Veletrh VIENNA-TEC přichází s řadou novinek
Premiéra rakouského průmyslového
veletrhu VIENNA-TEC v roce 2006 se stala
úspěchem pro pořadatele Reed Exhibitions
Messe Wien. Tohoto, v Rakousku
největšího, odborného veletrhu pro
průmysl se tehdy zúčastnilo 670 přímých
vystavovatelů a ve stáncích bylo
představeno kolem 1 000 dalších firem
z 35 zemí světa. Tuto největší průmyslovou
událost našich sousedů navštívilo za 4 dny
veletrhu více než 29 500 odborníků
a dalších zájemců o danou problematiku.
eletrh VIENNA-TEC se koná jednou
za 2 roky a podruhé se uskuteãní od
7. do 10. ﬁíjna 2008. Tento veletrh
opût zahrnuje 6 mezinárodních, uÏ dobﬁe
znám˘ch v âeské republice, odborn˘ch
veletrhÛ
(AUTOMATION
AUSTRIA,
ENERGY-TEC, IE – INDUSTRIEELEKTRONIK, INTERTOOL, MESSTECHNIK
a SCHWEISSEN/JOIN-EX). Letos expozice VIENNA-TECu zaplní ve‰keré prostory,
konkrétnû ãtyﬁi v˘stavní haly vídeÀského
v˘stavi‰tû (Messe Wien). Pro veletrh bude
vyuÏita také tzv. Mall neboli galerie, která
spojuje rÛzné haly a kongresové stﬁedisko.
KdyÏ spoãítáme v˘stavní plochu, tak se
celkem jedná zhruba o 60 000 m2.
Novinkou veletrhu je nové rozdûlení jednotliv˘ch oborÛ VIENNA-TECu podle hal,
které je pﬁipravováno na základû pohovorÛ
s vystavovateli a náv‰tûvníky z roku 2006.
Tento krok má poﬁadatelÛm umoÏnit lep‰í
umístûní jednotliv˘ch expozic a témat veletrhu pro vût‰í spokojenost náv‰tûvníkÛ.
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Hala A:
Technika povrchov˘ch úprav, vybavení pro
podniky, údrÏba, logistika, bezpeãnost práce, mechanická mûﬁící technika a sváﬁení.
Speciální expozice bezpeãnosti práce tento rok bude je‰tû vût‰í a nabízí pﬁehled novinek v oborech bezpeãnost, ochrana
zdraví a ergonomika v práci.
Poprvé na veletrhu bude „FÓRUM ÚDRÎBA“. Expozici náv‰tûvníci naleznou
v hale A a v kongresovém stﬁedisku. ÚdrÏba je velmi dÛleÏitá proto, aby v prÛbûhu
v˘roby nedo‰lo k nûjak˘m potíÏím nebo
v˘kyvÛm. Bez úspû‰ného plánování a spojování ve‰ker˘ch faktorÛ optimizace TCO
(Total Cost of Ownership) a LCC (LifeCycle-Costing) dnes nemÛÏe Ïádná firma
úspû‰nû vyrábût. FÓRUM ÚDRÎBA má
speciální program pﬁedná‰ek, které pﬁibliÏují ve‰kerá dÛleÏitá témata pro údrÏbu
a optimalizaci.

Hala B
Bude vûnována v˘luãnû montáÏní a v˘robní technice. Novinky v oblasti náﬁadí
a strojÛ, zajímavá ﬁe‰ení a novinky v oblasti technologií pro kovoobrábûní a tváﬁení
– krátce je moÏné ﬁíci, Ïe v rámci expozice
budou pﬁedstaveny nejnovûj‰í strategie

pro automatizované kompletní zpracování,
montáÏ a v˘robu.

„DRUCKLUFTARENA“, která pﬁiblíÏí náv‰tûvníkÛm rÛzná témata z obloasti stlaãeného vzduchu.

Hala C
Zde se budou prezentovat obory energetické techniky, elektrické mûﬁicí a regulaãní
techniky, prÛmyslové elektroniky, hydrauliky, stlaãeného vzduchu a také ãást expozice z oboru automatizace. Poprvé na odborném veletrhu v Rakousku bude
kompletnû pﬁedstaven obor hydrauliky
v rámci speciální expozice FORUM HYDRAULIK (vãetnû hydrauliky, pneumatiky,
elektriky, elektroniky a mechaniky) na jednom místû ve stejn˘ ãas. Podobn˘m zpÛsobem probûhne speciální expozice

Hala D
Ta bude vûnována automatizaci a senzorice. Poprvé v roce 2008 bude senzorika
prezentována v rámci speciální expozice.
Náv‰tûvu veletrhu usnadní také novû
otevﬁená stanice metra „Messe/Prater“ pro
v˘stavní haly A a B a kongresové stﬁedisko a stanice „Krieau“pro haly C a D.
Schwarz & Partner, s. r. o. – oficiální zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro státy
stﬁední a v˘chodní Evropy, vãetnû âeské
republiky a Slovenska, ve spolupráci s po-

ﬁadatelem veletrhu Reed Exhibitions Messe Wien, pﬁipravuje autobusové zájezdy
z rÛzn˘ch regionu pro prÛmyslové asociace, svazy a také jednotlivé podniky. ÚãastníkÛm zájezdu z âeské republiky a Slovenska (v roce 2006 se uskuteãnilo 7
autobusov˘ch zájezdÛ, pro VIENNA-TEC
2008 se jich plánuje 10 z rÛzn˘ch lokalit
v âR a na Slovensku) budou poskytnuty
vstupenky na veletrh zdarma a bude nabídnuta moÏnost zúãastnit se prohlídky veletrhu a dal‰ího doprovodného programu
7. 10. 2008 v rámci Dne odborn˘ch náv‰tûvníkÛ z âeské republiky a Slovenska
v ãe‰tinû. Na tento den je také plánována
tisková konference pro ãeské a slovenské
novináﬁe (s pﬁekladem do ãe‰tiny a sloven‰tiny).Ing. Romana Svátková, která koordinuje sluÏby pro náv‰tûvníky z âeské
republiky a Slovenska, potvrzuje na základû zku‰eností z minulého roãníku veletrhu
a probíhajících jednání, Ïe zájem o VIENNA-TEC roste ne pouze ve státech sousedících s Rakouskem, ale také na Ukrajinû,
v Bûlorusku ãi v Ruské federaci, kde je pozornost soustﬁedûna pﬁedev‰ím na obory
kovoobrábûní, povrchové úpravy a hydraulika.
DÛvodem náv‰tûvy VIENNA-TECu 2008
mÛÏe b˘t pro ãeské a slovenské firmy i to,
Ïe se mohou v nedaleké Vídni seznámit
s novinkami prÛmyslu a technologií, které
se pﬁedstavují v Rakousku jednou za 2 ro-

ky a vyuÏít moÏnost navázat obchodní
kontakty s odborníky ze zemí Evropské
unie a rovnûÏ ze státÛ mimo EU.
V rámci tohoto mezinárodního prÛmyslového veletrhu se pro zahraniãní a rakouské náv‰tûvníky a vystavovatele plánuje ﬁada setkání „CENTRAL & EASTERN
EUROPE BUSINESS BREAKFASTS“ (business snídanû pro centrální a v˘chodní
Evropu), na kter˘ch se úãastníci mohou
seznámit s v˘vojem prÛmyslu a moÏnostmi
obchodní a v˘robní spolupráce v rÛzn˘ch
zemích regionu. Tento rok je kladen dÛraz
na
Slovensko – SLOVAKIA BUSINESS
BREAKFAST – 8. 10. 2008 v 10.00 hodin
za úãasti ing. Ivo Hanu‰e, vedoucího obchodnû-ekonomického oddûlení velvyslanectví Slovenské republiky v Rakousku
Bûlorusko – BELARUS BUSINESS
BREAKFAST – 9. 10. 2008 v 10.00 hodin
za úãasti dr. Ivana Záruby, rady pro obchod a hospodáﬁství velvyslanectví Bûloruské republiky v Rakousku (Rakousko je
nejvût‰í zahraniãním investorem v Bûlorusku).
Ukrajinu – UKRAINE BUSINESS BREAKFAST – 10. 10. 2008 v 10.00 hodin za
úãasti vedoucího obchodní a hospodáﬁské
mise Ukrajiny v Rakousku, rady velvyslanectví Ukrajiny v Rakousku p. Olexandra
Popova
Ilustraãní foto Schwarz & Partner

Pro ve‰keré dal‰í informace se zájemci o VIP pozvánky, autobusové
zájezdy, úãast v business snídani
a prezentaci na veletrhu mohou kdykoliv obrátit na oficiální zastoupení
VIENNA-TECu pro âeskou republiku
a Slovensko:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Ing. Romana Svátková (moÏnosti prezentace na veletrhu, servis pro ãeské
a slovenské vystavovatele, katalogové
a vzorkové prezentace)
Kanceláﬁ v Praze:
SenováÏné námûstí 23, 110 00 Praha 1
Fax: +420 222 240 711,
mobil +420 604 243 010,
export@terminy.cz
Lenka Kotllárová (VIP pozvánky pro
ãeské a slovenské firmy a jejich obchodní partnery ze zemí stﬁední a v˘chodní Evropy, úãast na autobusov˘ch
zájezdech, individuální náv‰tûva VIENNA-TECu, servis pro novináﬁe z âeské
republiky, Slovenska a Polska)
Kanceláﬁ v âeském Tû‰ínû:
Hlavní 23/26, 737 01 âesk˘ Tû‰ín
Kanceláﬁ v Îilinû:
Na stanicu 16, Îilina, 010 09
Tel.: +420 558 711 741,
mobil +420 728 404 471,
veletrhy@terminy.cz,
zilina@expoclub.org
Web: www.terminy.cz
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