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PROČ NA VELETRHU VĚDA VÝZKUM INOVACE NEMŮŽETE CHYBĚT?
Nejrychleji rostoucí veletrh v ČR
Při posledním ročníku se uskutečnilo 5 stěžejních tematických konferencí, na kterých vystoupilo
63 odborníků z výzkumné, podnikatelské a veřejné sféry.
Během 3 dnů veletrhu bylo uspořádáno 39 seminářů a workshopů.
Na veletrhu se představilo téměř 150 vystavovatelů a navštívilo jej bez mála 4 tisícovky návštěvníků.
Jelikož byla tato účast v porovnání s prvním ročníkem téměř dvojnásobná, pro III. ročník očekáváme
opět dvojnásobný nárůst statistik!
Více viz. tisková zpráva ZDE.

Ukažte se!
Hledáte nové partnery z řad univerzit, výzkumných organizací či jiných firem
pro rozvoj Vašich produktů a služeb?
Uvítali byste příležitost prezentovat své inovativní produkty
a oblast Vaší činnosti odborné i široké veřejnosti?
Hledáte zaměstnance, specialisty, studenty, doktorandy
či absolventy pro Vaši společnost?
Zajímají Vás výsledky VaV z různých vědních oborů?
Hledáte nové nápady při řešení Vašich projektů?
Záleží Vám na dalším směřování České republiky v oblasti VaVaI?
V případě, že jste alespoň jednou odpověděli ano, Veletrh Věda Výzkum Inovace je právě to, co potřebujete.

Žhavá témata
Inspirujte se od těch nejlepších! Zúčastněte se Veletrhu Věda Výzkum Inovace a užijte si bohatý
doprovodný program, příklady uplatnění výsledků VaV v praxi, zkušenosti předních českých
i zahraničních odborníků a lídrů trhu napříč různými vědnými obory.

Nové obchodní kontakty
Kromě inspirace získejte také řadu nových kontaktů a utužte ty stávající. Vyměňte si vizitky s ostatními
vystavovateli na stáncích a seznamujte se s účastníky během celého dne, například prostřednictvím
organizovaných B2B schůzek. Zúčastněte se slavnostního večera pro VIP (součástí zahajovacího dne),
kde při sklence dobrého vína utužte nové vztahy a proberte množství nových informací získaných na veletrhu.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ VELMI DYNAMICKY ROSTOUCÍHO VELETRHU!
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PRÁVĚ PRO VÁS JSME PŘICHYSTALI UCELENOU NABÍDKU, KTERÁ
OBSAHUJE VŠE POTŘEBNÉ K PREZENTACI NA VELETRHU A TO ZA
ZVÝHODNĚNOU CENU 28.950,- Kč + DPH.
NABÍDKA OBSAHUJE
Účastnický poplatek v ceně 3.000,- Kč.
Povinné pojištění odpovědnosti za škodu v ceně 500,- Kč.
9 m2 výstavní plochy v ceně 21.150,- Kč (dle aktuálně zvýhodněné ceny).
20-ti minutovou prezentaci na workgroupovém místě v ceně 2.500,- Kč .
2x VIP vstupenky na zahajovací den veletrhu v ceně 900,- Kč/ks (cena pro veřejnost 2.000,- Kč/ks).

K TOMU ZDARMA ZÍSKÁTE
Další 2 kusy VIP vstupenek (dle objednané plochy = 1ks za každé 4 m2).
Zařazení do systému B2B schůzek.
Zápis do katalogu účastníků veletrhu.
Montážní a vystavovatelské průkazy dle potřeby (nejedná se o VIP vstupenky).
10 volných vstupenek pro návštěvníky na 2. nebo 3. den veletrhu (v hodnotě 1.500,-Kč).
Základní prezentaci vystavovatele v rámci komunikační kampaně, dle výběru:
Vlastní média, Web VVVI, Soc. sítě VVVI – facebook, Twitter, YouTube, Google+, e-zin VVVI ;
měsíčník, e-zin VVVI speciál tematicky zaměřený ( 2/2018 – robotika, nanotechnologie,
3/2018 – lasery a fotonika) ; Sdílená/získaná média - spřízněné weby a sociální sítě (inzerce, PR) ;
Koupená média – v rámci mediálního partnerství, …

Přihlášku naleznete zde.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA VVVI 2018.
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PŘÍPADĚ
ZÁJMU MÁTE TAKÉ MOŽNOST DOOBJEDNAT SI TYPOVOU
V případě zájmu máte také možnost doobjednat si typovou výstavbu stánku na klíč:
VÝSTAVBU STÁNKU NA KLÍČ
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