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Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak-

cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu petr.spur@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se ob-
racejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).

Veletrhy a výstavy

	Electronica China 2012 – 10. meziná-
rodní veletrh komponent a elektronických 
systémů, Productronica China 2012 – 
10. mezinárodní veletrh výrobních tech-
nologií

 20.–22. 3. 2012, Šanghaj, Čína –  
www.electronicachina.com

	Amper 2012 – 20. mezinárodní veletrh 
elektrotechniky a elektroniky

 20.–23. 3. 2012, Brno – www.amper.cz
	Smart System Integration 2012 – evrop-

ská výstava s konferencí o integraci mini-
aturních systémů (MEMS, MOEMS, IC 
a elektronických komponent) s konferencí

 21.–22. 3. 2012, Curych, Švýcarsko – 
www.mesago.de

	Otomasyon’12 – 19. veletrh průmyslové 
automatizace

 29. 3.–1. 4. 2012, Istanbul, Turecko – 
www.win-fair.com

	Expo Electronica 2012 – výstava elek-
tronických součástek a technologických 
zařízení, prezentace nejnovějšího vývoje 
v oboru elektroniky 

 17.–19. 4. 2012, Moskva, Rusko –  
www.biztradeshows.com/trade-events/
expo-electronica.html

	Hannover Messe 2012 – veletrh průmys-
lu, automatizace a inovací

 23.–27. 4. 2012, Hannover, Německo – 
www.hannovermesse.de 

	Teplárenské dny 2012 – výstava s téma-
tem dálkového zásobování teplem a chla-
dem, elektroenergetiky, obnovitelných 
a druhotných zdrojů energie

 24.–26. 4. 2012, Praha – 
www.teplarenske-dny.cz

	SHK Brno – stavební veletrh a veletrh 
technických zařízení budov – vzducho-
technika, klimatizace, vytápění, alterna-
tivní zdroje vytápění

 24.–28. 4. 2012, Brno –  
www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/

	PCIM Europe 2012 – mezinárodní veletrh 
výkonové elektroniky, vestavných systémů 
pro řízení pohybu, akčních členů a servo-
mechanismů 

 8.–10. 5. 2012, Norimberk, Německo – 
www.mesago.de

	SMT/Hybrid/Packaging – mezinárod-
ní veletrh integrace mikroelektronických 
systémů

 8.–10. 5. 2012, Norimberk, Německo – 
www.mesago.de

	Sviaz-Expocomm 2012 – mezinárodní vý-
stava telekomunikační a sdělovací techniky 

 14.–17. 5. 2012, Moskva, Rusko – 
 www.sviaz-expocomm.ru
	Sensor+Test 2011 – veletrh senzoriky, mě-

ření a testování 
 22.–24. 5. 2012, Norimberk, Německo – 
 www.sensor-test.de
	MSV Nitra 2011 – 18. medzinárodný 

veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a tech-
nológií

 22.–25. 5. 2012, Nitra, Slovensko – 
www.agrokomplex.sk

	EMA – mezinárodní výstava elektrotech-
niky, měření, automatizace a regulace

 22.–25. 5. 2012, Nitra, Slovensko – 
www.agrokomplex.sk

	Expo Comm Wireless Japan – výstava 
s konferencí specializovaná na bezdrátové 
a mobilní komunikace a související služby

 30. 5.–1. 6. 2012, Tokio, Japonsko – 
www.expocomm.com/wirelessjapan

	Pragoalarm/Pragosec 2012 – mezinárod-
ní veletrh zabezpečovací techniky, systémů 
a služeb, požární ochrany 

 5.–7. 6. 2012, Praha – www.pragoalarm.cz
	Intersolar 2012 – mezinárodní veletrh so-

lární techniky
 13.–15. 6. 2012, Mnichov, Německo – 

www.intersolar.de
	Obnovitelné zdroje energie – veletrh s té-

matem obnovitelných zdrojů energie
 23.–26. 8. 2012, Nitra, Slovensko – 

www.agrokomplex.sk
	Chillventa 2012 – mezinárodní veletrh 

chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel
 9.–11. 10. 2012, Norimberk, Německo – 

www.chillventa.de

Konference

	Simutools 2012 – 5th International ICST 
Conference on Simulation Tools and Tech-
niques

 19.–23. 3. 2012, Desenzano, Itálie – 
www.simutools.org/2012/

	Perspektivy automatizace – odborný se-
minář a setkání odborníků v oboru průmys-
lové automatizace

 20. 3. 2012, Výstaviště v Brně –  
www.fccpublic.cz/konference

	Perspektivy elektromobility – odborný 
seminář na téma dopravních prostředků 
s elektrickým pohonem

 20. 3. 2012, Výstaviště v Brně –  
www.fccpublic.cz/konference

	Měřicí technika pro kontrolu jakosti – 
21. konference s výstavou měřicí techniky

 20.–21. 3. 2012, Plzeň –  
www.csvts.cz/cms

	Smart Systems Integration 2012 – 
5. evropská konference o integraci mini-
aturních systémů (MEMS, MOEMS, IC 
a elektronických komponent)

 21.–22. 3. 2012, Curych, Švýcarsko – 
www.mesago.de

	Energie pro budoucnost VI – konference 
s tématem energetické hospodárnosti do-
mácností a provozoven služeb

 22. 3. 2012, Výstaviště v Brně –  
www.fccpublic.cz/konference

	Aprochem 2012 – 21. konference o che-
mických technologiích

 23.–25. 4. 2012, Kouty nad Desnou – 
www.aprochem.cz

	CSMR 2012 – 16th European Conferen-
ce on Software Maintenance and Reengi-
neering

 27.–30. 3. 2012, Segedín, Maďarsko – 
http://csmr2012.ded.hu

	Matlab Virtual Conference 2012 – we-
bová konference pro uživatele nástrojů 
Matlab a Simulink

 28. 3. 2012 – http://events.unisfair.com/
index.jsp?eid=1128&seid=23&

	Enterprise Asset Management – odbor-
ná konference o správě majetku

 12. 4. 2012, Kongresové centrum Brno – 
www.adam-ova.cz

	EMVA – 10th Business Conference 2012
 20.–21. 4. 2012, Lisabon, Portugalsko – 

www.emva.org
	Infosecurity Europe – evropské setkání 

odborníků na informační bezpečnost
 24.–26. 4. 2011, Londýn, Velká Británie – 

www.infosec.co.uk
	SMT Info – seminář na téma plošných spojů
 25. 4. 2012, Brno – www.smtinfo.cz
	Energetika 2012 – vědecká konference 

na téma řízení v energetice a obnovitelné 
zdroje

 15.–17. 5. 2012, Tatranské Matliare, Slo-
vensko – www.power-engineering.sk

	Moderní nástroje pro finanční analýzu 
a modelování 2012 – seminář o možnos-
tech využití výpočetních nástrojů ve fi-
nančním a bankovním sektoru

 29. 5. 2012, Praha –  
www.humusoft.cz/akce/finsem12/

	Emerson Global Users Exchange 2012 – 
uživatelská konference o produktech a ře-
šeních společnosti Emerson

 29.–31. 5. 2012 –  
http://emersonexchange.org/emea/

	AMB 2012 – mezinárodní veletrh techni-
ky pro zpracování kovů

 18.–22. 9. 2012 –  
www.messe-stuttgart.de/amb 


