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Fyzický veletrh SPS, který se konal od 8. do 10. 11. 2022
v Norimberku, přinesl všem účastníkům opětovné ujištění o tom,
jak důležitá je tato platforma pro celé odvětví automatizace. Po
tříleté vynucené přestávce se letos pozornost kromě produktů
a řešení soustředila především na osobní kontakty. Prezenční
výstava pak byla skvěle doplněna digitální platformou „SPS on air“.
Již v 9 hodin prvního dne konání veletrhu proudilo branami
norimberského výstaviště množství návštěvníků z celého světa, kteří
měli zájem o aktuální vývoj a trendy panující ve světě automatizace.
Čekalo na ně skoro 1.000 vystavujících, kteří si své stánky připravili na
celkové ploše 112.000 m². Účastníci využili příležitost k intenzivnímu
osobnímu dialogu, k propagaci technologického pokroku, k péči o
stávající vztahy i k navázání nových kontaktů. Celková návštěvnost
obnoveného veletrhu činila po všechny tři dny přibližně 44.000 osob. „Ze
všech stran bylo zřetelně cítit velkou radost z opětovného shledání,
rozhovory probíhaly velmi otevřeně a srdečně a atmosféra ve veletržních
halách byla naprosto jedinečná. Každý si mohl snadno všimnout, jak
celé komunitě SPS chyběla možnost živého kontaktu a ponoření se do
světa automatizace. Velmi nás těší, že jsme mohli znovuobnovením
veletrhu SPS podpořit celé naše odvětví. Veletrh je místem, kde se
utváří základy pro spoustu inovátorských projektů v oblasti
automatizace“, prohlásil Martin Roschkowski, prezident společnosti
Mesago Messe Frankfurt GmbH.
Zajímavý rámcový program
Letošní přednáškový program se soustředil zejména na důležitá témata
pro oblast automatizace, jakými jsou například udržitelnost
v automatizaci, bezpečnost a zabezpečení nebo nové logistické metody
a způsoby začlenění robotů. Kromě vysoce kvalifikovaných diskuzí na
pódiu a odborných příspěvků zaměřených na konkrétní otázky měli
návštěvníci ve středu dopoledne možnost zúčastnit se digitální
konverzace se členem bavorského parlamentu a ministerským
předsedou Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) Dr. Markusem
Söderem,. Diskutovalo se mimo jiné o budoucnosti digitalizace
a významu veletrhů pro hospodářské prostředí v Německu. Díky živému
přenosu na platformě „SPS on air“ bylo možné hlavní body akce
sledovat odkudkoliv. Záznam je registrovaným účastníkům na vyžádání
stále k dispozici.
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Dalším oblíbeným kontaktním místem se stal již několik let fungující
společný stánek „Automation meets IT“. Celkem 23 firem využilo
možnost silné prezentace v rámci spolku k představení digitálních řešení
pro automatizaci širokému publiku a k dialogu s odborníky. Na místě se
rozproudily diskuse například na téma vysoce zabezpečené datové
komunikace, údržby softwaru, použití umělé inteligence nebo také
vysoce technologických řešení pro řízení.
Digitální doplněk „SPS on air“
Již před samotným veletrhem se uskutečnila zahřívací akce, která
přinesla ochutnávku toho, na co jsme se mohli letos těšit, a navnadila
všechny účastníky. Letošní koncept veletrhu SPS si dal za cíl, aby
odborní návštěvníci měli prostřednictvím platformy „SPS on air“ možnost
se již předem podrobně seznámit s vystavujícími firmami a jejich
produkty, sjednat si termíny schůzky na místě nebo se setkat ještě před
veletrhem formou digitální komunikace. V průběhu veletrhu byl
k dispozici stream z pódia Technology Stage v hale 3, který byl zajištěn
ze strany VMDA/ZVEI. Platforma je přístupná do 15. 11. 2022.
Prohlášení k veletrhu SPS 2022
Steffen Winkler, CSO of the Business Unit Automation at Bosch Rexroth
AG and Chair of the SPS Exhibitor Advisory Board states:
“I can say it in one word - it feels fantastic to be back here at the SPS.
The trade fair visitors as well as our team and the exhibitors I’ve spoken
to so far are incredibly enthusiastic. You can really feel the energy in the
halls and it's just a great feeling to be back here live and physically with
other people of the industry.”
Marcus Bliesze, Vice President Marketing Factory
Automation, Siemens AG comments: “It is a terrific feeling being back at
the SPS. Participants have come from all over the world, some of whom
we have not seen for the last 3 years. Many intensive conversations
about new concepts, ideas and technologies are taking place, and
connecting these aspects in personal exchange is what we are focusing
on.”
Christian Wendler, Chairman of the Management Board at Lenze SE
confirms: “There’s no question, as THE leading trade fair for automation,
the SPS has a regular place in my schedule. Nowhere else do I have the
opportunity to meet the large global automation family in one place and
take away such important stimuli. The SPS can definitely count on Lenze
and me personally in the years to come.”
Fausto Carboni, Chief Executive Officer at the Bonfiglioli Group
enthuses: “It feels great to be back at the SPS! We missed this great
opportunity here during the last couple of years and it’s definitely the
most important Show for our industrial automation community. The SPS
drives automation forward as we look spend time together focusing on
our business. Every automation system is a puzzle put together by
different parts and we find these parts here and can add our own to the
picture. This is the essence of the SPS.
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Výhled
Podrobná analýza s dalšími výsledky ohledně veletrhu SPS 2022 bude
dostupná na začátku roku 2023. V následujícím roce se bude odborný
veletrh inteligentní a digitální automatizace konat 14. – 16. 11. 2023
v Norimberku. Další informace naleznete na internetových stránkách
sps-exhibition.com.
Základní informace o společnosti Mesago Messe Frankfurt
Společnost Mesago se sídlem ve Stuttgartu byla založena v roce 1982 a je organizátorem
tematických veletrhů, kongresů a seminářů především z oblasti technologií. Firma patří do
skupiny Messe Frankfurt Group. Mesago působí mezinárodně bez vázanosti na konkrétní
výstaviště a ročně díky svým 150 zaměstnancům zorganizuje veletrhy a kongresy pro více než
3 300 vystavovatelů a více než 110 000 odborných návštěvníků, účastníků kongresů
a pracovníků médií. S akcemi společnosti Mesago jsou úzce svázány četné spolky,
nakladatelství, vědecké instituty a univerzity, coby ideální sponzoři, spoluorganizátoři
a partneři. (mesago.de)
Základní informace o Messe Frankfurt
Koncern Messe Frankfurt patří k přednímu světovému pořadateli veletrhů, kongresů a akcí ve
vlastních prostorách. O organizaci akcí po celém světě se stará přibližně 2 200 zaměstnanců
pracujících v centrále ve Frankfurtu nad Mohanem a v 28 dceřiných společnostech. Roční
obrat činil v roce 2021 přibližně 154 milonů eur a z důvodu pandemie byl podruhé v řadě
výrazně nižší, protože v roce 2019 se obrat koncernu uzavřel na částce 736 milionů eur.
V rámci našich obchodních oblastí „Fairs & Events“, „Locations“ a „Services“ efektivně
podporujeme obchodní zájmy našich zákazníků. Ústředním pilířem naší podnikové strategie je
udržitelné jednání, tedy vyvážení mezi ekologickým a ekonomickým jednáním, sociální
zodpovědností a rozmanitostí. Další silnou stránku společnosti Messe Frankfurt je významná
globální síť provozoven, která hustě pokrývá přibližně 180 zemí ze všech koutů světa.
Komplexní nabídka našich služeb – onsite a online – zaručuje zákazníkům po celém světě
trvale vysokou úroveň kvality a flexibilitu při plánování, organizaci a realizaci jejich akce. Díky
odborným kompetencím v oblasti digitalizace vyvíjíme nové obchodní modely. Rozsah
nabízených služeb sahá od pronájmu prostor přes výstavbu veletrhu a marketingové služby až
po personální služby a gastronomii.
Sídlo společnosti je v německém Frankfurtu nad Mohanem. Podílníky společnosti jsou město
Frankfurt s 60 % a německá spolková země Hesensko se 40 %.
Další informace: www.messefrankfurt.com
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