Mеждународен панаир за инженерна индустрия (МSV 2017) в град Бърно
се ориентира към Промишлеността 4.0, автоматизация, екологични
технологии, транспорт и логистика
В изложбения център на град Бърно започва подготовката за върховното събитие
на годината. Вече 59-тият по ред Международен панаир за инженерна индустрия
ще се проведе тази година от 9 до 13 октомври заедно с изложенията ENVITECH и
Транспорт и логистика. Основната тема отново ще бъде Индустрия 4.0 или с други
думи Четвърта индустриална революция.
Организаторите искат да продължат извъндерно успешното миналогодишно издание,
което беше посетено от повече от 84,000 посетители. Площта в изложбените павилиони
беше продадена няколко месеца предварително и MSV 2016 стана най-голямата ни
индустриална демонстрация от началото на икономическата криза. Висок интерес от
страна на участниците се очаква и през настоящата година, когато икономическият
растеж продължава и чешката индустрия продължава да се движи с пълна скорост. още
повече и за това, че MSV 2017 акцентира върху атрактивни теми като автоматизация,
роботизация и дигитализация
на промишленото производство, въвеждане на
технологии за опазване на околната среда и съвременни решения за транспорт и
логистика.
"Много изложители вече предварително са поръчали изложбената площ и отново се
очаква по-голямо участие на фирми от Азия. Като страна-партньор този път поканихме
Индия. Много успешната обширна презентация на Китай през миналата година ще бъде
последвана от участието на няколко десетки китайски фирми, които искат и по-нататък
да се развива бизнесът в централноевропейския пазар ", казва директорът на
Международния панаир за инженерна индустрия Иржи Роусек.
Вече за трети път в MSV 2017 обръщаме внимание на новите тенденции в
промишленото производство. Промишлеността 4.0 носи интелигентни комуникационни
промишлени съоръжения чрез всички вериги за доставките и производството, което е
тясно свързано с повишаване на ефективността на транспорта и логистиката.
Изложението Транспорт и логистика , което се провежда в двугодишен цикъл, тази
година ще се проведе за осми път и ще покаже новините в областите, които са пряко
свързани с MSV. Същевремено за втори път ще се проведе Международният панаир за
технологии за опазване на околната среда ENVITECH. Изложителите ще представят
технологии за пречистване на водата и въздуха, модерни методи на технологии за
преработка на отпадъци, технологии за намаляване на екологичното натоварване в
промишлени предприятия и други.
Самата структура на MSV остава непроменена и панаира отново се разделя на осем
сектора, представляващи всички ключови области на инженерната и електрическата
промишленост. Основна тема ще бъде обединяващият проект Автоматизация --

презентация на измерителна,
управляваща, автоматизационна и регулационна
техника, приложима във всички отрасли. Също така се подготвят специализирани
изложби, фокусирани върху 3D печат, роботизация или сътрудничеството между
промишлеността и висшите учебните заведения (Трансфер на технологии и иновации).
В провеждането на панаира няма да липсва и традиционният конкурс Златен медал
MSV за най-добри иновативни експонати и богата съпроводителна програма.
В миналогодишното издание на MSV през октомври 2016 г. участваха 1 704 изложители
от 34 страни и 84 210 посетители от 52 страни. Засили се интересът от чужбина, от
където пристигна половината от изложителите и близо една десета от посетителите.
Също така е важно и повишаването на удовлетвореността на участниците, която по
време на панаира редовно се проучва от изследователската агенция Ipsos. През 2016 г.
делът на доволните изложители нарасна на 84%, а делът на доволните посетителите
достигна дори 86%. Участниците на MSV ясно изразиха най-високата удовлетвореност
от панаира за последните пет години. Г-н Ян Хухей, акаунт мениджър в Ипсос, казва:
"Миналогодишният резултат потвърждава дългосрочната нарастваща удовлетвореност
на посетителите и изложителите на панаира. Участниците много ценят високото
професионално ниво на панаира, а също и наличието на значителните фирми в бранша,
разбира се, особено ни радва растежът на удовлетворението на изложителите”.
Крайният срок, свързан с по-благоприятни цени, е 31 март.
Формулярът и подробна информация за тазигодишното издание ще намерите на
www.bvv.cz/msv.
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