrobu unikátního vlákenného produktu využívající-
ho výjimečných vlastností nanovlákenných materiálů. 
Tento nový kompozitní vlákenný materiál vhodně kom-
binuje vlastnosti vláken nosného jádra, která zajišťují 
požadovanou pevnost, společně s nanovlákny pláště, 
která dodávají materiálu jeho specifické vlastnosti. Vy-
víjené lineární, a z nich vyrobené plošné i trojrozměrné 
kompozitní materiály si nacházejí uplatnění v různých 
aplikacích – filtrace, čištění odpadních vod, medicínské 
aplikace, speciální technické textilie aj.

Kategorie: Inovace v automatizační technice 

Werth TomoScope® XS 
Výrobce: Werth Messtechnik GmbH 
Vystavovatel: PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
Werth TomoScope® XS je souřadnicový měřicí stroj se 
senzorem pro počítačovou tomografii. Jeho předností je 
rychlé měření a digitali-
zace plastů, lehkých kovů 
a grafitových částí pomo-
cí počítačové tomografie. 
Dále je to kompletní 
design v kombinaci s níz-
kými provozními náklady 
a nízká hmotnost. Je 
použitelný především 
v leteckém průmyslu 
i v medicíně.

Kategorie: Inovace výrobního stroje 

ULS 100 RB 
Výrobce/vystavovatel: ŠMERAL Brno, a.s. 
Nové originální konstrukční řešení stroje ULS 100. 
Koncept je revoluční 
zejména ve smyslu bez-
vůlového uložení pra-
covních válců a jejich 
hydraulické rychlovýmě-
ny. Druhou významnou 
inovací stroje je změna 
konstrukce přenosu 
krouticího momentu.

Čestné uznání hodnotitelské komise
Kategorie: Inovační zpracovatelská technologie

Briketovací lis, typové označení: iSwarf 800 
Výrobce/vystavovatel: BRIKLIS, spol. s r.o. 
Briketovací lis pro lisování kovových odpadů z obrábění. 
Ve vztahu k výkonu energeticky velmi úsporný. Stroj je 
chráněn užitným vzorem a patentem. Vysoká úroveň 
diagnostiky a automatizace stroje. Vysoký stupeň pro-
lisování a nízká zbytková vlhkost briket umožňuje bez-
problémové zužitkování v peci.

Zlaté medaile za celoživotní tvůrčí technic-
kou práci a dosažené inovační činy
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
Profesor Hosnedl celý svůj odborný život věnuje vědec-
ké činnosti v oboru konstruování výrobních strojů a za-
řízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční 
vědní disciplíny Engineering Design Science, ve které 
se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v za-
hraničí. Pan profesor se neúnavně věnuje studentům, 
jimž předává nejnovější poznatky z oboru. V oblasti 
vědecké činnosti je stále aktivní a i na tomto poli zane-
chal svoji významnou stopu. 
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ŘEKLI O VELETRHU

Když se daří ekonomice, firmám, daří se i veletrhu. Vy-
stavovatelé přivezli letos opět úžasné exponáty. Toto 
není český veletrh, je to mezinárodní a skutečně globální 
veletrh, který potvrzuje, že Česká republika je součástí 
globální ekonomiky.
Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno

Jsem na brněnském veletrhu téměř jako inventář, protože 
sem jezdím pravidelně a jezdím sem rád. Vážím si práce 
těch, kdo Mezinárodní strojírenský veletrh organizují.
Miloš Zeman, prezident České republiky

Těší mne, že máme nepřetržitou tradici 59 ročníků Mezi-
národního strojírenského veletrhu, a jsem hrdý na to, že 
právě tady v Brně máme takovýto krásný výstavní areál, 
který je vrchovatě naplněn účastníky právě této akce.
Bohuslav Sobotka, premiér Vlády ČR

I přes všechny moderní komunikační technologie stále 
zůstává důležitý osobní kontakt, důvěra a ona chemie 
mezi partnery, která je v obchodě nepostradatelná. 
Mezinárodní strojírenský veletrh je ideální příležitost pro 
prodlužování starých přátelství a vznik nových.
Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR 

Bylo mi potěšením navštívit brněnský Mezinárodní strojí-
renský veletrh. Je to jeden z nejdůležitějších a nejprestiž-
nějších průmyslových veletrhů nejen ve střední a východ-
ní Evropě, ale na celém světě.
C.R. Chaudhary, ministr průmyslu a obchodu Indie

MSV je vždycky místem, kde se ukáže, jak firmy umějí 
přetavit výsledky výzkumu a vývoje do konkrétních řeše-
ní. Je to i dobrá zpětná vazba, protože je tady vidět, jak 
velký důraz inovativní firmy kladou právě na spolupráci 
s výzkumem. Jako každý rok je tady hodně zajímavého, 
co se nedá projít během jednoho půldne, takže si musím 
vybírat a určitě o mnoho zajímavého přijdu.
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu  
a výzkum

Před dvěma lety jsme měli jako město možnost převzít 
akciové podíly ve společnosti Veletrhy Brno. A jsem velmi 
rád, že se toto rozhodnutí ukazuje jako správné. Musím 
říci, že se to pozitivně podepisuje i na ekonomice města.
Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brna

Děkuji MSV Brno! Bylo velkou ctí být partnerskou zemí 
Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 a věřím,  
že to je začátek dlouhodobé spolupráce.
Tarvinder Singh Bhasin, ředitel EEPC India

Účast téměř devadesáti firem na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu je vítanou příležitostí pro budoucí rozvoj 
společného obchodu. Ve dvacátých letech minulého 
století byly značky jako Baťa nebo Jawa běžným pojmem 
v indickém slovníku. Před sametovou revolucí bylo Česko-
slovensko druhým největším exportérem v oblasti obran-
ného průmyslu. V současné době využívá Indie jen 0,5 % 
českého dovozu. Vidím zde velký obchodní potenciál.
Krishan Kumar, velvyslanec Indie v České republice

Jsem šťasten, že se sněm tak jako vždy koná při MSV, 
a jsem rád, že je výstaviště plné. Především politici by si 
měli veletrh prohlédnout a vidět, jak vypadá český prů-
mysl, jak vypadá průmysl 4.0 a jaká je budoucnost této 
země. Letošní MSV je mimořádně úspěšný tím, že tady je 
1630 firem ze 32 zemí, a dokazuje, že se naše firmy posu-
nuly v průmyslu 4.0 hodně daleko. 
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

MSV v Brně představuje jeden z nejvýznamnějších a nej-
reprezentativnějších veletrhů organizovaných ve střední 
Evropě. Slovensko letos patří mezi tři největší vystavova-
tele s počtem 80 prezentujících se subjektů. Ministerstvo 
hospodářství SR vysoce oceňuje práci organizátorů 
veletrhu a pevně věří, že i tento 59. ročník přinese nové 
příležitosti k navázání spolupráce a k prohloubení již exis-
tujících vztahů.
Vojtech Ferencz, tajemník Ministerstva hospodářství  
Slovenské republiky



OČIMA VYSTAVOVATELŮ

Radim Horák, Business Development Specialist,  
ABRA Software a.s.
Vystavujeme tady druhým rokem a hlavním důvodem je 
zaměření MSV na Průmysl 4.0. Veletrh nám přináší přímé 
kontakty s návštěvníky, zároveň se tu setkáváme s našimi 
stávajícími klienty a aktivně oslovujeme firmy, u kterých 
vidíme potenciál pro spolupráci. Jsme zde aktivní také 
v rámci různých doprovodných akcí a zkrátka jsme vidět 
v prostředí průmyslu a automatizace, což je pro nás důleži-
té, protože chceme být vnímáni odbornou veřejností  
jako firma, která přispívá k rozvoji Průmyslu 4.0. 

Jan Sovák, jednatel, Bee Interactive s.r.o.
Veletrh je pro nás důležitý z hlediska propagace vlastního 
produktu EasyCargo – softwaru, který slouží k efektivnímu 
plánování nakládky kamionů a kontejnerů. Naši zákazníci nás 
dosud nacházeli pouze na webu, takže jsme se rozhodli oslo-
vit jiným způsobem další skupinu lidí, která o našem řešení 
dosud neslyšela. V tomto ohledu nám veletrh hodně pomohl, 
řada lidí se u nás na stánku zastavila a zajímala se o detaily. 

Tomáš Keprta, manažer marketingu,  
ČKD BLANSKO-OS, a.s. a TOS KUŘIM-OS, a.s.
Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu 
hodnotím jednoznačně pozitivně, návštěvnost byla silnější 
než na známém veletrhu EMO. Na obchodní jednání přijelo 
velké množství odborníků, zavedených partnerů apod. 
Nemůžeme si stěžovat ani na velké množství potenciálních 
nových partnerů. Probíhala jednání přímo o jednotlivých 

nových strojích těchto dvou společností. Nejvíce zájmu 
bylo z ČR a Slovenska, navštívily nás delegace z Indie 
i z anglicky mluvících zemí. Firmy byly s účastí spokojeni.

Jiří Malůš, DATRON-TECHNOLOGY s.r.o., Slovensko
S naší účastí jsem spokojený, zejména od úterý do čtvrt-
ka k nám na stánek přišlo velké množství lidí. V Brně 
vystavujeme pravidelně na stálém místě, zákazníci se 
k nám vracejí a stává se, že po druhé nebo třetí návštěvě 
i kupují. To mne posiluje v tom, že má smysl se veletrhu 
účastnit. Je to i signál pro zákazníky, že jednají se spo-
lehlivým a zaběhnutým partnerem, jehož produkty jsou 
k použití na delší dobu. 

Jan Ponížil, zakladatel, DONGSHIN CE
Zastupujeme tu jakožto nová dceřiná společnost korej-
skou firmu s padesátiletou tradicí. Brno je pro nás před-

premiérou před pondělní premiérou v Německu.  
Na českém a slovenském trhu chceme oslovit hlavně zá-
kazníky z oblasti automobilového průmyslu. Na veletrhu 
jsme zaznamenali zajímavé reakce, neboť DONGSHIN 
se v Evropě prakticky nikdy neprezentoval a pro mnohé 
návštěvníky byly naše vstřikovací stroje překvapením, 
jak z hlediska designu, tak rychlosti. 

Tomáš Střelský, ředitel pro středo- a východoevropský 
trh, Egbert Taylor Group Limited
Akce svým rozsahem a návštěvností patří k největším, 
kterých jsme se zúčastnili. Naše očekávání bylo určitě 
splněno, pokud jde o rozsah PR a mediálního pokrytí. 
Konkrétní obchodní případy akce zatím nepřinesla, nic-
méně naše exponáty vyvolaly řadu pozitivních reakcí. 
Služby BVV byly zcela v pořádku. Možná je jen škoda,  
že veletrh ENVITECH nemá samostatný pavilon.
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Klaus Reinauer, obchodní ředitel, EPPINGER GmbH
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsme 
se zúčastnili poprvé. Byli jsme překvapeni, jak velký 
zájem byl o naše produkty. Expozici navštívilo hod-
ně lidí a zajímali se živě o exponáty firmy EPPIN-
GER. Také se vydařila řada obchodních schůzek. 
Příští rok se na výstaviště do Brna určitě vrátíme.

Michal Žáček, prodej robotů, FANUC Czech s.r.o.
Strojírenský veletrh se pro firmu vydařil, kromě za-
vedených zákazníků nás navštívili další potenciální 
klienti. Navázali jsme s nimi nové kontakty, které 
samozřejmě vyhodnotíme až za několik týdnů po 
veletrhu. Těšilo nás, že stánek byl stále v obležení, 
protože jsme prezentovali roboty při práci. 

Martin Ježek, obchodně technický zástupce,  
FlexLink Systems s.r.o.
Po sedmi letech jsme se vrátili na veletrh jako vysta-
vovatelé. Naši účast na MSV hodnotíme velice pozi-
tivně, ať už z hlediska prostředí, servisu či návštěv-
nosti. Za tři nejrušnější dny jsme získali na padesát 
nových kontaktů. Využili jsme přítomnosti v Brně 

také k návštěvě stánků našich partnerů a konkuren-
ce. Je to dobrá úspora času, protože všichni jsou 
na jednom místě. Jsme rádi, že jsme tady, a věříme 
v pozitivní ohlas.

František Pán, obchodní zástupce, GALIKA AG
Našemu hospodářství se vede dobře, což se ukáza-
lo i na strojírenském veletrhu. V expozici jsme měli 
denně v průměru 80 jednání, navštívili nás i zá-
stupci firem, které vůbec neznáme. Dokonce jsme 
s jednou firmou z ČR a druhou ze Slovenska uzavře-
li ihned na místě smlouvu o prodeji. Navštívili nás 
i zahraniční zájemci o stroje, a to z Ukrajiny, Polska 
a Chorvatska. S veletrhem jsme spokojeni.

Marek Sucharda, ředitel, HARTING s.r.o.
V tuto chvíli nemáme všechny podklady pro to, aby-
chom mohli seriózněji zhodnotit všechny aspekty 
naší účasti na MSV 2017, ale můj osobní dojem je 
pozitivní. Oceňuji zvýšenou aktivitu organizátorů 
v oblasti obecné prezentace veletrhu, zajištění 
účasti čelních představitelů státní i podnikatelské 
sféry a pokračující koncept partnerské země. 

Peter Šebök, obchodní ředitel, IMEXIM TS, a.s.
Z letošního ročníku veletrhu máme dobrý dojem, 
náš návrat po dlouhých letech do Brna je velmi po-
zitivní. Určitě přijedeme příští rok zase. Návštěvnost 
v naší expozici byla vysoká. Měli jsme velmi zajíma-
vá jednání, která byla navíc velmi produktivní. Zá-
jemci k nám chodili cíleně, i když jsme se letos pre-
zentovali s novou značkou. Veletrh se firmě velmi 
vydařil. Ze všech stran je cítit, že se strojařině daří. 

Petr Heinrich, technický ředitel, KOVOSVIT MAS, a.s.
Vnímám letošní MSV velice pozitivně a myslím, že 
pro KOVOSVIT je to velmi úspěšný ročník. Jsem tady 
celý týden a dělám podporu pro obchod, protože 
letos představujeme vícero strojů. Velký zájem byl 
o naši novou hybridní technologii, lidé se u nás za-
stavují, ptají se a přemýšlejí, k čemu by tuto techno-
logii mohli využít ve svých výrobách. Pár zajímavých 
aplikací jsme tu se zákazníky už projednali a po 
veletrhu budeme v jednáních pokračovat.

Vít Hněvkovský, marketingový manažer,  
KUBOUŠEK EU holding a.s.
Na našem stánku jsme zaznamenali zájem zákaz-
níků o novou unikátní technologii, která se hodně 
využívá u designových výrobků či v automobi-
lovém průmyslu a která dokáže otisknout téměř 
97 procent z formy, což je u vstřikovacích strojů 
výborný výsledek. S veletrhem jsme z hlediska 
návštěvnosti spokojeni, zejména se středou, což je 
tradičně nejnavštěvovanější den. I další dny včet-
ně pondělí však vycházely v meziročním srovnání 
velice dobře.
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Vlastimil Zelenka, aplikační inženýr, LASCAM systems 
s.r.o.
Byli jsme spokojeni s hojnou účastí návštěvníků, kteří se 
zajímali hlavně o systémy pro laserové čištění. Toto téma 
jsme podpořili přednáškou, po které se na našem stánku 
dokonce vytvořila fronta. Velký zájem jsme zaznamenali 
v plastikářském průmyslu o řešení pro ořez plastových 
vtoků, kde máme hodně poptávek. Už teď mohu říct, že 
jsme před podepsáním objednávek, takže v tom veletrh 
naplnil naše očekávání.

Ondřej Svoboda, ředitel, Misan s.r.o.
Návštěvnost letošního veletrhu byla nadprůměrná. 
Potěšila mne i vysoká účast středních a vysokých škol, 
neboť potřebujeme zájem studentů, z nichž se budou 
rekrutovat pracovníci firmy. Vhodně bylo také zvoleno 
zaměření této prestižní akce na automatizaci. Firma by 
si přála toto téma zachovat i v budoucích ročnících MSV. 
Veletrh nám slouží k získání nových kontaktů, což se 
v Brně podařilo. 

David Emler, obchodní ředitel, Nexnet, a.s.
Veletrh se pro firmu velmi vydařil, byl větší počet ná-
vštěvníků než minulý rok. Proto navštívilo expozici také 
více lidí. Mohu říct, že byl také výrazně vyšší počet 
kontaktů než v minulém ročníku. Veletrh bych zhodnotil 
jako jeden z nejúspěšnějších vůbec. 

Pavel Matoška, ředitel, PENTA TRADING, spol. s r.o.
Naše firma je se svou účastí spokojena. V Brně už ne-
musíme takříkajíc zákazníky chytat, ale chodí k nám 
sami. Umožnila to změna charakteru strojírenského 
veletrhu, to znamená, že jsme pravidelně na jednom 
místě, a proto nás navštěvují i noví potenciální klienti, 
kteří dostanou reference od našich stálých zákazníků. 

Miroslav Mašek, jednatel, PILOUS – pásové pily,  
spol. s r.o.
Jako vždy naše firma představila na strojírenském 
veletrhu v Brně novinky. Přišlo více návštěvníků než 
v minulém ročníku 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. Nejen 
naší firmě, ale i ostatním se ekonomicky daří, což uka-
zuje právě brněnský veletrh. Strojírenského veletrhu se 
účastníme od roku 1992 každý rok pravidelně a nedove-
deme si představit, že bychom příště nepřišli.

Petr Mikota, vedoucí prodeje, PROFIKA s.r.o.
Naše firma je se svojí účastí velmi spokojena, příští rok 
se do Brna určitě vrátíme znovu. Naši expozici v pavi-
lonu P navštívilo více lidí než loni. Veletrhy využíváme 
také k pořádání obchodních schůzek, naši partneři sem 
za námi rádi přijedou a navíc si mohou prohlédnout 
expozice dalších firem a porovnat kam se strojírenství 
ubírá každý rok. 

Leopold Širůček, prodej, Protechnik Systems
Je vidět, že při dobré ekonomice našeho státu mají lidé 
zájem i o koupi nových strojů, technologií apod. Proto 
na veletrh v Brně přijelo více lidí než při minulém roční-
ku. Naše firma to pocítila tím, že jsme navázali více  
kontaktů přímo na veletrhu, což je pro firmu pozitivní. 
Mimo českých strojařů nás navštívili i jejich kolegové  
ze Slovenska, Polska a z rusky hovořících zemí. 

Jan P. Laštůvka, jednatel, RUDL UP
Z veletrhu jsme moc nadšení, je to tu výborné. Tím, že 
máme interaktivní exponát, můžeme ho nechat lidem 
vyzkoušet a ti na to slyší. Zastavují se tu i lidé z jiných 

odvětví, které to zajímá. Ohlasy jsou jen pozitivní. Tím, 
že jste o nás psali, přichází lidé, že to četli a chtěli rudl 
vidět na vlastní oči. Webové stránky se nám točí, dnes 
jdeme do televize. Za nás fakt super!

Leoš Sehnal, jednatel, SA Trade s.r.o. (obráběcí stro-
je PROMA)
Letošní MSV se nám zdá lepší než předchozí ročníky. 
Je tady více našich cílových zákazníků, kteří přicházejí 
s konkrétními požadavky. Cílíme na střední odborná uči-
liště, řemeslnické dílny a kovoobráběcí firmy. V letošním 
roce bylo vypsáno více výběrových řízení s evropskými 
dotacemi, takže se snažíme středním školám nabídnout 
optimální řešení pro výuku kovoobrábění, a zástupci 
škol tu byli silně přítomni. S veletrhem jsme byli spoko-
jeni.
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Jan Ježek, manažer skupiny software, SEMACO tools 
and software, s.r.o.
Veletrh se vydařil, zajímavé je, že nás letos navštívilo více 
kolegů ze Slovenska, kteří se živě zajímali o automatizaci 
a využití robotů a vůbec o jejich aplikaci do výrobního 
procesu. Prostě chodili do expozice cíleně a věděli, co 
požadují. Uspořádali jsme také řadu obchodních schůzek, 
a to letos i s novými potenciálními zákazníky. 

Tomáš Duba, ředitel prodeje, Siemens, s.r.o.
Na veletrh do Brna jezdíme už řadu let a letos jsme nadmíru 
spokojeni s jeho vynikající kvalitou. Pro naši firmu byla nej-
úspěšnějším ročníkem za celou dobu své existence. Firma 
se na MSV ráda prezentuje a vůbec neuvažujeme o tom, 
že bychom nepřijeli znova. Veletrh je v době elektronických 
médií ideální možností, jak oslovit cílovou skupinu zákazníků. 
Investice do této akce se vždy zhodnotí a jsme překvapeni, 
kolik nám tato prezentace dává možností.

Kamila Macháčková, jednatel, Stroje JMK s.r.o.
Množství návštěvníků naší expozice se nám zdálo stejné 
jako při minulém ročníku. Potěšilo mne, že však chodili 
cíleně a zajímali se o naše zboží a věděli přesně, co 
požadují. Jako novinku jsme prezentovali v oblasti brus-
ných kotoučů nové pojivo. Brněnský veletrh každoročně 
využíváme k obchodním schůzkám a k navázání nových 
kontaktů, což se povedlo. Firma byla spokojena. 

Vladimír Tejček, obchodní ředitel, STROJÍRNA TYC s.r.o.
Pro naši firmu je veletrh především společenská udá-
lost, musíme se prezentovat mimo jiné proto, aby byla 
zachována prestiž naší firmy. V Brně si popovídáme 
s kolegy o vývoji strojírenství a dalších trendech, což 
je velice důležité pro další práci. Dobré jsou i obchodní 
schůzky, o nichž platí totéž.

David Kratochvíl, ředitel, TAIMA spol. s r.o.
Na strojírenském veletrhu v Brně jsme už po pětadvacá-
té a budeme v účasti dále pokračovat. Letos jsme získa-
li velké množství objednávek na stroje, které vyhodno-
tíme až po veletrhu. Překvapila nás velká návštěvnost, 
kterou jsme nečekali. Brno nám vždy slouží k tomu, 
abychom v expozici uskutečnili předem domluvené 
schůzky. Letos jsme je pořádali s celou řadou nových 
zákazníků. Naši účast hodnotíme velmi pozitivně. 

Jaroslav Bureš, vedoucí servisu, Teximp, spol. s r.o.
Velmi dobrý veletrh, vynikající služby, více návštěvníků 
než loni. Tak v krátkosti hodnotím letošní ročník MSV. 
Samozřejmě přišli do Brna naši stálí zákazníci a navíc 
jsme získali nové kontakty nejen se zájemci z ČR a SR, 
ale i z dalších zemí. Pořádali jsme řadu obchodních 
schůzek, vynikající je, že se ozvali dodavatelé dalšího 
zařízení pro naši firmu, například z Itálie. S veletrhem 
jsme spokojeni. 

Ivana Geistová, marketingová manažerka, Yamazaki 
Mazak Central Europe s.r.o.
Veletrh byl pro firmu velmi úspěšný, už nyní máme 
pozitivní ohlasy na naše působení. Prezentovali jsme 
sedm strojů zaměřených právě na Průmysl 4.0. Jsme 
velmi spokojeni, protože nás navštívili nejen stávající, 
ale i noví klienti, kteří měli velký zájem o nákup nových 
strojů, například laserových. Proti minulým letům jsme 
uspěli právě s prodejem, máme řadu objednávek, letos 
je to pro nás i prodejní veletrh. 

Miloš Musil, jednatel, WHP TECHNIK s.r.o.
Firma je s veletrhem spokojena, neboť do naší expozice 
přišla řada návštěvníků. Velký zájem byl také ze strany 
slovenských strojařů. Navíc jsme navázali opravdu velké 

množství nových kontaktů, které vyhodnotíme až v příš-
tích měsících. V Brně jsme se tradičně také potkali se 
stálými zákazníky. 

Jan Úlovec, obchodní ředitel, WNT Česká republika 
s.r.o.
Vrátili jsme se po čtyřech letech, a to proto, že chceme 
zákazníkům předvést, co se u nás za tu dobu – kdy 
jsme spojovali dvě divize – změnilo. Představit novinky 
a přilákat nové zákazníky. A myslím, že se to daří a zá-
jem je veliký. Jsme rádi, že fungování veletrhu zůstalo 
na stejné úrovni a my jsme po čtyřech letech vlastně jen 
naskočili do rozjetého vlaku. Negativa žádná nevidím.
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17. mezinárodní 
slévárenský veletrh

11. mezinárodní 
veletrh obráběcích  
a tvářecích strojů

7. mezinárodní 
veletrh technologií  

pro povrchové úpravy

60. mezinárodní  
strojírenský 

veletrh

24. mezinárodní veletrh 
svařovací techniky

6. mezinárodní 
veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

MSV 2018

MSV 2018

IMT 2018

1.–5. 10. 2018
Výstaviště Brno

MSV a IMT 2018 společně s technologickými veletrhy 
FOND-EX, WELDING, PLASTEX a PROFINTECH


