Prehľad odporúčaných veľtrhov a výstav v USA v roku 2018
V USA sa koná množstvo veľtrhov a výstav, a to od najdôležitejších veľtrhov sveta až po malé, regionálne výstavy. Vyhľadať informácie o konkrétnych
veľtrhoch a výstavách je možné na rôznych internetových stránkach, ako napr.:
http://www.tsnn.com/
https://www.absoluteexhibits.com/top-100-usa-shows/
http://www.globalsources.com/
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v USA dáva pre rok 2018 podnikateľským subjektom do pozornosti nasledujúce podujatia:
1.

Termín konania
9.-12.1.2018

Názov výstavy/veľtrhu
International Consumer Electronics Show
2018 (CES)

2.

13.-14.1.2018

Travel & Adventure Show

3.

23.-26.1.2018

World of Concrete 2018

4.

25.-28.1.2018

The 2018 NAMM Show

5.

25.-28.1.2018

The New York Times Travel Show

Miesto konania
Odkaz na webstránku/poznámka
Las Vegas, http://www.ces.tech/
Nevada Takmer 185 000 odborných návštevníkov z celého sveta, viac
ako 4000 vystavovateľov, predstavenie tisícov nových,
inovatívnych produktov a technológií z oblasti elektronického
priemyslu pre spotrebiteľov.
San Diego, CA www.adventureexpo.com
Washington, DC Veľtrhu sa každoročne zúčastňuje cez 500 domácich a
Chicago zahraničných vystavovateľov. Je súčasťou väčšej série veľtrhov
San Francisco v USA: Washington, DC (20.-21.1.2018), Chicago (10.Los Angeles 11.2.2018), San Francisco (17.-18.2.2018), Los Angeles (24.Philadelphia
25.2.2018), Philadelphia (10.-11.3.2018), Dallas (17.Dallas
18.3.2018), Denver (24.-25.3.2018).
Denver
Las Vegas, www.worldofconcrete.com
Nevada Jediný zo svojej oblasti a zároveň svetovo známy medzinárodný
stavebný veľtrh zameraný na betónové a murované stavby, na
ktorom sa prezentuje okolo 1500 kľúčových svetových
výrobcov (a ich inovatívne produkty a technológie), ako aj
množstvo amerických distribútorov.
Anaheim, CA www.namm.org
NAMM (National Association of Music Merchants) - jeden
z najväčších veľtrhov hudobných nástrojov na svete, podobne
ako Musik Messe vo Frankfurte nad Mohanom.
New York, NY www.nyttravelshow.com

6.

3.-7.2.2018
a
12.-15.8.2018

NY NOW
(bývalý New York International Gift Fair)

New York, NY

7.

17.-20.2.2018

Toy Fair 2018

New York, NY

8.

9.-18.3.2018

SXSW
(South by Southwest)

Austin, TX

9.

10.-13.3.2018

International Home and Housewares
Show 2018

Chicago, IL

10.

30.3.-8.4.2018

New York International Auto Show

11.

11.-13.4.2018

International Security Conference @ ISC
WEST

12.

14.-18.4.2018

High Point Market

New York, NY

Las Vegas,
Nevada

High Point, NC

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu, návštevníci veľtrhu si
môžu pozrieť ponuku turistických destinácií 150 krajín sveta.
www.nynow.com
Dvakrát ročne organizovaný veľtrh, zameraný na oblasti
„Home. Lifestyle. Handmade and Gift“ – darčekové predmety,
bižutéria, dekoratívne doplnky do domácnosti.
www.toyfairny.com
Najväčší medzinárodný veľtrh hračiek v Severnej Amerike,
organizovaný od r. 1903, viac ako 1200 vystavovateľov zo 100
krajín sveta, návštevníci z radov maloobchodníkov,
veľkoobchodníkov, dovozcov a médií z celého sveta.
www.sxsw.com
Najvýznamnejší festival inovácií, hudby a filmu v Severnej
Amerike.
www.housewares.org
Medzinárodný veľtrh domácich potrieb a spotrebiteľských
produktových trendov vo všetkých oblastiach bývania
(interiéry, exteriéry). Podujatia sa zúčastňuje 2100
vystavovateľov z takmer 50 krajín sveta, navštívi ho 60 000
návštevníkov, z čoho je asi 20 000 nákupcov zo 100 krajín.
www.autoshowny.com
Jedna z najdôležitejších automobilových výstav sveta.
Najnovšie automobilové trendy, dizajn, inovácie, futuristické
koncepty automobilov.
www.iscwest.com
Najväčší veľtrh v oblasti zabezpečovacej techniky v USA.
Veľtrhu sa zúčastňuje viac ako 1 000 vystavovateľov a okolo
30 000 odborných návštevníkov. Vystavovatelia prezentujú
hlavné trendy v oblasti prístupových systémov (Access Control
Systems), alarmov, overovacích systémov a produktov,
biometrie, automatických hlásičov požiarov a iných
bezpečnostných technológií.
www.highpointmarket.org

13.

23.-26.4.2018

WASTE EXPO 2018

Las Vegas,
Nevada

14.

7.-10.5.2018

Philadelphia, PA

15.

19.-22.5.2018

The Iron and Steel Technology
Conference and Exposition (AISTech
2018)
BAR 2018
NRA (National Restaurant Association)

16.

20.-23.5.2018

ICFF 2018
(International Contemporary Furniture
Fair)

New York, NY

17.

4.-7.6.2018

BIO International Convention
(The Global Event for Biotechnology)

Boston, MA

18.

6.-8.6.2018

infoComm18
(Information Communications
Marketplace)

Las Vegas,
Nevada

19.

20.-22.6.2018

SelectUSA Investment Summit 2018

Chicago, IL

Washington, DC

Najväčší nábytkársky veľtrh na svete, viac ako 2 000
vystavovateľov a 75 000 návštevníkov spomedzi interiérových
dizajnérov, architektov a pod.
www.wasteexpo.com
Najväčší veľtrh z oblasti spracovania odpadu, odpadového
hospodárstva a recyklácie v Severnej Amerike (600
vystavovateľov, 11 000 návštevníkov), určený pre súkromný
ako aj verejný sektor.
http://www.aist.org/conference-expositions/aistech
Strojársky veľtrh zameraný na technológie spracovania železa
a ocele.
https://show.restaurant.org/Home
Renomovaný veľtrh, možnosť stretnúť viac ako 5000 nákupcov
a distribútorov alkoholických nápojov v USA.
www.icff.com
Významný veľtrh nábytku a súčasného bytového dizajnu
v Severnej Amerike, 800 vystavovateľov, 36 000 interiérových
dizajnérov, architektov, predajcov, distribútorov a výrobcov.
https://convention.bio.org/
Jedno z najväčších konferenčno-výstavných podujatí
biotechnologického priemyslu na svete. Účastníci z tisícok
organizácií,
vrátane
najväčších
biotechnologických
a farmaceutických spoločností (2500 CEOs), viac ako 300
akademických inštitúcií. Približne 30% účastníkov z mimo USA
(74 krajín), obchodné stretnutia, početné oficiálne delegácie z
celého sveta, národné pavilóny.
www.infocommshow.org
Medzinárodná výstava, najväčšie podujatie pre AV
profesionálov na svete – audiovizuálna technika a komunikácia,
3D, telekonferencie, projekcie a pod. Takmer 1000
vystavovateľov a 44 000 odborných návštevníkov zo 110 krajín
sveta.
https://www.selectusa.gov/selectusa-summit

20.

10.-12.7.2018

Semicon West

21.

17.-19.7.2018

FIME 2018

Orlando, FL

22.

23.-29.7.2018

EAA AirVenture Oshkosh Show

Oshkosh,
Wisconsin

23.

12.-14.9.2018

24.

30.9.-3.10.2018

2018 Mobile World Congress Americas

Graph EXPO 2018

San Francisco, CA

Los Angeles, CA

Chicago, IL

Piaty ročník podujatia na najvyššej celoamerickej úrovni,
organizuje Ministerstvo obchodu USA s cieľom predstaviť
firmám z celého sveta investičné príležitosti v USA. Nejde
o typický veľtrh, investičný summit je určený aj pre firmy zo SR,
ktoré zvažujú (alebo už plánujú) investovanie v USA. Účastníci
majú nielen možnosť dozvedieť sa o programoch podpory
podnikania a investovania v jednotlivých štátoch USA (s cieľom
investovať v USA), ale hlavne nadviazať kontakty s poprednými
predstaviteľmi amerického biznisu. V roku 2017 sa na podujatí
zúčastnilo 2800 zástupcov firiem a inštitúcií zo 60 krajín sveta.
www.semiconwest.org
Veľtrh zameraný na mikroelektroniku a smart manufacturing.
www.fimeshow.com
Najväčší veľtrh medicínskej techniky v USA celosvetového
významu (medicínske vybavenie, technológie, služby), spojený
s kongresom.
https://www.eaa.org/en/airventure
Jedna z najväčších leteckých osláv na svete, 550 000 nadšencov
z 80 krajín sveta, 10 000 lietadiel, 790 vystavovateľov, ale aj
takmer 1000 akreditovaných predstaviteľov médií, odborné
fóra, workshopy, semináre a mnoho vplyvných ľudí zo sveta
letectva. Príležitosť pre prezentáciu výrobcov malých
športových lietadiel v SR.
www.mwcamericas.com
Organizátor svetovo známeho The Mobile World Congress
Barcelona (GSMA) organizuje v r. 2018 toto podujatie po
druhýkrát aj v USA. Nástupnícke podujatie bývalého
najväčšieho a najznámejšieho medzinárodného veľtrhu
bezdrôtových technológií, informačných a telekomunikačných
technológií v Severnej Amerike (CTIA).
www.graphexpo.com
Najväčší a najkomplexnejší veľtrh tlačiarenských technológií,
produktov, služieb a grafickej komunikácie v USA.

25.

30.10.-2.11.2018

2018 SEMA SHOW
(Specialty Automotive Equipment Market
Association Trade Show)

26.

6.-8.11.2018

FABTECH 2018

27.

25.-28.11.2018

Greater New York Dental Meeting 2018

8.-11.4.2019

ProMat 2019
(v r. 2018 sa veľtrh neorganizuje)

Chicago, IL

WESTEC 2019
(v r. 2018 sa veľtrh neorganizuje)

Long Beach, CA

24.-26.9.2019

Las Vegas, www.semashow.com
Nevada Špecializovaný veľtrh automobilových komponentov SEMA
SHOW nie je prístupný širokej verejnosti, ale len registrovaným
účastníkom z radov odbornej verejnosti. Veľtrhu sa zúčastňuje
70 000 domácich a zahraničných nákupcov, veľtrh má 12 sekcií,
rámci New Product Showcase sa prezentuje takmer 3 000
nových produktov/komponentov.
Atlanta, GA www.fabtechexpo.com
Najväčší veľtrh z oblasti obrábania kovov a zvárania v Severnej
Amerike, na ktorom sa zúčastňuje 1300 vystavovateľov a 28
000 odborných návštevníkov, z ktorých až 85 % má vo svojej
firme právo rozhodovať o nákupe.
New York, NY www.gnydm.com
Jeden z najväčších odborných dentálnych kongresov na svete,
účasť viac ako 54 000 profesionálov, zo 130 krajín sveta, a 1500
výstavných stánkov a viac ako 600 vystavovateľov najnovšej
technológie z oblasti zubného lekárstva.

Vypracovali: Peter Petian (ZÚ Washington - ED New York), Miroslav Ivan (ZÚ Washington)
Dátum: 29. november 2017

www.promatshow.com
Strojársky veľtrh zameraný na inovatívne spracovanie
konštrukčné postupy a logistiku prepravovania tovaru.
www.westeconline.com
Veľtrh zameraný na strojársku výrobu v rôznych oblastiach.

materiálov,

