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trh, obchod, podnikání

Veletrh Electron 2011 – tradice 
zůstává v Praze

Ve dnech 12. až 15. dubna 2011 se bude 
v Pražském veletržním areálu Letňany ko-
nat odborný veletrh elektrotechniky, elektro-
niky a energetiky Electron. Odborná i široká 
veřejnost se budou moci seznámit s novinka-
mi z oblastí energetiky, elektroinstalační tech-
niky, vodičů, kabelů, měřicí techniky a mno-
ha dalších oborů. Zájemci se mohou na tra-
diční přehlídce aktuálních novinek a trendů 
z elektrotechniky těšit na kvalitní zastoupení 
firem jednotlivých oborů, zajímavý odborný 
doprovodný program na aktuální témata a bo-
hatou nabídku doprovodných akcí a soutěží.

Slunce, voda, biomasa a vítr jako obno-
vitelné zdroje energie budou tématem před-
nášek a diskusí v rámci Dne obnovitelných 
zdrojů energie (OZE) první den veletrhu. 
Odborníci také poradí, jak řešit dopady le-
gislativních změn ve fotovoltaice. Den OZE 
je organizován odbornými garanty z oboru. 
Návštěvníci veletrhu určitě ocení nahlédnutí 
do problematiky Smart Meteringu, který bude 

na programu druhý den veletrhu. Odborníci 
odpoví především na otázky: co by měl při-
nést Smart Metering uživatelům, jaké legis-
lativní kroky zavedení Smart Meteringu pro-
vázejí a jaké příležitosti mohou čeští výrobci 
v této oblasti využít.

Jak na úsporu energie v současné energe-
ticky náročné době, poradí odborníci z ČVUT. 
Dalšími neméně zajímavými tématy v rámci 
veletrhu bude např. IP telefonie ve zdravot-
nictví, novinky v elektronických součástkách, 
velmi diskutovaná budoucnost fotovol taiky 
v České republice či problematika revizí foto-
voltaických elektráren. Na své si přijdou také 
zájemci o e-mobilitu, nanotechnologie, mik-
roelektroniku a mnoho dalšího.

Zastoupení firem na veletrhu

Návštěvníci budou mít možnost na veletr-
hu vidět nejvýznamnější zástupce jednotlivých 
oborů a nebude chybět ani zastoupení zahra-

ničních společností, např. z Nizozemí, Eston-
ska, Německa, Slovenska, Maďarska, Velké 
Británie a dalších států. Například v oboru 
elektroinstalační techniky se budou v PVA 
Letňany prezentovat firmy jako Dehn + Söhne 
GmbH, Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Eni-
ka.cz, Eplan Engineering CZ, Hager Electro, 
s. r. o., Kopos Kolín, a. s., Rittal Czech, s. r. o.,  
Schmachtl CZ, spol. s r. o. nebo ABB, s. r. o., 
jejichž marketingový manažer Jiří Kubeš 
k účasti na vele trhu dodává: „Praha je hlav-
ní město a z velké části České republiky je jed-
noduše dostupná pro elektrotechnické profesi-
onály, tj. naši klíčovou zákaznickou skupinu. 
Navíc koncentrace těchto zákazníků v Praze 
a dostupném okolí je velmi vysoká, proto je 
účast na veletrhu Electron pro nás samozřej-
má a nezbytná.“ 
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