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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

	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
	Electronica India 2012 – 13. mezinárod-

ní veletrh elektronických součástek, kom-
ponent a materiálů, Productronica India 
2012 – 13. mezinárodní veletrh elektronic-
ké výroby

 11.–13. 9. 2012, Bangalore, Indie – 
 www.electronica-india.com
	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

	AMB 2012 – mezinárodní veletrh techni-
ky pro zpracování kovů

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

	RENEXPO – 13. ročník veletrhu zařízení 
a systémů pro výrobu energie z biomasy  
s konferencí

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

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

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

	Chillventa 2012 – mezinárodní veletrh 
chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel

 9.–11. 10. 2012, Norimberk, Německo – 
www.chillventa.de

	PTA 2012 – Progressive technologies in 
automation

 9.–11. 10. 2012, Moskva, Rusko – 
 www.pta-expo.ru
	Vienna-tec – mezinárodní průmyslový 

veletrh: Automation Austria – průmys-
lová automatizační technika, Energy-tec 
– elektrorozvodná technika, IE – průmys-
lová elektronika, Intertool – výrobní tech-
nika, Messtechnik – měřicí a zkušební 
technika, Schweissen/Join-Ex – svařova-
cí, spojovací, řezací a zkušební technika

 9.–12. 10. 2012, Vídeň, Rakousko – 
 www.messe.at
	ELO SYS 2012 – 18. mezinárodní veletrh 

elektrotechniky, elektroniky, energetiky a 
komunikací

 9.–12. 10. 2012, Trenčín, Slovensko – 
www.expocenter.sk

	it-sa – veletrh zabezpečení informačních 
a komunikačních systémů a kybernetické 
bezpečnosti

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

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

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

	Electronica 2012 – mezinárodní vele-
trh elektronických komponent, systémů a  
aplikací

 13.–16. 11. 2012, Mnichov, Německo – 
www.electronica.de

	EMBALLAGE 2012 – mezinárodní vele-
trh obalového průmyslu

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

letrh elektrické a elektronické měřicí, řídi-
cí a automatizační techniky

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

Konference

	CSSim 2012 – Conference on Computer 
Modelling and Simulation

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

zinárodní konference o aplikacích elektro-
niky

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

rologie
 9.–14. 9. 2012, Busan, Korea – 
 imeko2012.kriss.re.kr
	ETFA 2012 – 17th IEEE Conference on Emer-

ging Technologies & Factory Automation
 17.–21. 9. 2012, Krakov, Polsko – 
 www.etfa2012.org
	Smart Grids, Smart Cities 2012 – 3. roč-

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

rids-smart-cities/
	RENEXPO Energiewende-Macher-

Kongress – konference s tématem výro-
by energie z biomasy

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

	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/

	Datakon 2012 – konference s mezinárodní 
účastí o metodice a nástrojích k budování 
informačních systémů v praxi

 14.–16. 10. 2012, Mikulov – 
 www.datakon.cz
	International Electric Drives Production 

Conference 2012 – konference s tématem 
elektrických pohonů a komponent

 16.–17. 10. 2012, Norimberk, Německo – 
www.mesago.de

	ID World – mezinárodní konference 
o RFID, biometrii, Smart Cards a sběru dat

 16.–18. 10. 2012, Frankfurt nad Mohanem, 
Německo – www.idworldonline.com

	ARaP 2012 – automatizace, regulace 
a procesy: konference o průmyslových 
řídicích a informačních systémech

 20.–21. 11. 2012, ČVUT v Praze – 
 www.arap.cz

Uzávěrky

	7. 9. 2012 – AIA 2013 – 12th IASTED In-
ternational Conference on Artificial Intel-
ligence and Applications

 11.–13. 2. 2013, Innsbruck, Rakousko – 
www.iasted.org/conferences/home-793.html

	17. 9. 2012 – MIC 2013 – 32nd IASTED 
International Conference on Modelling, 
Identification and Control

 11.–13. 2. 2013, Innsbruck, Rakousko – 
www.iasted.org/conferences/cfp-794.html

	17. 9. 2012 – BioMed 2013 – 10th IAST-
ED International Conference on Biomed-
ical Engineering

 13.–15. 2. 2013, Innsbruck, Rakousko – 
www.iasted.org/conferences/home-791.html

	17. 9. 2012 – Embedded World 2013 – 
konference o vestavných zařízeních a sys-
témech na veletrhu Embedded World

 26.–28. 2. 2013, Norimberk, Německo – 
www.embedded-world.de

	21. 9. 2012 – MOST Forum – konferen-
ce s tématem komunikační techniky v au-
tomobilovém průmyslu

 23. 4. 2013, Esslingen am Neckar, 
Německo – www.mostforum.com

	7. 10. 2012 – Technical Computing Bratis-
lava 2012 – setkáním uživatelů a příznivců 
softwarových systémů Matlab® a Simu-
link®, dSpace a Comsol Multiphys ics®

 7. 11. 2012, Bratislava, Slovensko – 
 www.posterus.sk/tcb2012/ 
	8. 10. 2012 – World Sustainable Energy 

Days – konference s tématem udržitelné 
energie

 27. 2. – 1. 3. 2013, Wels, Rakousko – 
 www.wsed.at/en/world-sustainable-ener-

gy-days




