Veletrh analytica 2020
Přední průvodce inteligentní laboratoří
• Přední světový veletrh je místem setkání pro globální laboratorní průmysl
• Mezinárodní účast vystavovatelů rychle roste, očekává se 1200 vystavovatelů z 50 zemí
• Zaměření veletrhu na digitální transformaci se rozšiřuje
Od 19. do 22. října 2020 otevře analytica své brány na mnichovském výstaviště. Letošní zaměření předního
světového veletrhu laboratorních technologií, analytiky a biotechnologie s doprovodnou analytickou konferencí je
jednoznačné: digitální transformace laboratorního světa.
Spolehlivá analýza je dnes důležitější než kdy jindy – pro řízení celosvětové přepravy zboží i pro dodržování cílů
v oblasti klimatu a vývoje nových materiálů nebo léčiv. Podle trendové zprávy průmyslového sdružení Spectaris
roste celosvětový trh analytické, biologické a laboratorní techniky o pět až jedenáct procent ročně v závislosti na
segmentu. „Cítíme pozitivní náladu v oboru při registraci vystavovatelů na veletrh analytica, je patrný nárůst počtu
vystavovatelů“ říká Susanne Grödl, projektová manažerka veletrhu pořádající společnosti Messe München.
Především silně roste zájem ze zahraničí: poprvé budou vystavovatelé z USA přítomni ve formě společného stánku.
Čína plánuje výrazně větší veletržní prezentaci než v roce 2018. Velká Británie, Španělsko a Korea se opět budou
prezentovat společnými národními expozicemi. Na veletrh je přihlášen i rekordní počet 15 českých vystavovatelů
na ploše téměř 300 m2 vč. společná expozice CzechTrade. Dva měsíce před veletrhem, je celková výstavní plocha
veletrhu 50 000 m2 vyprodaná.

Doprovodný program: fóra, živé laboratoře a další

„Megatrendy digitalizace a vytváření sítí zaměstnávají toto
odvětví,“ zdůrazňuje manažerka veletrhu Grödl, „proto
rozšiřujeme Fórum pro digitální transformaci, a to jak z hlediska
oblastí, tak z hlediska obsahu.“ Kromě klíčových projevů
proběhne v pavilonu B2 zvláštní show. Průmysloví obři, střední
společnosti a startupy budou prezentovat své koncepty pro
digitální změnu v přímém přenosu. Dalším vrcholem bude:
S brýlemi virtuální reality mohou návštěvníci analytiky zažít
inteligentní laboratoř zítřka.
Opět se uskuteční fórum Biotech (hala A3) a fórum laboratoře a analýzy (hala B1) s přednáškami o nejlepších
postupech výrobců. Program Fórum Biotech zahrnuje také finanční den 2. dubna a tematický den Personalized
Medicine 3. dubna. A kdokoli, kdo chce využít návštěvu analytiky pro vlastní plánování kariéry, by si neměl nechat
ujít Den pracovních příležitostí 3. dubna nebo rozsáhlý program školení v analytice. Praktické tipy pro laboratorní
práci najdou návštěvníci také v živých laboratořích Analýza
potravin (hala A3) a Analýza materiálů (hala A1). Vedoucí firmy
s postavením na mezinárodním trhu ukazují své výrobky
a systémy v akci v plně vybavených laboratorních linkách.
„Výbušné“ demonstrace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
patří také k magnetům veletrhu.
Navštivte špičkovou mezinárodní konferenci anlytica s hlavním
tématem: Výzkum v centru pozornosti
„Talking Science“ je mottem analytické konference. Koná se
v prvních třech dnech veletrhu v kongresovém centru ICM na
výstavišti a s asi 200 přednáškami se bude snažit překlenout
propast mezi rutinní analýzou a výzkumem.
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