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Program odborných konferencí a seminářů 
Výňatek z akcí pořádaných v rámci doprovodného programu MSV 

2008 a IMT 2008 (stav k 22. 8. 2008).
Podrobné informace (pořadatel, odborný garant, místo konání 

apod.) viz - www.bvv.cz/msv

pondělí 15. 9. 
9.15–14.00 Ceny a trendy v cenovém vývoji energií (odborný seminář)
9.30–14.30 Identifikace a hodnocení rizik - nezbytná podmínka efek-
tivního řízení podniku (odborný seminář)
10.00–12.00 Energie budoucnosti (odborný seminář)
10.00 Machines communicate (konference)
10.00–12.00 Sněm Svazu průmyslu České republiky 
15.00–17.00 Francouzsko-české ekonomické vztahy v období nava-
zujícího předsednictví Radě EU (konference)
16.30–18.00 German Days 2008 – 1. den (zahajovací konference)

úterý 16. 9. 
9.00–12.00 Konzultační den k problematice výzkumu, vývoje a inovací 
9.00–14.00 Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 
(9. mezinárodní konference)

9.00–18.00 B2Fair Kontakt – Kontrakt 2008 
– 1. den (kooperační setkání firem)
10.00–12.00 Těsnicí technologie společnos-
ti ANGST+PFISTER (prezentace společnos-
ti a produktů)
10.00–13.00 Nové směry v úvěrovém pojiš-
tění a financování se státní podporou (odb. 
seminář)
10.00–17.00 German Days 2008 – 2. den, 
Fórum 1: Úspory energií a technika životní-
ho prostředí (konference)
9.30–11.00 Národní den Slovenské republi-
ky (prezentace, kontraktační den)
10.00–17.00 Ruský business den (prezentace, kontraktační den)
11.00–12.30 Česko-slovenská hospodářská spolupráce - Inovace, ener-
getická soběstačnost (konference)
13.00–16.00 Podnikání na francouzském trhu (konference)
14.00–16.00 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inova-
cích (odborný seminář)
14.00–16.30 Vize v automatizaci V (konference)

Cena časopisu Elektro 2008

Udělovaná za inovativní přístup k prezentaci produktu 
v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky

Registrace do soutěže probíhá na stánku vydavatelství FCC Public – hala C, stánek 062 od 9.00 hod 15. 9. do 14.00 hod 16. 9. 2008.

Cena časopisu Elektro ...

...	hodnotí	mediální,	tj.	grafickou,	stylistickou	a	informační	úroveň	tiskových	materiálů	a	prezentací	firem	zúčastněných	na	MSV.

Účast v soutěži:
Účastníky	soutěže	se	stáváte	okamžikem	doručení	vzorku	firemních	tiskových	materiálů:
o	 před	MSV	redakci	Elektro,	(poštovní	adresa	v	tiráži	časopisu),
o	 v	průběhu	50.	MSV	do	stánku	FCC	Public	-	pavilon	C,	přízemí,	stánek	062.

Kritéria hodnocení:
o	 grafické	a	polygrafické	zpracování,
o	 srozumitelnost	a	obsah	informace,
o	 kreativnost,	marketingový	nápad	(záměr),

Výsledky	soutěže	budou	vyhlášeny	ve	čt	18.	9.	v	tiskovém	středisku	–	pavilon	E,	2.	patro.

Připojte se i Vy k soutěži o Cenu odborného časopisu Elektro.

o	 konzistentnost	a	úroveň	firemní	kultury,
o	 stylistická	a	gramatická	úroveň	textu,
o	 celkový	dojem.
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středa 17. 9. 
8.00–16.00 Celostátní setkání elektrotechniků v Brně – 1. den 
(odborný seminář)
9.00–13.00 Význam sociálního partnerství pro odborné školství v sek-
toru energetiky (odborný seminář)
9.00–17.00 Czechtrade Meeting Point – 1. den (kontraktační pre-
zentace)
9.00–17.00 IX. mezinárodní sympozium FORM 2008, Tvářecí tech-
nika, technologie a materiály pro tváření – 1. den (sympozium)
9.00–18.00 B2Fair Kontakt – Kontrakt 2008 – 2. den (kooperační 
setkání firem)
9.30–11.30 Podnikání bez bariér (odborný seminář)
10.00–13.00 Galerie inovací - Diskusní fórum k inovačnímu podni-
kání (odborný seminář)
10.00–14.00 Bezpečnost strojních zařízení – 1. den, Elektrická zaří-
zení strojů, bezp. funkce (odborný seminář, prezentace)
10.00–14.00 Konference Fórum průmyslu a vysokých škol (konfe-
rence)
10.00–17.00 German Days 2008 – 3. den, Fórum 2: Inovace a vý-
zkum (konference)

čtvrtek 18. 9. 
8.00–16.00 Celostátní setkání elektrotechniků v Brně – 2. den  
(odborný seminář)
9.00–13.00 MATAR 2008 - Výrobní stroje, automatizace a robotiza-
ce ve strojírenství (konference)

9.00–16.00 Konstrukce výlisků a forem pro zpracování plastů  
(odborný seminář)
9.00–16.00 Uživí nás hlava? (konference)
9.00–17.00 Czechtrade Meeting Point – 2. den (kontraktační pre-
zentace)
9.00–17.00 IX. mezinárodní sympozium FORM 2008, Tvářecí tech-
nika, technologie a materiály pro tváření – 2. den (sympozium)
10.00–12.00 Systém jakosti ve společnostech s vysokým stupněm au-
tomatizace realizačních procesů (odborný seminář)
10.00–13.30 Evropské prostředky na podporu obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) a úspor energie pomohou snížit zátěž životního pro-
středí (odborný seminář)
10.00–14.00 Bezpečnost strojních zařízení – 2. den, Elektrická zaří-
zení strojů, úroveň vlastností bezpečnostní funkce, úroveň integrity 
bezpečnostní funkce (odborný seminář)
10.00–14.30 German Days 2008 – 4. den, Fórum 3: Odborné vzdě-
lání a trh práce (konference)
10.00–16.00 Konference Sdružení obchodníků s hutními materiály 
– SOHM (konference)
14.00–16.30 Společenská odpovědnost podnikání (seminář)

Soutěž Zlatá medaile
Zlatá medaile MSV 2008 při jubilejním 50. mezinárodním stro-

jírenském veletrhu 
a

Zlatá medaile IMT 2008 při 6. mezinárodním veletrhu obráběcích 
a tvářecích strojů IMT

Hodnotitelská komise soutěže Zlatá medaile MSV bude v letošním 
roce pracovat opět pod vedením předsedy doc. Ing. Radka Knoflíčka, 
DrSc., proděkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Předsedou hodnotitelské komise soutěže Zlatá medaile IMT je opět 
prof. Ing. Petr Zuna, DrSc. (ČVUT).

Pořadatel veletrhů MSV a IMT:
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
CZ - 647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz, imt@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/imt

na našem stánku č. 062 v pavilonu C

vydavatelství

Zve srdečně všechny příznivce našich časopisů na 50. MSV Brno 
k návštěvě reprezentačního stánku vydavatelství
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Prodej knih za mimořádně snížené veletržní ceny
Předplatné časopisů 50% slevou
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www.abb.cz

Regulované pohony
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