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 TISKOVÁ ZPRÁVA 
Paříž, květen 2022 

 

DO VELETRHU SIMA 2022 ZBÝVÁ 200 DNÍ 
ROČNÍK OSLAVUJÍCÍ 100 LET VELETRHU,  

EFEKTIVNÍ A INOVATIVNÍ 

 
SIMA, mezinárodní veletrh zaměřený na řešení a technologie pro efektivní a udržitelné 
zemědělství, otevře své brány za šest měsíců (od 6. do 10. listopadu 2022, na pařížském severním 
výstavišti Villepinte), ale již nyní slibuje dobré výsledky, a to jak z hlediska marketingu, tak 
z hlediska bohaté nabídky zajímavých novinek. Letošní jubilejní ročník 100. výročí přinese novou 
orientaci, nové prostory a obsah bohatší o inovace, neboť si klade za cíl splnit co nejlépe oborová 
očekávání. Veletrh SIMA se tak stává profesní událostí zásadního významu. 
 
 
SIMA V LISTOPADU 2022: NOVÉ TERMÍNY, KTERÉ SI NENECHTE UJÍT  
Připomínáme, že nejbližší ročník veletrhu SIMA se uskuteční v termínu od neděle 6. listopadu do čtvrtka        
10. listopadu 2022 na výstavišti Parc des Expositions v pařížském severním výstavišti Villepinte. Veletrh, který 
se zpravidla konal v únoru lichých let, je nyní přesunut na listopad sudých let, a to v reakci na přání jak 
vystavovatelů, tak i návštěvníků. Termín konání bude logičtěji zapadat do cyklu obchodního rozhodování. 
 
KOMERČNÍ ÚSPĚCH A VÍCE NEŽ 100 NOVÝCH VYSTAVOVATELŮ! 
Do začátku veletrhu zbývá 200 dní a SIMA má prodáno již 80 % výstavní plochy. Potvrzené rezervace jsou 
silným signálem, který ukazuje na opravdové odhodlání profesionálů dosáhnout oživení trhu v tomto odvětví. 
Dalším pozitivním ukazatelem je to, že se do letošního ročníku veletrhu SIMA 2022 přihlásilo 112 nových 
vystavovatelů, včetně společností YANMAR, PETRONAS, MEGAPLAST a AGROWIN. Někteří z těchto nových 
vystavovatelů jsou historičtí vystavovatelé veletrhu SIMA, kteří se na něj v roce 2022 vracejí, jako například 
GRÉGOIRE BESSON, BOUCHARD, TYM nebo HATZENBICHLER. 
 
 

„Společnost CLAAS vystavuje na veletrhu SIMA již od roku 1929. Vždy jsme se účastnili veletrhu SIMA, protože 
považujeme za důležité předvést zemědělcům stroje a inovace, jejichž vývojem se zabýváme již 100 let. Veletrh 
SIMA je pro nás nezbytný a jsme nadšeni, že se na něj můžeme vrátit. Máme za sebou složité období pandemie 
COVID, ale moc nás těší, že se můžeme vrátit na mezinárodní veletrh a představit zde naše stroje a inovace.“ 
Laurent Méron, marketingový ředitel společnosti CLAAS.  
 

„AMAZONE váže s veletrhem SIMA dlouhá historie. Společnost AMAZONE France se veletrhu SIMA účastní        
od svého založení, tedy od 80. let 20. století. Veletrh SIMA je pro naše francouzské zemědělce zásadní, protože 
nabízí příležitost setkat se s vystavovateli, konstruktéry a výrobci a hovořit s nimi. Pro nás je to významná 
událost, na níž můžeme prezentovat naše výrobky a zároveň ukázat dostupnost naší značky. Chceme být              
v přímém kontaktu s našimi zákazníky; SIMA je jedním z veletrhů, které nám umožňují vztahy se zákazníky 
udržovat. Příští SIMA bude pro nás velmi výjimečná. AMAZONE plánuje vystavovat téměř výhradně nové stroje, 
a především mnoho inovací.“  
Olivier Groué, ředitel komunikace a prodejní podpory společnosti AMAZONE. 
   
„Společnost FD Intégrateur vystavuje již zhruba deset let na veletrhu SIMA produkty typu inteligentních řešení     
a vestavěné elektroniky. SIMA je pro nás příležitostí k setkání s výrobci a také s koncovými uživateli. Řekl bych, 
že takové spojení profesí je nezbytné, a to zejména v národním a mezinárodním měřítku, které SIMA 
představuje."  
William Fayard, generální ředitel společnosti FD INTÉGRATOR GROUP FLUID DESIGN. 
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„AGRICARB vystavuje na veletrhu SIMA již od konce 80. let, což nám umožnilo dostat se do povědomí 
zemědělského světa. SIMA nám umožňuje etablovat se na francouzském trhu, budovat síť, kterou udržujeme již 
více než 30 let, udělat si jméno v zemědělském světě, u uživatelů a také v distribuční síti. V letošním roce 
plánujeme vystavovat novinky, které přinesou opravdu něco nového do problematiky opotřebitelných dílů            
z karbidu wolframu.“ 
Arnaud Vinance, obchodní a marketingový ředitel společnosti AGRICARB.  

 
ZÓNA SIMA TECH: NOVÉ TECHNOLOGIE V CENTRU VELETRHU  
V centru veletrhu SIMA je zóna vyhrazená pro představení řešení a technologií pro efektivní a udržitelné 
zemědělství: SIMA TECH.  

V zóně SIMA TECH umístěné v hale 6 se představí: 

• Start-upová vesnice založená ve spolupráci s La Ferme Digitale, Agri Sud-Ouest Innovation a Co-
Farming. Tento prostor, koncipovaný jako místo zábavy a společenského setkávání, bude plnit úlohu 
odrazového můstku pro vznik mladých firem, kterým pak zprostředkuje kontakty na profesní 
odborníky. 

• Zemědělská robotická vesnice pořádaná ve spolupráci s FIRA, za účasti 15 vystavovatelů, výrobců 
zemědělských robotů, jimž bude umožněno přiblížit na vyhrazené předváděcí ploše jednotlivá 
robotická řešení v pohybu. 

• Ústřední prostor nabídne zónu pro výměnu zkušeností s workshopy a networkingem, ale i kulaté 
stoly organizované SIMA a partnerskými subjekty na témata, jakými jsou „snižování dopadu na životní 
prostředí, úspěch mého přechodu na agroekologii, zajištění bezpečnosti práce nebo snižování 
náročnosti úkolů“ atd. 

 
Během letošního ročníku 2022 bude v centru pozornosti stát francouzská vládní iniciativa AgriTech, kterou 
iniciovali Julien Denormandie, ministr zemědělství a výživy, a Cédric O, státní tajemník pro přechod na 
digitální technologie a elektronické komunikace. Na veletrhu SIMA se očekává účast 80 start-upů, což je více 
než dvojnásobné množství oproti předchozímu ročníku. 

 
CENY SIMA ZA INOVACE: POODHALENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ ZÍTŘKA  
Mezinárodně uznávaná soutěž SIMA Innovation Awards oceňuje nejinovativnější řešení a technologie, které 
vystavovatelé na veletrhu předvedou.  
 

Od roku 2021 je soutěž SIMA Innovation Awards zastupována novým předsedou, jímž je Christian Huyghe, 
vědecký ředitel pro zemědělství v institutu INRAE. Porota je letos složena z přibližně dvaceti francouzských         
a mezinárodních odborníků, což zaručuje expertní pohled na všechny trhy a odvětví přihlášená k účasti             
na veletrhu SIMA. Do vyhlášení vítězů zbývá už jen několik měsíců a do soutěže se již přihlásilo 18 soutěžících      
s 35 různými produkty. 
 

S novým zaměřením veletrhu SIMA souvisí i nový harmonogram:   
- Nominace budou vyhlášeny v úterý 27. září během tiskového dne SIMA (pozvánka bude zveřejněna). 
- Vítězové budou vyhlášeni v pondělí 6. listopadu během zvláštního slavnostního aktu u příležitosti 

stého výročí veletrhu. 

 
CENY SIMA ZA PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ: OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH 
POSTUPŮ 
SIMA ve spolupráci s firmami AXEMA a NUFFIELD France pořádá novou soutěž: SIMA Farming Awards.                 
V návaznosti na portréty inovativních zemědělců, které byly představeny již během minulých ročníků veletrhu, 
je letošním záměrem vyzdvihnout inovativní iniciativy zemědělců francouzských a obecně evropských.  
 

V tomto prvním ročníku se soutěže mohou zúčastnit zemědělci z následujících zemí: Německo, Belgie, 
Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko a Velká Británie. Musí být zapojeni do procesu 
udržitelného přechodu a musí být schopni prokázat svou úspěšnost v oblasti sociálních, ekonomických nebo 
environmentálních dopadů.   
Přihlášky je možné podávat do 26. srpna 2022 a nominovaní budou rovněž vyhlášeni 27. září na tiskovém dni 
SIMA. Ceny budou předány na veletrhu, a to 6. listopadu, po slavnostním předání cen SIMA Innovation Awards. 
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#WEARESIMA: 100 PROFILŮ NA OSLAVU 100 LET OD ZALOŽENÍ SIMA 
Veletrh SIMA 2022 představuje mimořádný ročník, protože se při něm slaví 100. výročí vzniku akce. Při této 
příležitosti bude vyzdviženo 100 profilů lidí, kteří se zasloužili o to, že je veletrh SIMA dnes mezinárodní               
a nepřehlédnutelnou událostí, a to díky jejich cenným svědectvím, která budou sdílena na sociálních sítích,      
na webových stránkách SIMA, v bulletinech a v průběhu celého veletrhu. 
 
 

Kliknutím níže se můžete podívat na video SIMA „D-200“: je to retrospektivní video přibližující celému 
zemědělskému ekosystému vývoj SIMA za posledních 100 let a současně i výhledové video s úvahami o tom, 
co veletrh SIMA čeká zítra. 
 
 

SIMA J-200 : 

 
 
 
 
 
 
 
O společnosti Comexposium 
Společnost Comexposium je jedním z předních světových organizátorů obchodních a spotřebitelských akcí, pořádá akce B2B a B2BC            
po celém světě a pokrývá širokou škálu odvětví, jako je zemědělství, stavebnictví, móda, maloobchod, zdravotnictví, volný čas, nemovitosti, 
potraviny a nápoje, bezpečnost, vzdělávání, cestovní ruch a podnikové rady. Veletrh Comexposium, který se koná ve více než 30 zemích, 
každoročně navštíví přes 3,5 milionu návštěvníků a 48 000 vystavovatelů. Společnost Comexposium se sídlem ve Francii má prodejní síť        
a zaměstnance ve 20 zemích.  

 
O společnosti AXEMA 
AXEMA je francouzské sdružení průmyslových subjektů v odvětví zemědělské techniky a agroenvironmentu. Sdružuje francouzské výrobce 
a dovozce zemědělské techniky pro různá odvětví zemědělské, rostlinné a živočišné výroby, jakož i výrobce a dovozce techniky pro údržbu 
zeleně. AXEMA má 240 společností rozdělených mezi výrobce (69 %) a dovozce (31 %).  
 
 

 
 

Obnovený veletrh SIMA: 
Mezinárodní veletrh řešení a technologií pro výkonné a udržitelné zemědělství SIMA  
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