
APPL Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních frekvenčních měničů BigBow - senzor pro tenisovou raketu 
Opravárna – internetová platforma pro všechny opravy Softrade.cz SAZKAmobil Otevřené inovace – Inovace2 Inteli-
gentní bezpečnostní osvětlení OK PORUCE.cz Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do učeben prvního 
stupně základních škol CBRE Zasedačka roku  Emaily hlavou Školský portál Krokový motor s rotačním pláštěm Dvoudo-
bý motor Recyklační zařízení Bezkontaktní Liberec Voot Obchodní dům s cloudy Bestonline.cz Fastrepro Zavedení 
hodnocení ekoinovací v ČR Projekt "MHD zdarma" Minutový networking Zařízení pro zabránění znečišťování veřej-
ných komunikací Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík Odstranění virů - bezpečněníší Internet Karaodyn, 
nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků RC sekačka Systém podlahového a obkladového krytí 
Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. online strizna Přepravka na kelímky Generátor Energetická 
úspora Léčba závislostí Harvest Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a skupiny firem v oblasti 
financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. Mluvící spárovačka 
Knauf Zdravotně postižený pomáhá zdravotně postiženému Pragulic Pohybový závitový mechanizmus (PZM) travel 
systém TRITON Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh Mobilní aquaponický systém Sečteno - účet-
nictví pro 21. století Pracovna v parku BeWooden Popisovač, který nikdy nevyschne. Freshbedýnky Práce z domu For 
you BPSM tool Vřetenový žací stroj Blindshell Mentem – brain training, z.s. POS-Ca (POSCa) Propustek s deformační 
zónou Dentapreg MESH solární odsolovací stanice Sdílené tarify pro mobilní internet Vynález Kornetka / reklamní 
médium inCity Cider Kingswood DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA StressLocator People in Safety 
GanTop myAVIS NG -  revoluční mobilní informační systém Chytrá domácnost na dotek indoorGPS OPEN LEARNING 
Industrial Upcycling Letecký karbon, Aircraft carbon 
p control Provázení pěstounů Lepší Místo Jukees - virtuální jukebox Čáp - Stěhovací servis primaERP Time Tracking 
Kabelová chránička Mediační vyjednávání SOSCABLIKIT Motúčko Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru 
– digitální hladinoměr Český crowdfundingový portál Hithit.cz AtomTrace technologie LIBS - Atomizujeme svět! Kaviár 
přátelský k jeseterům Univerzální řezák plošných materiálů
Zavedení jednotné standardizované dopravní karty ODISky Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou Snímač MAGIC BOX – nová interaktivní učební 
pomůcka pro nejmenší děti Comecross – Váš kompas při networkingu Svítidla bez vodičů Self-Inflating Tire Observatoř 
Fluoroalkylační činidla pro nové léky a materiály VITAKARTA Online Hedurio SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř) Lifta-
go – Otevřený trh městské dopravy Virtual2Assist CleverAnalytics KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory DNA 
samoprevence LADYBAG Voda z kejdy Chytrá stěna Permanentní sledování rizikového pacienta Budweiser Budvar 
B:CRYO Portál jsns.cz WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy. Rekola MŮŽEŠ PODNIKAT Nanosuit 
Ironing Ladies Zdravé tapety Posilovací válec DGTamper GEOTERMICKÉ JÍMAČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Levebee.-
com / Včelka.cz APPL Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních frekvenčních měničů BigBow - senzor pro 
tenisovou raketu Opravárna – internetová platforma pro všechny opravy Softrade.cz SAZKAmobil Otevřené inovace – 
Inovace2 Inteligentní bezpečnostní osvětlení OK PORUCE.cz Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do 
učeben prvního stupně základních škol CBRE Zasedačka roku  Emaily hlavou Školský portál Krokový motor s rotačním 
pláštěm Dvoudobý motor Recyklační zařízení Bezkontaktní Liberec Voot Obchodní dům s cloudy Bestonline.cz Fastre-
pro Zavedení hodnocení ekoinovací v ČR Projekt "MHD zdarma" Minutový networking Zařízení pro zabránění znečišťo-
vání veřejných komunikací Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík Odstranění virů - bezpečněníší Internet Kara-
odyn, nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků RC sekačka Systém podlahového a obkladového 
krytí Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. online strizna Přepravka na kelímky Generátor Ener-
getická úspora Léčba závislostí Harvest Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a skupiny firem v 
oblasti financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. Mluvící spáro-
vačka Knauf Zdravotně postižený pomáhá zdravotně postiženému Pragulic Pohybový závitový mechanizmus (PZM) 
travel systém TRITON Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh Mobilní aquaponický systém Sečteno 
- účetnictví pro 21. století Pracovna v parku BeWooden Popisovač, který nikdy nevyschne. Freshbedýnky Práce z domu 
For you BPSM tool Vřetenový žací stroj Blindshell Mentem – brain training, z.s. POS-Ca (POSCa) Propustek s deformační 
zónou Dentapreg MESH solární odsolovací stanice Sdílené tarify pro mobilní internet Vynález Kornetka / reklamní 
médium inCity Cider Kingswood DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA StressLocator People in Safety 
GanTop myAVIS NG -  revoluční mobilní informační systém Chytrá domácnost na dotek indoorGPS OPEN LEARNING 
Industrial Upcycling Letecký karbon, Aircraft carbon 
p control Provázení pěstounů Lepší Místo Jukees - virtuální jukebox Čáp - Stěhovací servis primaERP Time Tracking 
Kabelová chránička Mediační vyjednávání SOSCABLIKIT Motúčko Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru 
– digitální hladinoměr Český crowdfundingový portál Hithit.cz AtomTrace technologie LIBS - Atomizujeme svět! Kaviár 
přátelský k jeseterům Univerzální řezák plošných materiálů
Zavedení jednotné standardizované dopravní karty ODISky Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou Snímač MAGIC BOX – nová interaktivní učební 
pomůcka pro nejmenší děti Comecross – Váš kompas při networkingu Svítidla bez vodičů Self-Inflating Tire Observatoř 
Fluoroalkylační činidla pro nové léky a materiály VITAKARTA Online Hedurio SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř) Lifta-
go – Otevřený trh městské dopravy Virtual2Assist CleverAnalytics KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory DNA 
samoprevence LADYBAG Voda z kejdy Chytrá stěna Permanentní sledování rizikového pacienta Budweiser Budvar 
B:CRYO Portál jsns.cz WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy. Rekola MŮŽEŠ PODNIKAT Nanosuit 

místo,
kde se z nápadů 
stávají obchodní 

příležitosti 

4. ROČNÍK

27. 3. 2015
Národní technická
knihovna, Praha

novése přihlásit
na Festival? TYY

 DO SOUTĚŽE ČESKÁ INOVACE 2014 JE PŘIHLÁŠENO 

PŘIJĎTE NA FESTIVAL, I VÁŠ HLAS ROZHODNE O TOM, 
KDO SE STANE ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM.

Inovační nápad
jednotlivci, studenti nebo studentské týmy,
kteří jsou teprve ve fázi nápadu, myšlenky 
a potřebují pomoci s její realizací

• Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do učeben prvního 
stupně základních škol • Zavedení hodnocení ekoinovací v ČR • Systém 
podlahového a obkladového krytí • Mobilní aquaponický systém • Kaviár 
přátelský k jeseterům • Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík • 
Karaodyn, nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků
• BeWooden • Zařízení pro zabránění znečišťování veřejných komunikací • 
Propustek s deformační zónou • Solární odsolovací stanice • Inteligentní 
bezpečnostní osvětlení OK • Odstranění virů - bezpečnější Internet • 
DGTamper • Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. • 
Generátor • Přepravka na kelímky • Krokový motor s rotačním pláštěm • 
Mentem – brain training, z.s. • KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory • 
People in Safety • Nanosuit • Ironing Ladies • Popisovač, který nikdy 
nevyschne • Posilovací válec • RC sekačka • Dvoudobý motor • Recyklační 
zařízení • Energetická úspora • DNA samoprevence • Voot • Chytrá stěna • 
Léčba závislostí • Letecký karbon, Aircraft carbon • MŮŽEŠ PODNIKAT • 
PORUCE.cz • Pragulic • BPSM tool • Rekola
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Inovační hvězda
malé a střední podniky, které jsou na 
trhu více než tři roky a mají méně než 
250 zaměstnanců

• MAGIC BOX – nová interaktivní učební pomůcka pro nejmenší děti • 
Softrade.cz • Otevřené inovace – Inovace2 • Pohybový závitový 
mechanizmus (PZM) • OPEN LEARNING • Dentapreg MESH • primaERP Time 
Tracking • BigBow - senzor pro tenisovou raketu • myAVIS NG -  revoluční 
mobilní informační systém • Comecross – Váš kompas při networkingu • 
Freshbedýnky • p control • CBR Zasedačka roku • Self-Inflating Tire • inCity • 
Zdravé tapety • Kabelová chránička • Observatoř • Mediační vyjednávání • 
GanTop • Hedurio • Minutový networking • travel systém TRITON

Inovativní firma
velké firmy a korporace, které
zaměstnávají více než 250 osob

• Budweiser Budvar B:CRYO • Motúčko • Sdílené tarify pro mobilní internet
• Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru – digitální hladinoměr
• Univerzální řezák plošných materiálů • SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř)
• Permanentní sledování rizikového pacienta • Svítidla bez vodičů • 
Modernizace závodu • SAZKAmobil • Snímač • APPL • Cider Kingswood • 
VITAKARTA Online • For you

Inovace ve veřejné správě
soutěžící z oblasti veřejné správy, kterými jsou
organizační složky státu, kraje, obce a jimi
zřizované a zakládané organizace
• Projekt "MHD zdarma" • DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA
• Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou • Lepší Místo • 
Školský portál • Provázení pěstounů • Portál jsns.cz • StartUp Harvest • 
Bezkontaktní Liberec • Práce z domu • Zavedení jednotné standardizované 
dopravní karty ODISky

Nadějná inovace
začínající podnikatelé a startupy, 
které působí na trhu méně než tři roky
a mají méně než deset zaměstnanců
• Emaily hlavou • Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních 
frekvenčních měničů • Industrial Upcycling • Fluoroalkylační činidla pro 
nové léky a materiály • Vynález Kornetka / reklamní médium • 
StressLocator • Chytrá domácnost na dotek • online strizna • Liftago – 
Otevřený trh městské dopravy • Levebee.com / Včelka.cz • Opravárna – 
internetová platforma pro všechny opravy • AtomTrace technologie LIBS - 
Atomizujeme svět! • WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy
• Jukees - virtuální jukebox • Čáp - Stěhovací servis • Blindshell • Obchodní 
dům s cloudy Bestonline.cz • Sečteno - účetnictví pro 21. století • Zdravotně 
postižený pomáhá zdravotně postiženému • Český crowdfundingový portál 
Hithit.cz • Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh • 
Virtual2Assist • GEOTERMICKÉ JÍMAČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA • 
Unikátní systém pro šifrovanou mobilní komunikaci kombinující 
end-to-end šifrování, jedinečný protokol na posílání dat a perfect forward 
secrecy • Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty • Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a 
skupiny firem v oblasti financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, 
billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. • Mluvící spárovačka 
Knauf • Vřetenový žací stroj • SOSCABLIKIT • indoorGPS • Fastrepro • 
Pracovna v parku • CleverAnalytics • LADYBAG • Voda z kejdy • POS-Ca 
(POSCa)

V loňském roce si hlavní 
cenu odnesli Ladislav Eberl 
a Jiří Peters ze společnosti 
Gravelli za projekt LiCrete - 
beton propouštějící světlo. 
Jejich úspěchu si všiml i časopis 
Forbes Česko, který je 
v únorovém čísle zahrnul 
do žebříčku 30 nadějných
Čechů pod 30 let! 

S vybranými projekty 
se budete moci naživo 
setkat ve festivalové

ZÓNĚ INOVÁTORŮ

124
KLASIK
Užijte si celodenní Užijte si celodenní 
Festival přímo Festival přímo 
v centru dění a v centru dění a 
buďte inovátorům na buďte inovátorům na 
dosah rukydosah ruky

Vstupenka zahrnuje:
* celodenní program
* místo k sezení 
 v hlavním sále 

4.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

ECONOMY
Zúčastněte se Zúčastněte se 
největšího setkání největšího setkání 
inovátorů v ČR za inovátorů v ČR za 
nejvýhodnější cenunejvýhodnější cenu

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem

1.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

SOUTĚŽÍCÍ
Účastním se soutěže Účastním se soutěže 
Česká inovace 2014Česká inovace 2014

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem
 

90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

STUDENT
Jsem student a chci Jsem student a chci 
vidět české inovávidět české inová-
tory v akcitory v akci

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem

50500,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ NAVŠTÍVIT WWW.FESTIVAL-CIN.CZ/REGISTRATION 
A ZVOLIT TYP VSTUPENKY, KTERÁ VÁM NEJVÍCE VYHOVUJE

Festival na jeden den doslova „obsadí“ celou budovu Národní technické knihovny. Abychom vyhověli potřebám 
účastníků, kterých se chystá více než 600, nabízíme různé varianty vstupenek. S každou z nich zažijete hlavní 

program i workshopy. Jednoduše si vyberte, co Vám nejvíce vyhovuje.

SYMPATIZANT
Vyjádřete svou Vyjádřete svou 
podporu projektu, podporu projektu, 
který spojuje české který spojuje české 
inovátory.inovátory.

Vstupenka zahrnuje:
* celodenní program
 * místo k sezení v  hlavním sále 

Kapacita omezena - 
MAX. 10 míst!MAX. 10 míst!

1919.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

Všechny vstupenky navíc zahrnují  festivalové materiály, občerstvení po celý den, simultánní tlumočení a vstup na afterparty.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Organizátoři S podporou

MYŠLENKU FESTIVALU PODPORUJÍ TITO PARTNEŘI:

 VŠECHNY DALŠÍ PARTNERY A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE NAJDETE NA: www.festival-cin.cz

www.festival-cin.cz

 Sledujte Twitter:

#festivalcin
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j ě ší
Keynote Speaker

PROČ
JE PRO VÁS

FESTIVAL
UŽITEČNÝ?

NETWORKING

KNOW-HOW

INOVACE

ENERGIE

ZÁŽITEK

08:00 - 09:00

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

Registrace účastníků

12:30 - 14:00 OBĚD

15:30 - 16:00 Přestávka na kávu

Moderuje:
Daniela Písařovicová,
Česká televize 
a Tomáš Sacher, nezávislý novinář,
                                                Berlín

Moderuje: Daniela Písařovicová, Česká televize 

Jörg Rheinboldt, 
CEO, 
Axel Springer Plug and Play Richard Brulík, 

obchodní a marketingový ředitel,
Y Soft

Vojtěch Malina, 
vicepresident a obchodní ředitel,
Preciosa Lighting 

Zbyněk Frolík, zakladatel a spolumajitel, Linet
Margareta Křížová, investorka, Central European Advisory Group
Karel Janeček, zakladatel, RSJ

A. Startupy i velcí hráči 

B. Velká diskuze pro inspiraci a odvahu

16:00 - 17:00 D.1 Hodina “H”

17:00 - 17:30 VYHLÁŠENÍ ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE SOUTĚŽE
ČESKÁ INOVACE a slavnostní zakončení Festivalu

14:00 - 15:30 C. Paralelní WORKSHOPY

START UPY - 
BUDOUCNOST NEBO
BUBLINA?

Z ČR MEZI GLOBÁLNÍ
HRÁČE

PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH PODNIKATELŮ, AŤ UŽ JSOU 
NA ZAČÁTKU, NEBO MAJÍ LECCOS ZA SEBOU

KEYNOTE BLOK

Kdo se stane vítězem soutěže Česká inovace 2014?
Finalisté se utkají o přízeň publika. 
VÁŠ HLAS ROZHODNE! 

již po
čtvrté Festival Česká inovace vstupuje do 

čtvrtého roku své existence. Roste, 
prohlubuje, zkvalitňuje svůj program. 
Učí se z předchozích chyb. Hledá nové 
cesty jak podpořit a propojovat nápady, 
jednotlivce i firmy.

Vážíme si toho,  že z čistého nadšení 
a chuti změnit zaběhlý chod věcí, 
vznikla největší platforma svého druhu 
v ČR. Festival na jedno místo přivádí lidi 
z korporací, velkých, středních, malých 
firem i startupů, podnikatele a studen-
ty, akademiky a vědce, novináře a další 
nadšence, kteří sdílejí své myšlenky, 
zkušenosti a know-how. Vzniká tak 
místo, kde se nápady mění v obchodní 
příležitosti.

Nenechte si ujít největší setkání inová-
torů 27. března v Národní technické 
knihovně v Praze. Těšíme se na Vás. 
Za celý festivalový tým,

Aneta ZímováAneta Zímová
Festival Česká inovace

Blue Events

Roman ŠiserRoman Šiser
Soutěž Česká inovace 2014

Česká inovace o.p.s.

SETKÁNÍ INOVÁTORŮ V ČR

Potkáte lidi z byznysu, kteří mají chuť 
dělat nové věci a hledat neprošlapané cesty

Zazní prezentace, zkušenosti a tipy, 
které využijete v praxi

Seznámíte se s nejnovějšími 
inovátorskými počiny a rozhodnete 
o vítězi soutěže Česká inovace 2014

Načerpáte energii a inspiraci do další práce

Zkrátka se budete celý den dobře bavit

JÖRG RHEINBOLDT

Joerg Rheinboldt je zakladatel a CEO berlínského akcelerátoru Axel Springer Plug & Play, za 

kterým stojí silná investorská skupina a legendární Plug and Play Tech Center ze Silicon Valley, 

které podporuje nadějné projekty od roku 1990. Zkušenosti, které Joerg za posledních 20 let 

nasbíral zakládáním a rozvojem firem, nyní využívá jako investor, business angel a mentor. 

Svým nadšením a energií se stal nedílnou součástí pulzující německé inovační scény.

Joerg je inovátor tělem i duší. 

První firmu denkwerk, založil 

ještě během studií. O pět let 

později rozjel s přáteli alando.de 

AG, které po necelém půlroce 

existence koupila společnost 

eBay Inc. Prodejem světovému 

gigantovi se Joergovi otevřela 

cesta do ředitelského křesla 

eBay, kde setrval deset let. 

Během dekády vytáhl startup 

s původními šesti zaměstnanci 

mezi nejúspěšnější německé 

e-commerce firmy s příjmy 

dalece přesahujícími 500 

milionů eur. 

Po úspěchu v eBay Joerg odešel 

na rodičovskou dovolenou. 

Během časů strávených s 

manželkou a dvěma syny 

spřádal plány na investorskou 

firmu, kterou později 

spoluzaložil pod názvem M10 

Partners. Investují výhradně ze 

svých zdrojů do startupů 

a společností, které jsou v rané 

fázi vývoje.

Joerg je rovněž spoluautorem 

neziskovky a online platformy 

betterplace.org, 

prostřednictvím které je možné 

transparentně darovat peníze. 

Betterplace.org využívá více 

než 6000 projektů a vybralo 

příspěvky od více než 470.000 

dárců.  

Za dobu své práce 

spolupracoval s více než 

stovkou startupů. Jako mentor i 

investor se zapojil do aktivit 

Axel Springer Plug and Play, 

M10 GmbH, hub:raum, 

Startupbootcamp či Startup 

Institute. Je spoluautorem 

knihy o internetových byznys 

modelech - SimplySeven.net
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Moderuje:
Martin Dokoupil,
Entrepreneur in Residence, 
Jihomoravské inovační centrum 
(JIC) a konzultant, Blue Strategy 

Jiří Peters, spolumajitel,
Gravelli

Jana Ryšlinková, 
členka správní rady
a spoluzakladatelka, Nupharo 

Ladislav Eberl, spolumajitel,
Gravelli

Unikátní možnost pro vybrané projekty prezentovat 
před porotou složenou z českých podnikatelských 
hvězd. Cílem není získat investici, ale cennou 
zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů, kteří se 
díky vlastní píli probojovali mezi světovou špičku.

16:00 - 17:00 D.2 Inovační
       klinika 

19:00 - 22:00 Festivalová Afterparty v prostorách NTK

Angažovaní spolupracovníci Festivalu radí 
inovátorům s konkrétními potřebami a problémy. 
Sdílení know-how během individuálních i skupi-
nových konzultací.

Inovační leadership významně 
ovlivňuje inovační výsledky firmy. 

Jak má leader účinně vytěžit 
inovační potenciál své organizace? 

Jaké bariéry inovacím leadeři (často nevědomě)
vytváří a jak je zbořit?

Jak nasměrovat organizaci k inovačnímu severu, 
jak si poradit s riziky a jak konkrétně jako

leader inovace řídit?
Jak se jako leader do inovací zapojit -

lze je skutečně "jen řídit"?
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Trendy v praxi
aneb jak se připravit na budoucnost.
Aktuální trendy a predikce v oblasti

technologií a marketingu.
Které trendy budou relevantní pro ČR?

Jak technologické trendy ovlivňují nároky
na vzdělání a kompetence manažerů,

zaměstnanců a podnikatelů?
Jaký dopad mají nové technologie

pro marketing a management?
Ukázky využití trendových studií

a řešení v praxi.

Financování z národních či
evropských zdrojů, bankovní úvěry,
mikrofinancování, business angels,

venture kapitálové fondy, peer-to-peer řešení,
crowdfunding, atd. Znáte skutečně všechny

možnosti, jak rozjet Váš projekt?
Tento workshop se zaměří na

reálné možnosti a typy financování
v prostoru ČR a nabídne diskusi,

co konkrétně
s sebou jednotlivé varianty

financování nesou. 

Vizuálně a obsahově přitažlivá
prezentace je extrémně důležitá pro

získání zájmu publika. Jedná se o důležitý
komunikační nástroj, který může rozhodnout

o úspěchu inovačního projektu, podnikatelského
záměru, získat investora, nebo naopak zcela

potopit zajímavý nápad.
Na workshopu se dozvíte, jak lze nudnou

a nezajímavou prezentaci proměnit ve
zcela nový, dynamický
a interaktivní zážitek. 

Světem byznysu se valí vlna
inovací a chytrých řešení, veřejná

správa zůstává zatím spíše stranou.
Přitom by se řada inovací mohla velmi

dobře uplatnit i ve veřejné správě - 
zlepšit fungování obcí, krajů a dalších institucí. 

Většina firem ve svém inovačním úsilí míří
výhradně na podnikovou sféru, veřejná správa

pro ně zatím není zákazníkem.
Odkryjte s námi potenciál, který veřejná

správa jako zákazník nabízí. 

Svět se mění čím dál rychleji.
Děti, dospělí, ale i učitelé proto stále

méně věří, že znalosti předkládané školou
jsou pro budoucí výbavu to pravé.

Jak se proměňuje role školy a na co vzdělávací
systém děti připravuje?

Jaké jsou dovednosti pro 21. století 
a odezva ze strany škol? Uvědomují si rodiče

hodnotu vzdělání a jiné možnosti typu
MOOC? Ukážeme alternativy 

a úspěšné projekty, které existují
– ve světě i u nás. 

Pojďme se na design podívat
jako na strategickou, konkurenční výhodu,

která umožňuje dosáhnout pozitivních
ekonomických výsledků.

Jak pomocí designu inovovat, kde začít,
jaká úskalí je možné na cestě potkat?

Představíme příběhy společností,
kterým spolupráce s designéry přinesla

úspěch ve formě růstu obratu,
tržního podílu či otevření

nových trhů.

Vyplatí se? Obousměrná spolupráce
výzkumné a podnikatelské sféry

nabízí unikátní synergii,
která dává vzniknout konkurenceschopným

projektům.
Tak proč se ne vždy daří navázat?

Jsou akademici nevstřícní a pomalí?
Je český byznys ochoten zaplatit skutečnou

cenu za inovativní práci? 
Proč se daří spolupráce hlavně se

zahraničními firmami? 

NOV
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Složení workshopů
a registrace na

www.festival-cin.cz

Sledujte Twitter:
#festivalcin
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INOVACE

ENERGIE

ZÁŽITEK

08:00 - 09:00

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

Registrace účastníků

12:30 - 14:00 OBĚD

15:30 - 16:00 Přestávka na kávu

Moderuje:
Daniela Písařovicová,
Česká televize 
a Tomáš Sacher, nezávislý novinář,
                                                Berlín

Moderuje: Daniela Písařovicová, Česká televize 

Jörg Rheinboldt, 
CEO, 
Axel Springer Plug and Play Richard Brulík, 

obchodní a marketingový ředitel,
Y Soft

Vojtěch Malina, 
vicepresident a obchodní ředitel,
Preciosa Lighting 

Zbyněk Frolík, zakladatel a spolumajitel, Linet
Margareta Křížová, investorka, Central European Advisory Group
Karel Janeček, zakladatel, RSJ

A. Startupy i velcí hráči 

B. Velká diskuze pro inspiraci a odvahu

16:00 - 17:00 D.1 Hodina “H”

17:00 - 17:30 VYHLÁŠENÍ ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE SOUTĚŽE
ČESKÁ INOVACE a slavnostní zakončení Festivalu

14:00 - 15:30 C. Paralelní WORKSHOPY

START UPY - 
BUDOUCNOST NEBO
BUBLINA?

Z ČR MEZI GLOBÁLNÍ
HRÁČE

PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH PODNIKATELŮ, AŤ UŽ JSOU 
NA ZAČÁTKU, NEBO MAJÍ LECCOS ZA SEBOU

KEYNOTE BLOK

Kdo se stane vítězem soutěže Česká inovace 2014?
Finalisté se utkají o přízeň publika. 
VÁŠ HLAS ROZHODNE! 

již po
čtvrté Festival Česká inovace vstupuje do 

čtvrtého roku své existence. Roste, 
prohlubuje, zkvalitňuje svůj program. 
Učí se z předchozích chyb. Hledá nové 
cesty jak podpořit a propojovat nápady, 
jednotlivce i firmy.

Vážíme si toho,  že z čistého nadšení 
a chuti změnit zaběhlý chod věcí, 
vznikla největší platforma svého druhu 
v ČR. Festival na jedno místo přivádí lidi 
z korporací, velkých, středních, malých 
firem i startupů, podnikatele a studen-
ty, akademiky a vědce, novináře a další 
nadšence, kteří sdílejí své myšlenky, 
zkušenosti a know-how. Vzniká tak 
místo, kde se nápady mění v obchodní 
příležitosti.

Nenechte si ujít největší setkání inová-
torů 27. března v Národní technické 
knihovně v Praze. Těšíme se na Vás. 
Za celý festivalový tým,

Aneta ZímováAneta Zímová
Festival Česká inovace

Blue Events

Roman ŠiserRoman Šiser
Soutěž Česká inovace 2014

Česká inovace o.p.s.

SETKÁNÍ INOVÁTORŮ V ČR

Potkáte lidi z byznysu, kteří mají chuť 
dělat nové věci a hledat neprošlapané cesty

Zazní prezentace, zkušenosti a tipy, 
které využijete v praxi

Seznámíte se s nejnovějšími 
inovátorskými počiny a rozhodnete 
o vítězi soutěže Česká inovace 2014

Načerpáte energii a inspiraci do další práce

Zkrátka se budete celý den dobře bavit

JÖRG RHEINBOLDT

Joerg Rheinboldt je zakladatel a CEO berlínského akcelerátoru Axel Springer Plug & Play, za 

kterým stojí silná investorská skupina a legendární Plug and Play Tech Center ze Silicon Valley, 

které podporuje nadějné projekty od roku 1990. Zkušenosti, které Joerg za posledních 20 let 

nasbíral zakládáním a rozvojem firem, nyní využívá jako investor, business angel a mentor. 

Svým nadšením a energií se stal nedílnou součástí pulzující německé inovační scény.

Joerg je inovátor tělem i duší. 

První firmu denkwerk, založil 

ještě během studií. O pět let 

později rozjel s přáteli alando.de 

AG, které po necelém půlroce 

existence koupila společnost 

eBay Inc. Prodejem světovému 

gigantovi se Joergovi otevřela 

cesta do ředitelského křesla 

eBay, kde setrval deset let. 

Během dekády vytáhl startup 

s původními šesti zaměstnanci 

mezi nejúspěšnější německé 

e-commerce firmy s příjmy 

dalece přesahujícími 500 

milionů eur. 

Po úspěchu v eBay Joerg odešel 

na rodičovskou dovolenou. 

Během časů strávených s 

manželkou a dvěma syny 

spřádal plány na investorskou 

firmu, kterou později 

spoluzaložil pod názvem M10 

Partners. Investují výhradně ze 

svých zdrojů do startupů 

a společností, které jsou v rané 

fázi vývoje.

Joerg je rovněž spoluautorem 

neziskovky a online platformy 

betterplace.org, 

prostřednictvím které je možné 

transparentně darovat peníze. 

Betterplace.org využívá více 

než 6000 projektů a vybralo 

příspěvky od více než 470.000 

dárců.  

Za dobu své práce 

spolupracoval s více než 

stovkou startupů. Jako mentor i 

investor se zapojil do aktivit 

Axel Springer Plug and Play, 

M10 GmbH, hub:raum, 

Startupbootcamp či Startup 

Institute. Je spoluautorem 

knihy o internetových byznys 

modelech - SimplySeven.net
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            otec a vášnivý bubeník     
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Moderuje:
Martin Dokoupil,
Entrepreneur in Residence, 
Jihomoravské inovační centrum 
(JIC) a konzultant, Blue Strategy 

Jiří Peters, spolumajitel,
Gravelli

Jana Ryšlinková, 
členka správní rady
a spoluzakladatelka, Nupharo 

Ladislav Eberl, spolumajitel,
Gravelli

Unikátní možnost pro vybrané projekty prezentovat 
před porotou složenou z českých podnikatelských 
hvězd. Cílem není získat investici, ale cennou 
zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů, kteří se 
díky vlastní píli probojovali mezi světovou špičku.

16:00 - 17:00 D.2 Inovační
       klinika 

19:00 - 22:00 Festivalová Afterparty v prostorách NTK

Angažovaní spolupracovníci Festivalu radí 
inovátorům s konkrétními potřebami a problémy. 
Sdílení know-how během individuálních i skupi-
nových konzultací.

Inovační leadership významně 
ovlivňuje inovační výsledky firmy. 

Jak má leader účinně vytěžit 
inovační potenciál své organizace? 

Jaké bariéry inovacím leadeři (často nevědomě)
vytváří a jak je zbořit?

Jak nasměrovat organizaci k inovačnímu severu, 
jak si poradit s riziky a jak konkrétně jako

leader inovace řídit?
Jak se jako leader do inovací zapojit -

lze je skutečně "jen řídit"?
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Trendy v praxi
aneb jak se připravit na budoucnost.
Aktuální trendy a predikce v oblasti

technologií a marketingu.
Které trendy budou relevantní pro ČR?

Jak technologické trendy ovlivňují nároky
na vzdělání a kompetence manažerů,

zaměstnanců a podnikatelů?
Jaký dopad mají nové technologie

pro marketing a management?
Ukázky využití trendových studií

a řešení v praxi.

Financování z národních či
evropských zdrojů, bankovní úvěry,
mikrofinancování, business angels,

venture kapitálové fondy, peer-to-peer řešení,
crowdfunding, atd. Znáte skutečně všechny

možnosti, jak rozjet Váš projekt?
Tento workshop se zaměří na

reálné možnosti a typy financování
v prostoru ČR a nabídne diskusi,

co konkrétně
s sebou jednotlivé varianty

financování nesou. 

Vizuálně a obsahově přitažlivá
prezentace je extrémně důležitá pro

získání zájmu publika. Jedná se o důležitý
komunikační nástroj, který může rozhodnout

o úspěchu inovačního projektu, podnikatelského
záměru, získat investora, nebo naopak zcela

potopit zajímavý nápad.
Na workshopu se dozvíte, jak lze nudnou

a nezajímavou prezentaci proměnit ve
zcela nový, dynamický
a interaktivní zážitek. 

Světem byznysu se valí vlna
inovací a chytrých řešení, veřejná

správa zůstává zatím spíše stranou.
Přitom by se řada inovací mohla velmi

dobře uplatnit i ve veřejné správě - 
zlepšit fungování obcí, krajů a dalších institucí. 

Většina firem ve svém inovačním úsilí míří
výhradně na podnikovou sféru, veřejná správa

pro ně zatím není zákazníkem.
Odkryjte s námi potenciál, který veřejná

správa jako zákazník nabízí. 

Svět se mění čím dál rychleji.
Děti, dospělí, ale i učitelé proto stále

méně věří, že znalosti předkládané školou
jsou pro budoucí výbavu to pravé.

Jak se proměňuje role školy a na co vzdělávací
systém děti připravuje?

Jaké jsou dovednosti pro 21. století 
a odezva ze strany škol? Uvědomují si rodiče

hodnotu vzdělání a jiné možnosti typu
MOOC? Ukážeme alternativy 

a úspěšné projekty, které existují
– ve světě i u nás. 

Pojďme se na design podívat
jako na strategickou, konkurenční výhodu,

která umožňuje dosáhnout pozitivních
ekonomických výsledků.

Jak pomocí designu inovovat, kde začít,
jaká úskalí je možné na cestě potkat?

Představíme příběhy společností,
kterým spolupráce s designéry přinesla

úspěch ve formě růstu obratu,
tržního podílu či otevření

nových trhů.

Vyplatí se? Obousměrná spolupráce
výzkumné a podnikatelské sféry

nabízí unikátní synergii,
která dává vzniknout konkurenceschopným

projektům.
Tak proč se ne vždy daří navázat?

Jsou akademici nevstřícní a pomalí?
Je český byznys ochoten zaplatit skutečnou

cenu za inovativní práci? 
Proč se daří spolupráce hlavně se

zahraničními firmami? 

NOV
U

JT
E

FFII

Složení workshopů
a registrace na

www.festival-cin.cz

Sledujte Twitter:
#festivalcin
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Z ČR MEZI GLOBÁLNÍ
HRÁČE

PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH PODNIKATELŮ, AŤ UŽ JSOU 
NA ZAČÁTKU, NEBO MAJÍ LECCOS ZA SEBOU

KEYNOTE BLOK

Kdo se stane vítězem soutěže Česká inovace 2014?
Finalisté se utkají o přízeň publika. 
VÁŠ HLAS ROZHODNE! 

již po
čtvrté Festival Česká inovace vstupuje do 

čtvrtého roku své existence. Roste, 
prohlubuje, zkvalitňuje svůj program. 
Učí se z předchozích chyb. Hledá nové 
cesty jak podpořit a propojovat nápady, 
jednotlivce i firmy.

Vážíme si toho,  že z čistého nadšení 
a chuti změnit zaběhlý chod věcí, 
vznikla největší platforma svého druhu 
v ČR. Festival na jedno místo přivádí lidi 
z korporací, velkých, středních, malých 
firem i startupů, podnikatele a studen-
ty, akademiky a vědce, novináře a další 
nadšence, kteří sdílejí své myšlenky, 
zkušenosti a know-how. Vzniká tak 
místo, kde se nápady mění v obchodní 
příležitosti.

Nenechte si ujít největší setkání inová-
torů 27. března v Národní technické 
knihovně v Praze. Těšíme se na Vás. 
Za celý festivalový tým,

Aneta ZímováAneta Zímová
Festival Česká inovace

Blue Events

Roman ŠiserRoman Šiser
Soutěž Česká inovace 2014

Česká inovace o.p.s.

SETKÁNÍ INOVÁTORŮ V ČR

Potkáte lidi z byznysu, kteří mají chuť 
dělat nové věci a hledat neprošlapané cesty

Zazní prezentace, zkušenosti a tipy, 
které využijete v praxi

Seznámíte se s nejnovějšími 
inovátorskými počiny a rozhodnete 
o vítězi soutěže Česká inovace 2014

Načerpáte energii a inspiraci do další práce

Zkrátka se budete celý den dobře bavit

JÖRG RHEINBOLDT

Joerg Rheinboldt je zakladatel a CEO berlínského akcelerátoru Axel Springer Plug & Play, za 

kterým stojí silná investorská skupina a legendární Plug and Play Tech Center ze Silicon Valley, 

které podporuje nadějné projekty od roku 1990. Zkušenosti, které Joerg za posledních 20 let 

nasbíral zakládáním a rozvojem firem, nyní využívá jako investor, business angel a mentor. 

Svým nadšením a energií se stal nedílnou součástí pulzující německé inovační scény.

Joerg je inovátor tělem i duší. 

První firmu denkwerk, založil 

ještě během studií. O pět let 

později rozjel s přáteli alando.de 

AG, které po necelém půlroce 

existence koupila společnost 

eBay Inc. Prodejem světovému 

gigantovi se Joergovi otevřela 

cesta do ředitelského křesla 

eBay, kde setrval deset let. 

Během dekády vytáhl startup 

s původními šesti zaměstnanci 

mezi nejúspěšnější německé 

e-commerce firmy s příjmy 

dalece přesahujícími 500 

milionů eur. 

Po úspěchu v eBay Joerg odešel 

na rodičovskou dovolenou. 

Během časů strávených s 

manželkou a dvěma syny 

spřádal plány na investorskou 

firmu, kterou později 

spoluzaložil pod názvem M10 

Partners. Investují výhradně ze 

svých zdrojů do startupů 

a společností, které jsou v rané 

fázi vývoje.

Joerg je rovněž spoluautorem 

neziskovky a online platformy 

betterplace.org, 

prostřednictvím které je možné 

transparentně darovat peníze. 

Betterplace.org využívá více 

než 6000 projektů a vybralo 

příspěvky od více než 470.000 

dárců.  

Za dobu své práce 

spolupracoval s více než 

stovkou startupů. Jako mentor i 

investor se zapojil do aktivit 

Axel Springer Plug and Play, 

M10 GmbH, hub:raum, 

Startupbootcamp či Startup 

Institute. Je spoluautorem 

knihy o internetových byznys 

modelech - SimplySeven.net

 

  

Sledujte Jörga
na Twitteru:

@joerg

zakladatel a CEO akcelerátoru
 Axel Springer Plug & Play

ikona německé startupové scény,
            otec a vášnivý bubeník     
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Moderuje:
Martin Dokoupil,
Entrepreneur in Residence, 
Jihomoravské inovační centrum 
(JIC) a konzultant, Blue Strategy 

Jiří Peters, spolumajitel,
Gravelli

Jana Ryšlinková, 
členka správní rady
a spoluzakladatelka, Nupharo 

Ladislav Eberl, spolumajitel,
Gravelli

Unikátní možnost pro vybrané projekty prezentovat 
před porotou složenou z českých podnikatelských 
hvězd. Cílem není získat investici, ale cennou 
zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů, kteří se 
díky vlastní píli probojovali mezi světovou špičku.

16:00 - 17:00 D.2 Inovační
       klinika 

19:00 - 22:00 Festivalová Afterparty v prostorách NTK

Angažovaní spolupracovníci Festivalu radí 
inovátorům s konkrétními potřebami a problémy. 
Sdílení know-how během individuálních i skupi-
nových konzultací.

Inovační leadership významně 
ovlivňuje inovační výsledky firmy. 

Jak má leader účinně vytěžit 
inovační potenciál své organizace? 

Jaké bariéry inovacím leadeři (často nevědomě)
vytváří a jak je zbořit?

Jak nasměrovat organizaci k inovačnímu severu, 
jak si poradit s riziky a jak konkrétně jako

leader inovace řídit?
Jak se jako leader do inovací zapojit -

lze je skutečně "jen řídit"?
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Trendy v praxi
aneb jak se připravit na budoucnost.
Aktuální trendy a predikce v oblasti

technologií a marketingu.
Které trendy budou relevantní pro ČR?

Jak technologické trendy ovlivňují nároky
na vzdělání a kompetence manažerů,

zaměstnanců a podnikatelů?
Jaký dopad mají nové technologie

pro marketing a management?
Ukázky využití trendových studií

a řešení v praxi.

Financování z národních či
evropských zdrojů, bankovní úvěry,
mikrofinancování, business angels,

venture kapitálové fondy, peer-to-peer řešení,
crowdfunding, atd. Znáte skutečně všechny

možnosti, jak rozjet Váš projekt?
Tento workshop se zaměří na

reálné možnosti a typy financování
v prostoru ČR a nabídne diskusi,

co konkrétně
s sebou jednotlivé varianty

financování nesou. 

Vizuálně a obsahově přitažlivá
prezentace je extrémně důležitá pro

získání zájmu publika. Jedná se o důležitý
komunikační nástroj, který může rozhodnout

o úspěchu inovačního projektu, podnikatelského
záměru, získat investora, nebo naopak zcela

potopit zajímavý nápad.
Na workshopu se dozvíte, jak lze nudnou

a nezajímavou prezentaci proměnit ve
zcela nový, dynamický
a interaktivní zážitek. 

Světem byznysu se valí vlna
inovací a chytrých řešení, veřejná

správa zůstává zatím spíše stranou.
Přitom by se řada inovací mohla velmi

dobře uplatnit i ve veřejné správě - 
zlepšit fungování obcí, krajů a dalších institucí. 

Většina firem ve svém inovačním úsilí míří
výhradně na podnikovou sféru, veřejná správa

pro ně zatím není zákazníkem.
Odkryjte s námi potenciál, který veřejná

správa jako zákazník nabízí. 

Svět se mění čím dál rychleji.
Děti, dospělí, ale i učitelé proto stále

méně věří, že znalosti předkládané školou
jsou pro budoucí výbavu to pravé.

Jak se proměňuje role školy a na co vzdělávací
systém děti připravuje?

Jaké jsou dovednosti pro 21. století 
a odezva ze strany škol? Uvědomují si rodiče

hodnotu vzdělání a jiné možnosti typu
MOOC? Ukážeme alternativy 

a úspěšné projekty, které existují
– ve světě i u nás. 

Pojďme se na design podívat
jako na strategickou, konkurenční výhodu,

která umožňuje dosáhnout pozitivních
ekonomických výsledků.

Jak pomocí designu inovovat, kde začít,
jaká úskalí je možné na cestě potkat?

Představíme příběhy společností,
kterým spolupráce s designéry přinesla

úspěch ve formě růstu obratu,
tržního podílu či otevření

nových trhů.

Vyplatí se? Obousměrná spolupráce
výzkumné a podnikatelské sféry

nabízí unikátní synergii,
která dává vzniknout konkurenceschopným

projektům.
Tak proč se ne vždy daří navázat?

Jsou akademici nevstřícní a pomalí?
Je český byznys ochoten zaplatit skutečnou

cenu za inovativní práci? 
Proč se daří spolupráce hlavně se

zahraničními firmami? 
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Složení workshopů
a registrace na

www.festival-cin.cz

Sledujte Twitter:
#festivalcin



APPL Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních frekvenčních měničů BigBow - senzor pro tenisovou raketu 
Opravárna – internetová platforma pro všechny opravy Softrade.cz SAZKAmobil Otevřené inovace – Inovace2 Inteli-
gentní bezpečnostní osvětlení OK PORUCE.cz Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do učeben prvního 
stupně základních škol CBRE Zasedačka roku  Emaily hlavou Školský portál Krokový motor s rotačním pláštěm Dvoudo-
bý motor Recyklační zařízení Bezkontaktní Liberec Voot Obchodní dům s cloudy Bestonline.cz Fastrepro Zavedení 
hodnocení ekoinovací v ČR Projekt "MHD zdarma" Minutový networking Zařízení pro zabránění znečišťování veřej-
ných komunikací Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík Odstranění virů - bezpečněníší Internet Karaodyn, 
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financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. Mluvící spárovačka 
Knauf Zdravotně postižený pomáhá zdravotně postiženému Pragulic Pohybový závitový mechanizmus (PZM) travel 
systém TRITON Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh Mobilní aquaponický systém Sečteno - účet-
nictví pro 21. století Pracovna v parku BeWooden Popisovač, který nikdy nevyschne. Freshbedýnky Práce z domu For 
you BPSM tool Vřetenový žací stroj Blindshell Mentem – brain training, z.s. POS-Ca (POSCa) Propustek s deformační 
zónou Dentapreg MESH solární odsolovací stanice Sdílené tarify pro mobilní internet Vynález Kornetka / reklamní 
médium inCity Cider Kingswood DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA StressLocator People in Safety 
GanTop myAVIS NG -  revoluční mobilní informační systém Chytrá domácnost na dotek indoorGPS OPEN LEARNING 
Industrial Upcycling Letecký karbon, Aircraft carbon 
p control Provázení pěstounů Lepší Místo Jukees - virtuální jukebox Čáp - Stěhovací servis primaERP Time Tracking 
Kabelová chránička Mediační vyjednávání SOSCABLIKIT Motúčko Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru 
– digitální hladinoměr Český crowdfundingový portál Hithit.cz AtomTrace technologie LIBS - Atomizujeme svět! Kaviár 
přátelský k jeseterům Univerzální řezák plošných materiálů
Zavedení jednotné standardizované dopravní karty ODISky Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou Snímač MAGIC BOX – nová interaktivní učební 
pomůcka pro nejmenší děti Comecross – Váš kompas při networkingu Svítidla bez vodičů Self-Inflating Tire Observatoř 
Fluoroalkylační činidla pro nové léky a materiály VITAKARTA Online Hedurio SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř) Lifta-
go – Otevřený trh městské dopravy Virtual2Assist CleverAnalytics KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory DNA 
samoprevence LADYBAG Voda z kejdy Chytrá stěna Permanentní sledování rizikového pacienta Budweiser Budvar 
B:CRYO Portál jsns.cz WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy. Rekola MŮŽEŠ PODNIKAT Nanosuit 
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oblasti financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. Mluvící spáro-
vačka Knauf Zdravotně postižený pomáhá zdravotně postiženému Pragulic Pohybový závitový mechanizmus (PZM) 
travel systém TRITON Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh Mobilní aquaponický systém Sečteno 
- účetnictví pro 21. století Pracovna v parku BeWooden Popisovač, který nikdy nevyschne. Freshbedýnky Práce z domu 
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go – Otevřený trh městské dopravy Virtual2Assist CleverAnalytics KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory DNA 
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místo,
kde se z nápadů 
stávají obchodní 

příležitosti 

4. ROČNÍK

27. 3. 2015
Národní technická
knihovna, Praha

novése přihlásit
na Festival? TYY

 DO SOUTĚŽE ČESKÁ INOVACE 2014 JE PŘIHLÁŠENO 

PŘIJĎTE NA FESTIVAL, I VÁŠ HLAS ROZHODNE O TOM, 
KDO SE STANE ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM.

Inovační nápad
jednotlivci, studenti nebo studentské týmy,
kteří jsou teprve ve fázi nápadu, myšlenky 
a potřebují pomoci s její realizací

• Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do učeben prvního 
stupně základních škol • Zavedení hodnocení ekoinovací v ČR • Systém 
podlahového a obkladového krytí • Mobilní aquaponický systém • Kaviár 
přátelský k jeseterům • Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík • 
Karaodyn, nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků
• BeWooden • Zařízení pro zabránění znečišťování veřejných komunikací • 
Propustek s deformační zónou • Solární odsolovací stanice • Inteligentní 
bezpečnostní osvětlení OK • Odstranění virů - bezpečnější Internet • 
DGTamper • Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. • 
Generátor • Přepravka na kelímky • Krokový motor s rotačním pláštěm • 
Mentem – brain training, z.s. • KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory • 
People in Safety • Nanosuit • Ironing Ladies • Popisovač, který nikdy 
nevyschne • Posilovací válec • RC sekačka • Dvoudobý motor • Recyklační 
zařízení • Energetická úspora • DNA samoprevence • Voot • Chytrá stěna • 
Léčba závislostí • Letecký karbon, Aircraft carbon • MŮŽEŠ PODNIKAT • 
PORUCE.cz • Pragulic • BPSM tool • Rekola
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Inovační hvězda
malé a střední podniky, které jsou na 
trhu více než tři roky a mají méně než 
250 zaměstnanců

• MAGIC BOX – nová interaktivní učební pomůcka pro nejmenší děti • 
Softrade.cz • Otevřené inovace – Inovace2 • Pohybový závitový 
mechanizmus (PZM) • OPEN LEARNING • Dentapreg MESH • primaERP Time 
Tracking • BigBow - senzor pro tenisovou raketu • myAVIS NG -  revoluční 
mobilní informační systém • Comecross – Váš kompas při networkingu • 
Freshbedýnky • p control • CBR Zasedačka roku • Self-Inflating Tire • inCity • 
Zdravé tapety • Kabelová chránička • Observatoř • Mediační vyjednávání • 
GanTop • Hedurio • Minutový networking • travel systém TRITON

Inovativní firma
velké firmy a korporace, které
zaměstnávají více než 250 osob

• Budweiser Budvar B:CRYO • Motúčko • Sdílené tarify pro mobilní internet
• Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru – digitální hladinoměr
• Univerzální řezák plošných materiálů • SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř)
• Permanentní sledování rizikového pacienta • Svítidla bez vodičů • 
Modernizace závodu • SAZKAmobil • Snímač • APPL • Cider Kingswood • 
VITAKARTA Online • For you

Inovace ve veřejné správě
soutěžící z oblasti veřejné správy, kterými jsou
organizační složky státu, kraje, obce a jimi
zřizované a zakládané organizace
• Projekt "MHD zdarma" • DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA
• Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou • Lepší Místo • 
Školský portál • Provázení pěstounů • Portál jsns.cz • StartUp Harvest • 
Bezkontaktní Liberec • Práce z domu • Zavedení jednotné standardizované 
dopravní karty ODISky

Nadějná inovace
začínající podnikatelé a startupy, 
které působí na trhu méně než tři roky
a mají méně než deset zaměstnanců
• Emaily hlavou • Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních 
frekvenčních měničů • Industrial Upcycling • Fluoroalkylační činidla pro 
nové léky a materiály • Vynález Kornetka / reklamní médium • 
StressLocator • Chytrá domácnost na dotek • online strizna • Liftago – 
Otevřený trh městské dopravy • Levebee.com / Včelka.cz • Opravárna – 
internetová platforma pro všechny opravy • AtomTrace technologie LIBS - 
Atomizujeme svět! • WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy
• Jukees - virtuální jukebox • Čáp - Stěhovací servis • Blindshell • Obchodní 
dům s cloudy Bestonline.cz • Sečteno - účetnictví pro 21. století • Zdravotně 
postižený pomáhá zdravotně postiženému • Český crowdfundingový portál 
Hithit.cz • Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh • 
Virtual2Assist • GEOTERMICKÉ JÍMAČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA • 
Unikátní systém pro šifrovanou mobilní komunikaci kombinující 
end-to-end šifrování, jedinečný protokol na posílání dat a perfect forward 
secrecy • Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty • Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a 
skupiny firem v oblasti financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, 
billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. • Mluvící spárovačka 
Knauf • Vřetenový žací stroj • SOSCABLIKIT • indoorGPS • Fastrepro • 
Pracovna v parku • CleverAnalytics • LADYBAG • Voda z kejdy • POS-Ca 
(POSCa)

V loňském roce si hlavní 
cenu odnesli Ladislav Eberl 
a Jiří Peters ze společnosti 
Gravelli za projekt LiCrete - 
beton propouštějící světlo. 
Jejich úspěchu si všiml i časopis 
Forbes Česko, který je 
v únorovém čísle zahrnul 
do žebříčku 30 nadějných
Čechů pod 30 let! 

S vybranými projekty 
se budete moci naživo 
setkat ve festivalové

ZÓNĚ INOVÁTORŮ
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KLASIK
Užijte si celodenní Užijte si celodenní 
Festival přímo Festival přímo 
v centru dění a v centru dění a 
buďte inovátorům na buďte inovátorům na 
dosah rukydosah ruky

Vstupenka zahrnuje:
* celodenní program
* místo k sezení 
 v hlavním sále 

4.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

ECONOMY
Zúčastněte se Zúčastněte se 
největšího setkání největšího setkání 
inovátorů v ČR za inovátorů v ČR za 
nejvýhodnější cenunejvýhodnější cenu

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem

1.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

SOUTĚŽÍCÍ
Účastním se soutěže Účastním se soutěže 
Česká inovace 2014Česká inovace 2014

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem
 

90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

STUDENT
Jsem student a chci Jsem student a chci 
vidět české inovávidět české inová-
tory v akcitory v akci

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem

50500,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ NAVŠTÍVIT WWW.FESTIVAL-CIN.CZ/REGISTRATION 
A ZVOLIT TYP VSTUPENKY, KTERÁ VÁM NEJVÍCE VYHOVUJE

Festival na jeden den doslova „obsadí“ celou budovu Národní technické knihovny. Abychom vyhověli potřebám 
účastníků, kterých se chystá více než 600, nabízíme různé varianty vstupenek. S každou z nich zažijete hlavní 

program i workshopy. Jednoduše si vyberte, co Vám nejvíce vyhovuje.

SYMPATIZANT
Vyjádřete svou Vyjádřete svou 
podporu projektu, podporu projektu, 
který spojuje české který spojuje české 
inovátory.inovátory.

Vstupenka zahrnuje:
* celodenní program
 * místo k sezení v  hlavním sále 

Kapacita omezena - 
MAX. 10 míst!MAX. 10 míst!

1919.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

Všechny vstupenky navíc zahrnují  festivalové materiály, občerstvení po celý den, simultánní tlumočení a vstup na afterparty.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Organizátoři S podporou

MYŠLENKU FESTIVALU PODPORUJÍ TITO PARTNEŘI:

 VŠECHNY DALŠÍ PARTNERY A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE NAJDETE NA: www.festival-cin.cz

www.festival-cin.cz

 Sledujte Twitter:

#festivalcin
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APPL Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních frekvenčních měničů BigBow - senzor pro tenisovou raketu 
Opravárna – internetová platforma pro všechny opravy Softrade.cz SAZKAmobil Otevřené inovace – Inovace2 Inteli-
gentní bezpečnostní osvětlení OK PORUCE.cz Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do učeben prvního 
stupně základních škol CBRE Zasedačka roku  Emaily hlavou Školský portál Krokový motor s rotačním pláštěm Dvoudo-
bý motor Recyklační zařízení Bezkontaktní Liberec Voot Obchodní dům s cloudy Bestonline.cz Fastrepro Zavedení 
hodnocení ekoinovací v ČR Projekt "MHD zdarma" Minutový networking Zařízení pro zabránění znečišťování veřej-
ných komunikací Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík Odstranění virů - bezpečněníší Internet Karaodyn, 
nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků RC sekačka Systém podlahového a obkladového krytí 
Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. online strizna Přepravka na kelímky Generátor Energetická 
úspora Léčba závislostí Harvest Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a skupiny firem v oblasti 
financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. Mluvící spárovačka 
Knauf Zdravotně postižený pomáhá zdravotně postiženému Pragulic Pohybový závitový mechanizmus (PZM) travel 
systém TRITON Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh Mobilní aquaponický systém Sečteno - účet-
nictví pro 21. století Pracovna v parku BeWooden Popisovač, který nikdy nevyschne. Freshbedýnky Práce z domu For 
you BPSM tool Vřetenový žací stroj Blindshell Mentem – brain training, z.s. POS-Ca (POSCa) Propustek s deformační 
zónou Dentapreg MESH solární odsolovací stanice Sdílené tarify pro mobilní internet Vynález Kornetka / reklamní 
médium inCity Cider Kingswood DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA StressLocator People in Safety 
GanTop myAVIS NG -  revoluční mobilní informační systém Chytrá domácnost na dotek indoorGPS OPEN LEARNING 
Industrial Upcycling Letecký karbon, Aircraft carbon 
p control Provázení pěstounů Lepší Místo Jukees - virtuální jukebox Čáp - Stěhovací servis primaERP Time Tracking 
Kabelová chránička Mediační vyjednávání SOSCABLIKIT Motúčko Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru 
– digitální hladinoměr Český crowdfundingový portál Hithit.cz AtomTrace technologie LIBS - Atomizujeme svět! Kaviár 
přátelský k jeseterům Univerzální řezák plošných materiálů
Zavedení jednotné standardizované dopravní karty ODISky Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou Snímač MAGIC BOX – nová interaktivní učební 
pomůcka pro nejmenší děti Comecross – Váš kompas při networkingu Svítidla bez vodičů Self-Inflating Tire Observatoř 
Fluoroalkylační činidla pro nové léky a materiály VITAKARTA Online Hedurio SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř) Lifta-
go – Otevřený trh městské dopravy Virtual2Assist CleverAnalytics KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory DNA 
samoprevence LADYBAG Voda z kejdy Chytrá stěna Permanentní sledování rizikového pacienta Budweiser Budvar 
B:CRYO Portál jsns.cz WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy. Rekola MŮŽEŠ PODNIKAT Nanosuit 
Ironing Ladies Zdravé tapety Posilovací válec DGTamper GEOTERMICKÉ JÍMAČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Levebee.-
com / Včelka.cz APPL Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních frekvenčních měničů BigBow - senzor pro 
tenisovou raketu Opravárna – internetová platforma pro všechny opravy Softrade.cz SAZKAmobil Otevřené inovace – 
Inovace2 Inteligentní bezpečnostní osvětlení OK PORUCE.cz Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do 
učeben prvního stupně základních škol CBRE Zasedačka roku  Emaily hlavou Školský portál Krokový motor s rotačním 
pláštěm Dvoudobý motor Recyklační zařízení Bezkontaktní Liberec Voot Obchodní dům s cloudy Bestonline.cz Fastre-
pro Zavedení hodnocení ekoinovací v ČR Projekt "MHD zdarma" Minutový networking Zařízení pro zabránění znečišťo-
vání veřejných komunikací Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík Odstranění virů - bezpečněníší Internet Kara-
odyn, nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků RC sekačka Systém podlahového a obkladového 
krytí Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. online strizna Přepravka na kelímky Generátor Ener-
getická úspora Léčba závislostí Harvest Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a skupiny firem v 
oblasti financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. Mluvící spáro-
vačka Knauf Zdravotně postižený pomáhá zdravotně postiženému Pragulic Pohybový závitový mechanizmus (PZM) 
travel systém TRITON Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh Mobilní aquaponický systém Sečteno 
- účetnictví pro 21. století Pracovna v parku BeWooden Popisovač, který nikdy nevyschne. Freshbedýnky Práce z domu 
For you BPSM tool Vřetenový žací stroj Blindshell Mentem – brain training, z.s. POS-Ca (POSCa) Propustek s deformační 
zónou Dentapreg MESH solární odsolovací stanice Sdílené tarify pro mobilní internet Vynález Kornetka / reklamní 
médium inCity Cider Kingswood DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA StressLocator People in Safety 
GanTop myAVIS NG -  revoluční mobilní informační systém Chytrá domácnost na dotek indoorGPS OPEN LEARNING 
Industrial Upcycling Letecký karbon, Aircraft carbon 
p control Provázení pěstounů Lepší Místo Jukees - virtuální jukebox Čáp - Stěhovací servis primaERP Time Tracking 
Kabelová chránička Mediační vyjednávání SOSCABLIKIT Motúčko Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru 
– digitální hladinoměr Český crowdfundingový portál Hithit.cz AtomTrace technologie LIBS - Atomizujeme svět! Kaviár 
přátelský k jeseterům Univerzální řezák plošných materiálů
Zavedení jednotné standardizované dopravní karty ODISky Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou Snímač MAGIC BOX – nová interaktivní učební 
pomůcka pro nejmenší děti Comecross – Váš kompas při networkingu Svítidla bez vodičů Self-Inflating Tire Observatoř 
Fluoroalkylační činidla pro nové léky a materiály VITAKARTA Online Hedurio SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř) Lifta-
go – Otevřený trh městské dopravy Virtual2Assist CleverAnalytics KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory DNA 
samoprevence LADYBAG Voda z kejdy Chytrá stěna Permanentní sledování rizikového pacienta Budweiser Budvar 
B:CRYO Portál jsns.cz WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy. Rekola MŮŽEŠ PODNIKAT Nanosuit 

místo,
kde se z nápadů 
stávají obchodní 

příležitosti 

4. ROČNÍK

27. 3. 2015
Národní technická
knihovna, Praha

novése přihlásit
na Festival? TYY

 DO SOUTĚŽE ČESKÁ INOVACE 2014 JE PŘIHLÁŠENO 

PŘIJĎTE NA FESTIVAL, I VÁŠ HLAS ROZHODNE O TOM, 
KDO SE STANE ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM.

Inovační nápad
jednotlivci, studenti nebo studentské týmy,
kteří jsou teprve ve fázi nápadu, myšlenky 
a potřebují pomoci s její realizací

• Imagion – speciální víceúčelový edukační prostor do učeben prvního 
stupně základních škol • Zavedení hodnocení ekoinovací v ČR • Systém 
podlahového a obkladového krytí • Mobilní aquaponický systém • Kaviár 
přátelský k jeseterům • Mobilní aplikace YouWakeMe - sociální budík • 
Karaodyn, nástroj pro optimalizaci úrovní odbornosti ve skupině účastníků
• BeWooden • Zařízení pro zabránění znečišťování veřejných komunikací • 
Propustek s deformační zónou • Solární odsolovací stanice • Inteligentní 
bezpečnostní osvětlení OK • Odstranění virů - bezpečnější Internet • 
DGTamper • Inovace systému  základního vzdělávání v České republice. • 
Generátor • Přepravka na kelímky • Krokový motor s rotačním pláštěm • 
Mentem – brain training, z.s. • KoalaPhone - mobilní prostředí pro seniory • 
People in Safety • Nanosuit • Ironing Ladies • Popisovač, který nikdy 
nevyschne • Posilovací válec • RC sekačka • Dvoudobý motor • Recyklační 
zařízení • Energetická úspora • DNA samoprevence • Voot • Chytrá stěna • 
Léčba závislostí • Letecký karbon, Aircraft carbon • MŮŽEŠ PODNIKAT • 
PORUCE.cz • Pragulic • BPSM tool • Rekola

aaaaččnníí nnIInnoovvaa
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Inovační hvězda
malé a střední podniky, které jsou na 
trhu více než tři roky a mají méně než 
250 zaměstnanců

• MAGIC BOX – nová interaktivní učební pomůcka pro nejmenší děti • 
Softrade.cz • Otevřené inovace – Inovace2 • Pohybový závitový 
mechanizmus (PZM) • OPEN LEARNING • Dentapreg MESH • primaERP Time 
Tracking • BigBow - senzor pro tenisovou raketu • myAVIS NG -  revoluční 
mobilní informační systém • Comecross – Váš kompas při networkingu • 
Freshbedýnky • p control • CBR Zasedačka roku • Self-Inflating Tire • inCity • 
Zdravé tapety • Kabelová chránička • Observatoř • Mediační vyjednávání • 
GanTop • Hedurio • Minutový networking • travel systém TRITON

Inovativní firma
velké firmy a korporace, které
zaměstnávají více než 250 osob

• Budweiser Budvar B:CRYO • Motúčko • Sdílené tarify pro mobilní internet
• Měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru – digitální hladinoměr
• Univerzální řezák plošných materiálů • SEČTENO,- (Můj účetní=Můj bankéř)
• Permanentní sledování rizikového pacienta • Svítidla bez vodičů • 
Modernizace závodu • SAZKAmobil • Snímač • APPL • Cider Kingswood • 
VITAKARTA Online • For you

Inovace ve veřejné správě
soutěžící z oblasti veřejné správy, kterými jsou
organizační složky státu, kraje, obce a jimi
zřizované a zakládané organizace
• Projekt "MHD zdarma" • DOMOVNICKÁ  AKADEMIE – BEZPEČNÁ ADRESA
• Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou • Lepší Místo • 
Školský portál • Provázení pěstounů • Portál jsns.cz • StartUp Harvest • 
Bezkontaktní Liberec • Práce z domu • Zavedení jednotné standardizované 
dopravní karty ODISky

Nadějná inovace
začínající podnikatelé a startupy, 
které působí na trhu méně než tři roky
a mají méně než deset zaměstnanců
• Emaily hlavou • Optimalizace výkonu MVE pomocí čtyřkvadrantních 
frekvenčních měničů • Industrial Upcycling • Fluoroalkylační činidla pro 
nové léky a materiály • Vynález Kornetka / reklamní médium • 
StressLocator • Chytrá domácnost na dotek • online strizna • Liftago – 
Otevřený trh městské dopravy • Levebee.com / Včelka.cz • Opravárna – 
internetová platforma pro všechny opravy • AtomTrace technologie LIBS - 
Atomizujeme svět! • WiFi připojení zdarma, financované z příjmu z reklamy
• Jukees - virtuální jukebox • Čáp - Stěhovací servis • Blindshell • Obchodní 
dům s cloudy Bestonline.cz • Sečteno - účetnictví pro 21. století • Zdravotně 
postižený pomáhá zdravotně postiženému • Český crowdfundingový portál 
Hithit.cz • Zavedení nového produktu - tekutý karamel - na český trh • 
Virtual2Assist • GEOTERMICKÉ JÍMAČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA • 
Unikátní systém pro šifrovanou mobilní komunikaci kombinující 
end-to-end šifrování, jedinečný protokol na posílání dat a perfect forward 
secrecy • Matematika nejen pro gymnázia - učebnice od studenta pro 
studenty • Cloud on-line BI reporting a plánování pro velké i malé firmy a 
skupiny firem v oblasti financí, obchodu, projektů, zakázek, logistiky, 
billingu a dalších zadání dle požadavků zákazníků. • Mluvící spárovačka 
Knauf • Vřetenový žací stroj • SOSCABLIKIT • indoorGPS • Fastrepro • 
Pracovna v parku • CleverAnalytics • LADYBAG • Voda z kejdy • POS-Ca 
(POSCa)

V loňském roce si hlavní 
cenu odnesli Ladislav Eberl 
a Jiří Peters ze společnosti 
Gravelli za projekt LiCrete - 
beton propouštějící světlo. 
Jejich úspěchu si všiml i časopis 
Forbes Česko, který je 
v únorovém čísle zahrnul 
do žebříčku 30 nadějných
Čechů pod 30 let! 

S vybranými projekty 
se budete moci naživo 
setkat ve festivalové

ZÓNĚ INOVÁTORŮ

124
KLASIK
Užijte si celodenní Užijte si celodenní 
Festival přímo Festival přímo 
v centru dění a v centru dění a 
buďte inovátorům na buďte inovátorům na 
dosah rukydosah ruky

Vstupenka zahrnuje:
* celodenní program
* místo k sezení 
 v hlavním sále 

4.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

ECONOMY
Zúčastněte se Zúčastněte se 
největšího setkání největšího setkání 
inovátorů v ČR za inovátorů v ČR za 
nejvýhodnější cenunejvýhodnější cenu

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem

1.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

SOUTĚŽÍCÍ
Účastním se soutěže Účastním se soutěže 
Česká inovace 2014Česká inovace 2014

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem
 

90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

STUDENT
Jsem student a chci Jsem student a chci 
vidět české inovávidět české inová-
tory v akcitory v akci

Vstupenka zahrnuje:
*  celodenní program
 *  sezení nebo stání 
v  hale služeb, kam 
bude program přenášen 

telemostem

50500,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ NAVŠTÍVIT WWW.FESTIVAL-CIN.CZ/REGISTRATION 
A ZVOLIT TYP VSTUPENKY, KTERÁ VÁM NEJVÍCE VYHOVUJE

Festival na jeden den doslova „obsadí“ celou budovu Národní technické knihovny. Abychom vyhověli potřebám 
účastníků, kterých se chystá více než 600, nabízíme různé varianty vstupenek. S každou z nich zažijete hlavní 

program i workshopy. Jednoduše si vyberte, co Vám nejvíce vyhovuje.

SYMPATIZANT
Vyjádřete svou Vyjádřete svou 
podporu projektu, podporu projektu, 
který spojuje české který spojuje české 
inovátory.inovátory.

Vstupenka zahrnuje:
* celodenní program
 * místo k sezení v  hlavním sále 

Kapacita omezena - 
MAX. 10 míst!MAX. 10 míst!

1919.90900,- Kč(+DPH)Kč(+DPH)

 

Všechny vstupenky navíc zahrnují  festivalové materiály, občerstvení po celý den, simultánní tlumočení a vstup na afterparty.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Organizátoři S podporou

MYŠLENKU FESTIVALU PODPORUJÍ TITO PARTNEŘI:

 VŠECHNY DALŠÍ PARTNERY A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE NAJDETE NA: www.festival-cin.cz

www.festival-cin.cz

 Sledujte Twitter:

#festivalcin
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