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veletrhy a konference

Otevření s ikonou virtuální reality 
Jaronem Lanierem

První vrcholnou událostí dne Take-off 
Monday bude slavnostní otevření, kde před-
nese zahajovací řeč Jaron Lanier, který je po-
važován za „ikonu vituální reality“ a součas-
ně za jednoho z největších kritiků internetu 
a sociálních sítí. Americký umělec, spisova-
tel a podnikatel (zakladatel společnosti VPL 
Research), jenž nyní pracuje ve výzkumu 
společnosti Microsoft, byl na základě funda-
mentální kritiky obchodních modelů velkých 
internetových firem vyznamenán mírovou ce-
nou německých knihkupců (Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels; 2014). 

Future Work Forum se zabývá scénáři 
pro práci budoucnosti 

Během fóra Future Work Forum se bude 
diskutovat o otázce, jak lze využít šance 
digitalizace pro ekonomiku a práci a sou-
časně odstranit obavy ze ztráty pracovní-
ho místa a kvalifikace. Diskuse se zde zú-
častní kromě jiných Christiane Bennerová, 
místopředsedkyně odborové organizace IG 
Metall, a prof. Dieter Spath, prezident ně-
mecké Národní akademie vědy a techni-
ky acatech.

CEBIT 2018: Take-off Monday s bohatým 
konferenčním programem

Komu přináší digitalizace užitek?

Dalším bodem programu Take-off Mon-
day je CEBIT Executive Talk. Akce bude 
věnována především otázce, jak lze využí-
vat stále výkonnější digitální technologie pro 
hospodářský růst a blahobyt a současně po-
silovat sociální soudržnost. Budou zde hovo-
řit kromě jiných prezident Spolkového sva-
zu německého průmyslu BDI prof. Dieter 
Kempf, prezident Fraunhoferovy společnosti 
prof. Reimund Neugebauer a Frank Riemen-
sperger, předseda managementu společnosti 
Accenture, poskytující odborné služby v ob-
lasti strategií, poradenství, digitálních tech-
nologií, technologických služeb a podpory 
podnikových procesů.

Plánují se i další fóra a diskuse na téma 
digitalizace s významnými zástupci hospo-
dářství a politiky. 

 

Podmínky účasti na veletrhu CEBIT 
v pondělí

Kdo se chce zúčastnit konferencí Take-off 
Monday, musí mít platnou permanentní vstu-
penku na veletrh CEBIT. Kromě toho je třeba, 
aby se každý účastník na příslušnou akci pře-
dem přihlásil. Registrace je možná od března na 
webové stránce veletrhu CEBIT: www.cebit.de. 

Účast na CEBIT Welcome Night v 18 ho-
din v hale č. 11 je jen pro pozvané hosty. Vý-
stavní haly a d!campus se otevírají až v úte-
rý 12. června.

(Deutsche Messe AG)

Nový veletrh CEBIT (11. až 15. června 2018, Hannover) začne v pondělí 11. června pou-
tavým konferenčním dnem. Veletržní haly se otevřou v úterý 12. června. Take-off Mon-
day nabídne vynikající program, ve kterém vystoupí významní odborníci na téma digi-
talizace. Konference se bude konat v kongresovém středisku Convention Centre na vý-
stavišti a Welcome Night se uskuteční večer v hale č. 11.

O veletrhu CEBIT 

CEBIT 2018 – Byznys, kontakty a nové 
myšlenky. Akce, kterou tvoří veletrh, kon-
ference a networking-event, umožňuje cel-
kový pohled na digitalizaci firem, veřejné 
správy a společnosti. Na veletržní platfor-
mě „d!economy“ naleznou profesionálové 
oboru IT a manažeři z podniků, veřejného 
sektoru a obchodu všechno, co je nutné 
k digitalizaci ekonomiky a veřejné sprá-
vy. Veletržní akce d!tec se obrací na vý-
vojáře softwaru. Start-upy zde předvedou 
disruptivní obchodní modely a vědci uká-
žou technologie blízké i vzdálenější bu-
doucnosti. Na konferenčních pódiích d!talk 
budou hovořit vizionáři, kreativní osob-
nosti a experti z celého světa. Emocionál-
ním jádrem veletrhu CEBIT je d!campus, 
který nabídne místo pro networking s pří-
jemnou atmosférou, živou hudbou a stánky 
s občerstvením. CEBIT představí digitální 
transformaci nově – ale jedno zůstává: pů-
jde o obchod a kontakty. CEBIT 2018 začí-
ná v pondělí 11. června konferencí a dnem 
pro média, výstava začíná v úterý 12. červ-
na. Veletržní haly budou otevřené od úte-
rý do čtvrtka od 10 do 19 hodin, d!campus 
do 23 hodin a v pátek bude CEBIT otevřen 
od 10 do 17 hodin.
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y   Czech Raildays 2018 
v Ostravě

Nákladové nádraží v Ostravě se stane 
ve dnech 19. až 21. června 2018 již tradič-
ně dějištěm veletrhu drážní techniky Czech 
Raildays. Veletrh představí jak dodavate-
le kolejových vozidel a jejich dílů (Alstom 
Transport, Siemens, SKD Trade aj.), tak 
i firmy, které budují a provozují dopravní 
cesty (Traťová strojní společnost, SŽDC, 
Vítkovice Doprava, Swietelsky Rail atd.). 
Vzhledem ke značným požadavkům na bez-
pečnost a spolehlivost kolejové dopravy je 

tento obor také velmi zajímavý pro dodava-
tele automatizační, měřicí a informační tech-
niky; ti pravidelně využívají příležitost před-
stavit se na tomto specializovaném veletrhu. 
Letos na výstavišti Czech Raildays v Ostra-
vě návštěvníci najdou mimo jiné společnos-
ti AMiT, Cressto, Elvac, Mesit, Mikroelekt-
ronika, Roste Trade, Sensit, Starmon, Turck 
a UniControls.

V doprovodném programu zaujme od-
borníky třídenní konference Česká želez-
nice v epoše 4.0. Konference se bude konat 
od 18. do 20. června v hotelu Clarion v Os-
travě a přednášky budou zařazeny do tří sa-
mostatných sekcí: Nákladní doprava, Dál-

ková osobní doprava a Regionální osob-
ní doprava. Cílem konference je ukázat 
cesty ke zvýšení podílu železnice na pře-
pravním trhu.

Na veletrh Czech Raildays je nestylo-
vější dorazit vlakem. České dráhy nabíze-
jí zpáteční jízdenku VLAK+ Czech Rail-
days se slevou 50 %. Za cestu z kterékoliv 
stanice v ČR do stanic Ostrava hl. n. nebo 
Ostrava Svinov zaplatí cestující obyčejné 
jízdné, zpět pojede zdarma. Jedinou pod-
mínkou je nechat jízdenku orazítkovat v po-
kladně veletrhu.

Podrobnosti o veletrhu jsou uvedeny na 
www.railvolution.net/czechraildays. (ev)


