
Nabídka účasti



Cíl a vize veletrhu URBIS 2017

INSPIROVAT
Veletrh URBIS je víc jak deset let projektem, který vždy přinášel inspiraci 
zástupcům municipalit – k novým řešením i novým způsobům financování. 
Nově se zaměřuje na chytrá řešení pro města a obce – Smart City.

PROPOJOVAT
B2B veletrh stojí vždy na propojení poptávky a nabídky. Značka URBIS má 
pověst právě takové platformy pro zástupce měst a obcí, kteří na veletrhu 
potkávají dodavatele konkrétních řešení i své kolegy, kteří již mají 
zkušenosti s realizací.

NABÍZET KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ
Jak „smart“ řešení ve městech zavádět? Jak je financovat? Jaký je 
legislativní rámec, jaké jsou překážky? Veletrh URBIS byl vždy městy 
a obcemi vnímán jako místo, kde kromě nabídky produktů a služeb 
dostanou i konkrétní tipy, jak dostat projekty „ze šuplíku do ulic“.



Pro koho je URBIS?

Dodavatelé řešení a produktů pro chytrá města
Start Ups, inovační centra, firmy s produkty a službami pro municipality, 
developery, drobné i velké investory 
Banky, finanční instituce
Inženýrsko-projektantské společnosti
Firmy, dodavatelé IT řešení a produktů
Clustery, odborné profesní organizace (svazy, asociace)
Zástupci veřejné správy a odborného vysokého školství

Ministerstva
Města

Vysoké školy, inkubátory, vědecká centra
Poradenské společnosti

Komplexní systémová řešení
Dotační poradenství (EU i OP)

… PREZENTUJÍ SLUŽBY, ŘEŠENÍ, PRODUKTY, CASE STUDIES, TRENDY, VIZE 

VYSTAVOVATELÉ…



Primátoři, starostové měst a obcí 
Odpovědní pracovníci příslušných odborů magistrátů a radnic
Zástupci akademického sektoru, studenti
Výzkumní pracovníci a vývojáři
Developeři a investoři 
Inženýrsko-projektantské společnosti
Hejtmani krajů a odpovědní pracovníci krajských úřadů
Veřejnost - aktivní a odpovědní občané

Pro koho je URBIS?

NÁVŠTĚVNÍCI…

… OČEKÁVAJÍ INSPIRACI, NÁVRHY ŘEŠENÍ A INFORMACE O FINANCOVÁNÍ 

Intenzivní nábor návštěvníků je prováděn ve spolupráci se Svazem měst a obcí 
ČR a Asociací krajů. Všechny municipality jsou oslovovány opakovaně a mají 
zvýhodněný režim vstupů na veletrh a doprovodný program.



Chytrá řešení pro chytrá města a obce
Účinnou platformu pro setkání zástupců municipalit, starostů a investorů s dodavateli 
konkrétních služeb, či zboží pro města a obce
Kvalitní a inspirativní odborný doprovodný program
To nejlepší z dodavatelské sítě

NABÍZÍ

URBIS 2017

PŘEDSTAVUJE
Koncept chytrých měst – konkurenceschopného, udržitelného urbánního rozvoje
od nejjednodušších aplikací, až po řízení toku energií
Propojení intervencí v oblastech energetiky, dopravy, informačních a komunikačních 
technologií
Úspěšné realizace zapojených měst, obcí a jejich částí 
Case study a možná finanční řešení včetně dotační problematiky
Klíčové dodavatelské společnosti



Proč být na veletrhu URBIS 2017?

OBCHODNÍ 
PŘÍLEŽITOST

ZPROSTŘEDKOVANÁ 
JEDNÁNÍ

ZÍSKÁNÍ 
OBCHODNÍCH 
KONTAKTŮ

ZAJIŠTĚNÍ 
BUDOUCÍCH 
OBCHODŮ

OSLOVENÍ VAŠÍ 
CÍLOVÉ SKUPINY

29%
Průměrně 

29 % návštěvníků má 
poradní hlas při nákupu.

49%
Průměrně 

49 % návštěvníků přímo 
rozhoduje o nákupu.

83%
Průměrně 

83 % návštěvníků 
veletrhu pracuje v oboru.

100%
100% návštěvníků 

zaplatí, aby mohlo vidět 
vaši nabídku.



Proč být na veletrhu URBIS 2017?

vystavovatelů navázalo na 
veletrhu obchodní kontakty 

s tuzemskými zákazníky

vystavovatelů navázalo na veletrhu 
obchodní kontakty s tuzemskými 

i zahraničními zákazníky

92% vystavovatelů navázalo na veletrhu obchodní kontakty

vystavovatelů 
nenavázalo na 

veletrhu obchodní 
kontakty

26%

6%

60%

8%

Navázané kontakty*

S tuzemskými zákazníky Se zahraničními zákazníky

S tuzemskými i zahraničními zákazníky Nenavázali jsme žádné kontakty

26 %

8%

60 %

* Průzkum mezi vystavovateli – B2B veletrhy 2016



Výběr z oborového členění

• VEŘEJNÁ SPRÁVA PRO SMART CITY (E-GOV)
• EKONOMIKA – INTERAKCE MEZI EKONOMIKOU A SMART CITY
• DOPRAVA A MOBILITA
• VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A KOMUNIKACE PRINCIPŮ SMART CITY
• CHYTRÉ BUDOVY
• ICT, OPEN DATA
• ENERGIE
• KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE
• ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
• BEZPEČNÉ A ODOLNÉ MĚSTO
• URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ SMART CITY
• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
• SMART CITY MODEL: STANDARDY, METODIKY, PLATFORMY, CESTOVNÍ MAPY
• NÁSTROJE PRO PODPORU SC PROJEKTŮ



Doprovodný program

Czech Smart 2017 – Touch the Future

Zahajovací konference Hospodářských novin
Speakeři
Beate Albert (Smart city Berlin)
Alanus von Radecki (Stuttgart)
Josef Knot (Písek)
Tomáš Krátký 
další hosté budou potvrzeni

Inženýrský den ČKAIT a ČSSI
Konference Návrat života do historických center měst

URBIS PARTY
přímo v expozici URBIS
společenská událost a příležitost pro neformální setkání vystavovatelů
vyhlášení výsledků soutěže Zlatá medaile URBIS 2017

Další program a speakeři budou aktualizováni na www.bvv.cz/urbis



Doprovodný program

ČTVRTEK 27.4. SMART RESOURCES
Tematické zaměření dne na chytré zdroje – dopravu, energetiku a další
Cílová skupina: zástupci samospráv a samosprávných institucí, zástupci 
akademického a privátního sektoru

PÁTEK 28.4. SMART GOVERNANCE
Tematické zaměření na chytrou veřejnou správu (e-government, ICT 
a další)
Cílová skupina: zástupci samospráv a samosprávných institucí, zástupci 
akademického a privátního sektoru

SOBOTA 29.4. SMART LIVING ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

Tematické zaměření na chytrou kvalitu života (životní prostředí, volný 
čas a další)
Cílová skupina: veřejnost

Detailní program a speakeři aktuálně na www.bvv.cz/urbis



Zlatá medaile URBIS

PROČ SE ZÚČASTNIT?
Posílíte propagaci svého produktu či řešení a upozorníte na sebe potencionální klienty.
Pokud zvítězíte, získáte:

účast na slavnostním vyhlášení vítězů na URBIS Party
diplom a označení produktu / řešení / expozice jako vítěze
propagační článek ve veletržní příloze Hospodářských novin a další 
medializaci u partnerů veletrhu URBIS a společnosti Veletrhy Brno
právo využívat označení Zlatou medailí URBIS při propagaci vítězného 
produktu, nebo řešení po dobu jednoho roku

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
SMART RESOURCES, SMART GOVERNANCE, SMART LIVING , START UP  SMART 
SOLUTION, CITY SMART SOLUTIONS 
Každý vystavovatel může přihlásit maximálně tři produkty nebo řešení napříč všemi 
kategoriemi

PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je určena výhradně pro vystavovatele s vlastní expozicí.
Soutěžní exponát (produkt či řešení) je nutné přihlásit předem (formulář bude              
k dispozici na www/bvv.cz/urbis od 11.3.2017)
Účast v soutěži je pro vystavovatele zdarma



URBIS 2017 – Hlavní partne ři



URBIS 2017 – Záštity



Nabídka URBIS 2017 - možnosti

TYPOVÁ EXPOZICE – ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA PRO:
Firmy, svazy, clustery

Kompletně vybavená expozice „na klíč“

Samostatná plocha 4 x 4 m2, včetně výstavby, sdílená kuchyňka – viz schéma

Cena zahrnuje: výstavní plochu v pavilonu, náklady na výstavbu, základní 

vybavení, sdílená kuchyňka, potisk límce stánku, registrační poplatek, zápis 

do katalogu, WiFi

Cenu typové expozice Vám rádi zašleme



Nabídka URBIS 2017 - možnosti

TYPOVÁ EXPOZICE – ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA PRO:
Start ups

Jedním podpisem: 
Expozice 9m2, pult s límcem, stůl prezentační, stůl konferenční, 5 židlí, 
společné zázemí (sklad), společné energie, WiFi

Cenu typové expozice Vám rádi zašleme



Nabídka URBIS 2017 - možnosti

Rádi pro Vás zpracujeme individuální nabídku. 

EXPOZICE „na klíč“
Individuální návrh a výstavba expozice dle požadavku 
vystavovatele

Příklad expozice na přání:



Nabídka URBIS 2017 - možnosti

Stačí nás kontaktovat …

PARTNERSTVÍ

Podílejte se na programu veletrhu URBIS jako partneři.
Zaujměte své klienty i vlastní prezentací při 

doprovodném programu.

Není pro Vaši firmu expozice vhodným řešením, 
ale přesto chcete být na veletrhu URBIS vidět?



URBIS – Kontakty

Ředitel projektu
Radim Tichý
Tel.:+420 541 152 925
Fax:+420 541 152 889
rtichy@bvv.cz

Manažer projektu
Dušan Pelikán
Tel.:+420 541 152 745
Fax:+420 541 153 067
dpelikan@bvv.cz

www.bvv.cz/urbis

Více informací k cenovým podmínkám typových 
řešení, požadavkům na individuální expozici, nebo 

formách a podmínkách partnerství Vám rádi sdělíme.


