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Au total, 13 exposants se sont présentés dans le cadre de la 17e édition du Pavillon France a la 

61e édition du Salon international de la construction mécanique à Brno en 2019. Un parmi eux, et en 

même temps l’organisateur de la participation française, était la Chambre de commerce franco-

tchèque (CCFT). Les industriels français de plusieurs domaines se sont présentés dans quatre 

pavillons différents, en fonction de leur secteur d’activité. Le point central du Pavillon France était le stand 

V 52, ou s’est tenu également le Cocktail franco-italo-tchèque, organisé par la CCFT en coopération avec 

les sociétés Synergie et Total. Le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Karel Havlíček, et des 

représentants du corps diplomatique français ont également assisté à cet événement à caractère sociétal 

et diplomatique.  

- 2 communiqués de presse de la CCFT (Le Pavillon France et le cocktail franco-italo-

tchèque) 

- 11 parutions uniques dans les médias 

- 10 articles dans la partie Actualités  du site www.chambre.cz 

- 61 posts sur les réseaux sociaux  

o LinkedIn : 18 

o Twitter : 24 

o Facebook : 19 

Le Salon international de la construction mécanique s'est tenu du 7 au 11 octobre 2019 au parc des 

exposition de Brno en République tchèque. Selon les statistiques officielles, 1 662 sociétés exposantes 

de 30 pays et plus de 81 000 participants ont assisté à cette rencontre majeure. Le thème principal de 

cette édition était l’Usine digitale 2.0.  

La CCFT a publié et distribué aux journalistes deux communiqués de presse concernant le Pavillon 

France ; le premier dans la semaine précédant le Salon MSV, le deuxième le mardi à la suite du cocktail. 

Le premier communiqué de presse contenait de informations générales sur la présence française au 

Salon MSV, la liste des exposants au Pavillon France et il était destiné aux journalistes des médias 

techniques. Le deuxième communiqué proposait la citation du ministre Havlíček et d’autres invités du 

cocktail et était rédigé à l’attention des rubriques sociétales.   

Hospodářské noviny et Euro  

Sans aucun doute, la plus grande réussite médiatique de cette édition sont les trois articles sur le Pavillon 

France dans le supplément Salon de Hospodářské noviny, le plus important quotidien économique 

tchèque. Ces articles ont été préparé en avance, sur mesure et sur la demande de la rédaction du 

journal.   

L’hebdomadaire économique Euro a publié dans sa rubrique société l’information et une photographie sur 

la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce de la RT Karel Havlíček au Cocktail français.   

Les informations du communiqué de presse ont été réutilisés dans plusieurs sites d’actualité et sur les 

sites des entreprises.   

Les réseaux sociaux et la vidéo  

Tout au long du Salon, la CCFT présentait intensément tous ses exposants sur les réseaux sociaux. En 

une semaine, elle a publié 18 posts sur le LinkedIn, 24 sur Twitter et 19 sur le Facebook. La diffusion 

des informations sur les réseaux a été soutenue par les exposants eux-mêmes et aussi par les visiteurs, 

ou les diplomates.   
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Le Pavillon France est sujet de deux vidéos thématiques. L’atmosphère du Cocktail franco-italo-tchèque 

avec ses 150 participants, inclus les représentants de l’Etat et des diplomates, est lisible dans la première 

vidéo, destiné principalement aux personnes qui ont vécu l’événement.   

La deuxième vidéo est orientée davantage sur les exposants au Pavillon France et au Salon MSV en 

général, qui est présenté comme une opportunité idéale d’expansion vers l’étranger pour d’autres 

entreprises françaises. Cette vidéo contient également des sous-titres avec des chiffres clés sur le Salon.   

Succes stories à venir  

Pendant la semaine du Salon MSV, la CCFT a enregistré des interviews audios avec la plupart des 

exposants, concernant leurs impressions du Salon, avis sur le marché tchèque ou sur les services de la 

CCFT. Ces interviews sont la base des articles, qui vont être publiés à partir du novembre dans la section 

des actualités du site web de la CCFT. Les succes stories les plus captivantes vont faire partie du 

prochain communiqué de presse à destination des médias tchèques.   

V rámci 17. ročníku Francouzského pavilonu na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v 

roce 2019 se prezentovalo celkem 13 vystavovatelů. Jedním z nich, a zároveň pořadatelem francouzské 

účasti, byla Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK). Francouzské průmyslové výrobní firmy z 

několika odvětví se prezentovaly celkem ve čtyřech pavilonech, dle svého zaměření. Epicentrem událostí 

byl stánek 52 v pavilonu V, kde se v úterý konal Francouzsko-italsko-český koktejl s podporou 

společností Total a Synergie. Na tuto společenskou akci s diplomatickým pozadím zavítal také český 

ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zástupci francouzského diplomatického sboru.  

• 2 tiskové zprávy FČOK (Francouzský pavilon a Koktejl) 

• 11 unikátních mediálních výstupů 

• 10 článků v rubrice Aktualit na webu www.chambre.cz 

• 61 postů na sociálních sítích 

o LinkedIn: 18 

o Twitter: 24  

o Facebook: 19  

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) se konal od 7 do 11.října 2019 na výstavišti v Brně. Dle oficiálních 

statistik se ho zúčastnilo 1 662 vystavujících firem z 30 zemí a více než 81 000 účastníků. Hlavní téma 

ročníku znělo Digitální továrna 2.0.  

K Francouzskému pavilonu vydala FČOK celkem dvě tiskové zprávy. První v týdnu před zahájením 

veletrhu, druhou bezprostředně po koktejlu. První zpráva obsahovala celkové informace o francouzské 

účasti, seznam vystavovatelů na Francouzském pavilonu a byla určena zejména odborným novinářům. 

Druhá tisková zpráva citovala ministra Havlíčka a další hosty a byla určena zejména pro společenské 

rubriky.  

Hospodářské noviny a Euro 

Jednoznačně největším mediálním úspěchem letošního ročníku jsou tři články o Francouzském pavilonu 

ve Veletržní příloze Hospodářských novin, největšího českého ekonomického deníku. Články byly 

předem připravené na míru, dle požadavků redakce.  

V ekonomickém týdeníku Euro se ve společenské rubrice objevila zpráva a fotografie o účasti ministra 

průmyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka na Francouzském koktejlu.  
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Primární tiskovou zprávu o Francouzském pavilonu na svých stránkách a webech využilo také několik 

menších zpravodajských serverů.  

Sociální sítě a video  

Po celou dobu veletrhu FČOK intenzivně prezentovala všechny vystavovatele na svých sociálních sítích. 

Během jediného týdne vydala 18 postů na LinkedInu, 24 na Twitteru a 19 na Facebooku. S šířením 

informací na sociálních sítích také velmi intenzivně pomáhali jak sami vystavovatelé, tak návštěvníci nebo 

například diplomati.  

Vznikla také dvě tematická videa. Jedno je lákavým zachycením atmosféry na Francouzsko-italsko-

českém koktejlu a zachycuje také masu 150 účastníků, včetně vládních činitelů a diplomatů. Je určeno 

zejména pro samotné účastníky akce.  

Druhé video se detailně věnuje vystavovatelům na Francouzském pavilonu a představuje veletrh MSV 

jako skvělou příležitost pro další francouzské firmy k zahraniční expanzi po boku FČOK. Cílovou skupinu 

podtrhují i titulky ve francouzštině s klíčovými čísly.  

Succes stories budou pokračovat 

Během veletrhu nahrála FČOK s většinou vystavovatelů interview o jejich účasti, názoru na český trh i 

služby FČOK. Z nahrávek vznikly krátké články, které právě procházejí korekturou. Od listopadu budou 

průběžně zveřejňovány ve zpravodajské části webu a ty nejzajímavější nabídne FČOK českým 

novinářům jako příklady succes stories.  
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Contact / Kontakt 

 

Michal Macko 

Gérant, directeur commercial  

Jednatel, obchodní ředitel  

Tel +420 224 833 090 

E-mail michal@chambre.cz 

Web www.pavillon-france.eu  

 

Linda Salajková 

Publication, communication 

Publikace, komunikace 

Tel +420 224 833 090 

E-mail linda@chambre.cz 

Web www.chambre.cz 

 

  

http://www.pavillon-france.eu/
http://www.chambre.cz/
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Název:  Špičkové francouzské technologie na veletrhu v Brně 

Titre: Les technologies de pointe françaises au Salon de Brno  

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  7. 10. 2019 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  https://archiv.ihned.cz/c1-66653860-spickove-francouzske-technologie-na-veletrhu-v-

brne 

 

 

 

 

 

  

https://archiv.ihned.cz/c1-66653860-spickove-francouzske-technologie-na-veletrhu-v-brne
https://archiv.ihned.cz/c1-66653860-spickove-francouzske-technologie-na-veletrhu-v-brne
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Název:  SFH a Tegamo: Francouzsko-česká spolupráce při recyklaci třísek z obrábění 

Titre: Tegamo et SFH : coopération franco-tchèque dans le recyclage des copeaux 

d’usinage  
Název:  Chambrelan: Francouzské teleskopické lišty pro letadlové lodě i české vlaky 

Titre: Chambrelan : Les glissières télescopiques français pour les porte-avions et les 

trains tchèques  

  

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  9. 10. 2019 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  https://archiv.ihned.cz/c1-66656010-sfh-a-tegamo-francouzsko-ceska-spoluprace-pri-

recyklaci-trisek-z-obrabeni 

  

 

  

https://archiv.ihned.cz/c1-66656010-sfh-a-tegamo-francouzsko-ceska-spoluprace-pri-recyklaci-trisek-z-obrabeni
https://archiv.ihned.cz/c1-66656010-sfh-a-tegamo-francouzsko-ceska-spoluprace-pri-recyklaci-trisek-z-obrabeni
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Název:  Francouzsko-italsko-český koktejl na MSV 

Titre: Cocktail franco-italo-tchèque au Salon MSV    

 

Zdroj / Source : Euro 
 Ekonomický týdeník, náklad 25 000 kusů  

/ Hebdomadaire économique, tiré à 25 000 exemplaires 

Datum / Date :  21. 10. 2019 

Rubrika / Rubrique:  Společnost / Société 

Odkaz / Lien :  https://www.euro.cz/archiv/spolecnost-212-1471081 

  

Francouzsko-italsko-český koktejl na MSV 
 
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskutečnil Francouzsko-italsko-český 
koktejl. Hosty přivítal Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu České republiky, který 
vyzdvihl kreativitu Francie a Itálie, jež mohou být zdrojem inspirace pro ČR. Roland 
Galharague, velvyslanec Francie v ČR, a Pavel Zezula, honorární konzul Itálie, shodně 
kladli důraz na spolupráci v rámci Evropské unie. Koktejl pořádala Francouzsko-česká 
obchodní komora a Italská obchodní a průmyslová komora v ČR. Partnery koktejlu byly 
společnosti Total, Synergie a Camozzi. 
 
 
  

https://www.euro.cz/archiv/spolecnost-212-1471081
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Název:  Francouzské součástky do letadlových lodí i raketoplánů se představí na 

veletrhu MSV v Brně 

Titre: Pièces françaises pour des porte-avions et fusées vont se présenter au salon 

MSV à Brno 

 

Zdroj / Source : Veletrhy Brno 
 Katalog vystavovatelů MSV / Le catalogue des exposants, publié par l’organisateurs 

du Salon MSV 

  

Datum / Date :  4. 10. 2019 

Odkaz / Lien :  https://www.ibvv.cz/cs/MSV2019_francouzske-soucastky-do-letadlovych-lodi-i-

raketoplanu-se-predstavi-na-veletrhu-msv-v-brne  

 

 

 

 

 

https://www.ibvv.cz/cs/MSV2019_francouzske-soucastky-do-letadlovych-lodi-i-raketoplanu-se-predstavi-na-veletrhu-msv-v-brne
https://www.ibvv.cz/cs/MSV2019_francouzske-soucastky-do-letadlovych-lodi-i-raketoplanu-se-predstavi-na-veletrhu-msv-v-brne
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Název:  Francouzské součástky do letadlových lodí i raketoplánů se představí na 

veletrhu MSV v Brně 

Titre: Pièces françaises pour des porte-avions et fusées vont se présenter au salon 

MSV à Brno 

 

Zdroj / Source : Veletrhy Brno 
  

Datum / Date :  4. 10. 2019 

Zdroj / Source : 

 

 

 

Portál aktualit veletrhu MSV / Le portail des actualités du Salon MSV 

https://www.bvv.cz/msv/aktuality/francouzske-soucastky-do-letadlovych-lodi-i/ 

 

  

https://www.bvv.cz/msv/aktuality/francouzske-soucastky-do-letadlovych-lodi-i/
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Název:  Francouzské lišty pro český trh 

Titre: 
Glissières françaises pour le marché tchèque  

 

Zdroj / Source : MM Spektrum 
 Technicky zaměřený měsíčník / Mensuel technique  

Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů 

 

Datum / Date :  14. 10. 2019 

 https://www.mmspektrum.com/novinka/francouzske-listy-pro-cesky-trh.html 

 

  

https://www.mmspektrum.com/novinka/francouzske-listy-pro-cesky-trh.html
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Titre: Les technologies de pointe françaises au Salon de l’industrie mécanique de 

Brno 

 

Název:  

Francouzské špičkové technologie na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně 

 

Zdroj / Source : CCI France International  
 Portál aktualit centrály franciouzských obchodních komor  

/ Portail d’actualités des chambres de commerce françaises  

 

Datum / Date :  23. 10. 2019 

 https://www.ccifrance-international.org/evenements/evenements-passes/n/les-

technologies-de-pointe-francaises-au-salon-de-lindustrie-mecanique-de-brno-1.html 

 

 

 

  

https://www.ccifrance-international.org/evenements/evenements-passes/n/les-technologies-de-pointe-francaises-au-salon-de-lindustrie-mecanique-de-brno-1.html
https://www.ccifrance-international.org/evenements/evenements-passes/n/les-technologies-de-pointe-francaises-au-salon-de-lindustrie-mecanique-de-brno-1.html
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Zdroj / Source : Actualités / Aktuality www.chambre.cz 
 Portál aktualit z francouzsko-českého prostředí, 1400 uživatelů měsíčně  

/ Portail d’actualités franco-tchèques, 1400 utilisateurs par mois 

Datum / Date :  9-10/2019 

Odkaz / Lien :  https://www.chambre.cz/des-actualites.html 

Titres / Titulky 

• Les technologies de pointe françaises au Salon de l’industrie mécanique de Brno 

• Chambrelan : Sur de bons rails ! 

• Jiří Kuliš : Digitalisation de l’industrie et la France au Salon MSV 2019 

• Tegamo et SFH : coopération franco-tchèque dans le recyclage des copeaux d’usinage 

• Numalliance au salon MSV 

• Francouzské součástky do letadlových lodí i raketoplánů na Francouzském pavilonu na veletrhu 

MSV v Brně 

• Chambrelan : Francouzské teleskopické lišty pro letadlové lodě i české vlaky 

• Francouzsko-italsko-český koktejl na MSV 

• Jiří Kuliš: Digitalizace průmyslu a Francie na MSV 2019 

Sociální sítě / Réseaux sociaux  
 

LinkedIn : 18  Twitter : 24  Facebook : 19 

  

https://www.chambre.cz/des-actualites.html
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