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Semináře pro inženýry
Projekt Semináře pro inženýry připravovaný týmem společnosti Trade Media
International přináší jedinečnou možnost prezentovat řešení a investiční celky žádané
cílové skupině – zástupcům průmyslových výrobních podniků. Na našich akcích
propojujeme trhy dodavatelů a odběratelů v jednotlivých průmyslových odvětvích.
Jedná se o unikátní setkání, na kterých se střetávají pracovníci z průmyslové
výroby, dodavatelé řešení nebo zástupci oborových organizací, aby si předali cenné
informace, utužili obchodních vztahy a vytvářeli nové kontakty.

Mediakit 2018

Program seminářů doplňují vystoupení zástupců oborových organizací a výrobních
provozů. Pracujeme s obsahem, neopomínáme proto zařazovat nezávislé přednášky
a konkrétní případové studie. Všechny konference jsou doplněny výstavkami, které
nabízejí možnost individuálního jednání a kontaktu.
Na všech našich akcích nabízíme různé formy partnerství, podrobnosti o možnostech
partnerství naleznete dále v textu.
Nejraději vše řešíme individuálně a rádi vám sestavíme nabídku na míru.
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Kalendář akcí 2018
Název akce

Termín

Trendy v robotizaci a automatizaci

31. 1.–1. 2. Brno

Úspory v průmyslu

28. 2.

Ostrava

Údržba a diagnostika

21. 3.

Brno

Inteligentní budovy

21. 3.

Brno

Stlačený vzduch

17. 4.

Praha

EX prostředí

15. 5.

Brno

22.–23. 5.

Brno

Digitální výroba

Mediakit 2018

Místo konání

Moderní technologie pro potravinářský průmysl

18. 9.

Olomouc

Moderní technologie pro farmaceutický průmysl

19. 9.

Olomouc

Fórum údržby

3. 10.

Brno

Bezpečnost v průmyslu

31. 10.

Brno

Modernizace, automatizace a údržba v plastikářském průmyslu

15. 11.

Brno

Automatizácia v priemysle – Slovensko

21. 11.

Martin
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Kalendář akcí 2018
Trendy v robotizaci a automatizaci
31. 1.–1. 2. 2018, Brno
Tradiční konference zaměřená na trendy v zavádění robotů do výroby se bude opět konat v Brně. Jedná se
o dvoudenní konferenci doplněnou výstavkami, reálnými ukázkami aplikací a robotů na jednom místě.
První den konference proběhne odborný program, který bude zaměřen na diskuze a odborné přednášky
z oblasti využití a zavádění robotů do výroby. Hlavními tématy prvního dne konference budou:
• Roboty v Továrnách 4.0 – současné trendy v robotizaci a přidružené automatizaci
• Robotické projekty – příklady nedávných implementací
• Robot a člověk
• Vize a budoucnost průmyslové robotizace
Druhý den bude zaměřen partnersky a nabídne přehled dostupných technologií, aplikací, komponent a novinek
v oblasti zavádění či využití průmyslových robotů ve výrobě.

Úspory v průmyslu
28. 2. 2018, Ostrava
Oblíbený seminář, letos znovu v Ostravě, bude přehledem tipů na zefektivnění výrobních procesů a aspektů
souvisejících s výrobou a s nimi spojeným šetřením výrobních nákladů. Účastníci se mohou těšit na zajímavé,
mnohdy i překvapivé nápady, které nemusejí nutně znamenat zdlouhavé realizace nebo závratné investice.
Hlavním tématem budou návrhy na úspory energií, ale také šetření vodou či inovace logistických procesů.

Údržba a diagnostika
21. 3. 2018, Brno
Tradiční seminář se letos opět uskuteční v rámci veletrhu AMPER na brněnském výstavišti. Na realizaci tohoto
semináře tradičně spolupracujeme s Asociací technických diagnostiků ČR. Hlavními tématy budou údržba, měření,
diagnostika a monitorování ve výrobních provozech.

Inteligentní budovy
21. 3. 2018, Brno
Druhý ročník semináře, který se bude věnovat novým technologiím v projektování inteligentních budov
proběhne v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER. Mezi hlavní témata budou patřit například chytré
elektroinstalace, Big Data a jejich využití, Internet věcí a jeho využitelnost v inteligentních budovách.

Mediakit 2018
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Kalendář akcí 2018
Stlačený vzduch
17. 4. 2018, Praha
Teprve druhý ročník této akce se loni těšil velké oblibě, a proto jej letos chceme zopakovat, tentokrát v Praze.
Hlavními tématy bude získávání, distribuce a využití stlačeného vzduchu. Stěžejními tématy jsou kompresory,
kompresorovny, měření netěsností, eliminace úniků v rozvodech, odstranění úniků, sušení stlačeného vzduchu,
odváděče kondenzátu, regulace a měření úniků, audit stlačeného vzduchu, využití řídicího systému či údržba.

EX prostředí
15. 5. 2018, Brno
Seminář EX prostředí realizujeme s expertní společností IHAS, která se specializuje na protivýbuchovou ochranu,
legislativu a problematiku okolo certifikací ATEX. Na tomto specializovaném semináři budou zodpovězeny vaše
individuální dotazy, proběhne zde diskuze na aktuální témata a výklady účinkujících bývají doplněny videoukázkami.
Tradičně se budeme věnovat problematice legislativních požadavků, hodnocení rizik a požadavků na zařízení
v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo trendům v zajištění protivýbuchové ochrany.

Digitální výroba
22.–23. 5. 2018, Brno
Dvoudenní konference bude zaměřená na novinky a trendy v souladu s chytrou výrobou 4.0. Zastoupení na akci
bude mít také automotive, kterému bude věnován celý den.
Hlavním cílem bude směřovat ke konkrétním možnostem řešení a na případových studiích avizovat, jaká
opatření lze ve výrobních firmách sledovat, zda vůbec firmy o tuto problematiku jeví zájem a jak nebo jestli se
připravují. Představeny budou konkrétní a inovativní řešení, jejich implementace a možnosti dodání.

Moderní technologie pro potravinářský průmysl
18. 9. 2018, Olomouc
Tradiční akce určená výrobcům a zpracovatelům z oblasti potravinářství, výroby krmiv, doplňků stravy apod.
Na konferenci budou tradičně diskutovány a představeny trendy v oblasti průmyslové výroby potravin, dostupné
technologie a příklady implementace inovací do výrobních podniků.

Mediakit 2018
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Kalendář akcí 2018
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
19. 9. 2018, Olomouc
Ojedinělá konference určená pracovníkům výroby z oboru výroby, zpracování a distribuce léčiv a léčivých látek.
Představeny budou technologie určené do provozů náročných z hlediska hygieny, prašnosti či nebezpečí výbuchu.
Představeny budou příklady implementací a inovací ve výrobních provozech.

Fórum údržby
3. 10. 2018, Brno – veletrh MSV
Fórum údržby proběhne v rámci doprovodného programu při veletrhu MSV a bude určen všem technickým a řídícím
pracovníkům ve výrobě nebo úseku údržby. Také tento obor zaznamená výrazný rozvoj v oblasti digitalizace, sběru
dat či predikce, akce proto dostupné možnosti či řešení pro snadnější a efektivnější řízení a plánování údržby provozů.

Bezpečnost v průmyslu
31. 10. 2018, Brno
Seminář určený všem pracovníkům výroby, zejména pak řídícím pracovníkům, se opět soustředí na strojní bezpečnost,
bezpečnost procesů a lidí. Posluchači se seznámí s legislativou, obecnými požadavky na uživatele i výrobce průmyslových
strojů, dále získají poznatky v oblasti posouzení a analýzy rizik, zajištění strojní bezpečnosti a samozřejmostí budou
i příklady bezpečnostních opatření a ukázky z praxe.

Automatizace, modernizace a údržba v plastikářském průmyslu
15. 11. 2018, Zlín
Tradiční seminář budeme znovu realizovat v centru plastikářské a gumárenské výroby, tedy ve Zlínském kraji. Věnovat
se budeme dostupným technologiím pro oblast výroby a zpracování plastů či kompozit, které doplní přehled novinek
také pro segment údržby.

AUTOMATIZÁCIA V PRIEMYSLE
21. 11. 2018, Martin
Třetí ročník akce věnované trendům v automatizaci se uskuteční opět na Slovensku. Věnovat se budeme možnostem
v oblasti automatizace, modernizace a údržby ve výrobních provozech. Nastíněny budou možnosti průmyslového
řízení, vystoupí dodavatelé technologií v segmentu automatizace, systémoví integrátoři apod.
Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – strojírenství,
automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod. Zveme zástupce bezpečnostních úseků,
výrobních úseků – výrobní, technické ředitele, ředitelé IT úseků, top management, jednatele, investiční ředitele, apod.

Mediakit 2018
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Možnosti partnerství na konferencích a ceník
Díky získaným znalostem a spoluprací s odborníky z oboru
jsme schopni připravovat akce, které vytváří pevné zázemí pro
předávání cenných informací, utužování obchodních vztahů
a také vytváření nových kontaktů. Vybíráme přednášky zajímavé
a inspirativní, snažíme se zařazovat případové studie z praxe
a veškeré výklady doplňovat výstavkami, které poskytují možnost
individuálního jednání a osobního setkání přímo s produkty.
Aktuálně vám můžeme nabídnout spolupráci formou partnerství
s možností prezentovat dodávaná řešení a oslovit tak potenciální
zákazníky. Níže uvádíme přehled plnění, které jsme z naší strany
schopni poskytnout a orientační ceny.

Partnerství na konferenci

Zlaté

Stříbrné

Bronzové

Odborná přednáška v oficiálním programu
konference

X

X

X

Možnost přizvání vlastního zákazníka k představení
firemního řešení v praxi

X

X

Poskytnutí výstavního prostoru

X

X

Umístění loga partnera na oficiálních materiálech
semináře

X

X

X

Vložení prezentace a elektronických propagačních
materiálů na USB disk

X

X

X

Přímá distribuce tištěných materiálů posluchačům

X

X

Možnost použít tašky, propisky a bloky s logem firmy

X

Distribuce tištěných materiálů formou volného
odběru

Mediakit 2018

X

Umístění reklamního roll-upu partnera v místě konání
konference

X

Umístění článku a banneru na web jednoho z našich
časopisů (dle tématu)

X

Získání seznamu posluchačů předem a možnost
domluvení schůzky na konferenci

X
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X
X

X

Seznam všech zúčastněných firem včetně kontaktních
údajů

Orientační cena partnerství, CZK bez DPH

Partner

55 000

X

X

X

45 000

25 000 až
30 000

15 000

Možnosti partnerství NA SEMINÁŘÍCH a ceník
Partnerství na semináři

Zlaté

Stříbrné

Bronzové

Odborná přednáška v oficiálním programu semináře

X

X

X

Poskytnutí výstavního prostoru

X

X

Umístění loga partnera na oficiálních materiálech
semináře

X

X

X

Vložení prezentace a elektronických propagačních
materiálů na USB disk

X

X

X

Přímá distribuce tištěných materiálů posluchačům

X

X

Možnost použít tašky, propisky a bloky s logem firmy

X

Distribuce tištěných materiálů formou volného
odběru
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X

Umístění reklamního roll-upu partnera v místě konání
konference

X

Umístění článku a banneru na web jednoho z našich
časopisů (dle tématu)

X
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X
X

X

Seznam všech zúčastněných firem včetně kontaktních
údajů

Orientační cena partnerství, CZK bez DPH

Partner

35 000

X

X

X

25 000

15 000 až
20 000

12 000

Akce na míru
Máte zájem pro své zákazníky uspořádat seminář nebo
rovnou celou konferenci, na které byste je seznámili s novinkami
ve vašem portfoliu, ale nemáte čas zabývat se organizací a s ní
spojenou agendou? Přesně proto je zde naše služba „Semináře
na míru“, dle vašich požadavků zorganizujeme celou akci za vás,
ať už se jedná o jeden seminář či sérií školení.
Dle vašich požadavků jsme schopni převzít organizační část
akce, zajistíme přípravu doprovodného programu či exkurze,
navíc jsme schopni zajistit i marketingovou a grafickou podporu
(navazování mediálních partnerství, tiskové zprávy, inzerce,
fotoreporty, videoreporty apod.).

Mediakit 2018
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Webináře
Webinář pro inženýry – tematické on-line konverzace
moderované naším redakčním a organizačním týmem.
Každý měsíc vybíráme nejaktuálnější témata, která tímto
ojedinělým produktem na českém průmyslovém trhu
prezentujeme. Toto rozšíření našich tradičních seminářů si
klade za cíl umožnit virtuální setkání posluchačů a dodavatelů
technologií a prezentaci novinek na vybrané téma, aniž byste
museli opouštět podnik.
Přeci jen – čas jsou peníze!

ON-LINE SEMINÁŘE
VARIANTA 1: Sponzorství
redakčního webináře
• 30 sekundové reklamní video
v průběhu webináře
• Kontaktní údaje na všechny
přihlášené posluchače
• Logo ve všech propagačních
kanálech k webináři
• Odborná přednáška během
webináře
• Možnost ovlivnit obsah webináře –
diskuse k tématům
• Délka prezentace 20 minut
• Maximum 3 komerční řečníci
• Účast v závěrečné diskusi
Časové rozpětí celkem: 10.00–11.30
nebo 14.00–15.30

VARINATA 2: One-on-One webináře
• 1 sponzor
• 1 téma
• 1 expert prezentující za společnost
• 1 minutové komerční video během
webináře
• Kontaktní údaje na všechny
přihlášené posluchače
• Logo ve všech propagačních
kanálech k webináři
• 1 stránková inzerce k webináře
(vybraný časopis)
• Maximální čas prezentace
45 minut

VARIANTA 3: Customizovaný
sponzorský webinář
• 1 sponzor
• 1 a více témat
• Až 3 prezentéři
• 2 video reklamní spoty
• Kontaktní údaje na všechny
přihlášené posluchače
• Logo ve všech propagačních
kanálech k webináři
• 1 stránková inzerce k webináři
(vybraný časopis
• Maximální délka prezentace
90 minut
* POZNÁMKA: Všechny webináře
budou archivovány po dobu 1 roku.

Nahlédněte do celého archivu webinářů na našem YouTube kanále!
Mediakit 2018
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Veletržní komentované prohlídky
Komentované prohlídky jsou moderním způsobem návštěvy
veletrhu a přináší aktuální přehled vystavovaných novinek
a praktických ukázek. To vše na místě a bez čekání, díky expertovi
na každém stánku, který je připraven podat informace rychle
a uceleně. Komentované prohlídky jsou navíc rozděleny dle témat
pro zájemce o údržbu, automatizaci či robotiku.

Tento nový koncept
návštěvy veletrhu jsme již
vyzkoušeli na veletrhu AMPER
a veletrhu MSV

Mediakit 2018
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zpětná vazba a spolupráce
Akce byla skvělá jako vždy, našel jsem velké množství inspirací
pro další práci a potkal zajímavé lidi.
Akce byla výborná a velmi dobře organizovaná.
Dobrá byla diskuse mezi účastníky o praktických situacích.
Konferenci jsme vyhodnotili jako nejlepší ze všech tří, kterých
jsme se zúčastnili. Z vaší strany bylo vše bezchybné, jako vždy.
Co máte plně ve svých rukou, tj. organizace akce, time
management přednášek, catering, atd. se Vám povedlo opět
skvěle. Chválím.

Mediakit 2018
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Organizační zajištění akcí:
Tereza Chwastková
Event Manager
+420 773 277 506
Tereza.Chwastkova@trademedia.cz
Partnerství na konferencích
Lukáš Smelík
Jana Morcinková
Sales manager
Sales Manager
+420 777 793 393
+420 731 127 618
Jana.Morcinkova@trademedia.cz
Lukas.Smelik@trademedia.cz
Karolína Ferencová
Junior Account Manager
+420 734 875 668
Karolina.Ferencova@trademedia.cz

www.konference-tmi.cz

www.vseoprumyslu.cz

