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Digitální továrna 2.0 na MSV 2021

Druhý ročník úspěšné expozice prezentující vzdělávací 

formou nejnovější služby a produkty v oblasti 

digitální transformace podniků

2Digitální továrna 2.0

88 %
návštěvníků MSV

považuje tento 

projekt za přínosnou 

přidanou hodnotu

78 %
účastníků MSV rozhoduje 

o investicích a nákupech

96 %
vystavovatelů MSV 

navazuje 

na veletrhu kontakty 

se zákazníky



MSV 2021

Hlavním tématem Digitální továrny 2.0 
bude technologická transformace 
české ekonomiky

Cílem projektu je ukázat, jak může Česká republika zvládnout 

technologickou transformaci a stát se „laboratoří Evropy“, 

kde se nasazují, pilotují a úspěšně rozvíjejí nové technologie. 

To vše v souladu s Národním plánem obnovy ČR.
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MSV 2021

Digitální továrna 2.0 se zaměřuje na:

• hlubokou digitalizaci výroby, kde je firma chápána jako kyberfyzický

systém řízený umělou inteligencí

• inteligentní práci s interními i externími daty

• kooperaci mezi zaměstnanci a umělou inteligencí a vzájemnou 

mezifiremní spolupráci probíhající digitálně 

• předvedení prototypů chytrých autonomních strojů a zařízení

• využití blockchainu v průmyslu Uvedené přístupy by měly 

zajistit zvýšení podnikové 

efektivity o 25–30 %.
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MSV 2021

Součásti Digitální továrny 2.0
1. Expozice transformačních technologií
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• prostorově propojená, tematicky 

strukturovaná expozice složená 

z ostrůvků firem definující jednotlivé 

komponenty digitální továrny

• možnost propojení firemní prezentace 

s ukázkami případových studií

Připravovaná témata:

Umělá inteligence ve výrobě

Nová infrastruktura spojená 

s internetem věcí a 5G sítě

Inteligentní robotika

Nové firemní datové systémy

Blockchain

Případně další originální témata
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Součásti Digitální továrny 2.0
2. Digitální stage
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• prostor navazující na expozici transformačních technologií, ve kterém 

vystavovatelé živě prezentují svá řešení – ideálně formou případových 

studií

• aktivity na digitální stagi jsou moderovány a streamovány online

• výstupy jsou zpracovány do archivu, který je přístupný i po skončení 

akce
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Součásti Digitální továrny 2.0
3. Konference 
Česká republika – průmyslová velmoc 2024?
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• zaměření na otázku zvládnutí digitální transformace v pocovidové

době a následné datové propojování firem vedoucí ke zvýšení 

efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce

• konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR 

i případovým studiím o úspěšných řešeních a postupech
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Digitální továrna 2.0 v roce 2019 obrazem

Kliknutím na vizuál spustíte video

Odkaz: https://youtu.be/YWg-YTWY6Fc
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https://youtu.be/YWg-YTWY6Fc


Návštěvníci MSV / Digitální továrna 2.0

MSV 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější 
průmyslový veletrh ve střední Evropě

Většinu návštěvníků tvoří odborná veřejnost

97 % návštěvníků je spokojeno s odbornou úrovní 

veletrhu

MSV je významnou B2B platformou, která umožňuje 

rozvoj a navazování obchodních vztahů ve střední 

Evropě

88 % návštěvníků považuje za hlavní přínos veletrhu 

získání nových kontaktů

Hlavní obory působnosti návštěvníků: strojírenství, 

automobilový průmysl, elektrotechnika
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Mediální kampaň

MSV 2021

Public Relations
• Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat komunikace MSV 2021

• Spolupráce s Hospodářskými novinami, MF Dnes, ČTK a dalšími ekonomickými médii

• Spolupráce s odbornými médii – více než 80 mediálních partnerů v rámci MSV

• Zmínky o Digitální továrně 2.0 v roce 2019 v médiích: 793 příspěvků

TV & rozhlas
• Česká televize

• pokrytí úvodního dne prostřednictvím živých vstupů a kontinuálního vysílání

• reportáže na ČT24 a regionálním vysílání ČT1

• Celostátní i regionální rádia
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Hlavní část návštěvnické kampaně: září–listopad 2021



Mediální kampaň

MSV 2021

Webové stránky MSV
Statistiky návštěvnosti webu v době kampaně MSV 2019 dle Google Analytics:

• Počet unikátních návštěvníků: 148 033

• Počet zobrazení stránek: 749 312

Vysoký zásah na sociálních sítích
• Více než 7 300 fanoušků na facebookové stránce MSV

• Dosah facebookové stránky v době kampaně MSV 2019: 169 494 uživatelů

Informace o vystavovatelích jsou bezplatně publikovány na webových stránkách 

MSV a sdíleny na sociálních sítích

Online PPC kampaně
• Zacílení na ČR, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko a Maďarsko
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Tiskové konference

• Digitální továrna 2.0 bude prezentována 

na tiskových konferencích před 

začátkem MSV

Direct marketing

• Rozesílka speciálních newsletterů

o Digitální továrně 2.0 

na databáze MSV (180 000 adres)



Mediální hodnota kampaně MSV

MSV 2021

66 882 000 Kč 

hodnota publicity*

13 000 000+

oslovených osob

CZK +++
publicita

výhradně kladná 

mediální publicita

* TRP analýza MSV 2017, Médea
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Kontakty
Organizátor:                                             Spoluorganizátor:
Veletrhy Brno, a.s.                                   Cerebrica s.r.o.

Ing. Michalis Busios
ředitel MSV
tel: +420 724 274 430
e-mail: mbusios@bvv.cz

Mgr. Karin Broučková
manažer MSV
tel: +420 606 758 431
e-mail: kbrouckova@bvv.cz

Ing. Pavel Dokládal
manažer MSV
tel: +420 602 750 290
e-mail: pdokladal@bvv.cz 

MSV 2021

Ing. Zdeněk Havelka, PhD
CEO Cerebrica s.r.o.
e-mail: havelka@cerebrica.cz
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