VELETRH

15. – 17. 5. 2018 | III. ROČNÍK

Pavilon “P” | výstaviště BVV | BRNO
SPOLEČNĚ TVOŘÍME SKVĚLOU BUDOUCNOST
Nejrychleji rostoucí veletrh v ČR
Jedná se již o 3. ročník veletrhu. Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím
a inovativním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry
s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi
akademickou a podnikatelskou sférou. Umožňuje prezentovat výsledky své práce, novinky jak
zástupcům oboru, tak i investorům, partnerům a dalším zákazníkům. Dává prostor k osobnímu
setkání, diskuzi, načerpání nových poznatků, ale i navázání nových kontaktů.

Veletrh
dává příležitost
těchto sfér
PŘÍLEŽITOST
PROk propojení
VYSTAVOVATELE
VÝZKUMNÍCI:
-

Prezentovat výsledky a projekty VaV
Nabídnout transfer svých znalostí
Komunikovat napříč vědními obory
Nabídnout své schopnosti a kapacity
Získat nové kontakty
Motivovat své následovníky
Získat nové spolupracovníky a studenty
Posílit atraktivitu oboru

MLADÍ VĚDCI:
-



APLIKAČNÍ FIRMY:
-



Prezentovat své projekty
Získat inspiraci pro svůj další profesní rozvoj
Navázat spolupráci v oboru, i interdisciplinárně
Získat podporu pro svou další činnost
Absolvovat přímá setkání s osobnostmi
Podpořit svůj StartUp projekt
Dostat ve známost svou osobu a svou práci
Konzultovat svou činnost a výsledky s odborníky

SPOLEČNĚ TVOŘÍME
SKVĚLOU BUDOUCNOST

VVVI 2018

Prezentovat svůj inovační potenciál
Získat nové odborníky pro své projekty
Navázat nové kontakty
Získat inspiraci pro nové projekty
Konzultovat s odborníky řešenou problematiku
Přivést ke svému oboru novou krev
Získat nové spolupracovníky a zaměstnance
Posílit svou image

PODPOROVATELÉ VaVaI:
-





Prezentovat možnosti podpory VaVaI
Informovat o své činnosti a nabídnout své služby
Získat podněty pro svou další činnost
Spoluutvářet doprovodný program VVVI
Posílit atraktivitu technických oborů mladým
Seznámit se se zajímavými projekty
Identifikovat potřeby skupin hodných podpory
Iniciovat diskusi na aktuální témata

15. - 17. 5. 2018
BRNO - výstaviště

 nejnovější pavilon brněnského výstaviště
 variabilní řešení výstavní plochy
 komfort pro vystavovatele a návštěvníky

Záštita

špičkové konferenční
sály
s prezentací
z výzkumné,
5 tematických konferencí
63 odborníků
 rozlehlé parkoviště přímo u pavilonu
podnikatelské a veřejné sféry, 39 seminářů a workshopů, téměř
 zastávka MHD vedle pavilonu
150 vystavovatelů a bezmála
4 000 návštěvníků během 3 dnů.
 kvalitní technické zázemí,

Rok 2017 přinesl výrazné navýšení
vystavovatelů
vybavenápočtu
restaurace
i návštěvníků. Tuto skutečnost očekáváme i v roce 2018.

Věříme, že tomuto trendu pomůže i přesun veletrhu do novějšího
a lukrativnějšího pavilonu P brněnského výstaviště.

Oborová témata veletrhu
Vesmírný program
Energetika

SPOLEČNĚ TVOŘÍME
15. - 17. 5. 2018
Smart
home
–
home
automation
BRNO
- výstaviště
SKVĚLOU BUDOUCNOST
Biotechnologie

E-mobilita a dopravní systémy budoucnosti

Virtuální realita

Pokročilé technologie

Start-upy

Robotika

Hlavní partneři

Sdílená ekonomika

3D tisk

Lidské zdroje

Digitální ekonomika

Financování VaVaI

Smart City

Záštita

Témata doprovodného programu

Společenský večer

1. den – spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou

Společenský večer je neodmyslitelnou

2. den – mezioborová komunikace

součástí prvního dne veletrhu, který

3. den – vzdělávání a lidské zdroje

zpříjemní závěr odborného programu.

Možnosti prezentace
Pro účastníky, kteří se chtějí zviditelnit a prezentovat své výsledky a produkty jsme připravili
řadu možností partnerství, jednak formou aktivního vystavovatele nebo partnera celé akce či
doprovodného programu. V případě zájmu Vám detailní informace poskytneme na vyžádání.

Udělené záštity

Odborný
garant

Partneři

Hlavní mediální
partner

Kontakty
VVVI, s.r.o

Zarámí 4463, 760 01 Zlín

Martin Janča – ředitel veletrhu
Envelope martin.janca@vvvi.cz
Address-card +420 603 810 923
Pedro Gomez – odborný poradce
Envelope gomez@vvvi.cz
Address-card +420 602 346 278
Monika Valentová – komunikace s medii
Envelope marketing@amevent.cz Address-card +420 777 732 097
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