CESTOVNÍ ZPRÁVA

Cestovatel: Ing. Bedřich Musil
Výstava: China CNC Machine Tool Fair2018, Shanghai
Termín: 9. - 13. 4. 2018

捷克机械工程技术联合协会

Organizace výstavy
Výstavu CCMT 2018 pořádal čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů
CMTBA v areálu výstaviště SIEC (Shanghai New International Expo Centre) v oblasti
Pudong. Výstava se konala v 10 halách výstaviště. Podle údajů pořadatele se na výstavní
ploše 120 000 metrů čtverečních zúčastnilo 1 233 vystavovatelů z 23 zemí. Národních
prezentací bylo 10, včetně ČR. Během výstavy proběhlo 40 doprovodných akcí kterých se
zúčastnilo 2 197 návštěvníků. Výstavy se zúčastnilo 171 176 lidí (125 723 návštěvníků).
Nárůst oproti poslednímu ročníku CCMT2016 byl 17,5% u účastníků a 19,7% u návštěvníků.

Účast českých firem na výstavě
České firmy vystavovaly ve společné oficiální prezentaci, kterou zajišťovalo MPO a
realizátor akce BVV Brno. V pavilonu E4 vystavovali čeští výrobci na celkové ploše 295 M2.
Na České expozici se prezentovaly následující výrobní podniky: TOS VARNSDORF, TOS
Olomouc, RETOS, ŠKODA MT, FERMAT CZ, PILANA METAL, ŽDAS, ČKD Blansko,
TOS Kuřim, KOVOSVIT MAS, KSK Precise Motion a TOSHULIN.

Mimo českou oficiální expozici se ještě v sekci obráběcích nástrojů v hale E3 prezentovala
firma NAREX Ždánice a DORMER PRAMET. V hale E1 vystavovala stroj firma TAJMAC
ZPS.

Prezentace SST

Stánek SST byl v sekci světových oborových svazů v hale E4. Na stánku byli prezentováni
všichni členové SST v členění podle technologií. Byla zde rovněž prezentace CzechInvestu a
propagace BVV s motem MSV a IMT 2018. V průběhu celé výstavy byly zájemcům
předávány informace o všech stávajících členech SST a jejich aktivitách. Předáván byl
katalog „Czech machine tools your smart choice for metalworking“ ve verzi 2018. V katalogu
jsou přehledně prezentovány technologie obrábění a tváření, které české firmy nabízejí.

CCMT 2018 Opening Ceremony
První den výstavy se ve vestibulu výstaviště konalo zahájení výstavy. Zahájení se zůčastnili
všichni významní vystavovatelé a čelní představitelé světových svazů oboru MT. Byli zde
přítomni rovněž zástupci vedení města Shanghai a Ministersva průmyslu ČLR.

Slavnostní otevření ČR Expozice
Druhý den výstavy, to je v úterý 10. dubna, proběhlo slavnostní otevření české expozice.
Prezentaci zahájila slečna Zelinková Věra z MPO. Na otevření měl projev zástupce čínského
svazu CMTBA pan Wang Liming. Za Generální konzulát v Shanghaji vystoupil zástupce

konzula pan Mgr. Jiří Beneš.B.Sc. O významu a postavení českých výrobců obráběcích a
tvářecích strojů v Číně informoval Ing. Musil Bedřich.

Informace o českých vystavovatelích a akcích, které v průběhu výstavy proběhly byly
průběžně publikovány ve vydání veletržních novin.

Czech Business Day a B2B jednání
Ve čtvrtek 12 dubna odpoledne byl uspořádán Czech Business Day. Akci zorganizovali
pracovníci realizátora české účasti z BVV Brno ve spolupráci s čínských svazem CMTBA.

V rámci programu vystoupil vice president CMTBA pan Guo Changcheng a za SST Ing.
Bedřich Musil. Následně vystoupili s prezentací výrobního programu a exportních aktivit
v Číně zástupci jednotlivých českých vystavovatelů, účastníků výstavy CCMT2018. Následně
vystoupili se svými prezentacemi zástupci čínských firem, které se této akce zúčastnili. Na
závěr proběhlo B2B jednání. Vzhledem k účasti českých a čínských zástupců se jednalo o

nejúspěšnější prezentaci v Číně za posledních 15

let.

Jednání s pracovníky CMTBA
Během výstavy a na setkání s vedením CMTBA bylo jednáno s následujícími zástupci: Mr.
Mao Yufeng – president, Mr. Wang Li Ming – zástupce presidenta a vedoucí sekretariátu, Mr.
Guo Changcheng – zástupce prezidenta, Mrs. Zhang Jing – ředitelka, Mrs. Zhang Fang Li –
ředitelka, Mrs. Zhao Li Jun – projektová manažerka, Mrs. Chen Xun Jie – manažerka, Mr. Fa
Jing Tao – vedoucí projektu CCMT, Mr. Wu Bailin – senior president.
Hlavními tématy všech jednání byla vzájemná spolupráce svazů a účast na stávající výstavě.
Dále byla projednávána účast českých vystavovatelů na výstavě CIMT 2019, která se bude
konat v dubnu 2019 v Pekingu.
Zvláštní pozornost byla věnována propagaci výstavy MSV a IMT 20108. Zástupci vedení
čínského svazu se v minulosti výstav MSV v Brně několikrát zúčastnili a průběžně podporují
čínské firmy z oboru obráběcích a tvářecích strojů v jejich účasti. Doposud se čínští výrobci
obráběcích a tvářecích strojů účastnili výstav MSV organizovaných čínskými firmami CCPIT
a CMEC.

Propagace výstavy MSV a IMT 2018
V rámci expozice SST byla prováděna propagace výstavy MSV a IMT Brno 2018. Na stánku
byly umístěny oficiální plakáty MSV 2018 a IMT 208 a propagační materiály k této výstavě.
V celém průběhu výstavy byly předávány informace o možnosti účasti na výstavě jak
z pohledu účastníka-vystavovatele výstavy, tak jejího návštěvníka. Výstava MSV je mezi
čínskými vystavovateli a návštěvníky známa a propagační materiály si vzala celá řada
čínských vystavovatelů a návštěvníků výstavy CCMT2018.

Celková úroveň výstavy
Výstava potvrdila tři základní trendy. Prvním je velký zájem o čínský trh, který se projevuje
zájmem všech světových firem se výstavy zúčastnit a předvést zde co nejreprezentativněji
svoji pozici. Ukázalo se to jak v zastoupení mimořádně velkého množství předváděných
strojů, tak výstavbou reprezentativních stánků. Podle názorů expertů, byl letošní ročník
jednou z největších přehlídek obráběcích a tvářecích strojů na světě a je velkou výzvou pro
další letošní výstavy kterými je IMTS 2018 v Chicagu a JIMTOF 2018 v Tokiu.
Druhým trendem byla trvale vzrůstající úroveň čínských strojů a jejich prezentace. Tradiční
čínští výrobci výrazným způsobem rozšiřují sortiment svojí výroby o nové typy strojů.
Vznikají další joint-venture s předními světovými výrobci. Určitým překvapením byla neúčast
některých výrobců z Velké čínské pětky.
Třetím trendem bylo výrazné posílení národních stánků. Jako nikdy v minulosti se všichni
světoví výrobci prezentovali pod národními svazy. Výrobci z Německa, Švýcarska, Itálie,
USA, Japonska, Koreje, Španělska, Tchaj-wanu a dalších zemí se důsledně prezentovali pod
názvem a vlajkou svojí země. Opět se ukázalo, že v Číně má tato prezentace mimořádný
význam.
Určitým kritickým nedostatkem výstavy je neomezená velikost jednotlivých prezentací,
pokud se jedná výšku expozice. Některé asijské firmy výškou expozice zastiňují vedlejší
stánky a omezují působnost jejich prezentací. Nutí tak další vystavovatele volit obdobná
řešení, a tak i tradičně vkusné prezentace, jako například Švýcarských výrobců, vyhánějí
svoje expozice do nesmyslných výšek. Markantně byl tento trend vidět v Hale E1, ale ani
česká expozice nebyla tímto nedostatkem ušetřena ze strany firmy DOOSAN. Omezení
výšky expozic by mělo být řešeno podle vzoru výstav EMO, ze kterých si Číňané berou
v mnoha jiných ohledech vzor.

Hodnocení a doporučení
Pokud se jedná o výstavu CCMT, je stále platné konstatování, že se jedná o nejvýznačnější
výstavu v Číně, s celostátním dopadem a s přesahem na všechny východoasijské země a
regiony. Účast na této výstavě je prestižní záležitostí každého výrobce a každého svazu
výrobců obráběcích a tvářecích strojů a její význam bude v celosvětovém měřítku stále
stoupat. Pokud porovnáme rozsah výstavy CCMT a CIMT těší se výstava CIMT většímu
zájmu zahraničních vystavovatelů. Je to dáno její 30letou tradicí.

Z toho vyplývá i doporučení pro výstavu CIMT 2019, která se koná příští rok v dubnu
v Pekingu a bude to již 16 ročník. Výstava je opět zařazena do podporovaných výstav v rámci
programu MPO.
V Praze 24. 4. 2018
Vypracoval: Ing. Bedřich Musil

