
Dobývání amerického trhu
Naše nejmladší dceřinná fi rma P-BMT, založená ve Woodinvillu 
(Seattle, stát Washington, USA) v polovině roku 2006 se potkala 
hned v začátku své činnosti na americkém i kanadském trhu 
s mimořádnými obtížemi, způsobenými celosvětovou hospodářskou 
krizí, jejíž negativní účinky se začali v USA projevovat již na počátku 
roku 2007. Celá řada bankrotů, fúzí a úsporných opatření zasáhla 
velmi významně i oblast laboratoří a farmaceutického průmyslu, 
které pro naši dceřinou společnst představují hlavní oblast jejich 
každodenní obchodní činnosti.

Prosadit se na pro nás novém americkém trhu v tomto období proti 
tradičním americkým výrobcům AMSCO-Steris, Getinge-Casttle, 
Beta-Star, Primus a dalším stejně jako proti agresivním 
celosvětovým konkurentům jako například Belimed, Tuttnauer, 
SBM, Fedegari, ICOS nebo španělský Telstar by bylo vždy velmi 
složité - v době krize byla bitva s již zavedenou konkurencí ještě 
podstatně složitejší a náročnější.
Díky zkušenostem, osobním kontaktům s mnoha potenciálními 
zákazníky a pracovnímu nasazení celého týmu pod vedením 
pana Scotta Notebooma i díky významné podpoře celého týmu 
BMT se podařilo velmi brzy získat první, pro nás velmi významné, 
reference a zahájit rozvoj našich servisních služeb, jako budoucí 
základ stabilního rozvoje celé společnosti. Vedle sídla fi rmy ve 
Woodinwille u Seattlu máme nyní již i další dvě funkční servisní 
střediska v Los Angeles (záp.pobřeží) a New Jersey (východní 
pobřeží poblíž New Yorku). Kratší vzdálenosti k našim zákazníkům 
nám zajišťují nové servisní zakázky i obchodní příležitosti. 
V roce 2007 byly prodány první 4 kusy Sterivapů, v roce 2008 7 ks 
a v roce 2009 již 16 ks Sterivapů. Vedle těchto přístrojů se úspěšně 
rozvíjel také prodej speciálních sterilizátorů pro farmaceutický 
průmysl, montovaných ve Woodinwillu na základě tlakových komor 
dodaných z BMT i teplotní techniky. Za významný úspěch je možné 
považovat rovněž fakt, že od založení fi rmy je bez ohledu na 
existující významnou ekonomickou krizi dosahováno každoročního 
růstu prodeje. To dokazuje, že naše přístroje jsou konkurence 
schopné i na náročném americkém trhu a jejich obliba u zákazníků 
roste. Od založení v polovině roku bylo do konce roku 2006 
dosaženo obratu 268 T.USD, v roce 2009 již téměř 3 Mio.USD!     
Od září loňského roku se začaly na americkém trhu projevovat 
první známky oživení a to nám společně s naším trvalým růstem 
obchodních i servisních aktivit umožnilo začít dosahovat měsíční 
úrovně objednávek ve výši ca. 300-400 T.USD (ca. 6-8 Mio.Kč) 

bez přerušení až dosud! Díky těmto výsledkům bylo možné poprvé 
v historii naší společnosti začít nový rok s již získaným portfoliem 
objednávek ve výši ca. 1,8 Mio.USD, což se mimo jiné v 1.Q.2010 
projevilo pozitivně i na vytížení našich výrobních kapacit v Brně. 
Tento výsledek nás zcela jistě staví i na přední pozice mezi výrobci 
v brněnském regionu. Počet fi rem schopných vyvážet pravidelně 
svou produkci v takovém objemu do USA je velmi omezený.
Naše teplotní technika a laboratorní sterilizátory byly představeny 
na společném stánku P-BMT a MMM Medcenter v březnu na 
výstavě Pittcon. Výstavy se zúčastnilo asi 1600 vystavovatelů 
z celého světa a výstava splnila naše očekávání i z pohledu 
počtu návštěvníků a obchodních kontaktů. Další akce na podporu 
prodeje (účast na největší výstavě vybavení pro farmaceutický 
průmysl v USA Interphex, kongresy zaměřené na technologie 
a přístroje pro zvířetníky, ... ) budou následovat.
Počet získaných objednávek za první tři měsíce letošního roku 
nám dává reálnou šanci pokračovat v úspěšném rozvoji při 
dobývání amerického trhu a upevňování našich nově získaných 
pozic. Předpoklad, že i v letošním roce budou překonány naše 
výsledky z minulých let se jeví zatím jako zcela reálný. 

Milan Krajcar, jednatel BMT a jednatel P-BMT

MEDICAL FAIR 2010 
Mumbai, India
Ve dnech 12.-14. března 2010 se zúčastnila MMM Group společně 
s lokálním partnerem, fi rmou CL Micromed Pvt. Ltd., mezinárodního 
zdravotnického veletrhu MEDICAL FAIR 2010 konaného v indické 
Mumbaji. 

Vzhledem k tomu, že veletrh organizovala německá společnost 
Messe Düsseldorf, vedle převládajících asijských výrobců se 
objevilo i několik národních stánků evropských zemí a významné 
množství německých vystavovatelů. 
Jedním z dominujících distributorů vystavujících, především 
německé výrobky, byla i fi rma CL Micromed. Jejich stánku 
dominoval panel parního sterilizátoru SELECTOMAT SL, vybavení 
pro centrální sterilizaci dále doplňoval mycí desinfektor fi rmy Miele 
a plasmový sterilizátor fi rmy Johnson & Johnson. Demonstrace 
moderního sterilizačního zařízení budila zaslouženou pozornost 
a především technické detaily řídícího systému zvyšující komfort 
obsluhy a usnadňující servis přístroje vedly k uznání ze strany 
návštěvníků. Díky kvalitní přípravě stánek navštívilo podstatně 
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více potenciálních zákazníků z nemocnic, klinik a soukromých 
praxí než tomu bylo u jiných vystavovatelů na veletrhu. 
Prezentace na veletrhu byla dále podpořena sympoziem 
organizovaným lokálním zástupcem. Na sympoziu před přibližně 50 
představiteli z různých nemocnic vedle paní Gauri Bhatia, vedoucí 
centrální sterilizace nemocnice Lilavati, vystoupili s prezentací 
i zástupci fi rem MMM, Miele a Johnson & Johnson.
Úspěšná prezentace by se měla projevit i v prodejních výsledcích 
a všechny zúčastněné společnosti se již dohodli na společné 
expozici i v příštím roce, kdy se veletrh zdravotnické techniky bude 
konat ve druhé polovině března v indickém hlavním městě New 
Delhi.

Ing. Tomáš Tuček

VYSOČINA X.
Ve dnech 23. – 24. 3. 2010 se  na Hotelu SKI v Novém Městě na 
Moravě uskutečnila již desátá jubilejní mezinárodní konference 
„Centrální sterilizace“, na jejímž pořadatelství se jako každoročně 
podílela také společnost BMT. Celá akce proběhla pod záštitou 
Nemocnice Nové Město na Moravě, dále hejtmana kraje Vysočina 
MUDr. Jiřího Běhounka a České společnosti pro sterilizaci. 
Zúčastnilo se jí více jak 250 registrovaných pracovníků nemocnic 
a jiných zdravotnických pracovišť. V několika dnech jsme měli 
možnost prezentace naší práce a dodávek v řadě pracovišť CS 
právě prostřednictvím jejich personálu. 

Prezentovány byly například nově dokončované projekty centrálních 
sterilizací v Nemocnici Kladno, FN Ostrava a zkušenosti z provozu 
CS v Městské nemocnici Ostrava Fifejdy. Na této mezinárodní 
konferenci BMT úspěšně započalo marketingovou kampaň 
a představení nové řady parních sterilizátorů UNISTERI HP na 
tuzemském trhu, která bude pokračovat po celý letošní rok na 
všech akcích v ČR. S velkým nadšením byly z řad uživatelů vítány 
konstrukční změny jako např. bezúdržbové těsnění dveří,  ovládací 
dotykový panel přístroje, který umožňuje snadné ovládaní přístroje 
a především líbivý design celé řady UNISTERI HP. 

Věřme, že jsme tímto nastartovali prodej nové „úspěšné“ řady 
parních sterilizátorů UNISTERI HP a přejme jí, aby si na trzích 
v ČR, ale i jinde po světě  udržela po taková dlouhá léta prestiž 
a konkurenceschopnost  jako „staré“ provedení UNISTERI.

Ing. Roman Milich

Teplotní technika na veletrhu 
Analytica 2010
S téměř 33,000 návštěvníky z více než 120 zemí byl v pátek 
26. března 2010 ukončen další ročník tradičního veletrhu laboratorní 
branže v Mnichově. Vysoká návštěvnost a nárůst vystavovatelů na 
1038 fi rem ze 37 zemí ukázal optimismus v oboru laboratorního 
vybavení. 

MMM Medcenter za celou skupinu MMM Group presentovalo 
kompletní řadu teplotní techniky a velké parní sterilizace. Rekordní 
návštěvnost stánku přes 140 fi rem pomohla nejen upevnit stávající 
kontakty, ale také najít nové partnery na vybraných zemích 
a upřesnit úspěšné prodejní strategie jednotlivých produktových 
řad na různých teritoriích.

Ing. Ondřej Procházka

Významná životní a pracovní výročí 
V dubnu oslaví pracovní jubileum zaměstnání ve společnosti:
•   10 let  nepřetržitého prac. poměru 

p.Vančík Jiří  ze stř. 6060 – SU,

•   15 let  nepřetržitého prac. poměru
p. Macků Pavel ze stř. 6650 – VT,

•   20 let  nepřetržitého prac. poměru
p. Stojnová Jarmila ze stř. 6610 – OB,

Do starobního důchodu odchází:
p. Gloc Josef ze stř. 6710 VS
Ing. Jiří Najman ze stř. 6221 - KS.

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přeje hodně zdraví a životní 
spokojenosti.

redakce

Poslední rozloučení 
s dlouholetým pracovníkem
Dne 4. dubna 2010 zemřel ve věku 58 let po krátké nemoci náš 
zaměstnanec pan Vladimír Štěpánek ze střediska Teplotní technika
Posledního rozloučení s panem Štěpánkem se zúčastnili 
zaměstnanci naší fi rmy. Rodina děkuje za projevenou soustrast.

redakce

Motto na duben
„Obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabosti.“

Oscar Wilde
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