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NOVÉ TRHY, NOVÁ TÉMATA,
NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI,
NOVÉ KONTAKTY,
INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Největší a nejvýznamnější průmyslový
veletrh ve střední Evropě,
1 651 vystavovatelů, 80 937 návštěvníků
❱ Nejnovější trendy v průmyslové výrobě nejen
z hlediska produkce, ale také materiálů a zdrojů.
❱ Průmysl 4.0 a digitální továrna – digitalizace výroby.
❱ Cirkulární ekonomika – nakládání s materiálovými zdroji.
❱ Investiční příležitosti – Start up projekty, nové
nápady, inovace jako příležitost k investicím.
❱ Jeden z nejvýznamnějších marketingových
a obchodních nástrojů pro většinu vystavovatelů.
❱ Vysoká mezinárodnost = nové příležitosti a trhy.
❱ Unikátní návštěvnická struktura.
❱ 90 % vystavovatelů potvrzuje výrazný obchodní
přínos své veletržní účasti.
❱ Silná značka, intenzivní propagace
a mediální podpora = ideální platforma.
❱ Atraktivní doprovodný program se zaměřením
na aktuální témata a trendy. Konference,
semináře, diskusní fóra.
Veletrh se koná pod záštitou:

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Asociace malých a středních
podniků a živnostníků

MSV 2019
DŮLNÍ, HUTNÍ, KERAMICKÁ,
SKLÁŘSKÁ TECHNIKA, SLÉVÁRENSTVÍ

Stroje a zařízení pro geologický průzkum ● Stroje a zařízení
pro povrchové 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 ● Slévárenská zařízení ● Zařízení tavíren
● Modely, jaderníky, kokily, formy ● Licí stroje a zařízení ● Odlitky

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 technické keramiky, uhlíkové
součástky ● Těsnění, ložiska ● Převody, spojky, brzdy, mazací
technika

POHONY, HYDRAULIKA, PNEUMATIKA,
CHLADICÍ TECHNIKA, KLIMATIZACE

Elektrické a mechanické pohony, motory ● Kompresory,
pneumatické prvky, vzduchotechnická zařízení ● Chladicí technika
● Sušárny ● Hydraulické prvky a systémy ● Armatury, potrubí,
nádrže, čerpadla

PLASTY, PRYŽE, KOMPOZITY,
CHEMIE PRO STROJÍRENSTVÍ

Polymery ● Kompozity ● Stroje a zařízení pro zpracování
plastů a pryže ● Polotovary a výrobky z plastů a pryže ● Stroje
a příslušenství pro chemický průmysl ● Zařízení pro chemický
průmysl ● Maziva, oleje, nátěrové hmoty, tmely, lepidla ● Chemické
prostředky pro průmyslovou výrobu

KOVOOBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE, NÁŘADÍ,
SVAŘOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Stroje a zařízení pro kovoobrábění ● Stroje a zařízení pro tváření
● Pružné výrobní systémy ● Měřicí a zkušební přístroje pro oblast
obrábění a tváření ● Přesné nástroje ● Ruční nářadí ● Stroje
a zařízení pro svařování ● Stroje a zařízení pro žárové nástřiky
● Přídavné a pomocné materiály ● Svařované konstrukce,
subdodávky svařovaných dílů ● Galvanotechnická zařízení
● Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování a nanášení plastových
povlaků ● Nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla ● Zařízení
pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi

ENERGETIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Primární zdroje pro energetiku ● Průmyslové kotle a jejich
příslušenství ● Motory, kogenerační jednotky ● Turbíny ● Jaderná
technika ● Kabely a vodiče ● Elektrotechnické izolátory a izolanty
● Výkonové kondenzátory, akumulátory ● Elektrické zdroje
světla ● Měniče, usměrňovače, rozváděče, transformátory ●
Zdroje nepřetržitého napájení ● Elektrické přístroje VN a VVN ●
Elektromotory, rotační zdroje proudu ● Elektrický průmyslový ohřev
● Elektrické pohony

ELEKTRONIKA, AUTOMATIZACE, MĚŘICÍ TECHNIKA

Elektronické součástky a prvky ● Řídicí, automatizační a regulační
technika ● Informační technologie, systémová integrace ● Měřicí
a laboratorní technika ● Studiová a vysílací technika ● Stroje
a zařízení pro elektrotechnický průmysl

VÝZKUM, VÝVOJ, TRANSFER TECHNOLOGIÍ,
FINANČNÍ A JINÉ SLUŽBY

Věda a výzkum ● Finanční služby ● Normy, certifikace, zkoušky,
design ● Marketing, reklamní a propagační služby ● Literatura,
technické informace, reklamní a propagační služby ● Literatura,
technické informace ● Organizace, instituce, školy ● Nabídka
průmyslových nemovitostí a lokalit, rozvoj regionů

PRŮMYSL 4.0
A DIGITÁLNÍ TOVÁRNA
– HLAVNÍ TÉMA

Digitalizace průmyslové výroby je jedním z hlavních
směrů inovačního procesu a nezbytnou podmínkou
úspěchu.
❱ Nabídněte odborníkům a průmyslovým
podnikům své řešení.
❱ Ukažte praktické využití digitalizace ve výrobě,
logistice a obchodu.
Pro vystavovatele v oblasti digitalizace jsme připravili:
❱

Možnost aktivně se podílet na digitalizaci průmyslové
výroby na českém trhu i v zahraničí.

❱

Příležitost oslovit široké spektrum průmyslových podniků.

❱

Šanci profitovat z výrazné mediální podpory tématu.

Hlavní obory
Systémy pro aditivní výrobu ● Základní software a softwarová řešení ●
Cloudové a průmyslové IT služby, služby digitální továrny ● Internetové
systémy pro průmysl a průmyslovou automatizaci ● Automatické
výrobní systémy použitelné pro digitální továrnu (Smart Factory)
● Elektronické součástky a prvky ● Řídicí, automatizační a regulační
technika ● Informační technologie, systémová integrace ● Měřicí
a laboratorní technika

Automatizace 2018 v číslech:
298 vystavujících firem z 15 zemí, 23 % ze zahraničí
Vysoký nárůst atraktivity: 82 % návštěvníků zaznamenalo
PRŮMYSL 4.0 jako hlavní téma veletrhu.

TRANSPORT A LOGISTIKA
9. MEZINÁRODNÍ VELETRH
DOPRAVY A LOGISTIKY

Komplexní systémová řešení v oblasti
dopravy a logistiky
Hlavní obory
Dopravní technika ● Manipulační technika ● Skladovací technika
● Montážní stroje a zařízení ● Obalové materiály a balicí technika
● Služby pro dopravu ● Telematika, komunikační, informační
a řídicí systémy pro logistiku ● Výzkum, vývoj, inženýrské
a projekční služby pro logistiku

Transport a Logistika 2017
116 vystavujících firem z 9 zemí, 28 % ze zahraničí
Největší zahraniční účasti:
Slovensko, Německo, Rusko, Itálie, Polsko
O veletrh projevilo zájem 5 468 registrovaných
odborných návštěvníků.

ENVITECH

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

NEW

Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu
životního prostředí, cirkulární ekonomika
Novinkou a hlavním tématem připravovaného
Odborný garant:
ročníku veletrhu ENVITECH bude Cirkulární
ekonomika. Cirkulární ekonomika je trendem, který
je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje
a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.
Hlavní obory
Cirkulární ekonomika ● Vzduchotechnická zařízení ● Čerpací
stanice ● Technologie úpravy pitné, užitkové a technologické vody ●
Technologie pro čistírny odpadních vod ● Čistírny odpadních vod ●
Zpracování a využití odpadů ● Ochrana půdy a krajiny ● Ekologické
technologie pro průmysl ● Odstraňování starých ekologických zátěží
● Snižování úrovně hluku ● Měřicí a regulační technika pro kontrolu
životního prostředí ● Stroje pro průmyslové čištění a mytí ● Výzkum,
služby, literatura, ekologické organizace

ENVITECH 2017
41 vystavujících firem z 8 zemí, 54 % ze zahraničí
Největší zahraniční účasti: Slovensko, Indie, Nizozemí
O veletrh projevilo zájem 2 004 registrovaných
odborných návštěvníků.

TRANSFER TECHNOLOGIÍ
A INOVACÍ 2019
❱
❱
❱

Prezentace vědecko-výzkumných aktivit vysokých škol,
výzkumných center a dalších subjektů pro využití těchto aktivit
v průmyslu.
Nabídka kapacit vědecko-výzkumné činnosti průmyslovým
firmám, předvedení výzkumných projektů v praxi.
Zvýhodněné podmínky účasti pro zúčastněné subjekty.

Transfer technologií 2018

Zúčastněné subjekty: ČVUT Praha, VUT v Brně,
Západočeská univerzita Plzeň, Technická univerzita Liberec.

KONTAKT-KONTRAKT
❱

Tradiční matchmakingová akce na podporu
navázaní nových obchodních kontaktů.

Organizátor: RHK Brno – www.rhkbrno.cz

Kontakt-Kontrakt 2018
176 účastníků, 324 proběhlých jednání

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

VYSTAVOVATELÉ
1 651 vystavujících firem ze 32 zemí
858 zahraničních vystavovatelů, tj. 52 %
Největší zahraniční účasti:
Německo 242 firem, Slovensko 119 firem, Čína 109 firem,
Itálie 80 firem, Rakousko 41 firem, Tchaj-wan 28 firem,
Švýcarsko 26 firem, Francie 21 firem

Většina vystavovatelů považuje účast na MSV za
jeden z nejvýznamnějších marketingových nástrojů.
U vystavovatelů pak meziročně vzrostl podíl
spokojených respondentů z 84 % na 96 %.
89 % je rozhodnuto zúčastnit se příštího ročníku
97 % navázalo kontakty s potenciálními tuzemskými
či zahraničními zákazníky

39 % se podařilo rozjednat nové zakázky,
to je nejvíce za posledních 5 let

81 % hodnotilo návštěvníky jako tu správnou klientelu

NÁVŠTĚVNÍCI
80 937 návštěvníků z 57 zemí
7 747 registrovaných návštěvníků ze zahraničí
– nejvíce ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska,
Ruska, Itálie, Francie, Belgie, Rumunska a Číny

94 % bylo se svojí návštěvou veletrhu celkově spokojeno
91 % plánuje navštívit příští ročník
77 % bylo spokojeno s počtem získaných kontaktů
70 % považuje za hlavní přínos veletrhu informace o nových
technologiích, materiálech a strojích a získání nových kontaktů

79 % rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech
Spokojenost
S odbornou úrovní veletrhu 			
S kvalitou vystavených produktů a služeb
S přítomností významných firem z oboru
S množstvím vystavených produktů či služeb
Podrobné informace naleznete:
www.bvv.cz/msv – Závěrečná zpráva

96 %
96 %
94 %
91 %

OČIMA VYSTAVOVATELŮ
Dominika Zalubelová, projektová manažerka, agentura SARIO
Tento rok bylo Slovensko partnerskou zemí MSV. Vystavující
společnosti jsou zatím velmi spokojené, myslím si, že mnoho z nich
získalo nové obchodní kontakty a možná i díky blízkosti Slovenska
a Česka se zde potkalo mnoho stálých partnerů a projednali zde své
obchodní záležitosti.
Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie
Letošní ročník veletrhu vidíme poměrně optimisticky. Je to rok IMT
a zároveň rok, kdy zřejmě vrcholí ekonomická aktivita, která se
projevuje i v našem oboru. Je tady vysoká účast našich zahraničních
konkurentů, což je signál, že situaci na českém trhu vidí poměrně
příznivě. Pro náš průmysl obráběcích a tvářecích strojů by letošní
rok měl být ve výsledcích ještě lepší než rekordní rok 2015.
Barbora Mocová, oddělení komunikace, Siemens
Letos slavíme 60. výročí naší účasti na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně. Navíc se účastníme také pěkné výstavy 100ries
v pavilonu A. S účastí jsme byli spokojeni, v expozici jsme měli
vysokou návštěvnost. Jsme rádi, že jsme mohli na výstavišti
představit naše nejnovější portfolio. Uskutečnilo se téměř 500
obchodních schůzek s našimi partnery. Navštívili nás také zástupci
nových firem. Pro firmu se veletrh vydařil.
Jan Hruška, vedoucí oddělení marketingu, KOVOSVIT MAS a.s.
Pro nás byl letošní ročník MSV velice přínosný. Uvítal bych však
větší zájem strojařů ze Slovenské republiky, neboť se stále hovoří
o prohlubování spolupráce mezi námi a touto zemí, což je podle
mne dobrým krokem. Jako celek hodnotím MSV kladně, z hlediska
Evropy standardně.
Libor Horniak, obchodní manažer, FANUC Czech s.r.o.
V naší expozici bylo stále plno, neboť jsme prezentovali
kolaboratorního robota, jde o automat s přímou účastí lidského
faktoru. Letošní MSV byl dobrý už z toho hlediska, že se ukazuje,
že firmy mají ještě chuť investovat do nových strojních zařízení.
Pro naši firmu byl úspěšný.
Tania Vainio, generální ředitelka ABB Česká republika
a Slovensko
Naše společnost je lídrem v robotice. Proto na MSV nejen
vystavujeme, ale i organizujeme diskuse o automatizaci
a robotizaci. Vidím, že toto téma zajímá spoustu lidí a jsem
ráda za tento dialog.
Josef Sláma, ředitel, Renishaw s.r.o.
Na MSV vystavujeme každý rok už od našeho vstupu na český trh
v roce 1994. Vnímáme tento veletrh jako východoevropské EMO,
zkrátka vlajkovou loď. Naše pobočka, která má na starosti český
a slovenský trh, vystavuje jen tady a v Nitře. A dává nám to smysl,
protože na internetu sice najdete úplně všechno a můžete s lidmi
komunikovat elektronicky, ale veletrh je jediná možnost, kde se
můžeme s našimi zákazníky potkat.

Leoš Sehnal, jednatel, SA Trade s.r.o.
Návštěvnost letošního veletrhu byla dobrá, také přišlo hodně
studentů ze strojírenských oborů. Nám studenti vyhovují, neboť
dodáváme do škol obráběcí stroje a vybavujeme jejich dílny.
Ze strany návštěvníků byl letos větší zájem o konvenční obráběcí
stroje. V naší expozici byl stále plno, velký čas nám zabrala
obchodní jednání, každý den jsme jich měli kolem tří desítek.
Navštívili nás i zahraniční návštěvníci ze Slovenska, Ruska, zajímavá
byla návštěva ze Sibiře a Rumunska. Právě rumunský partner s námi
hodlá na příštím MSV v Brně společně vystavovat. Veletrh se pro
naši firmu vydařil.
Miroslav Mašek, jednatel, Pilous-pásové pily, spol. s r.o.
MSV má dobrou úroveň, prostě patří k jednomu z nejvýznamnějších
veletrhů v Evropě a odpovídá celosvětovým trendům, projevila se
prostě konjunktura. Pokud dojde ke krizi, projeví se to i na všech
veletrzích ve světě. Do Brna přijedeme vždy, neboť z objednávek
na veletrhu čerpáme celý rok. Jako vždy naše firma představila
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. Objednávky pro firmy jsou, v práci je však
brzdí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, za což však veletrhy
nemohou. Strojírenského veletrhu se účastníme od roku 1992 každý
rok pravidelně a nedovedeme si představit, že bychom se příště
nedostavili.
Jiří Novotný, technická podpora, První hanácká BOW, spol. s r.o.
Na veletrh jezdíme pravidelně, v Brně musíme být, abychom
neztratili svou image. Letos bylo dostatek návštěvníků a navázali
jsme nové kontakty s představiteli nových firem. Naše firma letos
slaví 25 výročí svého založení. Prezentovali jsme jako vždy nové
produkty, což je vždy podstata naší expozice, neboť MSV je jedním
z předních prestižních veletrhů v Evropě. Navštívili nás i zástupci
firem z Číny, Ukrajiny a samozřejmě ze Slovenské republiky.
Martin Fanta, obchodní zástupce, GALIKA
Veletrh byl pro naši firmu úspěšný, neboť nás navštívilo o 10 procent
více návštěvníků než loni. Totéž platí o množství poptávek, kterých
firma získala o 15 procent více než v předchozím ročníku. Navíc
z těchto kontaktů očekáváme i dost objednávek. Líbilo se mi, že
přišli návštěvníci na vysoké odborné úrovni a cíleně se zajímali
o jednotlivá zařízení.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ELEKTRONICKÁ
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
www.bvv.cz/e-prihlaska.msv
Vystavovatelé MSV 2014–2018 a Transport a Logistika 2013–2017
obdrží e-mailem individuální link na svou elektronickou přihlášku
s vyplněnými základními údaji.

CENOVÉ PODMÍNKY
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 			
spoluvystavovatel 			

11 000 Kč
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. 2019
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. 2019
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

Manažer veletrhu Transport
a Logistika a ENVITECH
Pavel Dokládal
tel.: +420 541 152 571
e-mail: pdokladal@bvv.cz

Ředitel projektu
Michalis Busios
tel.: +420 541 152 927
e-mail: mbusios@bvv.cz

Výstavba expozic a služby
vystavovatelům
Lukáš Helan
tel.: +420 541 152 633
e-mail: lhelan@bvv.cz

Asistentka
Šárka Chovančíková
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail: msv@bvv.cz
Obchodní tým
Karin Broučková
tel.: +420 541 152 936
e-mail: kbrouckova@bvv.cz
Dagmar Darmopilová
tel.: +420 541 152 944
e-mail: ddarmopilova@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

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

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

