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SENSOR+TEST 2013 – veletrh měřicí techniky
velká spokojenost u vystavovatelů i návštěvníků
I přes termínově obzvláště nevýhodné podmínky veletrh SENSOR+TEST i
v letošním roce opět působivě prokázal své postavení předního mezinárodního
veletrhu pro senzoriku, měřicí a zkušební techniku. Výsledky průzkumu
uskutečněného mezi vystavovateli a návštěvníky, které jsou nyní k dispozici,
navíc potvrzují, že spokojenost všech zúčastněných zůstává i nadále vysoká.

S počtem 7 810 odborných návštěvníků sice veletrh SENSOR+TEST 2013
zaznamenal oproti předchozímu roku lehký pokles přibližně o 5 %, vzhledem
k překrývání termínů s mnoha dalšími akcemi se ale jednalo o výrazně mírnější
pokles, než jaké byly obavy. O to potěšitelnější je, že skvělých 97 % (v loňském roce
92 %) z 543 vystavovatelů v Norimberku navázalo nové obchodní kontakty. A
téměř devět z deseti vystavovatelů následně očekává, že se to citelné projeví na
jejich obchodních aktivitách po skončení veletrhu.

Potvrzuje to i vystavovatel Horst Obermeier, jednatel společnosti Kavlico GmbH:
„V letošním roce jsme u našeho stánku zaznamenali výrazně více kontaktů. I
celkově se počet návštěvníků stabilizoval na vysoké úrovni. To je dobré znamení pro
význam veletrhu SENSOR+TEST v branži senzoriky.“

A Dr. Frederik Beutler, jednatel společnosti Knowtion UG, doplňuje: „S průběhem
veletrhu jsme velmi spokojení, výrazně jsme zvýšili povědomí o naší společnosti a
navázali jsme značné množství kvalifikovaných kontaktů. Příští rok se veletrhu
SENSOR+TEST opět zúčastníme.“
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Zatímco podíl zahraničních vystavovatelů zůstal beze změny na loňské rekordní
hodnotě 33 %, podíl návštěvníků ze zahraničí dokonce lehce stoupl na 23 %. Kromě
toho stojí za povšimnutí, že mezi branžemi, z nichž se rekrutovali návštěvníci,
zaujímá přední postavení automobilový průmysl, včetně jeho dodavatelů, a to
s podílem 22 %. Zájemce z prostředí automobilového průmyslu přivítaly u svých
stánků celé dvě třetiny vystavovatelů.

Jednatel Holger Bödeker z pořádající společnosti AMA Service GmbH je také
spokojený: „I přes náročné podmínky, jaké dosud nastaly jen vzácně, proběhl veletrh
SENSOR+TEST také v letošním roce výborně s do velké míry stabilními ukazateli.
Rozhodující pro nás je koneckonců vždy úspěch a užitek pro naše vystavovatele a
návštěvníky – a ten byl očividně opět velký.“

Další ročník veletrhu SENSOR+TEST se bude konat od 3. do 5. června 2014 opět
ve veletržním centru Norimberk a doprovázet jej bude kongres VDE/VDI s názvem
"Sensoren und Messsysteme“ (Senzory a měřicí systémy). Pořádající Odborný svaz
pro senzoriku AMA a Rada vystavovatelů stanovily pro příští rok jako nové hlavní
téma veletrhu „Bezpečnost“.
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AMA Service GmbH
Von-Münchhausen-Straße 49

31515 Wunstorf, Německo
Brita Pape
Tel +49 5033 9639-14, Fax +49 5033 1056
presse@sensor-test.com

Úplná krátká analýza veletrhu SENSOR+TEST 2013 se strukturovanými údaji a
výsledky průzkumu uskutečněného mezi vystavovateli a návštěvníky jsou nyní ke
stažení na adrese www.sensor-test.com.

Další tiskové zprávy a fotografie k veletrhu SENSOR+TEST k bezplatnému stažení pro
novináře najdete na adrese www.sensor-test.com/presse.

