CESTOVNÍ ZPRÁVA
Cestovatel: Ing. Bedřich Musil
Výstava: IMTS2018, International Manufacturing Technology Show, Chicago, USA
Termín: 10 - 15. 9. 2018

Organizace výstavy
Výstavu organizoval americký svaz AMT na výstavišti McCORMICK PLACE. Velmi
rozlehlé výstaviště mělo čtyři výstavní haly orientované podle světových stran a rozdělené
podle technologie vystavovaných komodit. Na výstavě byly zastoupeny všechny významné
oborové firmy z celého světa. Nejvíce výrobců bylo z USA, EU, Japonska a Koreje.
Podle oficiálních údajů organizátora dosáhla výstava IMTS2018 rekordů ve všech hlavních
ukazatelích. V závorkách za jednotlivými údaji jsou čísla z poslední výstavy IMTS2014.
Výstavy se účastnilo 129.415 návštěvníků (121.764); na celkové ploše 1.424.232 m2
(1.415.848). Celkem 2.563 společností (2.407) vystavovalo na 2.123 stáncích (1.808).
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Slavnostní zahájení
Na slavnostním zahájení výstavy vystoupil prezident amerického svazu výrobců obráběcích a
tvářecích strojů AMT pan Douglas K. Woods. Ve svém projevu zdůraznil, že obor machine
tools (MT) je jedním z nejdůležitějších oboru ve strojírenství, kde probíhají nejvýraznější
inovace. Technologie obrábění je na začátku komplexní transformace a zásadních změn při
uplatnění digitalizace a robotizace výroby. Technický a technologický vývoj v oboru MT
potom návazně ovlivňuje trendy v celém strojírenství a průmyslu.
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Účast českých firem na výstavě
Na výstavě IMTS2018 byly české společnosti zastoupeny samostatně v halách podle
technologického zaměření. Samostatně vystavovali výrobci TOS Varnsdorf, Tajmac - ZPS,
DormerPramet a PILANA METAL. Na stánku SST byly zástupci společností CzechInvest.
Na výstavě byly rovněž mateřské firmy českých členů SST jako jsou ARGO-HYTOS, AXA,
Renishaw, Schneeberger, Walter, Weiler, Röhm a Mazak.
Společnost TOS Varnsdorf vystavovala v nejprestižnější a nejnavštěvovanější hale South.
Vystavovala horizontální vyvrtávačku WHQ 13 CNC, která byla prodána americkému
zákazníkovi. Vystavovaný stroj patřil k největším exponátům celé výstavy a zaslouženě budil
pozornost všech návštěvníků. Stánek TOS Varsdorf byl slavnostně otevřen za přítomnosti
Generálního konzule ČR v Chicagu pana Bořka Lizce, ekonomického rady GK pana Tomáše
Trnky a dalších pracovníků českého konzulátu.
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Společnost TAJMAC- ZPS vystavovala rovněž v hale South. Prezentovala se pod názvem
svého obchodního zastoupení v USA, kterým je ZPS AMERICA spadající pod TAJMAC
GROUP. Předváděny byly v teritoriu žádané typy strojů. Firmu Tajmac zastupoval předseda
představenstva pan Michele Tajariol a Ing. Tomáš Dederle . V současné době představuje
TAJMAC-ZPS nejzavedenější českou společnost v USA a navazuje na prodeje stovek kusů
svých strojů z přelomu století.

Společnost PILANA METAL vystavovala samostatně v hale West, kde prezentovala
vybraný sortiment pro severoamerický trh.
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Slavnostní setkání na GŘ ČR v Chicagu
V řádném předstihu, na konci roku 2017, podali pracovníci Generálního konzulátu ČR
v Chicagu žádost na Ministerstvo zahraničních věcí do projektu PROPED. Žádost byla
schválena a následně byla zahájena příprava na doprovodný program k výstavě který byl
zaměřen na podporu propagace českých vystavovatelů. V rámci projektu byla pracovníky GK
zorganizováno společenské setkání, kterého se zúčastnilo vedení GK v čele s konzulem
panem Lizcem, vedení společnosti TOS Varnsdorf se svými prodejci a vybranými zákazníky,
pracovník CzechTradu v Chicagu pan Jan Kubata, pracovníci SST, ředitel Ing. Paclík, člen
představenstva pan George Blaha, specialista Ing. Musil a za evropské sdružení výrobců
obráběcích a tvářecích strojů CECIMO její výkonný ředitel Mr. Filip Geerts.
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Informační stánek SST
Informační stánek SST byl v západní hale West společně se zástupci světových svazů výrobců
MT z 21 zemí. Na stánku SST byly mimo účastníků svazu také zástupci společnosti
CzechInvest,. V průběhu výstavy využili náš stánek na obchodní jednání jak místní zástupci
českých firem v USA a Kanadě, tak čeští zástupci svazových společností, kteří neměli na
výstavě zázemí. Řadu jednání měli představitelé firmy CzechInvest pánové Robert Keil a Jan
Chmelík, který je stálým zástupcem CzechInvestu v New Yorku.

Propagace výstavy MSV 2017
V celém průběhu výstavy byla intenzivně propagována výstava MSV Brno. Na plakátech byla
prezentace MSV 2018 a IMT2018 a v hojném počtu byly rozdávány propagační brožury na
tuto strojírenskou výstavu. Zájem o tuto výstavu nebyl pouze od návštěvníků IMTS z USA a
Kanady, ale rovněž od všech přítomných zástupců z jednotlivých 21 zemí přítomných v sekci
světových oborových svazů odvětví strojírenská výrobní technika.
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Jednání na výstavě
V průběhu výstavy došlo k celé řadě jednání. Průběžně byly předávány informace o
výrobních možnostech a nabízených technologiích členských podniků SST, které jsou
přehledně prezentovány v aktualizovaném technologickém katalogu „CZECH MACHINE
TOOLS YOUR SMART CHOICE FOR METALWORKING“.
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Celková úroveň výstavy
Výstava IMTS potvrdila svoji důležitost pro region Severní Ameriky. V porovnání s ostatními
oborovými výstavami je rozsahem vystavovaných strojů, a hlavně účastí návštěvníků
regionální. Tak jako jsou regionální obdobné výstavy ve světě JIMTOF Tokio, CIMT Peking,
IMTEX Bangalore, nebo SIMTOS v Koreji. Potvrzuje se, že skutečně největší výstavou na
světě je EMO. Mimo skutečnost, že je zde největší výstavní plocha, nejvíce vystavovaných
strojů a firem, je na výstavě EMO největší různorodost návštěvníků. Na žádné jiné výstavě na
světě není taková skladba a množství zákazníků z Evropy, USA, Číny, Indie, Blízkého
východu a Severní Afriky, jako se pravidelně objevuje na výstavách EMO, zvláště potom
v Hannoveru. Přes tuto skutečnost platí, že kdo chce prodávat v USA a Kanadě, tak by se měl
na výstavě IMTS objevit.

V Praze 26. 9. 2018
Vypracoval: Ing. Bedřich Musil
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