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veletrhy a konference

Na výstavišti Fieramilano Rho se ve dnech 
4. až 9. října uskuteční veletrh kovoobráběcích 
strojů EMO Milano 2021. Veletrh za podpory 
Evropské asociace výrobců obráběcích strojů 
CECIMO pořádá italské sdružení UCIMU – 
Sistemi per Produrre. Italská vláda připravila 
výrazné daňové pobídky, které mají pomoci 
obnovit průmysl zasažený koronavirovou kri-
zí. Je to mimořádná příležitost pro vystavova-
tele z celého světa, aby právě v Miláně před-
stavili svou nabídku. Ovšem nepředstaví ji jen 
italské odborné veřejnosti: veletrhy EMO mají 
silný mezinárodní charakter, a jestliže to situa-
ce dovolí, bude tomu tak i letos.

K dnešnímu dni je mezi vystavovateli příš-
tího ročníku EMO zastoupeno 28 zemí. Země 
s největším počtem vystavovatelů jsou, kromě 
domácí Itálie, Německo, Tchaj-wan, Španěl-
sko, Švýcarsko, Japonsko, Jižní Korea, Čín-
ská lidová republika a USA. Seznam registro-
vaných vystavovatelů ještě roste a je pravdě-
podobné, že se bude dále zvyšovat. Přispívá 

Veletrh EMO Milano 2021 – kouzelný svět 
obrábění kovů

k tomu zejména rostoucí počet osob očkova-
ných proti covidu-19 po celém světě.

Luigi Galdabini, generální komisař EMO 
Milano 2021, uvedl: „Dostupnost vakcín, 
předpovědi hospodářského růstu s ohledem 
na poptávku po obráběcích strojích ve všech 
hlavních oblastech světa a důležitá pobídková 
opatření pro investice do nových výrobních 
technologií zavedená italskou vládou vytváře-
jí skutečně příznivý kontext pro všechny vy-
stavovatele na veletrhu EMO Milano 2021.“ 
Podle údajů zpracovaných společností Ox-
ford Economics by po poklesu spotřeby za-
znamenaném v roce 2020 měla v roce 2021 
růst světová poptávka po obráběcích strojích 
o 18,4 % na 61 miliard eur (Asie 33 mili-
ard eur, +15,6 %; Evropa 17 miliard eur, 
+23,5 %; Amerika 12 miliard eur, + 9,7 %). 
Růst by měl pokračovat i v roce 2022. Napří-
klad v Evropě měly růst v roce 2021 zazna-
menat Itálie (3,1 miliardy eur, +10 %) i Ně-
mecko (5,7 miliardy eur, +20,9 %). Tento 

trend by měl pokračovat i v letech 2022 
a 2023. Italská vláda zavedla pro společnos-
ti investující v Itálii v letech 2021 a 2022 
zvláštní daňové pobídky, které zahrnují da-
ňový kredit až do výše 50 % na investice do 
nových obráběcích strojů, robotů, automa-
tizačních systémů a digitálních technologií.

Na veletrhu EMO v Miláně vystavova-
telé představí kovoobráběcí stroje, které 
jsou nejdůležitější položkou nomenklatu-
ry, dále stroje na tváření kovů, výrobní sys-
témy, systémy pro aditivní výrobu a systé-
my pro automatizaci a digitalizaci výroby. 
K důležitým tématům budou patřit komuni-
kační systémy a propojení strojů, prediktiv-
ní údržba, vzdálená diagnostika a podpora 
servisu nebo analýza dat s využitím umělé 
inteligence. Tato témata budou představena 
nejen ve stáncích vystavovatelů, ale také na 
prezentačním fóru Speaker Corner a na do-
provodné akci EMO Digital.
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Společnost Mesago Messe Frankfurt, po-
řadatel veletrhů SPS, plánuje letos návrat 
z virtuálního do reálného světa. Veletrh se 
bude konat ve dnech 23. až 25. listopadu 
2021. Reálná akce bude doplněna virtuál-
ními prezentacemi pro ty návštěvníky, kteří 
nebudou moci do Norimberka přijet osobně.

„Osobní interakce tváří v tvář, intenziv-
ní konzultace, diskuse s odborníky a celko-
vá veletržní atmosféra jsou těmi hlavními 
součástmi veletrhu SPS,“ vysvětluje Syl-
ke Schulz-Metznerová, viceprezidentka spo-
lečnosti Mesago odpovědná za veletrh SPS. 
Není to jen její názor: „Tohle slyšíme zno-
vu a znovu od vystavovatelů i návštěvníků, 
a proto s velkým nadšením pracujeme na tom, 
aby se veletrh letos uskutečnil.“

Celá škála chytré automatizace 
a digitalizace

Nyní je na veletrh přihlášeno přibližně 
700 vystavovatelů. Chuť na osobní schůzky 

Veletrh SPS 2021 se uskuteční jako reálná 
událost doplněná o virtuální prezentace

a živé setkání s moderní technikou se nijak 
nezmenšila. Přihlášeny jsou firmy všech ka-
tegorií, od start-upů po globální společnosti. 
Všichni zde chystají předvést inovace a inte-
ligentní řešení v praxi.

Pořadatel na svých webových stránkách 
uvádí, že hygienická opatření, připravená 
už pro loňský veletrh, který nakonec mu-
sel být zrušen, zůstanou v platnosti. Tato 
opatření, která překračují rámec zákon-
ných omezení, budou dále přizpůsobována 
aktuál ní epidemické situaci. Zahrnují např. 
širší uličky mezi stánky v halách nebo zvět-
šení prostoru ke schůzkám a čekání v expo-
novaných místech areálu. To pomůže udr-
žet požadované rozestupy a omezit osob-
ní kontakty.

Hybridní formát

Reálný veletrh doplní virtuální prezen-
tace. Ty jsou určené pro návštěvníky, kteří 
se z různých důvodů nebudou moci zúčast-

nit osobně, ale též jako doplnění rozšíření 
reálné akce. „Veletrhy byly situací v roce 
2020 těžce zasaženy, ale ukázaly se rovněž 
výhody digitalizace. „Ačkoliv se soustře-
díme zejména na reálný veletrh, plánuje-
me nabídnout také široký digitální obsah,“ 
vysvětluje Silke Schulz-Metznerová. Celý 
koncept se finalizuje na základě zkušeností 
z loňska a intenzivních rozhovorů s vysta-
vovateli a s odborníky na digitální prezen-
taci, aby virtuální prezentace vhodně dopl-
nily reálný veletrh.

Zůstaňte informováni

Základní aktuální informace o veletrhu se 
zájemci dozvědí v našem časopise, komplet-
ně je pořadatel zveřejňuje na webové stránce 
sps-exhibition.com.
[Tisková zpráva Messago Messe Frankfurt, 
22. 4. 2021.]
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