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veletrhy a výstavy

určených do interiérového prostředí (vy-
stavovatel AMI, s. r. o.), bylo uděleno 
ocenění Prix 2009. 

Předběžný termín konání příštího roč-
níku veletrhu Elektro Expo je stanoven 
na dny 27. až 29. září 2010.
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Ve dnech 30. září až 2. října 2009 se 
v areálu Incheba Expo Bratislava konal 
mezinárodní veletrh elektrotechniky, elek-
troniky a energetiky Elektro Expo 2009.

Na ploše 5 000 m2 představilo svoje 
produkty 104 vystavovatelů (včetně spo-
luvystavovatelů) z šesti zemí (Slovenská 
republika, Česká republika, Německo, 

Rakousko, Španělsko a Itálie). Domá-
cích vystavovatelů bylo 74, zahraničních 
30. Expozice vystavovatelů byly přehled-
ně uspořádány a soustředěny ve výstavní 
hale v přízemí. Za tři dny veletrh navštívi-
lo 6 237 návštěvníků. Po celou dobu jeho 
konání byl vstup zdarma.

Nedílnou součástí veletrhu byl dobře 
připravený doprovodný program. V čás-
ti vyhrazené světelné technice (dvouden-
ní pásmo přednášek týkajících se aktu-
álních témat z oboru) se konalo První 
celostátní setkání světelných techniků Slo-
venské republiky.

Do soutěže pro vystavovatele o nejlep-
ší exponát veletrhu Grand Prix Elektro 
Expo 2009 přihlásilo své produkty devět 
vystavujících společností. Mezi oceněný-
mi exponáty byly také dva z oboru svě-
telná technika. Velmi výkonné světlomety 
k osvětlení sportovišť, Arena Vision (vy-
stavovatel Philips Slovakia, s. r. o.), získa-
ly ocenění Grand Prix 2009, typové řadě 
svítidel Mirko-1 pro lineární zářivky T5, 

Světlo na veletrhu Elektro Expo 2009 v Bratislavě

Mezinárodní strojírenský veletrh, kte-
rý se konal 13. až 17. září na brněnském 
výstavišti, potvrdil i v obtížné hospodář-
ské situaci svoji kvalitu a vedoucí posta-
vení mezi průmyslovými veletrhy střední 
Evropy. Z 1 508 vystavujících firem, které 
na čisté výstavní ploše 51 056 m2 předsta-
vily svoji produkci, bylo 530 ze zahraničí. 
Přestože se část tradičních vystavovatelů 
letos veletrhu po dlouhé době poprvé ne-
zúčastnila, účast 250 nových byla příjem-
ným překvapením.

Návštěvnost ve srovnání s loňským ju-
bilejním 50. ročníkem MSV poklesla pou-
ze o deset procent. Přijelo 82 230 převážně 
odborných návštěvníků, z toho přibližně 
7 500 ze zahraničí (53 zemí). Z akredito-
vaných 404 novinářů bylo ze zahraničí 83.

Velká účast odborných návštěvníků vět-
šinu vystavovatelů, kteří vzhledem k sou-
časné ekonomické situaci tak kvalitní 
strukturu návštěvníků nečekali, příjemně 
překvapila. Návštěvníci se zajímali zejmé-
na o vystavené inovativní produkty, ved-
li konkrétní jednání o dodávkách, někte-
ří přímo na veletrhu uzavírali kontrakty.

Slavnostního zahájení veletrhu a pře-
dávání čtyř ocenění Zlatá medaile MSV se 
zúčastnili také představitelé ze zahraničí, 

Zajímavosti na MSV Brno 2009
poslanci, senátoři, rektoři VŠ a další hos-
té. Zdůrazněné téma energetika se odrazi-
lo ve vysoké účasti odborníků na meziná-
rodní konferenci Jádro proti krizi?, znač-
ný zájem vzbudil projekt Moderní zdroje 

Obr. 1. Různé možnosti povrchových úprav 
reflektorů a čoček a speciální svítidla LED 
včetně dalších optických produktů představil 
český výrobce, společnost Dioptra

Obr. 2. Jeden z vystavovatelů nabízejících 
solární systémy

energie. Druhým klíčovým tématem byla 
spolupráce průmyslu a vysokých škol. 
V rámci nového projektu Transfer tech-
nologií a inovací se prezentovalo čtyřicet 
výzkumných týmů a center z deseti tech-
nických univerzit a Akademie věd ČR. 
Partnerskou zemí MSV 2009 bylo Sloven-
sko, na veletrhu se uskutečnily mj. koo-
perační burza a konference o podnika-
telském prostředí v obou zemích. Part-
nerskou zemí MSV 2010 bude Rakousko.

Příští ročník veletrhu se bude konat 
13. až 17. 9. 2010.
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