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Doprovodný program
přinese zajímavá témata

Zbývají poslední dny k získání zářijové slevy ve výši 30%!
Stačí pouze vyplnit registrační formulář.
Od října bude sleva již jen 20%.

Vyplnit registrační formulář

Přidejte se k zajímavým vystavovatelům

Zapojení Hospodářské komory ČR do příprav VVVI 2017
Od poloviny měsíce září probíhají aktivní jednání s představiteli Hospodářské komory ČR o podpoře VVVI 2017
formou účasti a spolupráce na jeho přípravě a realizaci. Tento fakt posouvá význam tohoto veletrhu a otevírá široké
možnosti pro prezentaci zúčastněných vystavovatelů a oslovení dalších významných potencionálních vystavovatelů
domácích i zahraničních. Více zde.

VIDA! - science centrum opět naší součástí
V bývalém pavilonu D brněnského výstaviště se nachází zábavní vědecký park „VIDA! - science centrum“, který na
ploše 5 000 m2 nabízí přes 150 interaktivních exponátů přispívajících k lepšímu porozumění světu kolem nás. VIDA!
nabídne i své prostory a exponáty především mladším návštěvníkům veletrhu a po velkém úspěchu z minulého ročníku
se zde opět bude konat zakončení zahajovacího dne veletrhu. Těšíme se na Vás.

Jak ochránit své nápady, vynálezy a novátorská řešení?
Ochrana know-how je samozřejmou součástí při VaVaI. Úřad průmyslového vlastnictví připravuje v rámci doprovodného programu VVVI 2017 sérii přednášek na téma Ochrana know-how v rámci strategie komercializace výsledků.
Nenechte si ujít tento program a zjistěte, co můžete udělat pro to, abyste nepřišli o odměnu za svůj nápad a za svou
tvůrčí práci.

Oslavme společně 20 let od prvního vydání časopisu MM průmyslové spektrum
První vydání českého MM Průmyslového spektra vyšlo v březnu 1997, od té doby se stal časopis nejčtenějším tuzemským
odborným periodikem z oblasti strojírenství. Oslava 20ti letého výročí založení časopisu proběhne v rámci VVVI
2017 v Brně. Více zde.

Podpořte mladé výzkumníky v sekci „Mladá věda“
O mladé nadějné a nadané vědce je velký zájem. To ukázal i první ročník VVVI 2017. Umožněte mladým vědcům
prezentovat jejich výzkum, myšlenky a nápady i na II. ročníku tohoto veletrhu. Vyberte si „svého“ vědce a podpořte
jeho účast na VVVI 2017. Spojte jméno Vaší společnosti se jménem některého z úspěšných mladých vědců, kteří byli
oceněni v rámci renomovaných českých i světových soutěží. Více zde.

Zúčastněte se konference Věda Výzkum Inovace 2017
V rámci Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 připravujeme konferenci Věda Výzkum Inovace 2017, která se
uskuteční ve dnech 1.-2.3.2017 v prostorách výstaviště BVV v Brně. Prezentujte svůj výzkum, novátorská a zajímavá
řešení v oblastech vědy a výzkumu, představte uplatnění získaných výsledků v praxi a najděte prostor pro jejich
interdisciplinární propojení. Více zde.

Seznamte se s možnostmi finanční podpory Vašeho VaVaI
Agentura pro podnikání a inovace se také bude podílet na přípravě doprovodného programu VVVI 2017. Formou
seminářů, prezentací, nebo workshopů představí možnosti finanční podpory VaVaI prostřednictvím OP Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. Více zde.

Včasnou registrací získáte:







20% slevu z ceny výstavní plochy.
Zveřejnění loga Vaší organizace s aktivním proklikem na www.vvvi.cz .
Uvedení Vaší organizace v katalogu vystavovatelů.
Možnost účasti v doprovodném programu.
Získávání všech aktuálních informací k VVVI 2017.
Zařazení do systému plánování schůzek.

4 možnosti, jak se na veletrhu prezentovat jsou:





výstavní expozicí,
účast na doprovodném programu,
příspěvek na konferenci,
propagační materiály.

Další informace najdete na www.vvvi.cz.
Pozvánka na VVVI 2017

Přihláška na VVVI 2017

Pokud máte nějaké otázky, napište na info@vvvi.cz zavolejte nám na +420 575 570 652.
Rádi vám odpovíme.
Ing. Martin Janča, Ph.D.
manažer veletrhu | +420 603 810 923 | janca@vvvi.cz
www.vvvi.cz
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