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O KONFERENCI

Fórum aditivní výroby 2022 s podtitulem „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní 
příležitosti“, se uskutečnilo v úterý 5. 10. 2022, opět jako největší odborná konferen-
ce pořádaná v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

ÚČASTNÍCI

Na 8. ročník konference bylo zaregistrováno 427 účastníků.  
Drtivá většina účastníků pracuje v technicky zaměřených firmách.

Na konferenci byl proveden anketní průzkum mezi účastníky s těmito výsledky: 

• Nějakou 3D tiskárnu používá již 92 % dotázaných, převážně v zaměstnání.  

• 3D tisk minimálně jednou týdně využívá 69 % respondentů, 13 % alespoň  
jednou za měsíc, 9 % méně často a 9 % zatím vůbec. 

• 62 % dotazovaných plánuje pořídit 3D tiskárnu, 9 % účastníků hodlá začít  
využívat služeb 3D tisku. 

• Většina účastníků (77 %) se podílí na rozhodnutí o tom, jakou 3D tiskárnu do 
firmy pořídit (24 % má přímé rozhodovací pravomoci, 53 % pak poradní hlas). 

• Nejžádanější problematikou je stále 3D tisk prototypů (53 %), následovaný  
3D tiskem finálních dílů nebo sériovou výrobou (26 %). Zhruba pětina účastníků  
disponuje 3D tiskárnou pro osobní použití. 

• Jako nejpoužívanější technologie 3D tisku uváděli účastníci v tomto pořadí  
(podle typu zdrojového materiálu): filament (57 %) / tekutý fotopolymer (24 %) / 
kovový prášek (7 %) / plastový prášek (6 %).

PARTNEŘI

Na konferenci participovalo 27 partnerů z řad předních českých i světových dodava-
telů technologií aditivní výroby a souvisejících služeb: 3Dwiser, 3Dees, MCAE Systems, 
EOS, ABC3D, 3R Systems, Misan, TriLab Group, Stratasys, One3D, Siemens, EVO-Tech, 
SLM Solutions, SolidVision, Protolab (VŠB-TU Ostrava), Advanced Engineering, Electro-
forming, Lithoz, cotu, CADMIA Print, Solidify3D, Ústav přístrojové techniky AV ČR, 3D 
Manufaktura, Kolář K+K, Additive Systems, Ústav fyziky materiálů AV ČR a Shimadzu 
Handels. Během 22 prezentací vystoupilo 26 přednášejících.

Hlavním mediálním partnerem konference je Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ, 
mediální partneři Technický týdeník, TECHmagazín a ControlEngineering Česko.

HODNOCENÍ A MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ

Podle provedené ankety by osm z deseti účastníků by rádo navštívilo i další ročník. 

Tento ročník konference byl cíleně zaměřen na firmy, které se věnují tradičním výrob-
ním metodám a otázkám zavádění 3D tiskáren do takových provozů. Cílové publikum 
se tedy do určité míry lišilo oproti předešlým ročníkům, jichž se účastnili primárně 
zájemci o inovace a nejmodernější technologie. Předpokládáme, že skladba publika 
se podepsala na odlišných výsledcích ankety ve srovnání s předešlými ročníky. 

Fotogalerii najdete na webu www.odborne-konference.cz/foto-pro-partnery

PŘIPRAVUJEME
 
9. ročník konference Fórum aditivní výroby proběhne 11. října 2023 na MSV v Brně. 
Rezervace generálních a hlavních partnerství přijímáme do 31. 3. 2023.


