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A N K E TA

Ve dnech 4. až 9. května 2013 se konal ve
Frankfurtu nad Mohanem veletrh IFFA. Tento veletrh je již tradičně významným svátkem
pro odborníky masného průmyslu. Mohou zde
zhlédnout stroje a zařízení a technologické
procesy pro masnou výrobu, najít nové trendy a navázat odborné spojení s dodavatelskými firmami celého světa. A především pro ně,
co vystavovatele, je pak možnost najít si svého odběratele a předvést mu svoje myšlenky
a produkty.
Vystavovatelská účast našich firem byla velmi nízká − pouze 2 české firmy (pokud nepočítáme zastupitelské obchodní skupiny nadnárodních firem), ale našich odborníků z řad masného
průmyslu, čili hypotetických odběratelů masné
techniky a technologií, bylo mnoho. Dá se říci,
že nechyběl nikdo z našich významných masných
firem. A jaká tedy byla IFFA 2013?
Velmi příznačně
zhodnotil tento veletrh Ing. JAN
ŠVEJNOHA, jednatel společnosti BS
Global Food Technology: V předchozích více než 20 letech jsem se zúčastnil
všech veletrhů IFFA.
Dříve v jiných barvách a letos poprvé jako zástupce firmy BS Global s působností
v Česku, Slovensku, Ukrajině a rusky mluvících
zemích centrální Asie. Pro dodavatele a vystavovatele z celého světa stále platí známá věta,
že „kdo není na IFFě, jako by nebyl“. To stále dokazuje výjimečnou pozici této výstavy
v oboru zpracování masa a masných výrobků.
Podle oficiální statistiky se na IFFě 2013 prezentovalo 960 firem (v roce 2010: 942) ze 47 zemí
světa na ploše 110 000 m2 (v roce 2010: 103 900)
– i díky nové hale 11. Za zhlédnutí stály expozice tradičních a velkých vystavovatelů, jako např. Vemag, Handtman, Multivac, Bizerba,
Weber, Poly-clip, Tipper Tie Technopack, Gea,
Seydelman, Laska, EFA, Wiberg, Kale a mnoha
dalších. Zajímavé novinky přinesly i další ne
tak velké firmy, jako např. Dena − koření a přídatné látky, Christl − koření s novými chutěmi,
Ziegra − výrobníky ledu, Cliptechnik − klipsovačky, klipsy (kulaté i ploché) a očka, Ekomex −
masírky, nastřikovačky, řezačky, míchačky atd.,
HTS − narážky, Supervac − průmyslové vakuové balení, Boom − automatické čisticí systémy
potravinářských provozů, EDT − hygieny a sanitace a mnoho dalších. Osobně mě překvapila oproti minulosti výrazně větší expozice firmy
Holac se spoustou novinek v kostkování, plátkování, řezání masa a masných produktů. Výstavu
navštívilo 60 266 návštěvníků (v roce 2010:
58 245) ze 142 zemí světa. Osobně si myslím, že
zde nastal určtý posun. Návštěvníků z Evropy,
Německa, ale i Česka a Slovenska podle mého
odhadu ubylo, ale na druhé straně se IFFA stala cílem dalších odborníků, především z Jižní
Ameriky, Číny a zejména rusky mluvících zemí
bývalé Ruské federace. IFFA 2013 opět ukázala svůj charakter a nezastupitelnost, a tak jako
asi žádná jiná výstava tohoto druhu dala každému vystavovateli možnost ukázat svou identitu
a představy o současnosti a dalším vývoji v masném průmyslu. Uvidíme, co nám ukáže opět za
3 roky ve dnech 7.–12. 5. 2016.

IFFA 2013 upevňuje
v masném průmyslu
svou pozici
jako veletrh číslo 1

O hodnocení veletrhu IFFA 2013 jsme požádali
i další návštěvníky a zástupce vystavovatelů:
Ing. KAREL SPĚŠNÝ,
jednatel společnosti
Bizerba Váhy a Systémy s. r. o.
Letošní IFFA ukázala, že krize sice
pokračuje a asi nyní
kulminuje, ale silné
a zdravé firmy musí
myslet na další vývoj.
I když nákup nových
technologií někdy
odkládají na nejpozdější možný termín,
přesto se velmi pečlivě dopředu připravují na tento krok a možná více než dříve zvažují
vhodnost dané investice i s ohledem na její co
nejkratší dobu návratnosti. Pokračuje zavádění
různých programů především pro kontrolu dodávaného množství, protože tím se sníží náklady a zlepší marže. Stejně tak kontrola kvality jak
balení, tak etiketování jsou v centru pozornosti
výrobců, protože není větší strašák než vrácená

celá dodávka z důvodu špatné etikety nebo nečitelného čárového kódu. Optimalizace přesunu
přípravy dodávek z expedice do výroby je již
delší dobu téma na úspory a postupně se zavádí
v rámci optimalizace celého procesu. K tomu je
třeba propojovat systémy evidence a řízení výroby s objednávkami. V neposlední řadě se projevuje tlak řetězců na kontrolu kvality v požadavku
na kontrolu zboží na výskyt kovových a jiných
částic, a to především pomocí detektorů kovů nebo i rentgenů. Tento trend bude ještě pokračovat.
Obecně trend na zvyšování kontroly kvality dodávek je trendem doby.
PAVLA LÖBLOVÁ,
Masokombinát Plzeň, s. r. o.
Na veletrhu IFFA
2013 byly k vidění nové technologie balení
výrobků. Je to vynikající příležitost setkat
se s odborníky z masného průmyslu. Měli jsme zde možnost
komunikovat se současnými dodavateli,
informovat se o novinkách a najít si zde dodavatele nové. Účast na tomto veletrhu považuji
za velmi přínosnou a určitě ji všem doporučuji.
Ing. JOSEF GRÉGR,
jednatel společnosti
MAUTING, spol. s r. o.
Mezinárodního veletrhu IFFA 2013 jsme
se jako vystavovatel
zúčastnili již po šesté.
Při příležitosti 20. výročí od založení firmy
jsme se prezentovali
na doposud největším
veletržním stánku.
Představili jsme výsledky nejnovějšího
výzkumu a vývoje,
které se setkaly s kladným ohlasem. Věříme, že
se náš stánek stal příjemným místem k setkání
přátel z oboru masného průmyslu. Průběh veletrhu a hojná návštěvnost stánku firmy Mauting
předčily naše očekávání.
Mgr. MILAN PŘIBYL,
jednatel společnosti
Poly-clip System s. r. o.
Setkávám se u některých zákazníků s názorem, že není již třeba jezdit na veletrh.
Pokud on chce něco
koupit, zvedne telefon
a firma přijede za ním.
Částečně mají pravdu.
Firmy Poly-clip System i INOTEC jsou
u zákazníků již velmi
dlouho v povědomí
a čísla našich telefonů jsou jim známá. Myslím si
ale, že tak, jak klesá význam lokálních veletrhů,
tak zároveň stoupá význam těch zásadních, ke kterým IFFA patří. A proto jednou za tři roky na vlastní oči vidět, kam směřuje vývoj, které firmy hrají
ve světovém měřítku první housle, a především
jaké novinky na svých více než tisícimetrových
stáncích předvádí, je určitě užitečné.
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