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Veletrh SIMA přesunut na rok 2022 
 
 
Tváří v tvář současnému globálnímu ekonomickému kontextu a mnoha nejistotám spojeným 
s pandemií COVID-19 se organizátoři veletrhu SIMA rozhodli uspořádat další ročník veletrhu 
v listopadu 2022 (neděle 6. - čtvrtek 10. listopad 2022).  
 
TĚŽKÉ, ALE NUTNÉ ROZHODNUTÍ  
 

Navzdory potvrzenému konání ročníku 2021, který byl již přesunut z podzimního termínu, a podpoře mnoha 
předních vystavovatelů a partnerů, není možné vzhledem k dané situaci uspořádat veletrh SIMA v únoru 
2021. 
Nejistý a extrémně omezující zdravotní kontext neumožňuje garantovat vystavovatelům a návštěvníkům, 
zejména těm z celého světa, úplnou bezpečnost. Kromě toho neumožňuje organizačnímu týmu připravit a 
uspořádat tento ročník optimálním a klidným způsobem.  
Rovněž po konzultaci s velkým počtem vystavovatelů a hráčů v odvětví zemědělské techniky, jejichž výrobní 
a distribuční cykly jsou obzvláště zasaženy současnou zdravotní a hospodářskou krizí, bylo rozhodnutí 
odložit veletrh na listopad 2022 nevyhnutelné. 
 

POTVRZENÍ AMBICÍ 
 

Toto výjimečné odložení veletrhu poskytne týmům SIMA možnost koncipovat ročník jehož klíčovým slovem, 
více než kdy jindy, bude „odbornost“ s bohatším obsah a důrazem na inovace z celého zemědělského oboru 
a v širším mezinárodním kontextu.  
 
Cílem veletrhu SIMA 2022, 100. ročníku bude:  

- Setkání inovací díky sektoru „SIMA TECH“ (centrální fórum konferencí, ateliérů, workshopů a 
prostoru pro networking, Start-up village, výstavní zóna spojující nabídku nových technologií 
veletrhu, soutěž SIMA Innovation Awards a SIMA ocenění SIMA Farming Awards …). 
 

- Sektor „SIMA TALENT“, nabídka zaměstnání a školení (návštěvnická trasa, prostor Job Dating …). 
 

- Informační schůzky v rámci programu konferencí, workshopů a setkání, které se budou věnovat 
hlavním tématům, kterým dnes zemědělci čelí, a na kterou budou muset v budoucnu reagovat. 

 
V zájmu udržení úzkých vztahů se svými partnery, vystavovateli a návštěvníky, představí SIMA velmi brzy 
program doprovodných akcí a online setkání, které se budou konat v průběhu roku 2021 a 2022.  
Více než kdy jindy bude SIMA představovat výkladní skříň zemědělství v pohybu.  
  
 
 
 



 
“In light of the ongoing global COVID situation, we, at CNH Industrial, fully support ExpoSIMA’s decision to 
postpone the SIMA exhibition until 2022. 
We look forward to working with ExpoSIMA, and more broadly with organizers of agricultural exhibitions 
and fairs, to collaboratively build a positive future for such events.” Thierry PANADERO, Vice President & 
Head of Agriculture Europe Commercial Operations. 
 
“Given the uncertain outlook regarding the current public health crisis, EXEL Industries understands and 
supports AXEMA’s decision to cancel the 2021 edition of SIMA. We will be very happy to take part in the 
next SIMA in November 2022.” Yves BELEGAUD, Managing Director, EXEL Industries. 
 
“John Deere appreciates and supports this decision to postpone the next edition of SIMA which is a wise 
decision in view of today’s public health conditions. In a medium-term perspective, John Deere would eagerly 
welcome a broader discussion regarding the rhythm and positioning of the main international trade shows 
in Europe.” Rémi HANOT, Sales Branch Manager- John Deere France Marketing Division. 
 
“As an equipment manufacturer with several production units in France and throughout the world, the 
KUHN Group has been a loyal exhibitor at SIMA for decades. Given the public health risks arising from the 
Covid-19 crisis, the KUHN Group supports the decision to postpone the SIMA 2021 show to November 2020, 
at which the hundredth anniversary of this iconic exhibition will be celebrated.” Thierry KRIER, President and 
CEO, Kuhn Group. 
 
“SIMA is one of the biggest trade shows in our profession and MX has been taking part in it for the past 50 
years. It has proven to be a source of major opportunities to support our international development. The 
MX sales team is naturally disappointed to be deprived of this platform for exchange in 2021 but is keenly 
looking forward to the reunion planned for November 2022.” Franck MAILLEUX, Managing Director for 
Trade. 
 
“In view of the uncertainty as to the evolution of the public health crisis, SULKY and SKY Agriculture support 
the decision by EXPOSIMA to postpone the SIMA show to 2022. As long-standing exhibitors at SIMA, SULKY 
and SKY Agriculture will be present in November 2022 to celebrate the centenary of this trade show which 
is unmissable for the agricultural machinery community.” Julien BUREL, Chief Executive, SULKY – SKY 
Agriculture. 
 
About Comexposium 
Comexposium is one of the world’s leading event organizers. Globally, it hosts more than 132 B2B and B2C events across many different sectors, 
significantly in agriculture, construction, fashion, food, health, leisure, real estate, retail, security, higher education and transport. At events, in over 
30 countries, Comexposium welcomes more than 3.5 million visitors and 48,000 exhibitors annually. Headquartered in France, Comexposium boasts 
a workforce of nearly 880 employees, spread over 17 countries: Australia, Canada, China, Denmark, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, 
Japan, Mexico, Singapore, Spain, Sweden, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States. Comexposium is positioned as a 
creator of exchange and meetings between individuals and business. 
www.comexposium.fr 
 
About AXEMA 
AXEMA is the French trade association for the Agricultural Equipment industry. Its members include both French and foreign manufacturers of 
agricultural equipment for the various sectors of crop and livestock agricultural production and producers of equipment for the upkeep of green 
spaces. AXEMA has 230 members companies, comprising manufacturers (69%) and importers (31%). 
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