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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

l	Intersolar 2012 – mezinárodní veletrh so-
lární techniky

 13.–15. 6. 2012, Mnichov, Německo – 
www.intersolar.de

l	GIFA – mezinárodní veletrh slévárenství, 
Metec – mezinárodní veletrh metalurgic-
kých technologií, Thermprocess – vele-
trh techniky tepelných procesů, Newcast 
– mezinárodní veletrh odlévání

 16.–20. 6. 2012, Düsseldorf, SRN – 
 www.gifa.de
l	LOPE-C 2012 – výstava průmyslu orga-

nické a tištěné elektroniky
 19.–21. 6. 2012, Mnichov, Německo – 

www.lopec-c.com
l	IIME Vietnam 2012 – mezinárodní prů-

myslová výstava
 19.–21. 6. 2012, Ho Či Minovo Město – 

www.machinery-vietnam.com
l	PCIM Asia – mezinárodní veletrh výko-

nové elektroniky a inteligentní techniky 
pohonů

 19.–21. 6. 2012, Šanghaj, Čína – 
 www.pcim-asia.com
l	Obnovitelné zdroje energie – mezinárod-

ní veletrh s tématem obnovitelných zdrojů 
energie

 23.–26. 8. 2012, Nitra, Slovensko – 
 www.agrokomplex.sk
l	MSV 2012 – mezinárodní strojírenský ve-

letrh s tématem průmyslové automatiza-
ce, IMT 2012 – veletrh obráběcí a tvářecí 
techniky, Welding – mezinárodní veletrh 
svařovací techniky

 10.–14. 9. 2012, Brno – 
 www.bvv.cz/msv
l	FOR ELEKTRO 2012 – 5. veletrh elek-

trotechniky, osvětlovací techniky a zabez-
pečovacích systémů, FOR THERM 2012 
– 3. veletrh vytápění, alternativních zdrojů 
energie a vzduchotechniky

 18.–22. 9. 2012, PVA Letňany, Praha – 
www.for-elektro.cz

l	AMB 2012 – mezinárodní veletrh techni-
ky pro zpracování kovů

 18.–22. 9. 2012, Stuttgart, Německo – 
 www.messe-stuttgart.de/amb
l	RENEXPO – 13. ročník veletrhu zařízení 

a systémů pro výrobu energie z biomasy  
s konferencí

 27.–30. 9. 2012, Augsburg, Německo – 
www.renexpo.de

l	Motek 2012 – mezinárodní odborný vele-
trh montážní a manipulační techniky

 8.–11. 10. 2012, Stuttgart, Německo – 
 www.messe-stuttgart.de

l	Chillventa 2012 – mezinárodní veletrh 
chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel 
9.–10. 10. 2012 – 

 www.chillventa.de
l	PTA 2012 – Progressive technologies in 

automation
 9.–11. 10. 2012, Moskva, Rusko – 
 www.pta-expo.ru
l	it-sa – veletrh zabezpečení informačních 

a komunikačních systémů a kybernetické 
bezpečnosti

 16.–18. 10. 2012, Norimberk, Německo – 
www.it-sa.de 

l	Clean Energy&Passive House Expo – 
mezinárodní výstava s konferencí o inte-
ligentních budovách

 17.–18. 10. 2012, Budapešť, Maďarsko – 
www.cep-expo.hu

l	EMBALLAGE 2012 – mezinárodní vele-
trh obalového průmyslu

 19.–22. 11. 2012, Paříž, Francie – 
 www.emballageweb.com
l	SPS/IPC/Drives – mezinárodní veletrh elek-

trické a elektronické měřicí, řídicí a automa-
tizační techniky

 27.–29. 11. 2012, Norimberk, Německo – 
www.mesago.de

Konference

l	Power-Gen Europe – výstava a konferen-
ce evropské energetiky

 12.–14. 6. 2012, Kolín, Německo – 
 www.powergeneurope.com
l	Mechatronic Karlsruhe – kongres s té-

matem mechatronických systémů
 13. 6. 2012, Karlsruhe, Německo – 
 www.mechatronic-karlsruhe.com
l	TPS 2012 – 35th International Conference 

on Telecommunications and Signal Proces-
sing

 3.–4. 7. 2012, Praha – 
 http://tsp.vutbr.cz
l	ICINCO 2012 – 9th International Confe-

rence on Informatics in Control, Automa-
tion and Robotics

 28.–31. 7. 2012, Řím, Itálie – 
 www.icinco.org
l	MMAR 2012 – 17th IEEE International 

Conference on Methods and Models in 
Automation and Robotics

 27.–30. 8. 2012, Mezizdroje, Polsko – 
www.mmar.ps.pl

l	ACN 2012 – 4nd International Conferen-
ce on Advanced Communication and Net-
working

 30.–31. 8. 2011, Jeju, Korea – 
 www.sersc.org/ACN2012/

l	CSSim 2012 – Conference on Computer 
Modelling and Simulation

 3.–5. 9. 2012, Brno – 
 www.cssim.org
l	Applied Electronics 2012 – 17. ročník 

mezinárodní konference o aplikacích 
elektroniky

 5.–7. 9. 2012, Plzeň – 
 www.appel.zcu.cz
l	IMEKO 2012 – kongres pro oblast met-

rologie
 9.–14. 9. 2012, Busan, Korea – 
 http://imeko2012.kriss.re.kr
l	Machines Communicate – doprovodná 

konference MSV 2012 s tématy komuni-
kace M2M a sítě senzorů

 10. 9. 2012, Brno – 
 www.stech.cz
l	Vize v automatizaci – Digitální továrna 

– doprovodná konference MSV 2012 s té-
matem digitálních metod, modelů a nástro-
jů, simulace a vizualizace

 11. 9. 2012, Brno – 
 www.stech.cz
l	ETFA 2012 – 17th IEEE Conference on 

Emerging Technologies & Factory Auto-
mation

 17.–21. 9. 2012, Krakov, Polsko – 
 www.etfa2012.org
l	Smart Grids, Smart Cities 2012 – 3. roč-

ník konference o inteligentních sítích
 26.–28. 9. 2012, Nice, Francie – 
 http://energy.flemingeurope.com/smart- 

-grids-smart-cities/
l	RENEXPO Energiewende-Macher-

Kongress – konference s tématem výro-
by energie z biomasy

 27.–29. 9. 2012, Augsburg, Německo – 
www.renexpo.de/kongress.html

l	Comsol Conference Europe 2012 – me-
zinárodní konference o numerickém mo-
delování fyzikálních jevů s využitím pro-
gramu Comsol Multiphysics

 10.–11. 10. 2012, Milán, Itálie – 
 www.comsol.com/conference2012/europe/ 
l	Datakon 2012 – konference s mezinárodní 

účastí o metodice a nástrojích k budování 
informačních systémů v praxi

 14.–16. 10. 2012, Mikulov – 
 www.datakon.cz
l	Wireless Congress 2012: Systems and 

Applications
 14.–15. 11. 2012, Mnichov, Německo –
 www.wireless-congress.com
l	Inovace 2012 – 19. mezinárodní sympo-

sium o inovacích
 7.–7. 12. 2012, Praha –
 www.aipcr.cz


