
www.strojforum.cz Spolupracující organizace: Organizátor:

KONGRESOVÉ CENTRUM 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, PRAHA

21. – 22. 2. 2017
KONGRESOVÉ CENTRUM 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, PRAHA

21. – 22. 2. 2017

KONFERENČNÍ POPLATKY

ÚČASTNICKÝ 
POPLATEK

21. 2. 2017 22. 2. 2017 21. – 22. 2. 2017

do 3. 2. od 4. 2. do 3. 2. od 4. 2. do 3. 2. od 4. 2.

Základní
(vč. společenského 
večera)

3.000,- 3.500,- 3.000,- 3.500,- 5.000,- 5.500,-

Vedení a zaměstanci 
škol (vč. společen-
ského večera)

2.500,- 3.000,- 2.500,- 3.000,- 4.000,- 4.500,-

Studenti
(bez společenského 
večera)

2.500, 3.000,- 2.500, 3.000,- 4.000,- 4.500,-

Společenský večer
(bez účasti na 
konferenci)

2.000,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Účastnický poplatek zahrnuje:
 vstup na společenský večer 21. 2. 2017
 vstup na konferenci
 sborník přednášek
 informační materiály partnerských firem

MOŽNOSTI PREZENTACE
Pro firmy, které se chtějí zviditelnit a prezentovat účastníkům svoji 
nabídku, jsme připravili několik možných variant.

POKUD MÁTE ZÁJEM, 
DETAILNÍ INFORMACE VÁM 
POSKYTNEME NA VYŽÁDÁNÍ.

KONTAKTY
Organizátor:

Exponex s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
www.exponex.cz
E-mail: info@exponex.cz

Jana Golda
Projektový manažer 
Tel.: 731 682 246
E-mail: jgolda@exponex.cz

Generální mediální partner:

Spolupracující organizace:



VIZIONÁŘI MĚNÍCÍ
SVĚT TECHNIKY A PODNIKÁNÍ
Růst každého oboru je ve svém důsledku založen na jednotlivých  
osobnostech, kteří svojí intuicí a tzv. tahem na branku posouvají milníky 
přelomových objevů a aplikací v naší historii o další kroky. Bez těchto 
jedinců by dnešní svět nebyl na takové vyspělé úrovni. Važme si jich 
a mějme před nimi samotnými i před výsledky jejich práce pokoru 
a respekt.
V letošním ročníku, kdy dochází ke spojení dvou konferencí, a to  
Strojírenského fóra a PPP 4.0 (Připraveno pro průmysl 4.0), Vám  
chceme mimořádné osobnosti/vizionáře představit. Nosnými kameny 
jsou jednoznačně definované bloky, které vychází z  poznání průmyslu  
jako celku a díky úzké provázanosti s obory z oblasti automatizace 
a elektrotechniky nabízí pohled do blízké budoucnosti.  
Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR chceme zapojit i další 
obory jako jsou sklářství, keramika, automobilový průmysl…
Přijďte se na své cestě inspirovat vizionáři, jejichž kompaktní pohled 
vychází z vlastních rozsáhlých zkušeností.

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE 
STROJÍRENSKÉ FÓRUM
1. INOVACE, KONKURENCESCHOPNOST
Jedním z nástrojů udržení perspektiv firmy je profesionálně nastavená 
inovační strategie, která ji prostřednictvím technických i netechnických 
inovací posouvá směrem k lídrům trhu. Tuzemské strojírenské i další  
výrobní firmy by se však neměly spokojit s pozicí subdodavatelů 
globálních firem. Jejich snaha by měla sahat za tyto obzory a směřovat 
k posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím finálních produktů. 
Jak toho dosáhnout a které podniky to zvládají již dnes?

2. LIDSKÉ ZDROJE
Nové technologie, digitalizace výroby i její další automatizace  
nepochybně mohou zvýšit produktivitu. Základním předpokladem ale je, 
že firmy budou mít k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí schopných 
nové technologie zprovoznit, využívat, servisovat a případně i vyvíjet. 
Technické znalosti musí být doplněny dalšími kompetencemi,  
dovednostmi a mezioborovými přesahy. Pro to vše je nezbytná intenzivní 
spolupráce státu a škol se zaměstnavateli tak, aby se nové dovednosti 
lidí dostávaly do reálného provozu v co nejkratší době. Co pro to mohou 
dělat samotné firmy a které nás mohou v tomto směru inspirovat?

3. EKONOMIKA A FINANCE
Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je jisté, že devizové intervence 
neskončí dříve než ve druhém čtvrtletí roku 2017. Za určitých podmínek 
by je ale Česká národní banka dokonce mohla ukončit až v roce 2018. 
Nebo naopak centrální banka všechny překvapí a nečekaně ukončí 
intervence mnohem dříve? Podle zjištění SP ČR je podíl zajištění proti 
kurzovému riziku mezi firmami nyní velmi nízký. Jaká rizika hrozí českým 
exportérům po ukončení tohoto kurzového závazku ČNB je jen jedním 
z aktuálních témat, kterými se bude tento blok zabývat.

4. EXPORT A MARKETING
Obchodní znalosti a dovednosti podpořené dobře zvolenými marketingo-
vými nástroji patří ve firemní sféře k největším slabinám českých výrobních 
společností. Zvládnutí celého řetězce, od vývoje až po přímou distribuci 
a odbyt výrobků, a tedy i možnost nastavit vyšší marži za svou produkci,  
není vůbec jednoduché. Je však stále více tuzemských firem, kterým se 
to daří. Vydejme se společně cestou těch, kteří díky své intuici vsadili 
na správnou kartu a zároveň se dokázali poučit z chyb vlastních i okolí.

PROGRAMOVÝ VÝBOR
 Oldřich Paclík

 ředitel Svazu strojírenské technologie
 Jiří Holoubek

 prezident Elektrotechnické asociace České republiky
 Jan Prokš

 ředitel Elektrotechnické asociace České republiky
 Blanka Markovičová

 vnější vztahy – mediální komunikace, Svaz strojírenské technologie
 David Vondrák

 manažer pro členskou základnu, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 Roman Dvořák

 šéfredaktor časopisu MM Průmyslové spektrum
 Aleš Pohl

 jednatel, Exponex s.r.o.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání:
Kongresové centrum České národní banky
Senovážné náměstí 30, 115 03 Praha 1

Termín konání:
21. – 22. 2. 2017

Doprava:
 Metrem do stanice Náměstí republiky – trasa B, 

 východ z metra směr Paladium.
 Tramvají do stanice Jindřišská.

Parkování:
 V podzemních garážích nákupního centra Paladium, 

 Náměstí republiky
 V podzemních garážích obchodního domu Kotva, 

 Náměstí republiky

SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer proběhne v prostorách Obecního domu Praha  
21. 2. 2017 od 18.00 hodin.
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