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veletrhy a konference

Jak ušetřit na veletrhu?

Přihlášky za zvýhodněnou cenu až do 
konce května

Strojírenství patří k odvětvím, na které re-
cese dolehla nejtíživěji. Velká část firem čelí 
poklesu poptávky nebo se obává zmenšení ob-
jemu zakázek v dalším období. Někteří tradič-
ní vystavovatelé MSV z tohoto důvodu roz-
hodnutí o účasti na veletrhu stále odkládají, 
popř. hledají nové a efektivnější formy své 
účasti. Společnost Veletrhy Brno proto přistou-
pila k mimořádnému prodloužení období, ve 
kterém je možné podat přihlášku k účasti za 
zvýhodněnou cenu za výstavní plochu. Vysta-
vovatelé veletrhů MSV a Transport a Logisti-
ka tuto možnost mají až do 30. května 2009.

Dalším mimořádným opatřením, které 
průmyslovým firmám usnadní rozhodování 
o účasti, je snížení záloh za výstavní plochu. 
U stánků do 20 m2 se letos požaduje zálo-
ha ve výši 20 %, u stánků do 100 m2 ve výši 
15 % a firmy s největšími expozicemi, nad 
100 m2, zaplatí předem pouze 10 %. Přihláš-
ka k účasti tak nebude vystavovatelům vázat 
více disponibilních finančních prostředků, 
než je nezbytně třeba.

Program Benefit 2009 

Program Benefit 2009 nabízí novým i již 
přihlášeným vystavovatelům mnoho výhod, 

které mohou účast na veletrhu významně 
zlevnit. Skladba bonusů přitom vychází z prů-
zkumů realizovaných v minulých ročnících 
a zaměřuje se na oblasti, které byly vystavo-
vateli nejčastěji kritizovány.

Vystavovatelé jistě přivítají dvacetipro-
centní cenové zvýhodnění přívodů elektric-
ké energie i stlačeného vzduchu. Současně 
se o 15 % zlevňují manipulační práce v are-
álu výstaviště, které využívají zejména firmy 
s rozměrnějšími exponáty.

Další výhodou pro účastníky letošního 
ročníku je připojení WiFi zdarma a možnost 
bezplatného parkování na mimoareálových 
parkovištích nebo v hale Expoparking; na-
bídka je omezena pouze kapacitou.

Uspořit lze také na pronájmu výstavní 
plochy. Jestliže firma nechce investovat do 
rozsáhlé expozice, může zaujmout patro-
vým stánkem, který zaručeně upoutá pozor-
nost návštěvníků. Patrovou plochu lze letos 
pronajmout s 50% cenovým zvýhodněním.

Reklama v areálu výstaviště je nabízena 
s 20% slevou; vztahuje se na pronájem re-
klamních ploch a nosičů i na realizaci reklam-
ních aktivit. 

Zcela zdarma budou firemní pozván-
ky s poukazem na volný vstup – oblíbený 
marketingový nástroj vystavovatelů, kte-
rý využívá až 25 % oslovených adresátů. 
Za uplatněné pozvánky letos nebude vysta-

vovatelům účtován žádný doplatek, takže 
mohou oslovit více svých zákazníků a ob-
chodních partnerů.

Vystavovat je třeba i v době recese

Zkušenosti ukazují, že rezignovat na mar-
ketingové aktivity znamená přiznat porážku. 
Pořadatelé MSV ve srovnání se stejným ob-
dobím loňského roku registrují přibližně de-
setiprocentní pokles přihlášených firem. Potě-
šitelný je však zájem vystavovatelů ze zahra-
ničí, např. z Německa, Nizozemí, Švýcarska, 
Francie, Itálie, Polska a Ruska, ale také z asij-
ských zemí.

Vystavovatelé oceňují především to, že 
MSV přitahuje pozornost stotisícové od-
borné klientely nejen z České republiky, 
ale z celé střední Evropy. Z výzkumů vy-
plývá, že 26 % návštěvníků MSV přichá-
zí na veletrh nakoupit produkty a služby 
a 55 % návštěvníků sem přijíždí za obchod-
ními jednáními a navazovat nové obchodní 
kontakty. To je ohromný potenciál a firmy, 
které se umí na veletrh připravit a zajímavě 
představit své produkty, z toho mohou hod-
ně vytěžit. Výjimkou určitě nebude ani le-
tošní ročník, třebaže pořadatelé vzhledem 
k ekonomické situaci očekávají méně oká-
zalé expozice. Může to být dokonce impulz 
pro menší firmy, které dosud nenašly odva-
hu prezentaci na velkém mezinárodním ve-
letrhu vyzkoušet.

(Veletrhy Brno)

Mnoho firem se v současnosti potýká s nedostatkem volných finančních prostředků, ale 
zároveň si uvědomuje, že neúčastí na veletrhu by svou situaci a budoucí vyhlídky dále 
zhoršilo. Společnost Veletrhy Brno vychází firmám postiženým ekonomickou krizí vstříc 
a nabízí jim konkrétní pomoc v podobě akčních cen a speciálních bonusů.
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y   Doplňkové funkce 
protokolu CANopen pro 
kritické úlohy

Sdružení CAN in Automation (CiA) vyda-
lo novou verzi 4.1 sady specifikací CiA 302 
s popisem doplňkových funkcí protokolu 
CAN open. Předmětem specifikací jsou letmé 
řízení sítě, tzv. flying NTM (Network Mana-
gement), správce SDO (Service Data Object), 
správce konfigurace, redundance síťového ka-
belu a brány typu CANopen-to-CANopen.

Sada specifikací CiA 302 verze 4.1 na-
hrazuje sadu CiA 302 verze 3.3, vydanou 
v roce 2003. Část 1 obsahuje některé obec-
né definice, část 2 podrobně definuje proce-
duru zavedení modulu NTM a koncept let-

mého řízení sítě uplatňující se v provozně 
kritických úlohách či v kritických úlohách 
z hlediska bezpečnosti, kde jednotlivá poru-
cha nesmí způsobit celkový výpadek sítě. Se-
lže-li zařízení právě plnící funkci NTM, pře-
vezme jeho roli jiné zařízení schopné ji za-
stávat. Po zotavení původního zařízení je mu 
funkce NTM předána zpět. Část 3 stanovu-
je způsob zavádění programu a způsob sprá-
vy konfigurace, což se používá v decentra-
lizovaných řídicích systémech, kde zařízení 
řídící sběrnici CAN open konfiguruje po za-
pnutí napájení všechna ostatní zařízení v sys-
tému. V části 4 je popsáno použití síťových 
proměnných a v části 5 definován správce 
SDO, nezbytný při konfigurování jednodu-
chých zařízení s rozhraním CANopen v re-
žimu on-line externím nástrojem. Část 6 spe-

cifikuje redundanci síťového kabelu poža-
dovanou v námořních a jiných provozně 
kritických úlohách. Část 7 popisuje funk-
ce směrovačů a mostů typu CANopen-to-
-CANopen, když původní požadavek vznes-
ly firmy používající kaskády sítí CANopen.

Doplňkové funkce protokolu CANo-
pen definované v sadě specifikací CiA 302 
umožňují uživatelům budovat velmi složi-
té a výkonné systémy sítí spolehlivě plnící 
i provozně kritické úlohy. Některé z těch-
to funkcí jsou vyžadovány v drážních vozi-
dlech, což je oblast, v níž má sběrnice CA-
Nopen stále větší význam. Jinou novou ob-
lastí použití jsou servisní roboty napájené 
z baterií. Další údaje o sadě CiA 302 verze 
4.1 lze získat na www.can-cia.org.
[CiA, 10. března 2009.]                                   (sk)


