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Interphex 2011

Ve dnech 29.–31.března se konala v New Yorku již 
tradiční největší výstava dodavatelů přístrojů a zařízení 
pro farmaceutický průmysl Interphex 2011. I když se tato 
výstava nemůže svým rozsahem srovnávat s Achemou, 
pořádanou jednou za 3 roky ve Frankfurtu, účast cca 400 
vystavovatelů, potvrdila nový rozvoj, tohoto krizí v letech 
2008–2010 těžce zasaženého oboru.

Podle hodnocení našich spolupracovníků z BMT-USA 
je možné letošní počet návštěvníků i úroveň získaných 
nových kontaktů a informací hodnotit lépe než v minulosti. 
Na výstavě představilo svou nabídku i 6 našich konkurentů 
a při optickém srovnání můžeme být s návštěvností 
na našem stánku velmi spokojeni. Pozitivní vliv na tento 
úspěch, vedle dlouhodobé a systematické práce na 
trhu, rozvoje obchodních kontaktů s místními dealery 
i projektovými organizacemi, rozvoje referencí, opět 
sehrála i nabídka čerstvě upečených sušenek ve Venticellu 
55.  Vůně čerstvého pečiva (a možná i fakt, že stejné, ale 
obyčejné prodávali ve stánku s občerstvením za 3,50 USD/
ks) k nám přiváděla mnohé zájemce. Následná možnost 
tyto lidi oslovit, navázat konverzaci, získat informace 
a možná i nové zákazníky je v USA velmi cenná, protože 
celá řada vědeckých a farmaceutických pracovišť je pro 
obchodní partnery z titulu ochrany firemního know-how 
uzavřena. I mentalitě lidí v USA odpovídá zahájení dialogu 
tímto způsobem lépe než přímé oslovení náhodného 
kolemjdoucího... Takto získané informace hodnotili 
kolegové jako velmi zajímavé a perspektivní.
Od založení naší dceřiné společnosti do 31. 12. 2010 jsme 
prodali již 68 laboratorních a průmyslových autoklávů 
a mezi naše spokojené zákazníky patří již i světoznámé 
koncerny jako Biorad z Kalifornie, Merck, AnMed, Ortho, 
Nectar Bio apod. Naši nejnovější objednávku jsme získali 
od světoznámé firmy Baxter, čímž jsme se již plně zařadil
i mezi špičku dodavatelů v USA.
Na letošní výstavě jsme poprvé použili nový výstavní 
koncept z lehkých mobilních panelů, který rovněž 
sklidil pozitivní hodnocení našich zákazníků. Vystaven 

byl Sterivap 559-2 v lab. provedení, Venticell 55, 
demo-sterilizátor s funkčním řídícím systémem Allen 
Bradley a demo-panel Sterivap HP IL.
Letošní rok jsme zahájili velmi úspěšně a výsledkem je 
zisk již cca 30 objednávek našich přístrojů pro USA 
s termínem dodání v letošním roce.
Věříme, že vedle Pittconu i tato výstava dále posílí naši 
rostoucí pozici na trhu USA.

Ing. Milan Krajcar
BMT-USA

Pittcon je tradičně největší výstava laboratorní techniky 
v USA s dosahem po celé Severní i Jižní Americe.
Letošní ročník se uskutečnil 14.–18. března 2011 
v Atlantě, stát Georgia. Tento ročník byl významný v tom, 
že objektivně ukázal stav amerických trhů po krizových 
letech 2009–2010.
Veletrhu se účastnilo 979 společností z celého světa 
a navštívilo jej 17 098 návštěvníků, z čehož 25% bylo 
ze zemí mimo USA.
Naši expozici pod hlavičkou BMT-USA navštívilo přes 
60 partnerů a distributorů - část přímo z „tuzemského 
trhu“, ale asi 30 % z ostatních zemí – např.  Kolumbie, 
Mexico apod. Hovořili jsme se stálými partnery z Egypta, 
Singapuru, Velké Británie a Argentiny, získali jsme 
kontakty na další partnery v Nigerii, Guatemale, Portoriku, 
Panamě, Chile, Peru...

Na veletrhu naše společnost prezentovala jak parní 
sterilizaci, která začíná být velmi důležitým produktem 
skupiny MMM na severoamerickém trhu, tak přístroje 
teplotní techniky. Společně s naší dceřinou firmou 
BMT-USA zde stále hledáme optimální distribuční kanály 
na trh USA a vhodný model prodeje na tomto obrovském 
trhu. 

Další úspěšná účast na PITTCONu
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• 15 let nepřetržitého prac. poměru 
 p. Zukal Bořivoj ze stř. 6710 - VS
 p. Horna Jiří  ze stř. 6051 – ŘJ
 p. Krejčiřík Petr ze stř. 6390 – MMM
 Ing. Musil Miroslav ze stř. 6360 - ME

Významná životní a pracovní výročí

ArabLab 2011

Jako lákadlo na stánek si naši kolegové z pobočky 
v Seattlu připravili neobvyklý marketingový nástroj. Každý 
den ráno bylo připraveno čerstvé těsto a během dne jsme 
ve vystaveném Venticellu 55 pekli v USA velmi oblíbené 
sušenky „cookies“ s čokoládovými kousky. Lahodná vůně 
tohoto obvyklého „čajového“ pečiva se linula po celé hale 
a lákala k návštěvě našeho stánku spoustu koncových 
uživatelů i distributorů, kteří ocenili tento zajímavý 
marketingový nápad.
Pozitivní reakce našich stávajících partnerů i nových 
kontaktů jen potvrdila, že trh v USA, stejně tak jako v mnoha 
zemích Jižní Ameriky - např.  Peru nebo Kolumbie, je již 
za horizontem negativních důsledků hospodářské krize. 
Americké trhy jsou již téměř v původním předkrizovém 
tempu vývoje a slibují zajímavé výsledky prodejů přístrojů 
naší skupiny MMM/BMT.

Ing. Ondřej Procházka, MMM Medcenter

Ve dnech  7.–10. března se v Dubaji (Spojené Arabské 
Emiráty) uskutečnil největší veletrh laboratorní techniky 
na Blízkém a Středním východě - ArabLab 2011. Letos 
jsme se poprvé zúčastnili s vlastním stánkem teplotní 
techniky pod hlavičkou MMM Medcenter. Vystavovány byly 
přístroje Incucell 55 a Venticell 55,  zapůjčené od našeho 
exkluzivního distributora v Dubaji. Mimo to jsme však 
prezentovali i sterilizační techniku BMT-MMM, jejíž plakát 
zdůrazňoval image velkého a důvěryhodného podniku.

Veletrh je velmi populární jak u distributorů, tak 
u koncových zákazníků z Afriky a zemí Perského zálivu. 
Navzdory nepokojům v Arabských zemích jsme tak 
na našem malém stánku (9 m2) přivítali více než 130 
potenciálních zákazníků, z nichž 110 bylo ze zemí mimo 
Spojené Arabské Emiráty, nejvíce ze Saudské Arábie, 
Íránu, Pákistánu a Sýrie. Navštívili nás však také zájemci 
z Indie, Kuwaitu, Iráku, Ománu, Maroka, Keni, Nigérie 
a mnoha dalších. Společně s kolegou z německého MMM, 
panem Antoniem Martinsem, jsme tak měli na stánku 
neustále plno a naše produkty budily zasloužený zájem. 
Kromě zájemců o teplotní techniku jsme také získali 
několik cenných kontaktů z oblasti sterilizace. 
Zdá se tedy, že i přes neutěšenou situaci v Arabských 
zemích, máme opět nakročeno do úspěšného období 
pro prodej teplotní techniky BMT-MMM na Blízkém a 
Středním východě.

Ing. Martin Simerský, MMM Medcenter

Vážení spolupracovníci, 

dovoluji si Vás jménem vedení společnosti MMM GmbH 
informovat, že paní Gertrud Raab ukončila s účinností 
od 1. dubna 2011 svou každodenní operativní práci 
ve společnosti. Zůstane však i nadále aktivně spjata se 
společností z pozice společníka.  
Od jejího příchodu do MMM 1.10.1972 byla vždy svou 
prací nápomocna rozvoji společnosti, založené jejím 
otcem. Zažila přitom úspěšná i méně úspěšná období, 
která byla i díky její spolupráci úspěšně zvládnuta. Nyní po 
38,5 letech práce oslavila 31. března 2011 svůj poslední 
pracovní den. Děkujeme jí za vykonanou práci, zvláště 
v oblasti řízení jakosti, bez které v současnosti podnik, 
vyrábějící zdravotnickou techniku nemůže existovat.
Do následujících let přejeme paní Raab vše nejlepší 
a v první řadě hodně zdraví. Jsme si jistí, že jí nebude 
dlouhá chvíle, neboť tímto získává i prostor na 
vlastní uspořádání volného času, který jí v minulosti 
z důvodu dlouhodobého pracovního nasazení chyběl.

Za vedení společnosti MMM Münchener Medizin 
Mechanik GmbH podepsán pan Reiner Balzer

Firma „Janíčkovi-stravování“ rozšiřuje od 11. 4. 2011 
nabídku dodávaných jídel o další, 6. jídlo, za cenu tzv. 
normálního jídla. Bude se jednat o zeleninové saláty 
- zpočátku budou dodávány pouze v úterý a čtvrtek, 
v dalších obdobích bude 6. jídlo v nabídce celý týden. 
Jídlo v současné nabídce  pod poř.  č. 4 bude nahrazeno 
vegetariánskou stravou.
Věříme, že tato nabídka uspokojí požadavky našich 
strávníků po vegetariánské a dietní stravě.

redakce

V dubnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

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

redakce

„Jen příroda ničí slabochy, které umění lidské chce 
zachovat. Tak příroda opravuje člověka. Dříve se myslelo, 
že člověk opravuje přírodu, dnes slyšíme opak toho.“

J. Masaryk

Rozšíření nabídky jídelny

Motto na duben

Poděkování


