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veletrhy a konference

Agentura.Mesago.Messe.Frankfurt.se.roz-
hodla.zrušit.letošní.veletrh.SPS.v.Norimber-
ku..Ve.své.tiskové.zprávě.sice.uvádí,.že.vele-
trh.se.uskuteční.v.„plně.virtuálním.formátu“,.
což.je.ale.v.podstatě.totéž.jako.akci.zrušit:.ve-
letrhy.se.virtuálně.konat.nemohou..Návštěva.
veletrhu. není. jako. návštěva. supermarketu,.
bez.osobních.setkání.postrádá.veletrh.smysl.

Ostatně.prezident.agentury.Mesago.Mar-
tin.Roschkowski.ve.svém.vyjádření.nenechá-
vá.nikoho.na.pochybách:.„Jsme.velmi.zkla-
máni,.že. jsme.byli.nuceni. letošní.akci.SPS.
v. Norimberku. zrušit.“.Tedy. nikoliv. nahra-
dit.nebo.přesunout.na.web.–.zrušit..Zajíma-
vé.a.varovné.jsou.důvody,.které.uvádí:.„Za-
čátkem. léta. všechno. ukazovalo. správným.
směrem.a.byli.jsme.si.téměř.jistí,.že.veletrh.
se. v. listopadu. uskuteční..Všechna. bezpeč-
nostní.a.hygienická.opatření,.která.jsme.v.té.
době.připravili,.byla.přijata.kladně.a.s.mno-
ha.lidmi,.kteří.se.na.organizování.SPS.podí-
leli,.jsme.je.dále.rozvíjeli..Byl.to.pro.nás.dal-
ší.příklad,.jak.komunita.kolem.veletrhu.SPS.

Veletrh SPS byl zrušen

dobře.spolupracuje,.a.všem,.kdo.se.na. tom.
podíleli,.patří.náš.upřímný.dík.“

Zatímco.jiné.veletržní.správy.a.společnos-
ti.často.kladou.rušení.veletrhů.za.vinu.vládám.
a.úřadům,.Mesago.přiznává,.že.důvod.je.jinde:.
„Hlavním.důvodem.jsou.vážné.obavy.mnoha.
účastníků.s.ohledem.na.velmi.rozdílné.okol-
ní.podmínky.a.na.zdraví.jejich.zaměstnanců..
Přísná.hygienická.pravidla,.nutnost.udržovat.
odstup. a. omezení. cestování. spolu. s. ekono-
mickou.nejistotou.v.důsledku.pandemie.jsou.
příčinou,.že.by.nebylo.možné.SPS.uspořádat.
v.takové.kvalitě,.jakou.by.účastníci.očekávali.“.
Tedy.příčinami.v.tomto.případě.nejsou.omeze-
ní.bavorské.vlády.a.úřadů.nebo.neochota.vele-
tržní.správy.podrobit.se.přísným.pravidlům,.ale.
rozhodnutí.samotných.vystavovatelů..Do.jaké.
míry.za.ním.jsou.obavy.ze.zdravotního.rizika.–.
vzhledem.k.přijatým.opatřením.jen.minimální-
ho.–.a.do.jaké.míry.ekonomická.nejistota,.není.
zřejmé..Rušení.veletrhů.jak.v.České.republice,.
tak.v.Německu.ale.ukazuje,.že.„proinvestová-
ní.se.z.krize“.firmy.neberou.za.své..O.specifi-

kaci.investičních.projektů.a.oslovení.uchazečů.
do.výběrového.řízení.se.totiž.často.rozhoduje.
právě.na.veletrzích..Bez.veletrhů.tak.nemůže.
být.o.nějakém.„proinvestování“.řeč..„Veletrh.
SPS.je.známý.podrobnými.technickými.disku-
semi.a.cennými.rozhovory.mezi.vystavovateli.
a.návštěvníky,“.uvádí.Sylke.Schulz-Metznero-
vá,.viceprezidentka.SPS..Právě.z.těchto.disku-
sí.potom.vznikají.investiční.záměry.a.projekty.
automatizace.a.digitalizace.konkrétních.strojů.
pracovišť,.závodů.a.podniků.

Jako.náhradu.chystá.Mesago.virtuální.akci.
SPS. Connect,. která. se. uskuteční. ve. stejné.
době,.tedy.od.24..listopadu..Informace.o.ní.
budou.k.dispozici.na.sps-exhibition.com.

Zrušení.dalšího.veletrhu,.jednoho.z.nejvý-
znamnějších.v.oboru.průmyslové.automatiza-
ce,.je.další.těžkou.ranou.nejen.pro.německé.
hospodářství.a.signálem,.že.krize,.odstarto-
vaná.opatřeními.proti.čínskému.koronaviru,.
bude.u.nás.v.Evropě.možná.mnohem.hlubší.
a.delší,.než.jsme.čekali.
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Chillventa eSpecial

Od. 13.. do. 15.. října. 2020. proběhne.
virtuál.ní.program.Chillventa.eSpecial,.při-
pravený. pro. odborníky. z. oboru. chlazení,.
klimatizace,. větrání. a. tepelných. čerpadel..
Tato.akce.poskytne.nejen.odborné.znalos-
ti.a.informace.o.inovacích,.ale.i.příležitost.
vést.dialog.s.odborníky.z.oboru.

Přední.světový.veletrh.chladicí.techniky.
Chillventa.byl.sice.v.letošním.roce.zrušen,.
ale. atmosféru.a.dynamiku.akce.mohu.zá-
jemci.zažít.v.digitálním.programu.Chillven-
ta.eSpecial..Účastníci.zde.budou.moci.jako.
obvykle. navazovat. kontakty,. vyměňovat.
si.znalosti.a.společně.diskutovat.o.nových.
produktech,.projektech.a.o.vývoji.v.oboru..
Ústřední.motto.přitom.zůstává.stejné:.Chi-
llventa.spojuje.experty.(Chillventa Conne-
cting Experts).

První.den.programu.Chillventa.eSpecial,.
v. úterý. 13.. října,. se. uskuteční. Chillventa.
Congress..Odborníci.z.celého.světa.se.mo-
hou.těšit.na.mezinárodní.konferenční.pro-
gram. ve. špičkové. kvalitě.. Po. celou. dobu.
budou.účastníkům.k.dispozici.profily.firem.
a.produktové.prezentace..Na.druhý.a. třetí.
den.je.připraven.bohatý.program.kvalitních.
odborných.přednášek.zúčastněných.firem.

Společnosti,.které.se.přihlásí.na.Chillventa.
eSpecial.jako.vystavovatelé,.mají.příležitost.
přestavit.své.výrobky.a.novinky.a.navíc.mo-
hou.během.tří.dnů.aktivně.zapojit.celý.svůj.
prodejní. tým.. Cílená. funkce. Matchmaking.
zpracuje.data.všech.vystavovatelů.i.účastníků.
virtuálního.veletrhu.a.díky.tomu.budou.moci.
účastníci.získat.právě.ty.kontakty,.které.nej-
lépe.vyhovují.jejich.profilu.

Zájemci. o. aktivní. účast. jako. vystavova-
telé.se.mohou.přihlásit.pomocí.online.apli-
kace.https://www.chillventa.de/en/especial.

Více. informací. je. k.dispozici. na.https://
www.chillventa.de/en/especial. nebo. u. vý-
hradního. zastoupení. veletrhu. v. ČR,. PRO-
veletrhy. s.. r.. o.,. info@proveletrhy.cz,. tel.:.
775.663.548.
[Tiskové.materiály.PROveletrhy.s..r..o..–.výhradní.
zastoupení.NürnbergMesse.v.ČR.]. (ev)

  Nástroj DOZN od 
firmy Merck vyhodnocuje 
udržitelnost a environmentální 
ohleduplnost chemických 
technologií a výrobků

Nástroj.DOZN™.je.průmyslová.webová.
aplikace.pro.kvantitativní.vyhodnocení,. jak.
jsou. dané. chemické. technologie. a. výrobky.

„zelené“,. tedy. do. jaké. míry. jsou. ohledupl-
né.k.životnímu.prostředí.a.zda. jsou.ekono-
micky. a. environmentálně. trvale. udržitelné..
Tento.nástroj.byl.časopisem.Environment.+.
Energy.Leader.oceněn.jako.nejlepší.výrobek.
roku.2020..Je.to.ocenění.nejen.pro.samotný.
nástroj.DOZN,.ale.i.pro.celou.firmu.Merck.za.
její.příkladnou.snahu.v.oblasti.environmen-
tálního.managementu.

DOZN. vychází. z. Dvanácti. principů. ze-
lené.chemie. (viz.např..https://www.acs.org/
content/acs/en/greenchemistry/principles/12-
-principles-of-green-chemistry.html).a.v.sou-
časné. době. má. více. než. 300. aktivních. re-
gistrovaných.uživatelů,.včetně.významných.
osobností.z.akademické.sféry,.vládních.insti-
tucí.a.firem..Nástroj,.uvedený.na.trh.v.květ-
nu.2019,.byl.mj..zmiňován.v.sedmnácti.vě-
deckých.článcích..Je.určen.pro.konzistentní.
a.spolehlivé.vyhodnocování.environmentál-
ních. dopadů. dané. výroby. či. produktu,. po-
máhá. zlepšit. jejich. ohleduplnost. k. životní-
mu. prostředí. a. udržitelnost. a. hledat. „zele-
nější“.alternativy..

Merck.hodlá.nástroj.DOZN.dále.rozvíjet.
a. propagovat. zejména. v. akademické. sféře,.
kde. by. výuka. „zelené. chemie“. na. chemic-
kých. odborných. školách. měla. být. součástí.
povinných.osnov.
[Tisková.zpráva.Merck,.červenec.2020.]
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