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Le Pavillon France au Salon International de la construction mécanique (MSV) a mis en valeur 

18 exposants français, le 19
e
 étant la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT), l’organisateur du 

Pavillon France. Le Salon s’est tenu du 9 au 13 octobre 2017 à Brno en République tchèque.  

- 2 communiqués de presse de la CCFT (Le Pavillon France et le bilan des échanges 

commerciaux) 

- 3 éditions spéciales dédiées à l’industrie et au commerce avec la France 

- 14 parutions uniques dans les médias 

- 12 articles sur le portail d’actualités CCFT News 

- 14 posts sur les réseaux sociaux 

La première phase de la campagne de communication a débuté au printemps par la publication de 

plusieurs articles sur le Salon MSV, les exposants et leurs projets sur le portail d’actualités CCFT News 

et sur les réseaux sociaux de la Chambre. Cette étape a abouti à la publication du premier communiqué 

de presse (le 26 septembre 2017) et à sa distribution aux journalistes, avec l’invitation au cocktail franco-

tchèque ayant eu lieu lors du Salon MSV.  

Au début de la semaine du salon, trois éditions spéciales françaises ont été publiées dans les médias 

tchèques : le quotidien économique E15 et les mensuels techniques Techmagazín et Czech Industry. La 

parution dans le quotidien E15 est une grande réussite. E15 réuni plus de 40 000 lecteurs, qui sont 

autant de clients et membres potentiels de la CCFT. Les deux mensuels techniques ont été quant à eux 

distribués aux visiteurs dans le parc d’exposition et ont ainsi touché un groupe cible technique très 

intéressant.  

Le deuxième communiqué de presse (le 10 octobre 2017), proposant des données clés sur les 

échanges commerciaux entre les deux pays au premier semestre de cette année et sur le Pavillon 

France, a été publié par l’agence de Brno de l’Agence de presse tchèque (ČTK). Ce communiqué a été 

préparé en avance par la CCFT uniquement pour cette occasion. L’information a également été reprise 

par l’hebdomadaire Týden et par le plus populaire des quotidiens tchèques : Blesk.cz. Une version 

légèrement différente du communiqué de presse a été publiée par Česká informační agentura, la 

deuxième agence de presse opérant sur le marché tchèque. L’information est donc parvenue dans la 

boite email de tous les rédacteurs et éditeurs spécialisés sur l’économie.  

En français, les informations sur le Pavillon France et sur les échanges commerciaux ont été publiées sur 

le site du réseau des CCI FI France monde express et dans l’émission francophone de la radio publique 

tchèque Český rozhlas Radio Prague. Plusieurs publications en français sont à prévoir dans la prochaine 

étape de la campagne de communication, qui va utiliser les témoignages et des interviews avec des 

exposants au Pavillon France.  

La deuxième phase intensive de la campagne a été la communication pendant le salon MSV lui-même. 

En une semaine, ont été publiés sur les réseaux sociaux : 2 albums de photos et 5 posts sur Facebook 

(1400 vues), 9 messages sur Twitter et 8 messages sur Linked-in (3600 vues). L'activité sur les réseaux 

sociaux et la coopération avec les exposants sont importantes pour la visibilité du Pavillon France ainsi 

que pour la réussite de sa prochaine édition. 
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Après la fin du Salon MSV, nous prévoyons de publier progressivement des entretiens individuels avec 

les exposants sur CCFT News, sur les réseaux sociaux, et de communiquer des chiffres sur la 

fréquentation du salon et les témoignages en particulier en direction de la France. 

 

 

 

Francouzský Pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu sdružoval celkem 18 vystavovatelů 

z Francie, devatenáctým byl pořadatel, Francouzsko-česká obchodní komora. Veletrh se konal od 9. do 

13. října 2017 v Brně.  

 2 tiskové zprávy FČOK (Francouzský pavilon a Vzájemná obchodní bilance) 

 3 speciální vydání věnovaná francouzskému průmyslu a obchodu 

 14 unikátních mediálních výstupů 

 12 článků na portálu CCFT News 

 14 postů na sociálních sítích 

První fáze komunikační kampaně začala na jaře, průběžnou publikací několika článků o veletrhu, 

vystavovatelích a jejich projektech na zpravodajském portálu CCFT News a na sociálních sítích FČOK. 

Tato část vyvrcholila uveřejněním první tiskové zprávy (26. září 2017) a její rozesílkou na databázi 

novinářů společně s pozvánkou na Francouzský koktejl na MSV.  

V samotném úvodu MSV vyšla ve spolupráci s FČOK tři speciální vydání věnovaná francouzskému 

průmyslu a obchodu v deníku E15 a v technicky zaměřených měsíčnících Techmagazín a Czech 

Industry. Zejména speciál v deníku E15, který má denně na 40 000 čtenářů a jehož čtenáři jsou 

potencionální klienti a členové FČOK, lze považovat za velký úspěch. Stejně tak oba technické měsíčníky 

oslovily díky přímé distribuci na výstavišti velmi zajímavou strojírensky orientovanou cílovou skupinu.  

Druhou tiskovou zprávu (10. října 2017), nabízející čísla o francouzsko-české obchodní výměně za 

první pololetí letošního roku a o Francouzském pavilonu, vydala brněnská ekonomická redakce České 

tiskové kanceláře. Tato zpráva byla předem nachystána FČOK přímo pro tento účel. Zprávu dále převzal 

týdeník Týden a nejčtenější český deník Blesk.cz.  Mírně odlišnou verzi tiskové zprávy vydala i Česká 

informační agentura, tedy druhá tisková agentura působící na českém trhu. Zpráva se tak objevila 

v emailu všech redaktorů se zaměřením na ekonomiku.  

Ve francouzštině vyšla zpráva o Francouzském pavilonu na zpravodajském webu sítě obchodních komor 

France monde express a objevila se též ve francouzském vysílání Českého rozhlasu Radio Prague díky 

dlouhodobé spolupráci s oběma redakcemi. Další publikace ve francouzštině jsou cílem další fáze 

komunikace, která bude pracovat i s rozhovory s vystavovateli.  

Druhou, intenzivní fází kampaně byla komunikace během samotného veletrhu MSV. Během jednoho 

týdne bylo zveřejněno na sociálních sítích: na Facebooku 2 alba fotografií a 5 postů (1400 views), na 

Twitteru 9 postů a na síti Linked-in 8 postů (3600 views). Právě aktivita na sociálních sítích a propojení 

s vystavovateli jsou důležité pro další spolupráci i viditelnost Francouzského pavilonu.  

Po ukončení veletrhu plánujeme postupné vydávání rozhovorů s jednotlivými vystavovateli na CCFT 

News, na sociálních sítích a komunikaci celkových čísel o návštěvnosti a spokojenosti zejména do 

Francie.  

http://www.news.ccft-fcok.cz/hlavni-stranka/
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Název:  V Brně se představí výrobci čerpadel, vah či sušiček 

Dovoz z Francie spěje ke čtvrtému rekordu v řadě 

Titre: Les producteurs de pompes, de balances ou des centrifugeuses se présentent à Brno 

L’export de la France en voie vers une quatrième année record 

 

Zdroj / Source : E15 
 Ekonomický deník, 66.000 čtenářů  

Quotidien économique, 66.000 lecteurs 

Datum / Date :  9. 10. 2017 

 

Rubrika: 

Rubrique:  

Příloha - Francie - obchodní partner ČR (8 stran) 

Pièce jointe – France – partenaire commercial RT (8 pages) 

 

Odkaz / Lien :  http://img.e15.cz/restricted/f5e011a3f9e4d5cb7be9244cbe1df76e/59df2e4f/restricted/e15-

prilohy/archive_pdf/2017/E15-PRILOHY-2017-10-09.pdf  

         

  

http://img.e15.cz/restricted/f5e011a3f9e4d5cb7be9244cbe1df76e/59df2e4f/restricted/e15-prilohy/archive_pdf/2017/E15-PRILOHY-2017-10-09.pdf
http://img.e15.cz/restricted/f5e011a3f9e4d5cb7be9244cbe1df76e/59df2e4f/restricted/e15-prilohy/archive_pdf/2017/E15-PRILOHY-2017-10-09.pdf
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Název:  Čtvrtý rekordní rok dovozu z Francie 

Titre: La quatrième année record de l’export de la France  

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  10. 10. 2017 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  http://archiv.ihned.cz/c1-65909120-ctvrty-rekordni-rok-dovozu-z-francie 
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Titre:  République tchèque - Actualités des exposants au Pavillon France au Salon 

international de la construction mécanique à Brno (MSV) 

Název: Česká republika: Novinky vystavovatelů na Francouzském pavilonu na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV) 

 

Zdroj / Source : France Monde Express 
 Web francouzské sítě zahraničních obchodních komor  

/ Site internet du réseau des CCI en France et à l‘international 

Datum / Date :  8. 9. 2017 

Odkaz / Lien :  http://www.francemondexpress.fr/economie-business/article/n/republique-tcheque-

actualites-des-exposants-au-pavillon-france-au-salon-international-de-la-construction-

mecanique-a-brno-msv/  

 

 

 

Název:  

Čtvrtý rekordní rok dovozu z Francie do ČR a nové technologie francouzských 

průmyslových firem 

Titre: La quatrième année record de l’export de la France vers la RT et nouvelles 

technologies des industriels français  

 

Zdroj / Source : Veletrhy Brno 
 Web pořadatele MSV / Le site de l’organisateurs du Salon MSV 

Datum / Date :  7. 10. 2017 

 
  

http://www.francemondexpress.fr/economie-business/article/n/republique-tcheque-actualites-des-exposants-au-pavillon-france-au-salon-international-de-la-construction-mecanique-a-brno-msv/
http://www.francemondexpress.fr/economie-business/article/n/republique-tcheque-actualites-des-exposants-au-pavillon-france-au-salon-international-de-la-construction-mecanique-a-brno-msv/
http://www.francemondexpress.fr/economie-business/article/n/republique-tcheque-actualites-des-exposants-au-pavillon-france-au-salon-international-de-la-construction-mecanique-a-brno-msv/
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Název:  Český vývoz do Francie roste, letos přesáhl 100 miliard 

Titre: L’export tchèque vers la France en croissance, il a franchi 100 milliards (CZK) 

cette année 

 

Zdroj / Source : ČTK (agence de presse tchèque / Česká tisková kancelář) 
 Agence de presse tchèque / Česká tisková kancelář 

 

Zdroj / Source : Týden.cz 

 Portail d’actualités de l’hebdomadaire Týden 

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/cesky-vyvoz-do-francie-roste-letos-

presahl-100-miliard_449726.html  

 

Zdroj / Source : Blesk.cz 
 Portail d’actualités du quotidien le plus lu; 400.000 utilisateurs réels par jour 

/ Zpravodajský portál nejčtenějšího českého deníku; 400.000 reálných uživatelů denně 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/499016/cesky-vyvoz-do-francie-

roste-letos-presahl-100-miliard.html  

Datum / Date :  10. 10. 2017 

 
 

 

Brno 10. října (ČTK) - Za první pololetí letošního roku překonal český export 

do Francie 100 miliard korun, meziročně o 6,2 procenta více. Dovoz z Francie 

přesáhl 70 miliard korun, což znamená meziroční růst o 9,3 procenta, vyplývá z 

informací, které dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v  Brně řekli ČTK 

zástupci Francouzsko-české obchodní komory  

Do Francie české firmy vyváží strojírenské vybavení, elektrotechniku, česká 

auta i vozy francouzských značek vyrobené v Česku. Tyto položky tvoří dohromady 70 

procent českého exportu do Francie. Od vstupu země do Evropské unie v roce 2004 se 

objem českého exportu do Francie ztrojnásobil. Za stejné období vzrostl vývoz 

opačným směrem 1,6 krát. V loňském roce navíc překonala vzájemná obchodní výměna 

hranici 10 miliard eur, tj. 270 miliard korun.  

"Česko je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Francie z nových členských 

států Evropské unie. Zároveň je Francie dlouhodobě pátým nejvýznamnějším obchodním 

partnerem České republiky a také pátým největším investorem. Celková hodnota 

dosavadních francouzských investic se odhaduje na 165 miliard korun (6,1 miliardy 

eur), za poslední rok vzrostl jejich objem o 9,5 procent. Roční obrat 500 

francouzských firem působících v ČR přesahuje 350 miliard korun," uvedl obchodní 

manažer a zástupce ředitele Francouzsko-české obchodní komory Michal Macko.  

 

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/cesky-vyvoz-do-francie-roste-letos-presahl-100-miliard_449726.html
https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/cesky-vyvoz-do-francie-roste-letos-presahl-100-miliard_449726.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/499016/cesky-vyvoz-do-francie-roste-letos-presahl-100-miliard.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/499016/cesky-vyvoz-do-francie-roste-letos-presahl-100-miliard.html
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Název:  Růst české ekonomiky přitahuje stále více francouzských průmyslových firem 

Titre: La croissance de l’économie tchèque attire de plus en plus des industriels 

français   

 

Zdroj / Source : Česká informační agentura 
 Agence de presse / Tisková agentura 

Datum / Date :  26. 9. 2017 

 http://www.cianews.cz/cs/2717209-rust-ceske-ekonomiky-pritahuje-stale-vice-

francouzskych-prumyslovych-firem  

 

http://www.cianews.cz/cs/2717209-rust-ceske-ekonomiky-pritahuje-stale-vice-francouzskych-prumyslovych-firem
http://www.cianews.cz/cs/2717209-rust-ceske-ekonomiky-pritahuje-stale-vice-francouzskych-prumyslovych-firem
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Název:  Růst české ekonomiky láká i francouzské firmy 

Titre: La croissance de l’économie tchèque attire de plus en plus des entreprises 

françaises   

 

Zdroj / Source : Techmagazín 
 Un mensuel technique, tirage 7000 exemplaires  

/ Technicky zaměřený měsíčník s nákladem 7000 výtisků 

Datum / Date :  9. 10. 2017 
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Název:  

Světoví lídři po 15. ve Francouzském pavilonu na MSV v Brně 

Titre: Les leaders mondiaux pour la 15
e
 fois au Pavillon France au Salon MSV à Brno   

 

Zdroj / Source : 
Czech industry 

 
Un mensuel technique 

/ Technicky zaměřený měsíčník  

Datum / Date :  9. 10. 2017 

 

   

 

Název:  Rozhovor s Michalem Macko o Francouzském pavilonu 

Titre: L’interview de Michal Macko sur le Pavillon France   

Zdroj / Source : Elektrika TV 

 
Télévision officielle de Salon MSV 
/ Oficiální online vysílání televize veletrhu MSV  

Datum / Date :  12. 10. 2017 
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Titre: 
A Brno, le 59

e
 Salon de la construction mécanique a attiré 18 sociétés 

françaises 

 
Název:  

59. ročník MSV v Brně přilákal 18 francouzských firem 

 

Zdroj / Source : Český rozhlas – Radio Prague 

 

Frankofonní vysílání Českého rozhlasu, 75.000 posluchačů měsíčně  

/ Radio francophone de la Radio publique tchèque (Český rozhlas), 75.000 auditeurs 

par mois 

Datum / Date :  

11. 10. 2017 

http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-59e-salon-de-la-construction-

mecanique-a-attire-18-societes-francaises 

 

 

  

http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-59e-salon-de-la-construction-mecanique-a-attire-18-societes-francaises
http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-59e-salon-de-la-construction-mecanique-a-attire-18-societes-francaises
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Zdroj / Source : CCFT News 
 Portál aktualit z francouzsko-českého prostředí, 1200 uživatelů měsíčně  

/ Portail d’actualités franco-tchèques, 1200 utilisateurs par mois 

Datum / Date :  9-10/2017 

Odkaz / Lien :  http://www.news.ccft-fcok.cz/fr/ 

Titres / Titulky 

 Aktuality vystavovatelů na Francouzském pavilonu na MSV  

/ Actualités des exposants au Pavillon France au salon MSV 

 Čtvrtý rekordní rok dovozu z Francie do ČR a nové technologie francouzských průmyslových firem / 

Quatrième année record pour l’export français en République tchèque 

 Pružiny, průmyslové filtry či klimatické komory: Francouzský pavilon odkrývá své vystavovatele / 

Ressorts, filtres industriels ou chambres climatiques, Pavillon France au Salon mécanique à Brno 

dévoile ses exposants 

 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje vystavovatele na Francouzském pavilonu / Salon 

international de la construction mécanique à Brno présente ses premiers inscrits au Pavillon France 

 Numalliance injecte 5,4 millions d’euros pour accroitre sa fabrication de machines-outils 

 Les leaders mondiaux exposent au Pavillon France du Salon international de la construction mécanique 

à Brno 

 Valise d’étalonnage de Gys : un nouvel outil de contrôle des générateurs de soudure 

Sociální sítě / Réseaux sociaux  
 

   


