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Hannover ▪ Německo

Get new technology first



Vstupenky, 

příjezd a další služby

Nové technologie 

pro inteligentní výrobu

Ve dnech 7.–11. dubna 2014 představí vystavovatelé na 

Hannoverském veletrhu novinky ze všech článků průmyslového 

řetězce. Prostřednictvím inovací v klíčových oborech jako 

průmyslová automatizace a IT, energetické a ekologické tech-

nologie, průmyslové dodávky, výrobní technologie, služby 

a výzkum a vývoj seznámí tento celosvětově nejdůležitější 

průmyslový veletrh své návštěvníky se směrodatnými 

řešeními pro průmysl.

Integrated Industry – NEXT STEPS

Inovativní technologie je nutné synchronizovat, vzájemně 

harmonizovat a propojovat, aby se dosáhlo vyšší flexibility 

výrobních procesů. To je ústřední téma Hannoverského 

veletrhu 2014, které nastiňuje další kroky směrem k „inteli-

gentní továrně“ se sebeorganizací.

Partnerská země 2014: Nizozemsko

Jako hnací síla inovace ve výrobě strojů a zařízení i v energe-

tické technice se postupně prosadilo Nizozemsko jako jeden 

z nejdůležitějších obchodních partnerů německého průmyslu. 

Přesvědčte se sami a navštivte hlavní stánek v hale 3.

Jednodenní vstupenka Předprodej 28 eur

 U pokladny 35 eur

Permanentní vstupenka Předprodej 64 eur

 U pokladny 76 eur

Jednodenní vstupenka se slevou* U pokladny 15 eur

Jednodenní vstupenka 

Tec2You dne 11.4.2014 U pokladny 3 eur

Kongres WoMenPower 

dne 11.4.2014 včetně vstupenky pouze  

na Hannoverský veletrh online** 99 eur

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH – změna vyhrazena.

* pro žáky, studenty, příslušníky Spolkové dobrovolnické služby nebo osoby 

 vykonávající dobrovolnou brannou službu

** na webové stránce www.womenpower-kongress.de

Termíny, vstupenky a ceny

7.–11.4.2014, 9:00 –18:00

Předprodej vstupenek

■   Na internetu: www.hannovermesse.de/en/tickets

■   Předprodej také realizují naši obchodní partneři 

na adrese: www.messe.de/salespartner_gb

Příjezd a ubytování

■   Příjezd: Informace o našich mnohostranných službách 

a zvláštních cestovních nabídkách najdete na adrese: 

www.hannovermesse.de/en/arrival

■   Ubytování: Zavolejte nám na číslo +49 511 12345-555 

nebo si rezervujte ubytování online v našich partnerských 

hotelech: www.hannover.de/hotels/hannovermesse

Speciální 

a doprovodné akce

■   Global Business & Markets, hala 13 

Tato zahraničně obchodní platforma a její doprovodné 

konference a akce INVESTMENT LOUNGE jsou zaměřeny 

na vývoz a investice.

www.hannovermesse.de/en/gbm

■   job and career, hala 3 

Setkejte se s hlavními personalisty, využijte tento program 

ke svému osobnímu rozvoji a informujte se o kariérních 

možnostech na multimediální platformě Jobwall. 

www.hannovermesse.jobandcareer.de

■   Tec2You, pavilony v hale 11

V rámci tohoto organizovaného programu pro školáky 

poznají mladí lidé zblízka mnohotvárnost a perspektivy 

technických povolání. www.tec-2-you.de

■   Odborný kongres WoMenPower, Kongresové centrum 

Pod heslem „Používat sítě. Zažít integraci. Naučit se 

něčemu novému.” se 11. dubna 2014 koná úspěšný kongres 

o kariérních možnostech pro profesně angažované ženy 

a muže. www.womenpower-kongress.de

■    Technology Tours

Zúčastněte se tematických prohlídek s průvodcem, 

který vám představí nejdůležitější inovace a exponáty. 

www.hannovermesse.de/en/tours

Doprovodné akce

■    Metropolitan Solutions, hala 16

V městě budoucnosti budou představena inteligentní 

řešení infrastruktury. www.metropolitansolutions.de

■    PSI PROMOTION WORLD, hala 23

Seznamte se ve dnech 8.–10. dubna s širokou paletou 

profesionálního uplatnění reklamních předmětů ve svém 

marketingovém mixu. www.psi-promotion-world.de



HANNOVER MESSE 2014 přehledně

■    základní výzkum

■    služby pro výzkum a vývoj

■    marketing technologií, pracovišť a vysokých škol

■    přenos technologií a know-how

■    aplikovaný výzkum:

- adaptronika

- bionika

- výzkum energií a životního prostředí

- materiálový výzkum

- nanotechnologie

- optické technologie

- organická elektronika

- technické textilie

Speciální přehlídky a akce

�    tech transfer – Gateway2Innovation

�    prezentace hlavních exponátů nominovaných na cenu 

HERMES AWARD

�    Aréna výzkumu a technologie

�    Night of Innovations, 7.4.2014 v 17.15

■    masivní tvarování (hala 4)

■    tvarování plechu (hala 4)

■    obrábění dílů (hala 4)

■    systémy/agregáty (hala 4)

■    slévárenské výrobky (hala 5)

■    uzamykací technika (hala 5)

■    ovládací prvky (hala 5)

■    upevňovací technika (hala 5)

■    materiálové know-how (hala 6)

■    součástky a prvky (hala 6):

- z gumy/pryže

- z kovu

- z plastu

- z technické keramiky

■    spojovací a lepicí technika (hala 6)

■    technologie postupů (hala 6)

■    lehká montáž (hala 6)

Speciální přehlídky a akce

�    zaměřeno na lehkou montáž a oblast řešení (hala 6)

�    tematické parky

- masivní tvarování (hala 4)

- systémový partner (hala 4)

- odlévaná technika (hala 5)

- uzamykací technologie + ovládací prvky (hala 5)

- technická keramika (hala 6)

- lepicí technika (hala 6)

- inovační centrum inženýrských materiálů (hala 6)

- ContiTech – partner s přidanou hodnotou (hala 6)

�    Forum Suppliers Convention (hala 4)

�    fórum materiálů (hala 6)

�    Global Material Innovations (hala 6)

Výroba, distribuce a skladování energie (hala 27)

■    obnovitelné energie

■    konvenční energie

■    skladovací technologie

■    vodíkové a palivové články

■    kombinovaná výroba elektřiny a tepla – zadávání zakázek

Zásobování energií, přenos a distribuce energie (hala 13)

■    správa inteligentních rozvodných sítí

■    zdroje napájení/zálohové zdroje/spínače

■    správa energie/kondenzátory

■    kontaktní systémy a supravodiče

■    kabeláž a správa kabeláže

Přenos a distribuce energie (hala 12)

■    transformátory a elektrické filtry

■    spínače a technologie spínačů

■    pouzdra a skříně

■    zkušební a měřící technika

■    transformátory a měřící transformátory

■    výkonová elektronika, relé

Speciální přehlídky a akce

�    decentralizované zásobování energií a zadávání zakázek 

(hala 27)

�    Smart Grids + Forum (hala 13)

�    SuperConductingCity (hala 13)

�    Group Exhibit Hydrogen + Fuel Cells + Batteries (hala 27)

�    energetické fórum Life needs Power (hala 12)

�    fórum Obnovitelné energie (hala 27)

�    Energy-Park (venkovní výstavní plocha)

Automatizace výroby (haly 16, 17)

■    robotická a systémová integrace

■    výroba strojů a zařízení 

■    montážní a manipulační technika

■    zpracování obrazu

■    hnací technologie

■    ovládání pohybu

■    komponenty a systémy pro automatizaci 

(hnací a fluidní technika)

■    identifikace, sledování a zpětné vyhledávání

■    lineární technika

■    pick and place

■    mobilní roboti

■    mikrotechnologie a laserová technologie

■    rozvody, kabely, řetězy

Automatizace výroby a procesů (haly 14, 15)

■    elektrický pohon/ovládání pohybu

■    pneumatické systémy

■    výrobní logistika a přepravní technika

■    čerpadla, čerpadlové agregáty a armatury

■    měřiče vibrací

■    energetická účinnost při automatizaci

Automatizace procesů a energie (hala 11)

■    řešení pro automatizaci a energetiku

■    řešení pro automatizaci procesů

■    systémy řízení procesů

■    měřící a regulační technika

■    technika analýzy procesů

■    spojovací technika a technika rozhraní

■    automatizace budov

■    inženýrství, údržba, služby

Automatizační technologie a IT (haly 8, 9)

■    průmyslové IT a průmyslová komunikace

■    bezpečnost IT

■    ovládací prvky

■    IPC

■    programovatelné ovladače

■    čidla

■    měřící a regulační technika

■    průmyslová bezpečnost a ochrana výroby

■    Wireless/M2M

Speciální přehlídky a akce

�    Industrial IT & Forum Industrial IT (hala 8)

�    Assembly Solutions Parc (hala 17)

�    Wireless & M2M (hala 8)

�    Field Communication Lounge (hala 9)

�    Centrum AMA (hala 11)

�    Process Automation Place (hala 11)

�    Efficiency Arena (hala 14)

�    čerpadla DE PUMPEN (hala 15)

�    Application Park Robotics, Automation & Vision (hala 17)

�    Mobile Roboter & Autonome Systeme (hala 17)

�    Robotation Academy (Pavilon 36)

�    Automation + IT Tour (hala 7 –17)

�    Micro & Laser Technology (hala 17)

�    Smart Factory KL (hala 8)

Industrial Automation (Průmyslová automatizace) Energy (Energetika)

Industrial Supply (Dodavatelský průmysl)

MobiliTec (Technologie mobility)

Research & Technology (Výzkum a technologie)

IndustrialGreenTec (Zelená technologie)

Digital Factory (Digitální továrna)

■    elektrické pohony

■    hybridní pohony

■    řídící a výkonová elektronika

■    (nabíjecí) infrastruktura

■    mobilní technologie baterií

Speciální přehlídky a akce

�    společný stánek MobiliTec

�    fórum MobiliTec

�    MobiliTec Test-Track (venkovní výstavní plocha)

■    virtuální vývoj výrobků (CAx)

■    řízení životního cyklu výrobků (PLM)

■    podnikové plánování zdrojů ERP (plánování výroby)

■    systémy řízení výroby MES (řízení výroby)

■    rychlá tvorba prototypů a rychlá výroba

■    integrace procesů

■    vizualizace

■    řízení dodavatelského řetězce (SCM)

■    technický prodej a služby

■    virtuální přejímka, off-line programování a zařízení

Speciální přehlídky a akce

�    fórum CAE (hala 7)

�    6. sjezd MES ve dnech 9.–10.4.2014 (kongresové centrum)

�    Technology Cinema 3D (hala 7)

Global Business & Markets

Industrial Automation

(Průmyslová automatizace)

Hala 8, 9, 11, 14–17

Energy

(Energetika)

Hala 11–13, 27, venkovní výstavní plocha

MobiliTec

(Technologie mobility)

Hala 27, venkovní výstavní plocha

Digital Factory

(Digitální továrna)

Hala 7

Industrial Supply

(Dodavatelský průmysl)

Hala 4–6

IndustrialGreenTec

(Zelená technologie)

Hala 6

Research & Technology

(Výzkum a technologie)

Hala 2 

job and career

Tec2You

Venkovní výstavní plocha

FASTENER FAIR HANNOVER

8.–10. dubna 2014 (Hala 22)

InPrint

8.–10. dubna 2014 (Hala 21)

Řešení pro metropole

7.–11. dubna 2014 (Hala 16)

PSI PROMOTION WORLD

8.–10. dubna 2014 (Hala 23)

Informační centrum

Kongresové centrum

Vstup

Dům národů

Zasedací prostory - hala 2
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Robotation Academy

(Pavilon 36)

■    ekologická a úsporná výroba a technologie

■    ekologická úprava vody a technika

■    ekologické čištění vzduchu a technika

■    oběhové hospodaření a recyklace

■    služby a inovace

Speciální přehlídky a akce

�    každodenní fórum GreenSolutionsCenter

�    Start-up Special dne 11.4.2014

�    konference IndustrialGreenTec dne 9.4.2014 

v 10–13 hodin (hala 13, Business Forum 2)

�    InwaterSolutions (hala 6, stánek K18)

�    okno bioekonomie (hala 6, stánek K16)

�    Green Materials & Technologies (hala 6, stánek J18)


