
60-ти Международен панаир за инженерна индустрия - нови технологии и търговски възможности за 

промишлеността на дигиталната епоха 

гр. Бърно,  1 – 5 октомври 2018 г. 

  

През първата седмица на месец октомври в изложбения център в гр. Бърно ще се проведе 60-то юбилейно издание 

на MSV и заедно с него още пет специализирани изложения: 11-ти Международен панаир  за металорежещи 

машини IMT, 17-ти Международен леярски панаир FOND-EX, 24-ти Международен панаир за заваръчна техника 

WELDING, 7-ми международен панаир за технологии на повърхностни обработки PROFINTECH и 6-ти  международен 

панаир на пластмаси, каучук и композити PLASTEX. Организаторите очакват участието на над 1600 изложители и най-

малко  

80 000 професионални посетители. 

 

Юбилейният MSV в годината на забележителни годишнини 

Най-големият и най-известният чешки панаир, който се провежда в град Бърно, ще чества юбилея си в отлична 

форма. Чешката икономика успешно се развива, промишлеността работи на пълни обороти, а към участие в MSV  

през последните години наблюдаваме извънреден интерес. За да бъде удовлетворен този огромен интерес към 

изложбена площ, панаирният център в Бърно се нуждае от още един павилион. Вече повече от половината фирми-

изложителки са чуждестранни субекти, като едновремено с това MSV привлича все повече специализирани 

посетители както от околните, така и от по-далечните страни. Също и тази година се очаква панаирът да е успешен - 

прогнозите за 2018 предполагат продължаване на икономическия растеж, което ще се отрази и в експозициите на 

изложителите. 

 

Шестдесетата година на MSV ще бъде един от многото юбилеи, които ще празнуваме в  годината, завършваща с 

осмици. Най-значимият юбилей  - 100 години от основаването на Чехословакия – ще бъде напомнян в изложбения 

център на Бърно през цялата година, а кулминацията ще се прояви при MSV с участието на Словакия като на страна- 

партньор.  

 

Освен другите значителни годишнини, тази година в Бърно ще отбележим 90 години от откриването на изложбения 

център с организиране и на изложба за съвместната история на чехи и словаци в рамките на бивша Чехословакия. 

Събитието, състояло се през 1928 г. под патронажа на президента Т.Г. Масарик, оттбелязва първото десетилетие на 

новата държава и полага основите на традицията на Бърно в ролята му на изложбен център на републиката. По 

повод на MSV 2018 г. ще се състои изложба в памет на всички тези годишнини, но преди всичко относно шестдесет-

годишната история на инженерните панаири. 

 

Иновационни технологични решения за бъдещото производство 

Основната тема на MSV 2018 ще бъде  Индустрия 4.0- автоматизация, роботизация и дигитализация. Това не е 

изненада, тъй като на настъпващата четвърта индустриална революция Бърненският панаир отделя внимание още  

от 2015 г., когато именно тук е била обявена Националната инициатива „Промишленост 4.0“. През последните 

години темата Индустрия 4.0 все повече се измества от конферентните зали в експозициите, които демонстрират 

конкретни решения за спестяване на труд и увеличаване на производителността на труда и добавената стойност. На 

MSV 2018 се очакват още повече решения, предназначени не само за големи производители, но и за малки и средни 

фирми.  

Към тази проблематика отдавна е фокусиран проектът „АВТОМАТИЗАЦИЯ“, който в рамките на MSV ще се проведе 

вече за единадесети път. Миналата година в него участваxa около 300 фирми, които представиха прилагане на 

промишлената автоматизация, информационните технологии и управление на производствените процеси във 

всички панаирни отрасли.  

 

Заедно с IMT и технологичните панаири 

Ключовият отрасъл на тазгодишното издание ще бъдат отново металообработващите и формовъчните машини, на 

които е предоставен на най-големият павилион „P“, а също така и други изложбени площи. Международният  

панаир IMT се провежда в Бърно винаги през четните години и е един от най-важните по рода си в Европа. Тази 

година организаторите очакват около 500 изложители, много от които са резервирали мястото си предсрочно.  

 

Един поглед към миналото издание на MSV 2017 

В последното издание на Международния панаир за инженерна индустрия взеха участие 1631 изложители от 32 

държави, а делът на чуждестранните участници е достигнал 49,2%. Експозициите бяха разгледани от 81 836 

посетители, като подчертано бе повишен интересът от чужбина, от където пристигнаха 8 369 регистрирани 

посетители, т.е. 10,2 % от общия брой. На панаира се акредитираха 399 журналисти от Чехия и чужбина.  

 

Няколко основни данни от традиционното проучване, провеждано сред изложители и посетители по време на MSV 

2017. Резултатите потвърдиха, че MSV се движи в правилната посока: положително оцениха панаира 82% от 

изложителите, а  доволни си отиваха 89% от посетителите, което е най-високият процент през последните пет 

години. Повече от всякога преди  участниците оцениха възможността за установяване на бизнес контакти, за 79 % от 



изложителите това е билo еднo от най-големите предимства на панаира, като сред посетителите положително 

реагираха 41% от респондентите. И в двата случая се наблюдава рязко увеличение в сравнение с 2016 г. Също така 

се потвърди качествената структура на посетителите, от които 79% принадлежаха към т.нар.“decision makers“. 

 

Срокът за регистрация на изложителите е 31 март!!! 

  

Най-лесният начин и най-бързият път е електронната регистрация: 

https://ibap.bvv.cz/index.php?eventkey=010&eventyear=2018&lang=en  

 

За повече информация: https://www.bvv.cz/en/msv/ 

Представител на “Панаири АД“ за България: Наталие Раева, raevova@gmail.com, +420 604 21 11 75  

 


