
52 AUTOMA 1/2016

veletrhy a konference

Tolik jako nikdy předtím: na norimberský 
veletrh FachPack (29. 9. až 1. 10. 2015) přišlo 
44 022 návštěvníků z řad odborné veřejnos-
ti (v roce 2013 – 34 598). S počtem 1 565 vy-
stavovatelů (v roce 2013 – 1 439) a další plo-
chou navíc v nové hale 3A zaznamenal evrop-
ský veletrh obalového průmyslu nové rekordy 
ve všech třech veletržních ukazatelích. Ačko-
liv hlavní řečník na zahájení veletrhu, americ-
ký designér Karim Rashid, prohlásil, že nejlep-
ší obal je žádný obal, veletrh FachPack se stal 
dokladem toho, co potvrzují i nezávislé průzku-
my: obalový průmysl prožívá svou konjunkturu.

Není tomu tak jen v Německu, ale v celé 
Evropě. Proto do Norimberku na veletrh Fach-
Pack přijelo 23 % hostů ze zahraničí, převáž-
ně ze sousedních zemí: Rakouska, České re-
publiky, Polska, Švýcarska, Nizozemí a Itálie. 

Návštěvníci veletrhu byli z potravinářské-
ho, papírenského a polygrafického, farma-
ceutického, automobilového, strojírenského 
nebo chemického průmyslu a z dalších obo-
rů. Dobrá polovina návštěvníků cestovala do 
Norimberku s cílem dozvědět se něco o no-
vinkách; další sem jeli s přáním navázat ob-
chodní kontakty (35 %), vyměnit si zkušenos-
ti a informace s kolegy z oboru (31 %) a zís-
kat obecný přehled o situaci na trhu (30 %). 
Celkem 88 % návštěvníků uvádělo, že mají 
ve své firmě vliv na rozhodování o nákupech. 
Hlavní zájem návštěvníci veletrhu směrovali 
k balicím materiálům a prostředkům (téměř 

Veletrh FachPack 2015 ukázal na konjunkturu 
v obalovém průmyslu

polovina), na druhém místě k balicím strojům 
(více než třetina). 

Nejen pro návštěvníky, ale i pro vystavo-
vatele byl veletrh FachPack 2015 uspokoji-

vou akcí. Okolo 90 % vystavovatelů hodno-
tilo celkový výsledek své účasti na veletrhu 
pozitivně a celých 96 % jich uvedlo, že za-
sáhli nejdůležitější cílové skupiny. 

Na veletrhu vystavovalo 1 565 podni-
ků, přičemž dominoval německý obalový 
průmysl, který byl v Norimberku zastou-
pen 1 069 firmami. Avšak pokračoval i trend 
sjednocování Evropy: tento rok do Norim-
berku přijelo 496 mezinárodních vystavo-
vatelů (32 %, v roce 2013 – 28 %) z celkem 

37 zemí, nejvíce z Nizozemí, Itálie, Švýcar-
ska, Rakouska a Polska. Z České republiky 
přijelo 38 vystavovatelů, což sice není málo, 
ale vzhledem k významu obalového průmy-

slu v České republice by jich 
mělo být více.

Kouzlo veletrhu FachPack 
tkví v rozmanitosti jeho na-
bídky: představují se zde vý-
robci obalových materiálů 
(728 vystavovatelů), strojů 
a techniky (558), úpravy po-
vrchů (255) a vystavovatelé 
z oboru logistiky (349). 

Pořadatelé dali možnost 
také dvaceti německým začí-
najícím firmám, aby se před-
stavily ve společném stánku 
tzv. start-up firem a prezento-
valy zde své nápady meziná-
rodnímu odbornému publiku. 

Veletrh měl také bohatý doprovodný pro-
gram přednáškových fór, speciálních prezen-
tací a diskusních panelů na aktuální témata, 
včetně akcí zaměřených na studenty.

Letos se bude veletrh FachPack konat ve 
dnech 27. až 29. září 2016. Potenciální vy-
stavovatelé i návštěvníci získají informace  
u výhradního zastoupení norimberské vele-
tržní společnosti v ČR www.proveletrhy.cz, 
popř. info@proveletrhy.cz.

(Bk)

Obr. 1. Z veletrhu FachPack 2015 (Nürnberg Messe) 
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Security na téma 
zabezpečení informačních 
a komunikačních systémů

Ve středu 17. února 2016 se opět v kon-
gresovém hotelu Clarion v Praze uskuteč-
ní odborná konference na téma zabezpeče-
ní informačních a komunikačních systémů  
Security 2016.

Konference tradičně proběhne paralel-
ně ve dvou sálech s rozdílným programem. 
Účastníci mohou volně přecházet a sestavit si 
tak vlastní program, který bude plně vyhovo-
vat jejich zájmům.

V Manažerském sále zazní celkem dvanáct 
prezentací ve čtyřech tematických blocích:
– jak na Security Operation Center (SOC),
– aktuální hrozby a principy bezpečnosti,
– bezpečnost sociálních sítí,
– bezpečnost dat v cloudu.

V Technickém sále to bude také dvanáct 
prezentací ve čtyřech tematických blocích:
– aktuální útoky,
– detekce útoků,
– nové bezpečnostní principy,
– Internet of Things (IoT).

Důrazně vyžadovaným záměrem pořa-
datele je udržet konferenci nezávislou, tedy 
bez marketingově a obchodně zaměřených 
prezentací. Velký důraz je kladen na odbor-
nou úroveň jednotlivých přednášek a maxi-
mální přínos pro účastníky. Význam konfe-
rence již přerostl české a slovenské hranice 
a akce se stává významným setkáním bez-
pečnostních expertů z více zemí; v letošním 
roce na akci vystoupí rekordní počet zahra-
ničních odborníků.

Více informací o konferenci včetně podrob-
ného programu, o výši účastnického poplatku 
a možnosti on-line registrace zájemci najdou 
na zbrusu novém konferenčním webu http://
konferencesecurity.cz. Tam je také archiv mi-

nulých ročníků včetně fotogalerií, reportáží 
a dalších užitečných informací. (ed)

  2016 EMVA Business 
Conference: registrace 
otevřena

Konference Evropského sdružení pro 
strojové vidění EMVA se bude konat ve dnech  
9. až 11. června 2016 v Edinburghu ve 
Skotsku. Sejdou se zde vedoucí pracovní-
ci a techničtí odborníci, aby tu prezentova-
li nové trendy v oboru a diskutovali o nich. 
Jde o unikátní příležitost navázat kontakty 
s předními firmami a odborníky a vyměnit 
si s nimi zkušenosti a názory na vývoj obo-
ru strojového vidění v Evropě i ve světě. 

Do 31. ledna 2016 nabízejí organizáto-
ři speciální slevu na vložném za včasnou 
registraci. Více informací: www.emva.org/
events/business-conference/14th-emva-bu-
siness-conference/. (ed)


