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Minulého ročníku veletrhu se v roce 
2014 zúčastnilo celkem 2 725 vystavovatelů 
z 52 ze mí a přijelo na něj 73 189 odbor-
ných návštěvníků z 87 zemí. Pořadatel ve-
letrhu Messe München zaznamenává letos 
zvýšený zájem o vystavování především 
v oborech napájecích zdrojů, desek ploš-

ných spojů a ostatních nosičů elektronic-
kých obvodů a elektromechanických a ve-
stavných systémů.

Na letošním veletrhu bude vystavovat cel-
kem 22 firem z České republiky (tab.  1), 
z nichž osm se bude prezentovat ve společ-
né expozici pořádané agenturou CzechTrade 
v hale B5 ve stánku č. 137. Ze Slovenska se 
přihlásilo sedm vystavovatelů (tab. 2).

Veletrh Electronica 2016 se uskuteční 
v době výrazného růstu trhu s elektronikou 
(obr. 2). Největší vzestup zaznamenávají ve-
stavné systémy, elektronika pro automobilo-
vý průmysl, zdravotnická elektronika, LED, 

Veletrh electronica 2016 se rozrostl

elektronika pro internet a kybernetickou bez-
pečnost. 

Letos zde budou mít příležitost předsta-
vit se za výhodnějších podmínek začínající 
firmy, tzv. start-upy. Bude jim vyhrazena vý-
stavní plocha s názvem Electronica Start-up 
Platform v blízkosti vchodu Ost, jejíž součástí 

bude také přednáškové fórum. Tyto začínající 
firmy budou se svými nápady soutěžit o cenu 
electronica Fast Forward Award.

Vestavné systémy

Vestavným systémům bude na veletrhu 
electronica 2016 vyhrazena zvláštní plocha 
s názvem Embedded Platforms Village v blíz-
kosti vchodu Ost. Vystavující na této ploše 
budou mít možnost podělit se o své znalosti 
s účastníky konference Embedded Platforms 
Conference, která se uskuteční 9 a 10. listo-
padu. Konference bude v angličtině a cílovou 
skupinou jsou odborníci zabývající se vývojem 

hardwaru a softwaru, návrháři systémů, pro-
duktoví manažeři, vedoucí vývoje a odborní-
ci z výroby zařízení a systémů. V přednáškách 
bude charakterizován současný stav oboru ve-
stavných systémů a také jeho výhled do roku 
2020. Návštěvníci se seznámí s budoucími 
směry výzkumu a vývoje v oboru.

IT2industry@electronica

Pod názvem IT2industry@electronica 
bude uspořádána speciální přehlídka v blíz-
kosti vstupu West doprovázená stejnojmen-
nou konferencí. Tématy přehlídky IT2indust-
ry@electronica budou:
– smart factory,
– komunikace M2M,

Celkem ve třinácti rozměrných halách mnichovského výstaviště proběhne od 8. do 11. lis-
topadu 2016 veletrh Electronica. Tato přehlídka elektronických komponent a systémů je 
pořádána s dvouletou periodou. Oproti minulému veletrhu v roce 2014 naplní letos vy-
stavovatelé o jednu halu víc, takže se bude vystavovat v halách A1 až A6, B1 až B6 a na-
víc v hale C4, a výstavní plocha tak vzroste ze 133 000 na 143 000 m². Pro přístup na ve-
letrh bude kromě vstupů Ost a West otevřen také vstup Nord, přiléhající k hale C4, kte-
rý pohodlně zpřístupní veletržní plochu z přilehlých parkovišť.

Tab. 1. Vystavovatelé z České republiky

Společnost Hala/
stánek

Acer Voltage s. r. o. B5/137
Alexander Electric s. r. o. A2/275
Almeto s. r. o. B5/106
Auspi Europe s. r. o. C4/341
CzechTrade B5/137
Elceram a. s. B5/137
Emko Case a. s. B1/170
GM Electronic B6/357
HaS Lanškroun s. r. o. B5/137
Hokami CZ  s. r. o. B5/137
Hronovský s. r. o. B5/137
JabloPCB s. r. o. B4/169
Kemmler Electronic  s. r. o. B5/237
Koala Elektronik s. r. o. B5/137
Kovohutě Příbram nástupnická a. s. B5/237
Microrisc s. r. o. A4/460
PMEC spol. s r. o. B5/515
PragoBoard s. r. o. B4/605
P&V Elektronic spol. s r. o. B5/237
Quittner & Schimek s. r. o. B3/643
Sectron s. r. o. B5/137
TIPA  spol. s r. o. A1/379
Tron elektronické součástky s. r. o. A3.136

Obr. 1. Plán výstaviště veletrhu electronica 2016 v Mnichově

Obr. 2. Vývoj obratu na světovém trhu s elek-
tronikou
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Tab. 2. Vystavovatelé ze Slovenské republiky 

Společnost Hala/stánek
2J antennae A4/W21
Avex electronics s. r. o C4/238
CH-Print a. s. C4/110
Gamaaluminium  s. r. o. B5/360
QESS s. r. o. B5/360
Telux spol. s r. o. C4/110
Tesla Liptovský Hrádok a. s. B5/360

– průmyslový software a systémy,
– big data, cloudy,
– kybernetická bezpečnost.

Electronica Automotive Conference

Konference o elektronice v automobi-
lovém průmyslu se uskuteční 7. listopadu 
v kongresovém centru ICM, které je součás-
tí výstaviště v Mnichově. Konference bude 
v angličtině a odborníci a vedoucí pracovní-
ci z automobilového průmyslu se na ní dově-
dí o směrech vývoje v oboru. Na programu 
jsou tři hlavní přednášky (keynotes): Auto-
nomní řízení, Trendy v elektronice pro in-
teriéry a Výhled v oboru polovodičů pro au-
tomobily. Konferenci ukončí diskuse o bez-
pečnosti vozidel.

Wireless Congress 2016:  
systémy & programy

Odborné sdružení ZVEI společně s ně-
meckým časopisem Elektronik uspořádají ve 
dnech 9. a 10. listopadu 2016 v konferenčním 
centru ICM konferenci o bezdrátové komuni-

kaci. Přednášející se budou věnovat komuni-
kaci Bluetooth a Zigbee, bezdrátovým sítím 
senzorů a bezdrátovým datovým sítím. Po-
sluchači budou informováni o mobilních ko-
munikacích standardu 4G LTE a také o ko-
munikaci M2M v průmyslové automatizaci. 

Servis pro návštěvníky

Výhradním oficiálním zástupcem veletrž-
ní správy Messe München Int. pro Českou re-
publiku a Slovenko je společnost Expo-Con-
sult+Service. Tato firma návštěvníkům vý-
hodně zajistí nejen vstupenky na veletrh, ale 
také ubytování. Pomůže s organizací zájez-
du na veletrh a poskytne potřebné informace 
o veletrhu. Další podrobnosti jsou uvedeny 
na www.expocs.cz. (ev)

KONGRESOVÉ 
CENTRUM 
ČNB

HYUNDAI NOŠOVICE – ŘÍZENÍ 
MATERIÁLOVÝCH TOKŮ 
Proces objednávání a řízení materiálových toků v 
nošovickém závodě automobilky Hyundai. 

Jan Planka, material management / logistic
 manager, Hyundai Motor Manufacturing Czech

Případová studie 

VÍCE NA LOG-IN CZ

PILULKA DISTRIBUCE – 
MULTIKANÁLOVÁ LOGISTIKA
E-shop, velkoobchod, vlastní lékárny – multikaná-
lová distribuce farmaceutik a lékárenského zboží.  
Doručení spotřebitelům po Praze od 60 minut.

Michal Hanáček, ředitel společnosti CZ/SK, 
Pilulka Distribuce

Případová studie 

VÍCE NA LOG-IN CZ

PROMÍTANÉ 
ZNAČENÍ PODLAH  
Co dělat, když nátěr na podlaze nevydrží, nelze ho 
v daném místě aplikovat nebo pokud je potřeba 
značení průběžně měnit? Řešení existuje – pro-
jektor.  Jiří Janouš, majitel, J.A.CLEAN

Inovace

VÍCE NA LOG-IN CZ

NÁJEMNÍ SMLOUVA
Jak si nájemce může vyjednat co nejlepší podmín-
ky v nájemní smlouvě? Na co si dát pozor? Co se 
dopředu neříká, ale je nutné s tím počítat? Jak na 
prodloužení nájmu? Jak řešit expanzi? 

Panelová diskuze

VÍCE NA LOG-IN CZ

BUDOVY PRO LOGISTIKU 
E-SHOPŮ  
Specifika budov pro provoz distribučních center 
e-shopů. Jaký vliv na budovy má vyšší podíl auto-
matizace? Jak se řeší prostor pro rychlý růst?

Michal Barthell, Business Development, 108 Agency

Analýza

VÍCE NA LOG-IN CZ

MD LOGISTIKA – CSR  
Ojedinělý projekt politiky společenské odpověd-
nosti v logistické firmě s cílem získat konkurenční 
výhodu. Pokrývané oblasti, cíle projektu, proces 
zavádění, první výsledky a přínosy. 

Robert Kuchar, generální ředitel, MD logistika

Případová studie 

VÍCE NA LOG-IN CZ
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y   Veletrhy Motek 
a Bondexpo přitáhnou více 
než tisíc vystavovatelů 

Ve dnech 10. až 13. října 2016 se budou 
ve Stuttgartu souběžně konat veletrh vý-
robní a montážní techniky Motek a vele-
trh spojovací techniky a technologií Bond-
expo. Na první z nich se přihlásilo více než 
900 vystavovatelů, na druhý téměř 100. Ve-
letrhy jsou příležitostí nejen pro německé, 

ale i zahraniční firmy představit se v centru 
německého průmyslového regionu, známého 
především automobilovou a strojírenskou vý-
robou. Vystavovatelé do Stuttgartu přijedou 
z 27 zemí světa. Veletrhy tak návštěvníkům 
poskytnou velké množství informací, ale také 
odborných diskusí a obchodních kontaktů. 

Novinkou je speciální průvodce po veletr-
hu, který návštěvníka zavede ke 150 firmám, 
jež budou vystavovat roboty, manipulační 
techniku a robotická pracoviště pro výrobu 
a montážní operace. 

Veletrhy Motek a Bondexpo budou do-
plněny také bohatým doprovodným progra-
mem: bude to např. diskusní fórum Industrie 
4.0’s Arena of Integration, kterou pořádá Síť 
pro mechatroniku země Bádensko-Württember-
sko, fórum Digitalisation@Automation, zase-
dání VDI na téma digitalizace a big data, tech-
nická konference Odlehčené konstrukce a ro-
botika, fórum vystavovatelů a specializované 
semináře o spojovací technice a technologiích. 

Více na www.schall-messen.de.
(Bk)


