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veletrhy a konference

Druhý ročník veletrhu elektrotechniky, 
elektroniky a energetiky Electron se usku-
teční ve dnech 13. až 16. března 2012 na vý-
stavišti PVA Expo Praha (dříve PVA Letňa-
ny). Veletržní správa ABF umožnila firmám 
z oboru automatizace prezentovat se na sa-
mostatné výstavní akci, a to na prvním roč-
níku veletrhu automatizační, regulační a mě-
řicí techniky For Automation. Podobně je pro 
společnosti působící v energetice pořádán 
souběžně 1. veletrh výroby a rozvodu elek-
trické energie For Energo. 

Společnost ABF na výstavišti dokončila 
stavbu nových výstavních hal a 3 a 4. Výstav-
ní plocha se tím zvětšila o 8 200 m2. Krytá 
výstavní plocha se nyní skládá ze sedmi oce-
lových hal o celkové rozloze 21 560 m2. Tato 
rozloha umožňuje pořádat souběžně s vele-

Veletrh Electron 2012 se souběžným veletrhem 
For Automation

trhem Electron další dvě odborné výstavy, 
11. mezinárodní veletrh strojírenských tech-
nologií For Industry a 3. mezinárodní veletrh 
dopravy, logistiky, skladování a manipulace 
For Logistic. Na výstavišti bude tedy k vidě-
ní široké spektrum oborů.

Stejně jako loni, jsou i letos v rámci vele-
trhu Electron vyhlášeny soutěže Grand Prix 
o nejinovativnější výrobek a Top Expo o nej-
lepší veletržní expozice. Záštitu nad veletr-
hem převzalo několik institucí: Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komo-
ra ČR, České vysoké učení technické v Praze 
a Miroslava Němcová, předsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR.

V rámci doprovodného programu se 
15. břez na 2012 uskuteční ve velkém sále 
v hale 2D konference Off-Grid, kterou po-

řádá společnost b.i.d. services. Jejím zámě-
rem je nastínit vývoj oboru ostrovních systé-
mů rozvodu elektřiny a seznámit s případo-
vými studiemi ostrovních režimů použitých 
pro zásobování domácností i průmyslových 
areálů elektřinou. 

V úterý 13. března a ve čtvrtek 15. břez-
na uspořádá nakladatelství FCC Public ve 
svém stánku 2D1 přehlídku výukových ro-
botků (viz článek Dobrodružné robotické 
hrátky na veletržních stáncích FCC Public 
na stránce 60).

Brány veletrhu budou otevřeny od úte-
rý do pátku vždy od 9 hodin a uzavřou se 
v 17 hodin s výjimkou pátku, kdy veletrh 
končí již ve 14 hodin. 
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1. MEZINÁRODNÍ VELETRH AUTOMATIZAČNÍ, REGULAČNÍ 
 A MĚŘICÍ TECHNIKY
1st INTERNATIONAL TRADE FAIR OF AUTOMATION, CONTROL TECHNOLOGY 
 AND MEASURING EQUIPMENT

LETŇANY VÁS ZVOU!
WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY!

Souběžné veletrhy / Simultaneously:
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