veletrhy a konference

Veletrh Achema potvrdil pozici předního
světového veletrhu chemického průmyslu
Veletrh Achema se uskutečnil ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 18. až 22. června
2012. Počet vystavovatelů byl 3 773 (výstavní plocha 136 400 m2), počet návštěvníků
167 000. Ve srovnání s minulým ročníkem,
který se konal v roce 2009 v době ekonomické krize a vrcholící paniky související s ptačí
chřipkou, zůstal počet vystavovatelů přibližně stejný (2009: 3 767; 2006: 3 880), počet
návštěvníků mírně poklesl (2009: 173 000,
2006: 180 000). Pořadatelé hodnotí tato čísla jako „stabilní“, avšak příliš důvodů ke spokojenosti nemají.
Jde ale jen o absolutní čísla? Vystavovatelé hodnotí nejen počet návštěvníků, ale také
jejich odbornou úroveň a návštěvníci zase
úplnost nomenklatury, přehlednost veletrhu
a doprovodný program.
Co se týče tematické úplnosti nomenklatury, Achema zahrnuje skutečně vše pro
chemický průmysl a další obory s převahou
kontinuálních a dávkových procesů (potravinářství, farmaceutický průmysl, výroba kosmetiky, biotechnologie), od projektování průmyslových budov a výrobních prostor, přes
výrobní zařízení, balicí linky a automatizační
techniku až po inženýrské služby a servis. Například samotná skupina „čerpadla, kompresory, ventily a armatury“ měla více než tisíc
vystavovatelů.
K lepší přehlednosti veletrhu přispělo
nové rozvržení hal. Například vše z oboru
měřicí, řídicí a automatizační techniky bylo
soustředěno do haly 11, jedné z nejnavštěvovanějších z celého veletrhu.
Doprovodný program představoval především souběžně konaný kongres, ale také
mnohá odborná diskusní fóra. Z našeho

Obr. 1. V mezipatře haly 11 byl společný stánek Communication Lounge věnovaný komunikačním systémům v průmyslu (foto: Dechema/Helmut Steffin)

oboru nelze pominout fórum Automation
in Dialog, společný projekt sdružení ZVEI
a NAMUR a poradenské společnosti ARC
Advisory Group. Témata byla velmi zajímavá, a přestože počet posluchačů někdy
sotva přesáhl dvacítku, diskuse byly živé
a plodné.
Roste mezinárodní charakter veletrhu
Achema. Vystavovatelé přijeli z celkem
56 zemí světa, přičemž podíl zahraničních vystavovatelů byl téměř 50 %. Potvrdilo se, že
globalizace nespočívá jen v tom, že evropské
a americké firmy míří do Asie, ale i naopak: na

veletrhu Achema předevedlo své produkty více
než 200 vystavovatelů z Číny a 150 z Indie.
To vše přispělo k tomu, že 83 % návštěvníků podle průzkumu oznámkovalo veletrh
jako dobrý nebo velmi dobrý. A za vystavovatele shrnul dojem z veletrhu Karsten Just
ze společnosti Bartec Holding: „Více pozornosti než čísla si zaslouží skutečnost, že kvalita návštěvníků byla vysoká.“
Příští veletrh Achema se bude ve Frankfurtu
nad Mohanem konat od 15. června 2015.
(Bk)
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Váš spolehlivý partner v oblasti automatizace
Dodávky dílů Siemens – nové, repasované
Opravy dílů – Siemens, Allen Bradley, Indramat, Omron
Opravy servopohonů Siemens
Odkup nepotřebných dílů a technologií
Od 1. 6. 2012 jsme se stali systémovými
integrátory firmy PHOENIX CONTACT.
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