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MSV 2019 – DIGITÁLNÍ TOVÁRNA 2.0

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

80 000+

návštěvníků

28 %

účastníků se podílí

na rozhodování 

ve firmě

58 %

nadnárodních 

a zahraničních firem

Motto: „ Budoucnost je již zde – jen nerovnoměrně distribuovaná“ William Gibson

„ ČR 21 – Budoucnost dnes!“

Průvodce budoucností českého průmyslu – expozice, konference, interakce. 



Cíl : Zprostředkování kontaktu s budoucností
Propojování výrobních a informačních technologií inovativním způsobem

TRENDY „Druhé vlny průmyslu 4.0“:

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

UMĚLÁ INTELIGENCE VE VÝROBNÍCH 

PROCESECH

• Prediktivní údržba a bezporuchová výroba 

• Hyperefektivní a kvalitní výroba

• Kyberfyzikální systémy

• Inteligentní robotika

DISTRIBUOVANÉ VÝROBNÍ PROCESY 

PROSTŘEDNICTVÍM BLOCKCHAINU

• Hyperledger

• Kryptoměny

• Tokenizace

ALTERNATIVNÍ MOBILITA

• Prototypy

• Infrastruktura

• Služby v kyberprostoru

KYBERBEZPEČNOST

• Hackeři

• Blockchain



Digitální továrna 2.0 MSV 2019

I. Digitální továrna budoucnosti

a) Integrovaný koncept Digitální továrny nabízející technologické ostrůvky

realizace Digitálního produktu budoucnosti

b) Naučná stezka v digitálním prostoru provázaná s fyzickým prostorem výstavní

plochy, s příslušnými akcemi na výstavní ploše (Digi stage), s konferencí 

a s dalšími souvisejícími událostmi

c) Mediální smyčky a zpětné vazby propojující digitální továrnu s dalšími reálnými

fenomény (např. ankety, průhledy do reálných výrobních procesů, etc.)

II. Digitální produkt budoucnosti

a) Digitální životní cyklus chytrého produktu budoucnosti

b) Inteligence a autonomie produktu budoucnosti

c) Digitální ekosystém produktu budoucnosti

III. Rozšířená komunita

a) digitální prostor rozšiřující výstavní plochu

b) případná digitální integrace se stánky na jiných plochách či s jinými aktivitami

c) aktivity digitálního města v Brně (kultura, vzdělávací aktivity, etc.)

Vize projektu



Forma prezentace

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

I. Meeting point (výstavní plocha)  - pavilon A1

Netradiční prezentace v zóně „město budoucnosti“, „firma budoucnosti“

a) vlastní ukázky technologií budoucnosti

b) školství budoucnosti zaměřené na P4

c) mezinárodní spolupráce

II. Digi stage – diskusní fórum, prezentace v rámci výstavní plochy

III. Konference na téma „Průmysl 4.0 – druhá vlna“

. 



Digitální továrna 2.0 MSV 2019

Digital Factory 2.0 zone - pavilon A1/ vizualizace



Nabídka účasti – balíček DIGI 01

Digitální továrna 2.0 MSV 2019



Nabídka účasti – balíček DIGI 02

Digitální továrna 2.0 MSV 2019



Nabídka účasti – balíček DIGI 03

Digitální továrna 2.0 MSV 2019



Digitální továrna 2.0 MSV 2019

Nabídka účasti ve Start-up zóně

Meeting point

• místo k sezení (barový stůl, 2 barové židle)

• banner 2x1 m – prosvětlený OctaLumina

• elektrická zásuvka

Digi stage

• zapojení do všech networkingů

Public Relations

• PR podpora – zprostředkování kontaktu s novináři, výběr tématu pro komunikaci

• rozsev TZ a dalších materiálů v tiskovém středisku

Balíček DIGI STARTUP:  4 m2 35 840 CZK + DPH



Digitální továrna 2.0 MSV 2019

Nabídka prezentace v Naučné stezce digitální zralosti

Prezentace na totemech v Naučné stezce budoucnosti

a) Kč 16 000,- pro hlavního partnera totemového tématu (např. „Cloudové služby“)

b) Kč 4 000,- pro zveřejnění loga na totemu a propojení s další expozicí na veletrhu a se

zveřejněním digitálního obsahu na virtuální naučné stezce

c) Kč 2 000, - pro zveřejnění loga na totemu 

V expozici bude fyzický prostor s exponáty propojen digitálním prostorem, v kterém se
bude odehrávat část aktivit. Prostřednictvím tematických ostrůvků v Digitální továrně
2.0 a interaktivních informačních totemů vytvoříme „Naučnou stezku digitální
zralosti“, která návštěvníka provede pomocí inteligentní aplikace expozicí, a těmi
místy veletrhu, která jsou z hlediska digitální zralosti firmy relevantní.

Na základě specifického zájmu návštěvníka bude sestavena virtuální naučná stezka k 
poznání konkrétních fenoménů (umělá inteligence, blockchain, inteligentní robotika a 
mechatronika, elektromobilita, kryptobezpečnost, etc.) Návštěvník tak bude seznámen 
s progresivními technologiemi umožňujícími zvýšení efektivity jeho firmy. 



Individuální řešení účasti

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

Pokud Vám nevyhovuje nabídka balíčku DIGI 01, DIGI 02 nebo DIGI 03, zpracujeme 

Vám individuální nabídku prezentace dle vašich požadavků.

Cenové podmínky: 

Výstavní plocha:                                       Kč  4 950,-/ m2

Registrační poplatek vystavovatel:           Kč 11 000,-

Registrační poplatek spoluvystavovatel:   Kč 11 000,-

Uvedené ceny jsou  v úrovni bez DPH

Za výstavbu stánku odpovídá vystavovatel



Návštěvníci MSV / Digitální továrna 2.0

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

ODBORNÁ VEŘEJNOST

• Vystavovatelé, B2B návštěvníci

• Mezinárodní účast – 23 zemí

LAICKÁ VEŘEJNOST

• Perimetr 100 – 150 km od Brna + Slovensko

• Studenti odborných VŠ a SŠ, běžná veřejnost

VIP

• Slavnostní otevření zóny během zahajovacího dne MSV

MEDIA

• Všechna česká masová media, odborná media

80 000+

návštěvníků

1 500+

vystavovatelů



Mediální kampaň

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

Public Relations
• Jedno z hlavních témat komunikace MSV 2019

Outdoor
• celostátní kampaň + západní Slovensko a Rakousko

TV & rozhlas
• Česká televize

• pokrytí úvodního dne prostřednictvím živých 

vstupů 

a kontinuálního vysílání

• vysílání Dobrého rána s ČT z expozice 

• reportáže na ČT24 a regionálním vysílání ČT1

Internet
• PPC kampaň, sociální sítě

• vysoký virální potenciál



Mediální hodnota kampaně MSV

P

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

66 882 000 Kč 

hodnota publicity*

13 000 000+

oslovených osob

CZK +++
publicita

výhradně kladná 

mediální publicita

* TRP analýza MSV 2017, Médea



Kontakty:

Organizátor:                               Spoluorganizátor:
Veletrhy Brno, a.s.                   33A+ s.r.o.

Ing. Michalis Busios
ředitel projektu MSV
tel: 541 152 927
e-mail: mbusios@bvv.cz

Ing. Radmila Svobodová
manažer projektu MSV
tel: 541 153 020
e-mail: rsvobodova@bvv.cz

Digitální továrna 2.0 MSV 2019

Ing. Zdeněk Havelka, PhD
CEO 33A+,s.r.o. - koncept
e-mail: havelka@33aplus.cz

Pedro Gomez
manažer projektu Průmysl 4.0
tel: 602 346 278
e-mail: pgomez@33aplus.cz


