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53. mezinárodní  
strojírenský veletrh
➔	 	Vedoucí	průmyslový	veletrh	ve	střední	Evropě,	

1	600	vystavovatelů,	72	000	návštěvníků

➔	 	Jedinečná	platforma	pro	prezentaci	a získání	nejnovějšího	
průmyslového	know	how

➔	 	Synergické	efekty	ze	současné	prezentace	klíčových	
oblastí	průmyslu	v 9	specializovaných	oborech	a na	
veletrhu	Transport	a Logistika

➔	 	Prezentace	kompletních	systémových	řešení	překračujících	
oborové	hranice

➔	 	Vysoká	odborná	návštěvnost	a kvalitní	návštěvnická	
struktura,	mezinárodní	publikum	ze	všech	oblastí	průmyslu

➔	 	Většina	návštěvníků	přichází	s úmyslem	investovat,	
70 %	návštěvníků	ovlivňuje	rozhodování	o investicích,		
40	%	patří	k vrcholovému	managementu

➔	 	Silná	medializace	–	420	akreditovaných	novinářů	z ČR	
a zahraničí

➔	 	Špičkový	odborný	program	konferencí,	seminářů,	
diskusních	fór	a workshopů,	networking	na	vysoké	úrovní

Záštita

Spolupořadatelé

PolSko – partnerská země mSv 2011

Svaz průmyslu a dopravy ČR

kompletní přihláškovou dokumentaci naleznete na:

www.bvv.cz/msv	v	sekci	„info pro vystavovatele“

MSV 2011

MSV 2011

Svaz strojírenské 
technologie



Účast na mSv považuje většina vystavovatelů 
i návštěvníků za klíčový marketingový nástroj, 
za efektivní formu péče o stávající zákazníky 
a jedinečnou příležitost k získání nových kontaktů.

mSv 2010
1	601	vystavovatelů	z 28	zemí
37	%	ze	zahraničí
71 347	návštěvníků	z 59	zemí

v realizovaném průzkumu při mSv 2010 vystavovatelé 
potvrdili, že mSv reflektuje celkové oživení na trhu.
Z meziročního	srovnání	vyplývá:
•	růst	spokojenosti	s veletrhem
•	vyšší	míra	zájmu	o účast	na	příštím	ročníku
•	růst	optimismu	vzhledem	k budoucnosti	své	firmy.
Účast	na	veletrhu	je	po	firemních	webových	stránkách	
druhým	nejvyužívanějším	marketingovým	nástrojem.

69	%	návštěvníků	rozhoduje	nebo	spolurozhoduje	
o investicích	a nákupech
80	%	návštěvníků	jsou	stálí	hosté	a zcela	nových	
návštěvníků	bylo	11%

Z hodnocení mSv 2010
vystavovatelé   Návštěvníci

mSv v roce 2010 
– příslib do budoucna

ne	
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Přišla ta správná klientela?

Spokojenost s účastí na veletrhu
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Spokojenost s odbornou  
úrovní veletrhu

spokojeno
89 %
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1 %

nehodnotí
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82 %
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Spokojenost s kvalitou vysta- 
vených produktů a služeb

Z průzkumů nezávislé výzkumné agentury Ipsos Tambor.



Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská 
technika
•	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
•	Suroviny,	materiály	a zařízení	pro	výrobu	odlitků
•	Stroje	a zařízení	pro	keramický	a sklářský	průmysl

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

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika 
a klimatizace
•	Elektrické	a mechanické	pohony,	motory	•	Kompresory,
pneumatické	prvky,	vzduchotechnická	zařízení	•	Chladicí
technika	•	Sušárny	•	Hydraulické	prvky	a systémy
•	Armatury,	potrubí,	nádrže,	čerpadla

Plasty, gumárenství a chemie
•	Stroje	a příslušenství	pro	chemický	průmysl	•	Stroje	
a zařízení	pro	zpracování	plastů	a pryže	•	Polotovary	
a výrobky	anorganické	a organické	chemie	•	Maziva,	oleje,	
nátěrové	hmoty,	tmely,	lepidla	•	Chemické	prostředky	pro	
průmyslovou	výrobu

kovoobráběcí a tvářecí stroje, nářadí, povrchové 
a tepelné úpravy, svářecí stroje
•	Stroje	a zařízení	pro	kovoobrábění	•	Stroje	a zařízení	
pro	tváření	•	Ruční	mechanizované	nářadí	•	Ruční	
nemechanizované	nářadí	•	Zařízení	pro	povrchovou	úpravu	
kovů	•	Stroje	a zařízení	pro	jemnou	mechaniku	a optiku	
•	Stroje	na	kovodělné	výrobky	•	Svářecí	stroje	a přídavné	
materiály

9 specializovaných  
oborových celků



Energetika a silnoproudá elektrotechnika
•	Primární	zdroje	pro	energetiku	•	Průmyslové	kotle
a jejich	příslušenství,	topná	zařízení	•	Motory,	kogenerační
jednotky	•	Turbíny	•	Jaderná	technika	•	Elektrárny	•	Kabely
a vodiče	•	Elektrotechnické	izolátory	a izolanty	•	Výkonové
kondensátory,	akumulátory	•	Elektrické	zdroje	světla
•	Měniče,	usměrňovače	a jiné	elektrotechnické	prvky
•	Zdroje	nepřetržitého	napájení	•	Rozváděče,	transformátory
•	Elektrické	přístroje	VN	a VVN	•	Elektromotory,	rotační
zdroje	proudu	•	Elektrický	průmyslový	ohřev	•	Elektrické
pohony	•	Informační	technologie

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

Ekotechnika
•	Zařízení	pro	čištění	vzduchu	a spalin	•	Úpravny	vody,
čerpací	stanice	•	Čištění	odpadních	vod	ze	strojírenské
výroby	•	Zařízení	pro	třídění	a manipulaci	s odpadem
•	Stroje	pro	průmyslové	čištění	a mytí

výzkum, služby, instituce
•	Věda	a výzkum	•	Finanční	služby	•	Normy,	certifikace,
zkoušky,	design	•	Marketing,	reklamní	a propagační	služby
•	Literatura,	technické	informace	•	Organizace,	instituce	
•	Průmyslové	investice	•	Programy	rozvoje	regionů	•	
Technologické	parky,	business	centra,	zóny	volného	
obchodu	•	Nabídka	rozvojových	lokalit	pro	průmyslovou	
výrobu	•	Nabídka	průmyslových	nemovitostí	•	Poptávka	
po investorech



komplexní systémová řešení v oblasti 
dopravy a logistiky
➔   Společné	konání	s MSV	2011	–	jedinečný	potenciál	

budoucích	klientů,	nové	kontakty	a obchody

➔   Podpora	českých	i zahraničních	prestižních	oborových	
svazů	a asociací

➔   Kvalitní	doprovodný	program	–	odborné	konference	
a semináře

Hlavní obory
➔   Dopravní	technika		

➔   Manipulační	technika		

➔   Skladovací	technika		

➔   Montážní	stroje	a	zařízení	

➔   Obalové	materiály,	balicí	technika	

➔   Služby	pro	dopravu		 	 	

➔   Komunikační,	informační	a	řídicí	systémy	pro	logistiku	

➔   Výzkum,	inženýrské	a	projekční	služby	pro	logistiku

6. mezinárodní veletrh 
dopravy a logistiky

odborná garance
Česká	logistická	
asociace

Svaz	spedice	a logistiky	
České	republiky

Asociace	podniků	
železničního	průmyslu

mediální partneři

kompletní přihláškovou dokumentaci naleznete na:

www.bvv.cz/translog	v	sekci	„info pro vystavovatele“



Transport a logistika 2009

www.bvv.cz/translog

150 vystavovatelů ze 12 zemí
39 zahraničních vystavujících firem, tj. 26 %

Zúčastněné země
Česká	republika,	Dánsko,	Lucembursko,	Maďarsko,	
Malajsie,	Německo,	Polsko,	Rusko,	Slovensko,	
Slovinsko,	Švýcarsko,	Tchaj-wan

Největší	zahraniční	účasti:	Německo	(12	vystavovatelů),	
Slovensko	(10	vystavovatelů)

8	%	návštěvníků	z celkového	počtu	82	230	(veletrh	se	
konal	společně	s MSV	2009)	přišlo	s prioritním	zájmem	
o veletrh	Transport	a	Logistika.
Celkem	veletrh	navštívilo	16	000	návštěvníků.

kompletní přihláškovou dokumentaci naleznete na:

www.bvv.cz/translog	v	sekci	„info pro vystavovatele“



Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ – 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog

organizace veletrhu mSv

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 
Transport a logistika

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

Sekretariát obchodní 
skupiny

Yvona	Čechová	
tel.:	+420	541	152	926	
fax:	+420	541	153	044	
e-mail:	msv@bvv.cz

výstavba expozic a služby 
vystavovatelům

Jiří	Zemčík	
tel.:	+420	541	152	821	
fax:	+420	541	153	044	
e-mail:	jzemcik@bvv.cz

Tisk a public relations

Jiří	Erlebach	
tel.:	+420	541	152	836	
fax:	+420	541	153	044	
e-mail:	jerlebach@bvv.cz

Ubytování

Jana	Hirlíková	
tel.:	+420	541	152	775	
fax:	+420	541	152	776	
e-mail:	jhirlikova@bvv.cz

kontakty

mediální partneři
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