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Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak-
cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu petr.spur@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se ob-
racejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).

Veletrhy a výstavy

l	Vision 2012 – mezinárodní veletrh strojové-
ho vidění a metod identifikace v průmyslu

 6.–8. 11. 2012, Stuttgart, Německo –  
www.messe-stuttgart.de

l	Ekoenerga Olomouc – XIII. ročník výsta-
vy a konference o obnovitelných zdrojích 
a možnostech úspor energie

 8.–10. 11. 2012, Olomouc, výstaviště 
Flora – www.omnis.cz

l	Electronica 2012 – veletrh elektronických 
komponent a systémů

 13.–16. 11. 2012, Mnichov, Německo –  
www.electronica.de

l	Energy Forum – evropská výstava a kon-
ference o nových zdrojích energie 21. sto-
letí

 14.–15. 11. 2012, Brusel, Belgie –  
www.energy-forum.be

l	EMBALLAGE 2012 – mezinárodní vele-
trh obalového průmyslu

 19.–22. 11. 2012, Paříž, Francie –  
www.emballageweb.com

l	Aqua-Therm Praha 2012 – 19. meziná-
rodní odborný veletrh vytápění, ventilace, 
klimatizační, měřicí, regulační, sanitární 
a ekologické techniky

 20.–24. 11. 2012, Praha, PVA Leňany – 
www.aqua-therm.cz

l	Get Nord – veletrh elektrotechnického, 
sanitárního, vytápěcího a klimatizačního 
vybavení budov

 22.–24. 11. 2012, Hamburk, Německo – 
www.hamburg-messe.de

l	SPS/IPC/Drives 2012 – mezinárodní ve-
letrh elektrické a elektronické měřicí, řídi-
cí a automatizační techniky

 27.–29. 11. 2012, Norimberk, Německo – 
www.mesago.de/SPS

l	Tech Industry 2012 – mezinárodní vele-
trh průmyslu a automatizace

 29. 11. – 1. 12. 2012, Riga, Lotyšsko – 
www.bt1.lv/techindustry/

l	Inovace 2012 – 19. veletrh výzkumu, vý-
voje a inovací s konferencí

 4.–7. 12. 2012, Praha – www.aipcr.cz
l	InfoTherma – specializovaná výstava s té-

maty vytápění, úspory energie a využití ob-
novitelných zdrojů

 14.–17. 1. 2013, Ostrava –  
www.infotherma.cz

l	ITAF – India Automation Technology Fair
 1.–3. 2. 2013, Bombaj, Indie – www.iatf.in
l	Chillventa Rossija – mezinárodní veletrh 

s tématem chlazení, klimatizace a tepel-
ných čerpadel

 5.–7. 2. 2013, Moskva, Rusko –  
www.chillventa-rossija.com

l	Moderní vytápění – 8. mezinárodní vele-
trh vytápění a úspor energií

 21.–24. 2. 2013, Praha, Výstaviště Hole-
šovice – www.modernivytapeni.cz

l	SIAF Guangzhou – SPS Industrial Auto-
mation Fair, mezinárodní veletrh automa-
tizační techniky

 4.–6. 3. 2013, Guangzhou, Čína –  
www.siaf-china.com/english 

l	EMV 2013 – mezinárodní veletrh o elek-
tromagnetické kompatibilitě

 5.–7. 3. 2013, Stuttgart, Německo –  
www.e-emv.com

l	Smart System Integration 2013 – veletrh 
s tématem integrace inteligentních systémů

 13.–14. 3. 2012, Amsterdam, Nizozemí – 
www.mesago.de/de/SSI/home

l	Amper 2013 – 21. mezinárodní veletrh 
elektrotechniky, elektroniky, automatizač-
ní a komunikační techniky

 19.–22. 3. 2013, Výstaviště Brno –  
www.amper.cz

l	Otomasyon 2013 – veletrh průmyslové 
automatizace

 21.–24. 3. 2013, Istanbul, Turecko –  
www.win-fair.com

l	Hannover Messe 2013 – veletrh průmys-
lu, automatizace a inovací

 8.–12. 4. 2013, Hannover, Německo – 
www.hannovermesse.de

l	Sensor+Test 2013 – veletrh a konference 
v oboru senzoriky, měření a testování

 14.–16. 5. 2013, Norimberk, Německo –  
www.sensor-test.de

l	PCIM Europe 2013 – mezinárodní veletrh 
výkonové elektroniky, vestavných systémů 
pro řízení pohybu, akčních členů a servo-
mechanismů

 14.–16. 5. 2013, Norimberk, Německo – 
www.pcim.de 

l	EMO Hannover 2013 – mezinárodní ve-
letrh techniky pro zpracování kovů

 16.–21. 9. 2013, Hannover, Německo – 
www.emo-hannover.de

Konference

l	Technical Computing Bratislava – 
20. setkání uživatelů a příznivců progra-
mového prostředí Matlab

 7. 11. 2012, Bratislava, Slovensko – 
www.posterus.sk/tcb2012/

l	Elektrotechnika a informatika 2012 – 
konference o stavu vědecko-výzkumné 
činnosti v doktorských studijních pro-

gramech v elektroenergetice, elektronice 
a elektrotechnice

 7.–8. 11. 2012, Nečtiny –  
www.ei.fel.zcu.cz

l	Wireless Congress 2012: Systems and 
Applications

 14.–15. 11. 2012, Mnichov, Německo – 
www.wireless-congress.com

l	ARaP 2012 – automatizace, regulace 
a procesy: konference o průmyslových ří-
dicích a informačních systémech

 20.–21. 11. 2012, ČVUT v Praze –  
www.arap.cz

l	DONT’2012 – 4. ročník vědecké konfe-
rence s tématem automatické identifikace 
a sběru dat

 29.–30. 11. 2012, Stráža, Slovensko –  
http://dont.uniza.sk

l	DIAGO 2013 – 32. mezinárodní konferen-
ce o technické diagnostice strojů a výrob-
ních zařízení

	 5.–6. 2. 2013, Rožnov pod Radhoštěm – 
www.atdcr.cz

l	Facility Management 2013 – konference 
o řízení podpůrných podnikových procesů

 26.–28. 2. 2013, Frankfurt nad Mohanem, 
Německo – www.fm-messe.de

l	Smart Systems Integration – Evropská 
konference o integraci miniaturních systé-
mů (MEMS, NEMS, IC a elektronických 
komponent) s výstavou

 13.–14. 3. 2013, Amsterdam, Nizozemí – 
www.smartsystemsintegration.com 

l	IMCIC 2013 – 4. mezinárodní konference 
o informatice a kybernetice, ISAS 2013 – 
19. mezinárodní konference o informač-
ních systémech, CCCT 2013 – 11. mezi-
národní konference o řídicí technice

 19.–22. 3. 2013, Orlando, Florida, USA – 
www.iiis2013.org/imcic

Uzávěrky

l	30. 11. 2012 – Diago 2013 – 32. meziná-
rodní konference o technické diagnostice 
strojů a výrobních zařízení

 5.–6. 2. 2013, Rožnov pod Radhoštěm – 
www.atdcr.cz

l	15. 2. 2013 – ECMS 2013 – 27th European 
Conference on Modelling and Simulation

 27.–30. 5. 2013, Alesund, Norsko – 
www.scs-europe.net/conf/ecms2013/

l	16. 3. 2013 – Poster 2013 – 17. meziná-
rodní studentská konference o elektrotech-
nice

 16. 5. 2013, ČVUT v Praze –  
www.radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/


