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➔  Jedinečné místo pro prezentaci klíčových strojírenských 
a elektrotechnických oborů

➔  Více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 odborných 
návštěvníků

➔  Silné mezinárodní zastoupení – téměř 50 % vystavovatelů 
a 10 % registrovaných návštěvníků ze zahraničí

➔  Kvalitní struktura návštěvníků – 79 % decision makers

➔  Většina vystavovatelů považuje účast na MSV za jeden 
z nejvýznamnějších marketingových nástrojů

➔  Ideální platforma pro prezentaci malých a středních firem  
– 85 % vystavovatelů jsou firmy do 250 zaměstnanců

➔  Silná propagace a mediální podpora – 400 akreditovaných 
novinářů z ČR i ze zahraničí

➔  Atraktivní odborný doprovodný program konferencí,  
seminářů, diskusních fór

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

Oslavte s námi 
60. ročník  
Mezinárodního  
strojírenského veletrhu!

Veletrh se koná pod záštitou 

Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků

Hospodářská komora ČR

➔ NOVÉ TRHY
➔ NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
➔ NETWORKING



MSV 2018

Důlní, hutní, keramická a sklářská technika
Stroje a zařízení pro geologický průzkum • Stroje a zařízení pro povrcho-
vé 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

Materiály a komponenty pro strojírenství
Hutní polotovary, výkovky, výlisky, obrobky • Spojovací materiály, 
kování, výrobky z drátu • Ocelové a trubkové konstrukce • Aparatury, 
nádoby, nádrže • Výrobky ze skla a z technické keramiky, uhlíkové 
součástky • Těsnění, ložiska • Převody, spojky, brzdy, mazací technika 
• Rapid Prototyping

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, lineární pohybové jednotky • 
Kompresory, vývěvy, pneumatické prvky, vzduchotechnická zařízení 
• Chladicí a mrazicí zařízení • Hydraulické prvky a systémy • Arma-
tury, potrubí, čerpadla

Energetika a silnoproudá elektrotechnika
Primární zdroje pro energetiku • Průmyslové kotle a jejich příslu-
šenství, topná zařízení • Motory, kogenerační jednotky • Turbíny 
• Jaderná technika • Elektrárny • Kabely a vodiče • Elektrotech-
nické izolátory a izolanty • Výkonové kondenzátory, akumulátory 
• Elektrické zdroje světla • Měniče, usměrňovače a jiné elektro-
technické prvky • Zdroje nepřetržitého napájení • Rozváděče, 
transformátory • Elektrické přístroje VN a VVN • Elektromotory, 
rotační zdroje proudu • Elektrický průmyslový ohřev • Elektric-
ké pohony • Informační technologie

Elektronika, automatizace a měřicí technika
Elektronické součástky, prvky a uzly • Řídicí, automatizační a regulační technika 
• Informační technologie, systémová integrace • Měřicí a laboratorní technika • 
Studiová a vysílací technika • Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl

Ekotechnika
Zařízení pro čištění vzduchu a spalin • Úpravny vody, čerpací stanice • Čiště-
ní odpadních vod ze strojírenské výroby • Zařízení pro třídění a manipulaci 
s odpadem • Získávání surovin z odpadů, recyklace • Odstraňování starých 
ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií • Stroje pro průmyslové 
čištění a mytí

Výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby, průmyslové 
zóny a regionální rozvoj
Věda a výzkum • Finanční služby • Normy, certifikace, zkoušky, design • 
Marketing, reklamní a propagační služby • Literatura, technické informace, 
instituce • Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit, rozvoj regionů

Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika
Lodě, kolejová vozidla, letadla • Jeřáby, zvedací zařízení, výtahy • Dopravní 
vozíky, transportní zařízení • Manipulační zařízení • Obaly, stroje pro průmy-
slové balení • Skladovací technika • Telematika, komunikační a informační 
systémy • Montážní stroje a zařízení • Služby speditérů a dopravců



11. ročník průřezového projektu, který akcentuje využití průmyslové 
automatizace v jednotlivých oborech veletrhu. Prezentuje nové  
informační technologie a řízení výrobních procesů.

AUTOMATIZACE 2017
295 vystavovatelů z 15 zemí
25 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory
Průmyslové roboty a manipulátory • Řídicí a měřicí systémy 
• CAD, CAM, CIM • Systémy automatického řízení

Partner
Elektrotechnická asociace
České republiky

Hlavní téma veletrhů 11. mezinárodní veletrh  
obráběcích a tvářecích strojů

IMT 2018

IMT 2016

490 vystavujících firem ze 22 zemí
54,3 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Německo 120 vystavovatelů, Itálie 30 vystavovatelů,  
Švýcarsko 29 vystavovatelů, Čína 19 vystavovatelů,  
Slovensko 18 vystavovatelů, Rakousko 9 vystavovatelů

Vystavovatelé podle oborů
Kovoobráběcí stroje  45,2 %
Tvářecí stroje  15,7 %
Stroje pro nekonvenční a speciální technologie  1,2 %
Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření  1,7 %
Pružné výrobní systémy  5,7 %
Přesné nástroje  17,9 %
Příslušenství pro kovoobrábění a tváření  7,7 %
Ruční nářadí  1,9 %
Instituce, literatura, služby  3,0 %

O obor obrábění a tváření byl tradičně největší zájem návštěvníků, 
veletrh navštívilo 39 226 registrovaných odborných návštěvníků.

HLAVNÍ OBORY
Kovoobráběcí a tvářecí stroje • Stroje pro nekonvenční a speciální 
technologie • Řízení kvality • Pružné výrobní systémy • Přesné nástroje 
• Příslušenství pro kovoobráběcí a tvářecí stroje • Servis a opravy • 
Ruční nářadí • Měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření • 
Nabídka výrobních kapacit • Výzkum, služby, instituce

www.bvv.cz/imt

Průmysl 4.0. – automatizace, robotizace, digitalizace

Robotizace průmyslu – dotkněte se budoucnosti!
• výroba s vysokou přidanou hodnotou, vyšší produktivitou 

práce, ziskovostí a vyšší životní úrovní
• snížení nároku na živou sílu
• zaměření nejen na velké firmy, ale především na malé 

a střední podnikatele
• inovativní technologie zasíťování 

Partner
Svaz strojírenské 
technologie

http://www.bvv.cz/imt


24. mezinárodní veletrh  
svařovací techniky

17. mezinárodní slévárenský  
veletrh

WELDING 2016

86 vystavujících firem z 10 zemí
52,3 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory
Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým 
obloukem • Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování • 
Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování • Stroje a zařízení pro 
svařování a navařování plamenem a řezání kyslíkem  

O veletrh projevilo zájem 7 503 registrovaných odborných 
návštěvníků.

FOND-EX 2016

67 vystavujících firem z 11 zemí
47,8 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory
Odlitky • Materiály pro formovací a jádrové směsi • Licí stroje 
a zařízení, příslušenství • Zařízení tavíren • Vtoková a nálitková 
technika • Výpočetní technika, řízení, kalkulace, simulace,  
CAD/CAM  

O veletrh projevilo zájem 8 336 registrovaných odborných 
návštěvníků.

HLAVNÍ OBORY 
Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a řezání 
kyslíkem • Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání 
elektrickým obloukem • Stroje a zařízení pro odporové svařování • 
Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, řezání 
a pájení • Přídavné a pomocné materiály • Roboty, manipulátory 
a příslušenství pro svařování • Zařízení pro lepení kovů • Svařované 
konstrukce, subdodávky svařovaných dílů • Výzkum, služby, instituce 
v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů

HLAVNÍ OBORY 
Slévárenská zařízení – projektování, konstrukce, výroba, 
engineering • Zařízení tavíren, žáruvzdoroviny • Kovové 
vsázkové suroviny, slévárenské chemické produkty • 
Modely, jaderníky, kokily, formy a jejich příslušenství 
• Pomůcky a materiály pro formovny a jaderny • Licí 
stroje a zařízení, příslušenství • Roboty, manipulátory 
a příslušenství pro slévárenství • Odlitky • Šrot a stroje 
na zpracování šrotu • Výzkum, služby, vzdělávání, 
instituce v oblasti slévárenství

www.bvv.cz/weldingwww.bvv.cz/fondex

Partner
Svaz  
sléváren ČR

http://www.bvv.cz/welding
http://www.bvv.cz/fondex


7. mezinárodní veletrh technologií  
pro povrchové úpravy

6. mezinárodní veletrh plastů,  
pryže a kompozitů

PROFINTECH 2016

80 vystavujících firem z 11 zemí
47,5 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory
Zařízení na čištění a úpravu povrchů • Výzkum, služby, instituce 
v oblasti povrchových úprav • Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování 
a nanášení plastových povlaků • Speciální zařízení pro úpravu povrchů  

O veletrh projevilo zájem 5 903 registrovaných odborných 
návštěvníků.

PLASTEX 2016

206 vystavujících firem z 15 zemí
63,1 % ze zahraničí

Nejvíce zastoupené obory
Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží • Polotovary 
a výrobky z plastů • Polymery, suroviny a aditiva • Stroje 
a zařízení pro recyklaci a využití plastových a pryžových odpadů 

O veletrh projevilo zájem 9 960 registrovaných odborných 
návštěvníků.

HLAVNÍ OBORY 
Stroje, zařízení a spotřební materiál na čištění a úpravu povrchů • 
Galvanotechnická zařízení a jejich příslušenství • Lakovací zařízení, 
zařízení pro smaltování a nanášení plastových povlaků • Zařízení 
pro termické nástřiky • Speciální zařízení pro úpravu povrchů • 
Nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla • Roboty, manipulátory 
a příslušenství pro oblast povrchových úprav • Výpočetní, zkušební 
a měřicí technika • Výzkum, služby, instituce

HLAVNÍ OBORY 
Polymery – suroviny a aditiva • Stroje a zařízení pro 
zpracování plastů a pryží • Formy, nástroje, přípravky 
• Kompozity • Polotovary a výrobky z plastů a na 
bázi gumy • Stroje a zařízení pro recyklaci a využití 
plastových a pryžových odpadů • Chemie pro 
strojírenství • Výpočetní, zkušební a měřicí technika 
pro oblast zpracování plastů a pryže • Výzkum, služby, 
instituce v oblasti zpracování plastů a pryže

www.bvv.cz/profintechwww.bvv.cz/plastex

http://www.bvv.cz/profintech


Fakta a čísla 2017

Veletrh se konal společně s veletrhy Transport  
a Logistika a ENVITECH.

VYSTAVOVATELÉ
1 631 vystavujících firem ze 32 zemí
803 zahraničních vystavovatelů, tj. 49,2 %

Největší zahraniční účasti
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

NÁVŠTĚVNÍCI
81 836 návštěvníků ze 60 zemí
8 369 registrovaných zahraničních návštěvníků, tj. 10,23 %

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

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

Kompletní informace naleznete  
na www.bvv.cz/msv – Závěrečná zpráva.

Hodnocení 2017

Potvrdila se dlouhodobě vysoká spokojenost 
návštěvníků i vystavovatelů. 

S veletrhy bylo celkově spokojeno 89 % návštěvníků a 82 % vystavovatelů, 
jde o nejlepší hodnocení 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.

VYSTAVOVATELÉ
98 %  navázalo kontakty s potenciálními tuzemskými či zahraničními 

zákazníky.
79 % vnímalo kontakty jako hlavní přínos účasti na veletrhu.
31 % uzavřelo či rozjednalo nové zakázky.
88 % očekává ve své firmě v příštích letech růst.
86 % je rozhodnuto zúčastnit se příštího ročníku.

NÁVŠTĚVNÍCI
Návštěvníci byli letos výrazně spokojenější s počtem získaných kontaktů  
a uzavřených obchodů než v minulých letech.
79 %  návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích  

a nákupech.
79 % návštěvníků byli stálí hosté veletrhu.
12 % bylo zcela nových návštěvníků.
71 % návštěvníků očekává ve své firmě v příštích letech růst.
88 % návštěvníků plánuje navštívit příští ročník.



Očima vystavovatelů

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

Michal Žáček, prodej robotů, FANUC Czech s.r.o.
Strojírenský veletrh se pro firmu vydařil, kromě zavedených 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 vystavovatelé. Naši účast 
na MSV hodnotíme velice pozitivně, ať už z hlediska prostředí, servisu 
či návštěvnosti. Za tři nejrušnější dny jsme získali na padesát nových 
kontaktů. Využili jsme přítomnosti v Brně také k návštěvě stánků našich 
partnerů a konkurence. Je to dobrá úspora času, protože všichni jsou na 
jednom místě. Jsme rádi, že jsme tady, a věříme v pozitivní ohlas.

Marek Sucharda, ředitel, HARTING s.r.o.
V tuto chvíli nemáme všechny podklady pro to, abychom 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 pozitivní. Určitě přijedeme příští rok zase. 
Návštěvnost v naší expozici byla vysoká. Měli jsme velmi zajímavá jednání, 
která byla navíc velmi produktivní. Zájemci k nám chodili cíleně, i když 
jsme se letos prezentovali s novou značkou. Veletrh se firmě velmi vydařil. 
Ze všech stran je cítit, že se strojařině daří. 

Jan Hruška, vedoucí oddělení marketingu, KOVOSVIT MAS, a.s.
Naše firma hodnotí veletrh velmi kladně, podařilo se nám získat atraktivní 
výstavní plochu. Představili jsme na ní tři novinky, za jednu z nich jsme 
obdrželi Zlatou medaili MSV. Velmi si ceníme toho, že nás odborníci ocenili, 
což zvyšuje naši image a pomáhá nám i při prodeji. Celkem představujeme 
na veletrhu v Brně sedm exponátů ve třech expozicích. Denně jsme 
absolvovali stovku jednání. 

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. 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 návštěvníků 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. Uskutečnila se řada 
obchodních schůzek. 



Mediální partneři

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. Patříme k tradičním 
vystavovatelům a jako vždy je pro nás veletrh přínosem.

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 
nejúspěšnějším ročníkem za celou dobu své existence. 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.

David Kratochvíl, ředitel, TAIMA spol. s r.o.
Na strojírenském veletrhu v Brně jsme už po pětadvacáté 
a budeme v účasti dále pokračovat. Letos jsme získali velké 
množství objednávek na stroje, které vyhodnotíme 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. 

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. 

Očima vystavovatelů



Cenové podmínkyPřihlaste se on-line!
Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2018.

Elektronická přihláška k účasti
Vystavovatelé MSV 2013–2017 obdrží e-mailem individuální link  
na svou elektronickou přihlášku s vyplněnými základními údaji.

Noví vystavovatelé naleznou elektronickou přihlášku na naší 
webové adrese www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

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
Vystavovateli, který podá Závaznou přihlášku k účasti do 31. 3. 2018 
a současně uhradí první zálohovou fakturu v termínu její splatnosti, 
bude při doúčtování plochy poskytnuta sleva. Sleva neplatí pro 
pavilon P.

Cena výstavní plochy platná do 31. 3. 2018
krytá plocha – přízemí  4 600 Kč/m²
krytá plocha – galerie 3 450 Kč/m²
volná plocha 2 050 Kč/m²



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
Jiří Rousek
ředitel projektu 
tel.: +420 541 152 960
e-mail: jrousek@bvv.cz
Karin Broučková
tel.: +420 541 152 936
e-mail: kbrouckova@bvv.cz
Michalis Busios
tel.: +420 541 152 927
e-mail: mbusios@bvv.cz
Pavel Dokládal
tel.: +420 541 152 571
e-mail: pdokladal@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 IMT
Michalis Busios
tel.: +420 541 152 927
e-mail: mbusios@bvv.cz
Petr Maliňák
tel.: +420 541 152 720
e-mail: pmalinak@bvv.cz

Organizace veletrhu FOND-EX
Pavel Dokládal
tel.: +420 541 152 571
e-mail: pdokladal@bvv.cz

Organizace veletrhu WELDING
Michalis Busios
tel.: +420 541 152 927
e-mail: mbusios@bvv.cz

Organizace veletrhu PLASTEX
Karin Broučková
tel.: +420 541 152 936
e-mail: kbrouckova@bvv.cz

Organizace veletrhu 
PROFINTECH
Petr Maliňák
tel.: +420 541 152 720
e-mail: pmalinak@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
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