Prezentujte se
s úspěšnými
v oblasti vědy
a inovací.
www.vvvi.cz

28. 2. - 2. 3. 2017
Výstaviště Brno

B2B veletrh / workshopy / semináře / konference
vědecké panely / networking / inspirativní snídaně
OBOROVÉ
ČLENĚNÍ
 TECHNICKÉ
VĚDY  VĚDY
O NEŽIVÉ PŘÍRODĚ
28.
2. - 2.
3. 2017
na výstavišti
v Brně

 LÉKAŘSKÉ
A BIOLOGICKÉ VĚDY  SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY  ZEMĚDĚLSKÉ A BIOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY  FINANCOVÁNÍ VAV  NEFINANČNÍ PODPORA VAV
 INOVÁTOŘI A VLASTNÍCI KNOW-HOW  PODNIKATELÉ A APLIKÁTOŘI

Příležitost pro vystavovatele VVVI 2017
VÝZKUMNÍCI:
-

-

Prezentovat výsledky a projekty VaV
Nabídnout transfer svých znalostí
Komunikovat napříč vědními obory
Nabídnout své schopnosti a kapacity
Získat nové kontakty
Motivovat své následovníky
Získat nové spolupracovníky a studenty
Posílit atraktivitu oboru

MLADÍ VĚDCI:
-

APLIKAČNÍ FIRMY:



PODPOROVATELÉ VaVaI:



Prezentovat své projekty
Získat inspiraci pro svůj další profesní rozvoj
Navázat spolupráci v oboru, i interdisciplinárně
Získat podporu pro svou další činnost
Absolvovat přímá setkání s osobnostmi
Podpořit svůj StartUp projekt
Dostat ve známost svou osobu a svou práci
Konzultovat svou činnost a výsledky s odborníky

-



Prezentovat svůj inovační potenciál
Získat nové odborníky pro své projekty
Navázat nové kontakty
Získat inspiraci pro nové projekty
Konzultovat s odborníky řešenou problematiku
Přivést ke svému oboru novou krev
Získat nové spolupracovníky a zaměstnance
Posílit svou image



Prezentovat možnosti podpory VaVaI
Informovat o své činnosti a nabídnout své služby
Získat podněty pro svou další činnost
Spoluutvářet doprovodný program VVVI
Posílit atraktivitu technických oborů mladým
Seznámit se se zajímavými projekty
Identifikovat potřeby skupin hodných podpory
Iniciovat diskusi na aktuální témata

Základní možnosti
prezentace na veletrhu
1.

Výstavní expozice

Představte svou práci ostatním ve vlastním stánku
jako vystavovatel.

2.

Účast na doprovodném programu

Uspořádejte pro návštěvníky přednášku nebo seminář.
Místo v doprovodném programu si doporučujeme včas rezervovat.

3.

Příspěvek na konferenci

Vystupte se svým příspěvkem na konferenci a publikujte
v elektronickém sborníku s ISBN.

4.

Chci se zaregistrovat.

Napište na info@vvvi.cz
a zamluvte si místo v programu.

Napište na konference@vvvi.cz
a zamluvte si vystoupení
na konferenci.

Propagační materiály

Chcete využít dalších možností, nebo nemáte čas na veletrh
přijet osobně? Na akci můžete mít své propagační panely, plachty,
letáky u vstupu nebo vizitky na pozvánce na veletrh.

Napište na info@vvvi.cz
a domluvte se na prezentaci
propagačních materiálů.

Další informace najdete na www.vvvi.cz.
Pokud máte nějaké otázky, zavolejte nám na +420 575 570 652 nebo na +420 603 810 923.
Rádi vám odpovíme.
S úctou
Ing. Martin Janča, Ph.D.
manažer
veletrhu | +420 603 810 923 | janca@vvvi.cz
Hlavní partneři
www.vvvi.cz
Záštita

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 podporují:
Hlavní partneři
Záštita
Partneři

Vyslovili podporu
Hlavní mediální partner
Mediální partneři

Partneři

www.vvvi.cz

