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○ 3. plnohodnotný ročník
○ unikátní spojení veletrhu s největší konferencí v regionu
○ lídři a experti v oboru Smart City
○ 2+1 den inspirace na příkladech dobré praxe z regionu

novinářů

100+

HLAVNÍ CÍLE URBIS 2020?

○ vytvoření platformy pro předávání zkušeností a navazování spolupráce
○ získání všeobecného pohledu na danou problematiku a nové trendy

2+1

7

odborných
panelů
na 1 pódiu

30+

workshopů
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firem

2000+

URBIS SMART CITY FAIR 2020

URBIS 2020
v číslech

70

URBIS SMART CITY FAIR 2020

300+

den

odborných
návštěvníků

samospráv
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Pro koho je
URBIS SMART CITY FAIR?
Lídři v inovacích, dodavatelé
řešení pro města
Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří
budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste
nadnárodní společnost, nebo lokální vizionářská firma,
na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří
o ně skutečně mají zájem.

Kraje, města, obce
a jiná samosprávná sdružení
Načerpejte inspiraci, jak budovat moderní město,
obec, nebo jimi vlastněné či řízené organizace.
Představte své projekty a získejte pro ně partnery.
Na veletrhu URBIS potkáte lidi, kteří mají skvělé
nápady a pomohou vám je uvést v život. Vybírejte
z široké nabídky konkrétních řešení, díky kterým
bude vaše město či municipalita příjemnějším
místem k životu.
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Start-ups
a investoři
Máte skvělý nápad, jak zlepšit život ve městech?
Chcete jej ukázat potenciálním zákazníkům nebo
investorům? Nebo hledáte inspiraci a prostor pro
sdílení nápadů s dalšími kreativními lidmi? Brno
je město s výjimečným inovativním potenciálem,
který se protíná na veletrhu URBIS.

Aktivní občané a neziskové
organizace
Pravě vy jste uživateli chytrých řešení, které
koncept Smart City přináší. Jak bude vypadat náš
život v budoucnosti? Jak se chytré technologie
promítnou do měst, městeček nebo vesnic,
ve kterých žijete? Přijďte se podívat.

Akademický sektor
a studenti
Představte své projekty či nápady lidem, kteří je mohou převést
v realitu. Načerpejte inspiraci a potkejte se s odborníky na téma
Smart City. Ti dorazí z různých koutů světa.
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ŘEKLI O URBIS 2019

„

URBIS Smart City Fair
je trošku jiný než ostatní
veletrhy, protože je
hodně interaktivní.
Umožňuje seznámit se
s již fungujícími řešeními
a opatřeními, která
návštěvníci mohou
promítnout do regionů,
ve kterých žijí.

a potěšilo, kolik lidí se tu setkává a o jak kvalitně organizovanou událost jde.
Spolupracujeme s vedením města Brna a jsme hrdí, že můžeme být součástí
tohoto veletrhu.

“

Sabith Gatea Khisaf
hlavní inženýr Hyperloop Transportation Technologies

„

Na veletrhu je vidět, jak se posouvá, stejně jako smart témata a oblast moderního
IT, které se velmi rychle vyvíjejí. Téma Smart Cities je součástí našich životů, a to je
jenom dobře.

“

Jan Seitl
provozní ředitel, Dopravní podnik města Brna

“

Markéta Vaňková
primátorka města Brna

„

Veletrh je velmi dobře
organizovaný a účastní
se jej řada společností.
Opravdu mě překvapilo
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„

Je to veletrh hlavně pro města
a regiony, přesto nás příjemně
překvapil. Získali jsme tu více kontaktů,
než jsme očekávali.

“

Miloš Gendiar
manažer marketingu, společnost 2J
Antennas, Slovensko

„

Je pro mě velkým potěšením být
v krásném Brně a na tomto skvělém
veletrhu. Je příjemné vidět, jak se
ve střední Evropě rozvíjejí projekty
Smart City a přenášejí do praxe. Brno
hraje v komunitě Smart Cities velmi
důležitou roli, protože ukazuje, co je
skutečně možné v oblasti využití
obnovitelných zdrojů.

“

Mark van Stiphout
Generální ředitelství pro energetiku
Evropské komise, Belgie
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středa 2. září 2020
URBIS Fair
Digitalizace

URBIS Fair
Prostředí

URBIS Fair
Prostředí
URBIS Fair
Služby

URBIS Fair
Řízení

URBIS Fair
Řízení
URBIS Fair
Společenský večer
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URBIS Fair
Budoucnost

Jak rozjet funkční a komfortní digitální
samosprávu?
Lokální e-government, Otevřená data, Hardware
a software, Aplikace a služby pro veřejnost, Elektronická
identitta, Kybernetická bezpečnost, Interpretace dat

Jak na lokální úrovni efektivně reagovat
na klimatické a sociální výzvy?
Voda, Sucho, Životní prostředí, Veřejná prostranství,
Cíle udržitelného rozvoje SDG, Adaptace na změnu klimatu,
Sociální služby

Jak zlepšit a zefektivnit služby samosprávy?
Mobilita, Parkování, Veřejná doprava, Energetika, Odpady
a recyklace, Komunální služby, Technická infrastruktura,
Bezpečnost veřejného prostoru

Jak být smart lídrem?
Využití výsledků akademického senátu Start-up řešení,
Předávání zkušeností, Společné nákupy, Financování
a tendrování, Strategické plánování, Participace

PROGRAM
URBIS Fair
čtvrtek 3. září
2020
Společenský večer
URBIS Fair
Budoucnost
URBIS Fair
URBIS
Fair
Budoucnost
Přínosy
URBIS Fair
Přínosy

URBIS Fair
URBIS Fair
Přínosy
Výstupy
URBIS Fair
Výstupy

Co očekávat od samospráv do roku 2030,
co plánují či potřebují?
Plány v oblasti Smart City, Čeho se vyvarovat, Potřeby
municipalit, Jak to vidí v budoucnosti

Jak změní smart řešení životy lidí?
Smart City v praxi, Participace občanů, Úspěšné realizace,
Chytré čtvrti a nová výstavba, Revitalizace brownfields,
Urbanismus

Co si odnést z akce sebou?
Výstupy z workskopů, Jak mohou vypadat samosprávy,
Co bude potřeba, Zajímavé informace, Na co se můžeme
těšit další rok

URBIS Fair

Výstupy
pátek 4. září
2020

Místní
inspirace

Jak fungují vyvinutá a implementovaná řešení
v praxi?
Nechte se inspirovat konkrétními Smart projekty.
Exkurze ve vybraných společnostech mimo areál
brněnského výstaviště
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CÍLENÍ PROGRAMU
A IDEÁLNÍ DELEGACE

STRUKTURA PROGRAMU
URBIS 2020 během tří dnů přivede na brněnské výstaviště osobnosti z různých
koutů světa. Brno se tak stane místem, kde se setkají odborníci na téma Smart City.
Významnou částí je odborná konference jenž patří k největším v celém regionu.

1.
DEN

Jak
+
Výzvy

HLAVNÍ PÓDIUM

Co
+
Přínosy
URBIS Fair
Služby

3.
DEN
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Místní
inspirace

VIP LOUNGE

HEJTMANI, STAROSTOVÉ,
ZÁSTUPCI, VÝKONNÍ
POLITICI, ŘEDITELÉ
ORGANIZACÍ

VIP
LOUNGE

VEDOUCÍ ÚŘEDNÍCI, VÝKONNÍ
ZAMĚSTANCI, ŘEŠITELÉ
PROJEKTŮ – ERUDICE
V DANÉ PROBLEMATICE

TÉMATICKÉ
WORKSHOPY

ČLENOVÉ KOMISÍ A VÝBORŮ,
OSTATNÍ ČLENOVÉ
ZASTUPITELSTEV,
ZAMĚSTANCI A ÚŘEDNÍCI

HLAVNÍ
PÓDIUM

URBIS Fair
Digitalizace

URBIS Fair
Prostředí
2.
DEN

WORKSHOPY

URBIS Fair
Řízení
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SIMULACE SMART CITY

ZLATÁ MEDAILE URBIS

Jak vypadají SMART řešení v praxi? Jaké komponenty a přístupy se v chytrých
městech implementují? Simulace URBIS CITY v areálu brněnského výstaviště umožní
prohlídku jednotlivých SMART prvků přímo v rámci veletrhu URBIS!

Zlatá medaile URBIS si nese téměř šedesátiletou tradici a je spojena s výběrem toho
nejlepšího co veletrh chytrých měst nabízí. Cenu uděluje odborná porota, jejímiž
členy jsou i mezinárodní odborníci. Toto prestižní ocenění je jedním z argumentů,
jenž přesvědčí zákazníky o kvalitě a funkčnosti daného SMART řešení.

Chytré
budovy

Kyberbezpečnost

Food trucky

Solární panely

Zelené střechy

Lavičky

Veřejná doprava,
zastávky

Osvětlení

Využití dešťové
vody

Svozová
auta

Křižovatky

Koše

Brány

Ticketing

Technická
infrastruktura

Cyklomobiliář

Zavlažování

Letos se porota zaměří především na jednotlivé kategorie představených produktů,
inovativních řešení a SMARTizací městských samospráv.

Kamery

URBIS SPEAKER AWARD

Kde hledat SMART CITY
a veletržní program?
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Je NOVINKOU letošního roku! Návštěvníci
sami vyberou a ocení nejpřínosnější výkony
zúčastněných řečníků. Nejzajímavější informace
nebo zkušenosti či inovativní přístupy v oboru
SMART CITIES budou odměněny tímto
jedinečným certifikátem kvality.
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HLAVNÍ PARTNER

EXKLUZIVNÍ PARTNERSTVÍ

Hlavní partnerství veletrhu URBIS
Smart City Fair je určeno pro
společnosti, které chtějí posílit
svoji pozici v konkrétním oboru.
Ke každému z hlavních tematických
pilířů se váže vždy jedna pozice,
kde má hlavní partner možnost
integrovat vlastní výrobek či řešení
do života veletrhu a představit jeho
funkce v praxi.

GENERÁLNÍ PARTNER
Exkluzivní partnerství veletrhu
URBIS Smart City Fair je určeno
pro společnost, která má zájem
ukázat své dominantní postavení
lídra na trhu a posílit image své
značky. Exkluzivní partner má díky
kombinaci marketingových nástrojů
jedinečnou možnost představit své
řešení zákazníkům a ukázat, v čem
je jeho výhoda.

3× workshop na vlastní téma
(90 min/den)

120 m2

výstavní plocha
v pavilonu

120 m2

+ venkovní plocha

výstavní plocha
v pavilonu

80 m2

+ venkovní plocha

2× workshop na vlastní téma
(90min)
3× Komerční prezentace –
po 4 min

10 vstupů do VIP zóny

6× komerční prezentace –
po 4 min

100 vstupenek pro partnery
(80× EXPO + 20× Workshop ticket)

Mediální prezentace v hodnotě
200 000 Kč

20 vystavovatelských průkazů
a 10 vjezdů

Cena partnerství: 600 000+ Kč
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80 m2

Mediální prezentace v hodnotě
150 000 Kč
3 pozice dle tematických pilířů
Prostor v panelové diskuzi
na vybrané téma

6 vstupů do VIP zóny
75 vstupenek pro partnery
(65× EXPO + 10x Workshop ticket)
15 vystavovatelských průkazů
a 6 vjezdů

Cena partnerství: 350 000+ Kč
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PARTNER

PARTNER ZLATÉ MEDAILE URBIS

Partner veletrhu URBIS Smart
City Fair získává přístup
k marketingovým nástrojům,
které posilují pozici jeho značky
na trhu i v rámci akce samotné.
Partnerství je vázáno na jednotlivá
témata veletrhu. Počet partnerů
není omezen.

Vyhlášení Zlaté medaile na společenském večeru pod patronátem
a značkou partnera – téma či obor ocenění určuje partner a nominuje
člena odborné poroty.

50 m2

výstavní plocha
v pavilonu

50 m2

+ venkovní plocha
1× workshop na vlastní téma (90min)
3× Komerční prezentace – po 4 min
Mediální prezentace v hodnotě 100 000 Kč

Prezentace spojená s propagací
soutěže
Prezentace partnerství v rámci
předávání ocenění, poděkování
partnerovi
Mediální prezentace v hodnotě
75 000 Kč
(odborná média, areálová reklama, PR…)

4 vstupy do VIP zóny
50 vstupenek pro partnery
(45× EXPO + 5× Workshop ticket)
10 vystavovatelských průkazů a 4 vjezdy

Cena partnerství: 200 000+ Kč
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Cena partnerství: 100 000+ Kč
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CHCI VYSTAVOVAT

Prezentace
v EXPO části
vlastní expozice
a ukázka
v prezentačních zónách
cena výstavní plochy
(bez výstavby)
2 400 Kč / m2

Aktivní účast
v konferenčním
programu akce
moderování a zastoupení
v panelové diskuzi,
partnerství a vedení
workshopu

Nabídka zvýhodněných
balíčků s kompletně
vybavenou expozicí
od 45 000 Kč

CHCI URBIS NAVŠTÍVIT

Speciální cenové
podmínky
pro START-UP
Prezentace produktů
v živé Simulaci
SMART CITY

Nabídku typových
a individuálních expozic
dle vašich požadavků vám připravíme
na míru.

JAKÝ LÍSTEK BUDE TEN VÁŠ?
VIP vstupenka
10 000 Kč

WORKSHOP + VIP lounge, VIP party

WORKSHOP vstupenka
5 000 Kč

EXPO + workshop zone + party

EXPO vstupenka
1 490 Kč

Vstup do areálu, main stage

*při přihlášení do 31. 1. 2020 získáte zvýhodněné
podmínky účasti se slevou ve výši až 30 %
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Cenové zvýhodnění až 40 % při registraci
do 30. 4. 2020 (*nevztahuje se na VIP vstupenku)
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BRNO

Metropolitní oblast města Brna

BRNO JAKO FELLOW CITY
PROJEKTU RUGGEDISED

Cizinci v Brně

Projekt RUGGEDISED je součástí prestižního
evropského výzkumného a inovačního
programu Horizon 2020. Cílem je přeměnit
lokalitu Špitálka na chytrou čtvrť na základě
dobré praxe z měst Rotterdam, Umea
a Glasgow. Vznikne tak nízkoenergetická,
dostupná a komunitní čtvrť, která bude
využívat chytrá řešení.

Počet obyvatel

Brno je atraktivním městem a počet jeho
obyvatel roste. Sedm z deseti obyvatel Brna
by doporučilo město pro život svým blízkým
a známým.

V Brně se narodilo nejvíce dětí za
posledních 32 let
Pozitivní zpráva pro každé město, je
to nejlepší pojistka rozvoje města do
budoucna.
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Nejen město Brno, ale i celá metropolitní
oblast je atraktivní, což dokládá i nárůst
obyvatel o více než 5 % za poslední rok.

Moravská metropole je tradičně
kosmopolitním městem, které je vstřícné ke
všem svým obyvatelům-uživatelům. Brno má
navíc již 16 partnerských měst z celého světa.

Fungující MHD / IDS

Dopravní podnik přepraví ročně více
než 350 mil. cestujících. Patří mezi
nejrozvinutější v rámci středoevropského
prostoru a je inspirativní i pro zahraničí.
Navíc lze již „šalinkartu“ i jednorázové
jízdenky vyřídit elektronicky v rámci BRNO iD.

Aktivní Brno

Obyvatelé jsou také velmi aktivní, přes
14 tisíc se jich zapojilo do hlasování
participativního rozpočtu Dáme na Vás.

zaplatíte jízdenky, odpad, turistickou kartu
Brnopas, knihovní účet, vstup do ZOO či
třeba na sportovní aktivity. V současnosti
má systém již přes 121 000 uživatelů. Řešení
získalo v roce 2017 ocenění Zlatý URBIS
a v roce 2019 Zlatý Erb v kategorii Smart
City na ISSS v Hradci Králové.

Participativní rozpočet Dáme na Vás

Chytrá čtvrť Špitálka

Aplikace společnosti Brněnské komunikace
je určena pro hlášení lokálních závad
na místních komunikacích a silnicích II.
a III. třídy na území města Brna. Též na
prvcích veřejného osvětlení. Za projekt
„Brňáci pro Brno“ získalo město nejvyšší
ocenění v národní soutěži Chytrá města
pro budoucnost 2017 v kategorii město
nad 50 tisíc obyvatel.

S podporou evropského prestižního
výzkumného programu Horizon 2020
se připravuje první chytrá čtvrť v Brně.
Výstavba této čtvrti bude sloužit jako vzor
a akcelerátor pro rozvoj celého města.

Data.brno.cz

Brno má jeden z nejmodernějších datových
portálů v České republice. Na portále data.
brno.cz je přes 120 otevřených datových
sad a přes 80 mapových aplikací, včetně 3D
modelu města. Samozřejmostí jsou články
a analýzy naktuálních témat.

Největší participativní rozpočet na území
ČR a SR, co se týče alokované částky
a počtu zapojených občanů v hlasování.
Participativní rozpočet umožňuje občanům
rozhodovat o části rozpočtu města Brna.

Aplikace Brňáci pro Brno

SMART vodoměry

Projekt si klade za cíl postupné umožnění
dálkového odečtu spotřeby vody jako
standardu pro všechna odběrná místa
na území města Brna.

PŘÍKLADY CHYTRÉHO BRNA
Brno iD

Městská elektronická identita nabízející
celou škálu městských služeb. Díky Brno iD

BRNO FAIR CITY
Projekt BRNO FAIR CITY propojuje výstaviště a jím pořádané veletrhy se samotným
městem. Návštěvníkům a vystavovatelům usnadňuje přístup ke službám a aktivitám,
které město Brno nabízí.
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Celý SMART veletrh na jednom místě?
www.smartcityfair.cz

Martin Videczký
ředitel projektu URBIS
M: +420 725 453 181
mvideczky@bvv.cz

Lucie Umlášková
obchodní manažerka
M: +420 724 819 009
lumlaskova@bvv.cz

