
NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE



Sdružení CzechInno
• Jsme tvůrci unikátní soustavy projektů na podporu inovačního podnikání
• Propojujeme podnikatele, veřejnou správu, výzkumné organizace a 

akademickou sféru s cílem získání přidané hodnoty ze vzájemné spolupráce
• Jsme součástí Systému inovačního podnikání v ČR
• Prohlubujeme B2B spolupráci v oblasti inovací
• Organizujeme projekty v oblasti podpory inovací a inovativního přístupu k 

podnikání, za jejichž realizaci jsme byli oceněni v rámci 2016 Eastern 
European Elite Business Awards:

800 účastníků
2 500 000+ mediálně zasažených lidí

500 účastníků
3 500 000+ mediálně zasažených lidí

200 účastníků
2 500 000+ mediálně 
zasažených lidí

Přehlídka informací a kontaktů 
pro mezinárodní obchod

Festival chytrého a inovativního 
přístupu k podnikání 

Oceňování inovativních počinů v 
českém podnikání

Příprava firem v regionech ČR na 
úspěšnou percepci 4. průmyslové revoluce

600 účastníků 
2 500 000+ mediálně 
zasažených lidí



Projekty sdružení CzechInno

700+ účastníků
2 500 000+ mediálně zasažených lidí

500+ účastníků
3 500 000+ mediálně zasažených lidí

200 účastníků
2 500 000+ mediálně zasažených lidí

Přehlídka informací a kontaktů 

pro mezinárodní obchod

Festival chytrého a inovativního 

přístupu k podnikání 

Oceňování inovativních počinů v 

českém podnikání

Roadshow v regionech pro 

úspěšnou percepci Průmyslu 4.0

600+ účastníků 
2 500 000+ mediálně zasažených lidí

Jsme tvůrci unikátního systému projektů pro prezentaci inovací a podporu inovačního podnikání v ČR!

Základ pro aktivity Technologické platformy



• Investice do budoucnosti
• Dopady digitalizace na podnikání a bezpečnost
• Bezpečná budoucnost
• Lidé pro novou éru
• Poradenství

IV. ročník, 24.10.2018, hotel Olympik Artemis Praha

Motto projektu: Podnikejte inovativně a chytře!

Smart Business Festival 2018

Představení inovativních řešení pro zefektivnění podnikání v oblastech:



Více informací na: www.czechinno.cz

PROGRAMOVÉ SCHÉMA 
Přednáškový sál (moderuje Daniela Písařovicová, česká televize) 
9:30 – 10:00 Příchod a registrace účastníků 
10:00 – 10:15   Slavnostní zahájení Smart Business Festivalu CZ 
 Ministerstvo vnitra ČR – Rada vlády pro informační společnost 
10:15 – 11:00 
 

Úvodní talkshow k tématu Podpora digitálních inovací v českém podnikání 
i společnosti ze strany státu a EU 
Ministerstvo vnitra ČR – Rada vlády pro informační společnost 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Úřad vlády ČR  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

11:00 – 12:00 Blok Investice do budoucnosti  
12:30 – 12:50 Úvodní keynote speech k tématu Dopady digitalizace na české podnikání a 

společnost 
12:50 – 13:30 Mezinárodní talkshow Digitálních šampionů k tématu Dopady digitalizace na 

podnikání a společnost  
13:30 – 14:30 Blok Bezpečná budoucnost 
14:30 – 15:30 Blok Lidé pro novou éru 
15:30  Ukončení přednáškové části festivalu 

 



Více informací na: www.czechinno.cz

BENEFITY PRO VYSTAVOVATELE

Svou účastí na Smart Business Festivalu 2018 jako vystavovatel získáte:
•Okamžité příležitosti obchodní spolupráce s více než 100 firmami
•Cenné kontakty a informační výměnu o aktuálních příkladech dobré praxe z 
dynamických českých a zahraničních firem
•Aktuální informace a novinky v českém a středoevropském podnikání
•Prezentace úspěšných společností aktivních na poli chytrého a digitálního 
podnikání
•Možnost prezentovat Vaši firmu v konferenční a/nebo expoziční sekci
•Individuální konzultace o chytrých řešeních
•Automatické zapojení do našeho projektu Vizionáři 2018

Ukažte, že podnikáte chytře a přilákejte nové partnery!



Více informací na: www.czechinno.cz

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

V rámci konání Smart Business Festivalu poskytneme vystavovateli:

• Prostor, technické zajištění a PR pro expozici ve výstavní části
• Zapojení do B2B setkání
• Bezplatné vstupy pro zaměstnance, klienty a partnery
• Slot v přednáškovém programu v rámci vybraného programového bloku 

(předpokladem je schválení Programovým výborem Festivalu)

• Možnost využít akce pro setkání obchodních partnerů
• PR komunikaci dle dohody
• Zapojení do projektu Vizionáři 2018
Celková cena vystavovatelského balíčku je 14 900 Kč + DPH
Zaujala Vás naše nabídka? Prosím kontaktujte nás: 
E: kratochvil@czechinno.cz, T: 774 22 02 72

mailto:kratochvil@czechinno.cz


CzechInno, z.s.p.o.
Dukelských hrdinů 29/471, 170 00  Praha 7

E: info@czechinno.cz

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

David Kratochvíl, MBA
předseda řídicího výboru

M: 774 22 02 72
E: kratochvil@czechinno.cz
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