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veletrhy a konference

Návštěvnost veletrhu SPS/IPC/Drives stá-
le roste. V loňském roce přijelo na tento lis-
topadový veletrh z celého světa rekordních 
56 321 návštěvníků, z nichž 11 864 (21,1 %) 
pocházelo z jiných zemí než Německo. 
Z České republiky akci navštívilo 1 108 zá-
jemců (9,3 %). Mezi zeměmi mimo Německo 
se tak Česká republika řadí počtem návštěv-
níků na čtvrté místo (po Rakousku, Švýcar-
sku a Itálii). Návštěvníci jedou na SPS/IPC/ 
/Drives nejčastěji s konkrétním technickým 
problémem, který zde chtějí vyřešit. Podle 
statistik pořadatele veletrhu, Mesago Messe, 
je to cílem 92 % návštěvníků. Častým zámě-
rem je informovat se o novinkách (82 %), 
popř. o situaci na trhu (60 %). Mnozí navště-
vují veletrh s cílem udržet dosavadní kontak-
ty a obchodní vztahy (50 %). 

Pořadatel veletrhu zaznamenává značný 
zájem o vystavování. Na veletrhu SPS/IPC/ 
/Drives 2011 vystavovalo celkem 1 429 vy-
stavovatelů, z nichž 388 pocházelo ze zahra-

Na veletrh SPS/IPC/Drives přijíždí 
stále více návštěvníků z ČR

ničí (27,2 %). Z České republiky se zde pre-
zentovalo dvanáct podniků. Letos se veletrh 
uskuteční 27. až 29. listopadu a v jeho kata-
logu lze najít celkem patnáct firem z České 
republiky. Většina z nich bude mít samostat-
ný stánek. Kromě toho bude v hale 3 spo-
lečný stánek agentury Czech Trade (č. 417), 
v němž budou expozice firem TG Drives, 
Atas Náchod a Larm. Cílem této prezenta-
ce českých společností je nalézt nové od-
bytové možnosti pro české vývozce. Ve-
letrh SPS/IPC/Drives si již tradičně nene-
chají ujít Atas Náchod a Larm. Cílem této 
prezentace českých společností je naleze-
ní nových odbytových možností pro čes-
ké vývozce. Veletrh SPS/IPC/Drives si již 
tradičně nenechají ujít celosvětové fir-
my z oboru, které jsou aktivní na českém 
trhu, jako je Siemens, B&R, ABB, Phoenix 
Contact, Bosch Rexroth, Emerson Process 
Management, Endress+Hauser, Danfoss, 
Yokogawa a mnoho dalších.

Veletrh je doprovázen stejnojmennou 
konferencí zaměřenou na uživatele auto-
matizační techniky. Je připraveno 48 před-
nášek v šestnácti blocích. Jeden z bloků je 
věnován trendům v oboru. Semináře začnou 
již v pondělí 26. listopadu. V rámci obsáh-
lého doprovodného programu proběhnou 
veletržní fóra vedená asociacemi VDMA 
a ZVEI s pódiovými diskusemi a prezenta-
cemi výrobků.

Časopis Automa bude o vystavovate-
lích na veletrhu SPS/IPC/Drives informo-
vat v příštím tištěném vydání: 11/2012. Vy-
stavovatelé mohou uveřejnit upoutávku na 
svůj stánek v článku Co uvidíte na veletr-
hu SPS/IPC/Drives 2012. Upoutávky budou 
průběžně uveřejňovány na www.automa.cz. 
Výtisky zmíněného vydání časopisu Automa 
budou na veletrhu k dispozici pro zájemce 
z řad návštěvníků.
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Elektrická automatizace
Systémy a komponenty
Mezinárodní veletrh a konference
Norimberk, Německo, 27. – 29. listopadu 2012

Další informace obdržíte na:
tel. č. +49 711 61946-828 nebo sps@mesago.com

Answers for automation
Zažijte odborný veletrh s vedoucím postavením
pro elektrickou automatizaci v Evropě:
• 1.400 vystavovatelů
• Všichni klíčoví hráči oboru
• Výrobky a řešení
• Inovace a trendy

Vaše bezplatná vstupenka

www.mesago.com/sps/tickets


