veletrhy a konference

Veletrh CeBIT 2012 je přede dveřmi
Veletrh informační a komunikační techniky (ICT) CeBIT 2012 se uskuteční od 6. do
10. března 2012 v německém Hannoveru již
po sedmadvacáté. Nabídne tyto čtyři uživatelsky orientované a vzájemně propojené sektory:
– CeBIT Pro představí efektivní a bezpečné
systémy ICT pro podnikovou sféru,
– CeBIT Gov ukáže využití ICT ve veřejné
správě a zdravotnictví,
– CeBIT Life seznámí návštěvníky s prostředky ICT pro podporu digitálního životního stylu a inteligentního bydlení,
– CeBIT Lab nabídne pohled na nová, průkopnická řešení v oboru ICT a představí
trendy budoucnosti.
Veletrhu CeBIT 2011 se zúčastnilo více
než 4 200 firem ze 70 zemí a minimálně stejný zájem vystavovatelů je předpokládán i letos. Veletrh se koná v době, kdy se očekává, že celkový obchodní obrat na německém
trhu s ICT v roce 2012 poprvé překročí hranici 150 miliard eur při meziročním nárůstu
2,2 % oproti roku 2011.
Partnerskou zemí veletrhu CeBIT 2012
je Brazílie, jejíž trh s ICT v roce 2011 mezi-

ročně vzrostl o 6 % a v roce 2012 má podle
odhadu vzrůst opět o 6 % až na 92 miliard
eur. Protože trh s ICT v Brazílii roste výrazně
rychleji než ve většině zemí EU, jde o zemi
pro evropské firmy velmi zajímavou.
Vedle tradiční a nezastupitelné prezentace novinek v oboru ICT pro profesionální
i soukromé použití, zaměřených letos zejména na snadné ovládání, mobilitu, ochranu síťového prostředí, odolnost proti kybernetickým útokům a také hospodárnější využívání
energie, nabídne veletrh CeBIT v roce 2012
také nová témata.
Protože úspěch v podnikání stále více
závisí na účinnosti logistických procesů,
zaměří se veletrh více než dosud na softwarové systémy pro logistiku s prostorem
k jejich prezentaci v rámci nové výstavní
oblasti Logistics IT v hale 5. Specifickým
potřebám plynoucím z pokračující urbanizace ve světě bude věnována výstavní oblast Urban Solutions v hale 8, součást sektoru CeBIT gov. Ta nabídne zejména přehled inteligentních struktur ICT pro velké
městské aglomerace a megaměsta s více

než deseti miliony obyvatel, jejichž počet
se velmi rychle zvětšuje. V roce 2050 bude
ve městech žít odhadem 70 % obyvatel světa. Tento vývoj staví urbanisty před velké
úkoly řešitelné pouze za všestranné podpory ze strany ICT.
Nedílnou součástí veletrhu CeBIT 2012
je opět bohatý doprovodný program. Témata konferencí, kongresů a fór, garantovaných
mezinárodně uznávanými odborníky, sahají
od inteligentních mobilních a pevných sítí,
přes problematiku cloud computing, bezpečnostní strategie v podnikové sféře nebo digitální životní styl a inteligentní bydlení až po
pronikání sociálních sítí do podnikové a obchodní sféry.
Zájemci o aktivní účast na veletrhu
CeBIT 2012 získají podrobné informace na
www.cebit.de nebo v zastoupení Deutsche
Messe v ČR (www. hf-czechrepublic.com),
kde si také mohou zakoupit vstupenky a informovat se o připravovaných zájezdech na
veletrh.
[Informace Deutsche Messe AG.]
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