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

l	PTA 2012 – Progressive technologies in 
automation

 9.–11. 10. 2012, Moskva, Rusko –  
www.pta-expo.ru

l	ELO SYS 2012 – 18. mezinárodní vele-
trh elektrotechniky, elektroniky, energeti-
ky a komunikací

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

l	Vienna-tec – mezinárodní průmyslový 
veletrh: Automation Austria – průmyslo-
vá automatizační technika, Energy-tec – 
elektrorozvodná technika, IE – průmyslo-
vá elektronika, Intertool – výrobní tech-
nika, Messtechnik – měřicí a zkušební 
technika, Schweissen/Join-Ex – svařo-
vací, spojovací, řezací a zkušební tech- 
nika

 9.–12. 10. 2012, Vídeň, Rakousko –  
www.messe.at

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

l	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	Vision 2012 – mezinárodní veletrh stro-
jového vidění a metod identifikace v prů-
myslu

 6.–8. 11. 2012, Stuttgart, Německo –  
www.messe-stuttgart.de

l	Ekoenerga Olomouc – XIII. ročník výsta-
vy a konference o obnovitelných zdrojích 
a možnostech úspor energie

 8.–10. 11. 2012, Olomouc, výstaviště Flora –  
www.omnis.cz

l	Electronica 2012 – veletrh elektronických 
komponent a systémů

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

l	Energy Forum – evropská výstava a kon-
ference o nových zdrojích energie 21. sto-
letí

 14.–15. 11. 2012, Brusel, Belgie –  
www.energy-forum.be

l	EMBALLAGE 2012 – mezinárodní vele-
trh obalového průmyslu

 19.–22. 11. 2012, Paříž, Francie –  
www.emballageweb.com

l	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

l	Chillventa Rossija – mezinárodní veletrh 
s tématem chlazení, klimatizace a tepel-
ných čerpadel

 5.–7. 2. 2013, Moskva, Rusko –  
www.chillventa-rossija.com

l	SIAF Guangzhou – SPS Industrial Auto-
mation Fair, mezinárodní veletrh automa-
tizační techniky

 4.–6. 3. 2013, Guangzhou, Čína –  
www.siaf-china.com/english 

l	EMV 2013 – mezinárodní veletrh o elek-
tromagnetické kompatibilitě

 5.–7. 3. 2013, Stuttgart, Německo – 
www.e-emv.com

l	Otomasyon 2013 – veletrh průmyslové 
automatizace

 21.–24. 3. 2013, Istanbul, Turecko –  
www.win-fair.com

l	Sensor+Test 2013 – veletrh a konference 
v oboru senzoriky, měření a testování

 14.–16. 5. 2013, Norimberk, Německo – 
www.sensor-test.de

l	PCIM Europe 2013 – mezinárodní veletrh 
výkonové elektroniky, vestavných systémů 
pro řízení pohybu, akčních členů a servo-
mechanismů

 14.–16. 5. 2013, Norimberk, Německo – 
www.pcim.de 

l	EMO Hannover 2012 – mezinárodní ve-
letrh techniky pro zpracování kovů

 16.–21. 9. 2013, Hannover, Německo – 
www.emo-hannover.de

Konference

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	International Electric Drives Production 
Conference 2012 – konference s tématem 
elektrických pohonů a komponent

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

l	Technical Computing Bratislava – 
20. setkání uživatelů a příznivců progra-
mového prostředí Matlab

 7. 11. 2012, Bratislava, Slovensko –  
www.posterus.sk/tcb2012/

l	Elektrotechnika a informatika 2012 – 
konference o stavu vědecko-výzkumné 
činnosti v doktorských studijních pro-
gramech v elektroenergetice, elektronice 
a elektrotechnice

 7.–8. 11. 2012, Nečtiny –  
http://ei.fel.zcu.cz

l	Wireless Congress 2012: Systems and Ap-
plications

 14.–15. 11. 2012, Mnichov, Německo – 
www.wireless-congress.com

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

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

l	Facility Management 2013 – konference 
o řízení podpůrných podnikových procesů

 26.–28. 2. 2013, Frankfurt nad Mohanem, 
Německo – www.fm-messe.de

l	Smart Systems Integration – Evropská 
konference o integraci miniaturních systé-
mů (MEMS, NEMS, IC a elektronických 
komponent) s výstavou

 13.–14. 3. 2013, Amsterdam, Nizozemí – 
www.smartsystemsintegration.com 

Uzávěrky

l	1. 10. 2012 – Sensor, Opto a IRS2 – od-
borné konference s tématy senzorika a mě-
ření

 14.–16. 5. 2013, Norimberk, Německo – 
www.sensor-test.de 

l	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

l	15. 10. 2012 – PCIM Europe 2013 – kon-
gres o výkonových polovodičích, pasiv-
ních elektronických součástkách, sníma-
čích a komponentách pro inteligentní po-
hony

 14.–16. 5. 2013, Norimberk, Německo – 
www.pcim.de 


