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Veletrh Amper se po dvouleté pauze vy-
nucené opatřeními proti covidu vrací na br-
něnské výstaviště a uskuteční se v termínu 
17. až 20. května 2022. A stejně jako pořá-
dající Terinvest zveme i my: pojďme se se-
jít po dvou letech osobně. Stánek časopi-
su Automa bude v hale V, č. 5.20. Rádi vás 
uvítáme a budeme s vámi diskutovat o bu-
doucnosti časopisu – a o budoucnosti od-
borných časopisů obecně. Technici a od-
borníci jsou v současné době zahlceni pro-
pagačními texty a rovněž různými podcasty 
a webcasty. Většinou začínají: „Naše firma, 
globální leader a poskytovatel inovativních 
řešení...“. Není žádným tajemstvím, že také 
profily a skupiny na sociálních a profesních 
sítích jsou pod bedlivým dohledem strážců 
firemní komunikace. Jenže technici potřebují 
vědět, jak se jejich obor vyvíjí, co je v něm 
nového, jaké novinky jsou na trhu, jaké za-

Veletrh Amper – pojďme se sejít!

jímavé projekty vznikly. A občas se i vracet 
ke kořenům, k základním principům měření, 
řízení a automatizace. Mít zdroj solidních, 
ověřených informací. To je důvod, proč tu 
existují odborné časopisy. A také příležitos-
ti k osobním setkáním, jako jsou konferen-
ce a veletrhy.

Veletrhu Amper se zúčastní 550 vysta-
vujících společností. Organizátoři též při-
pravili zajímavý doprovodný program, kte-
rý se zaměří na automatizaci a digitaliza-
ci, internet věcí, sítě 5G a také e-mobilitu 
a chytrá města.

Fórum automatizace a digitalizace

Součástí nabídky je i Fórum automatizace 
a digitalizace, které pořádáme hned naproti 
stánku časopisu, v hale V, č. 4.22. Program 
najdete na str. 10; aktuální verzi s anotace-

mi přednášek a následně i s odkazy na pre-
zentace, které nám přednášející poskytnou, 
na webu časopisu Automa.

Den pro studenty

Poslední den, pátek, bude Fórum auto-
matizace a digitalizace věnováno studen-
tům. Budou se zde prezentovat studentské 
projekty a mimo jiné přijede i robotický 
pes Spot od firmy Boston Dynamics. Pro-
gram je určen nejen pro žáky a studenty, od 
základních škol po technické univerzity, ale 
také pro všechny, kdo si nezapomněli hrát 
a koho automatizace baví. Kdybyste chtěli 
se svými žáky a studenty přijet, podívat se 
nebo se i aktivně účastnit programu, kontak-
tujte nás prosím (redakce@automa.cz), za-
řídíme vám studentské vstupné.

Rádi se přidáváme k pozvání pořadatele 
veletrhu: pojďme se sejít, seznámit se s no-
vinkami, popovídat si tváří v tvář a zažít 
úžasnou veletržní atmosféru.

Petr Bartošík

„Veletrh Amper – pojďme se sejít!“ – tak vyzývá veletržní správa Terinvest k účasti na 
veletrhu Amper, který je největší událostí v oboru elektrotechniky, energetiky, elektro-
instalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v Čes-
ké republice i na Slovensku.
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