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VYPLATÍ SE MALÝM
A STŘEDNÍM PODNIKŮM
DIGITALIZOVAT VÝROBU?
V 70. letech kolovala v Německu jako vtip otázka, co je nejrychlejší
a nejspolehlivější metoda, jak poslat malou firmu do konkurzu. Správná
odpověď nebyla alkohol, ženy nebo herní vášeň, ale nasazení výpočetní
techniky.
Všichni mluví o digitalizaci, Průmyslu 4.0, umělé inteligenci apod. Možná,
že budete překvapeni, ale myslím, že otázka „Vyplatí se malým
a středním podnikům digitalizovat výrobu“ je i v dnešní době oprávněná.
A právě tímto tématem se bude zabývat konference, kterou pořádá
AMSP ČR dne 18. června 2019 v prostorech společnosti Deloitte v Praze.
Malé a střední podniky i řemeslníci se v mnoha oblastech nedají
srovnávat s velkými průmyslovými podniky, kde o digitalizaci výroby
nemusíme diskutovat. O čem diskutovat můžeme, je různost přístupu
k digitalizaci výroby, jak ji implementuje německý model Průmyslu 4.0,
a komplexní digitalizaci podél řetězce přidaných hodnot, jak ji
např. implementuje „Industry Internet“ firmy General Electric.
Pro malé a střední podniky, které obzvláště u nás zrovna neoplývají
velkou finanční rezervou, je důležité implementovat digitalizaci firmy
v přehledných etapách, které umožňují optimální a zodpovědné využití
finančních prostředků.
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Co se vlastní výroby týká, produkty malých a středních podniků jsou
menší série s vyššími požadavky na flexibilitu. Z toho vyplývá, že nároky na
systémovou analýzu digitalizace výroby a její integrace do dalších
digitálních firemních systémů, jako např. objednávky, distribuce
a skladové hospodářství, mohou být náročnější než u velkých systémů,
které dodavatelé mají dnes v podstatě ověřené. A zde se dostáváme
k jádru problému digitalizace malých a středních firem, a tím je
předpoklad kvalitní systémové analýzy, definice procesů a jasný popis
rozhraní a komunikace. Dobrá systémová analýza není zrovna levná
a najít technologicky nezávislou firmu, která má potřebné know-how,
není jednoduché.
V 70. letech kolovala v Německu jako vtip otázka, co je nejrychlejší
a nejspolehlivější metoda, jak poslat malou firmu do konkurzu. Správná
odpověď nebyla alkohol, ženy nebo herní vášeň, ale nasazení výpočetní
techniky. Firmy jako např. Nixdorf přemlouvaly podnikatele k nasazení
výpočetní techniky v kanceláři bez schopnosti pomoci se systémovou
analýzou a při optimalizaci procesů ve firmě. Toto vedlo hlavně ke
zvýšení provozních nákladů a personálu bez zásadního vlivu na produkci
a ziskovost.
Toto nebezpečí platí pro malé a střední podniky i dnes. Technologický
progres je stále rychlejší a každá investice se musí amortizovat. To
znamená, že právě malá firma musí velmi dobře analyzovat poměr
velikosti investic, délku jejich amortizace a skutečný vliv těchto investic
do digitalizace výroby na konečnou produktivitu, úsporu personálu
a celkový zisk firmy.
Na tyto a další otázky se pokusí naše konference „Vyplatí se malým
a středním podnikům digitalizovat výrobu“ hledat odpovědi. Z rozhovorů
s našimi podnikateli víme, že technologicky nezávislá podpora
rozhodovacího procesu je pro ně velmi důležitá a že nákup HW a SW řeší
jen část jejich problému.
Na místě jsou také obavy o správnou ochranu duševního vlastnictví firem,
které se při zavádění digitalizace nutně přenáší na poradenské či
dodavatelské firmy. Tento problém je pro velké firmy, které disponují
vlastním právním oddělením minimální, ale pro malé a střední firmy může
být zásadní.
Abychom si správně rozuměli, AMSP ČR aktivně podporuje digitalizaci
a nástup nových technologií. Právě proto chceme v rámci konference
realizovat mezi malými a středními firmami, poradci a dodavateli dialog,
který bude řešit skutečné problémy v reálných podmínkách českých
malých a středních podnicích.
Těšíme se na vaši účast!
Karel Dobeš, místopředseda představenstva AMSP ČR
Vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou GNSS agenturou GSA
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Jaký byl digitální
květen 2019?
Seminář: DIGITALIZACE V PROFESÍCH ÚČETNÍCH,
ANALYTIKŮ, PERSONALISTŮ A MAJITELŮ FIREM
Dne 14. 5. 2019 se od 9:00 do 13:00 hod. v AMSP ČR uskutečnil seminář
k témě: DIGITALIZACE V PROFESÍCH ÚČETNÍCH, ANALYTIKŮ, PERSONALISTŮ
A MAJITELŮ FIREM, který pro naše firmy odpřednášela organizace Komora
certifikovaných účetních. Cílem semináře bylo seznámit posluchače
s hlavními trendy vývoje digitalizace v profesích účetních, analytiků,
personálních oddělení podniků, majitelů firem a dalších. Účastníci měli
možnost se dovědět o různých možnostech ulehčení práce podnikatelů
pomocí chytrých aplikací, automatizací rutinních operací a další možnosti
i v zpracování účetních dat a současně předpokládaný další vývoj v této
oblasti.
Děkujeme přednášejícím a všem účastníkům za účast!

Workshop: II. JAK NASTARTOVAT E-MAIL MARKETING
V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ
Na základě úspěšného workshopu JAK NASTARTOVAT E-MAIL MARKETING V
MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ v dubnu 2019 jsme se rozhodli workshop zopakovat
a to dne 16. 5. 2019 se od 9:00 do 13:00 hod. v AMSP ČR. Pro naše firmy
tenhle workshop odpřednášela firma Quanda International s.r.o. Účastníci
workshopu se naučili například to, jak efektivně získávat nové kontakty
z webu, jak vytvořit automatické e-maily, které se budou samy odesílat
správným lidem ve správný čas, jak správně připravit hezké responzivní
hromadné e-maily s využitím automatizace a personalizace, jak získat
správné informace od vašich zákazníků, které pomohou se lépe odlišit a
vymezit vůči konkurenci a mnohem více.
Děkujeme pánovi Janovi Spáčilovi za přednášku a stejně tak všem
účastníkům za účast!

Seminář: DIGITALIZACÍ VPŘED!
Dne 21. 5. 2019 se od 16:00 do 20:00 hod. v Teplicích uskutečnil seminář,
který byl organizován pod záštitou Roku digitálního podnikání 2019
platformou ŽENY s. r. o. Teplice. Na semináři vystoupil pan Sergey Petukho,
spoluzakladatel a designér v digitální agentuře Pro-idea s.r.o., který ukázal,
jak si pomocí vhodné kombinace nástrojů usnadnit komunikaci v rámci
týmů, plánování a prezentaci projektů nebo třeba
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běžnou agendu. Dále zde vystoupil pan Jan Voňka, IT specialista
a konzultant na volné noze. Představil své digitální asistenty, kteří nikdy
nespí, neodmlouvají, a to co dělají, umí na výbornou.
Děkujeme přednášejícím a všem účastníkům za účast!

Seminář: SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Podobný seminář se uskutečnil dne 22. 5. 2019 se od 17:00 do 21:00 hod.
v Plzni, který byl organizován pod záštitou Roku digitálního podnikání 2019
platformou ŽENY s. r. o. Plzeň. Účastníci se dozvěděli o tom jak na
sponzorované příspěvky, více skupinách – budování komunity, jak zvýšit
organický dosah, o pravidlech pro pořádání soutěží na Facebooku,
o tvorbě obsahu, měření a vyhodnocení účinnosti.
Děkujeme platformě ŽENY s. r. o. a všem účastníkům za účast!

Seminář: Jak získat a udržet své zákazníky v online
prostředí
Dne 23. 5. 2019 se od 9:00 do 13:00 hod. v AMSP ČR uskutečnil seminář
k témě: Jak získat a udržet své zákazníky v online prostředí, který pro naše
firmy odpřednášela firma Seznam.cz. Během semináře jste se mohli
dozvědět, jak jednoduše zviditelnit svou firmu na Seznamu nebo jak získat
nové zákazníky a zároveň se připomenout těm stávajícím. Účastníci se
naučili pomocí Skliku oslovovat své zákazníky ve všech fázích nákupního
procesu, a nakonec se dozvěděli, jak se tvoří úspěšné reklamní bannery.
Seminář se uskuteční stejně tak v termínu 12. 6. 2019.
Děkujeme společnosti Seznam.cz, všem účastníkům a budeme se těšit opět
v červnu!

Tisková konference k průzkumu SLUŽBY 4.0
Dne 29. 5. 2019 se uskutečnila tisková konference ke zveřejnění výsledků
průzkumu v oblasti Služby 4.0. Výsledky průzkumu byly zveřejněné
a vyhodnocené ihned po konferenci: DIGITALIZACE SLUŽEB V RÁMCI
KONGRESU HOREKA 112.
Výsledky:
 Průzkum ke stažení ZDE.
 Analýza ke stažení ZDE.
 Aktualitu k průzkumu naleznete ZDE.
 Tisková zpráva ke stažení ZDE.
Mediální výstupy naleznete v části RDP 2019 v médiích.
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HLAVNÍ TĚMA: DIGITALIZACE
KONGRESU HOREKA 112

SLUŽEB

V

RÁMCI

Dne 28. 5. 2019 se uskutečnila naše další hlavní konference (jedna ze šesti) k
tématu: Služby 4.0. Konference je organizovaná ve spolupráci
s HOREKA 112 v Aquapalace Čestlice.
Náš blok programu k digitalizaci byl v zastoupení 3 generálních partnerů
(Mastercard, Seznam.cz a ČSOB). Zároveň tu byl náš informační stánek
Roku digitálního podnikání 2019, kde měli zmínění partneři stánky po celou
dobu konference.

Začátkem května jsme na sociálních sítích vytvořili kampaň ke službám 4.0,
a prezentovali jsme jednotlivá témata prezentujících formou medailónků,
které jste mohli vidět na Facebooku anebo na Linkedinu.
Vyhlásili jsme pro Vás opět soutěž a výzvu na Facebooku s položením
otázky pro Vás: Jaký nejlepší servis/zážitek jste si z hotelu či restaurace kdy
odnesli a proč? Prostě vzpomínku, na kterou budete rádi vzpomínat do
konce života. Odborná porota pak vybrala 3 šťastlivce, kteří ji nejvíc zaujali
svým příběhem. Výherci obdrželi vouchery do bonami.cz
v hodnotě 500 Kč. Výhercům gratulujeme! 😊.
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Organizátor akce

DATUM: 18. 6. 2019
ČAS: 8:00 – 16:00
MÍSTO: Praha, sídlo společnosti DELOITTE, Italská 2581/67, Praha 2
– Vinohrady

Aktualizovaný HARMONOGRAM sledujte ZDE
Vstup volný po předchozí registraci ZDE

Nevynechejte tuto událost roku!
Těšíme se na Vás!
Vaše AMSP ČR :)

Spoluorganizátor akce

Speciální rubrika k tématu
PRŮMYSL 4.0

Druhá vlna Průmyslu 4.0
Když před 4 roky vznikaly první teze české národní iniciativy Průmysl 4.0,
podíleli se na nich odborníci nejen z oblasti průmyslu, ale také jiných
oblastí života společnosti, které s průmyslovou výrobou v některých
případech těsněji, v jiných volněji souvisejí. V zemi, kde je průmysl,
podobně jako v České republice, rozhodujícím činitelem pro tvorbu HDP,
jsou právě ony vazby do celé společnosti velice důležité. Na tom, že se
jedná z hlediska technického či technologického o čistě evoluční
proces, který postupně vstupuje do všech oblastí souvisejících s
průmyslovou výrobou a aplikuje nejnovější poznatky zejména z oblasti
technické kybernetiky jak do předvýrobních etap, tak i do životního cyklu
produktu po ukončení jeho výroby, se jistě shodneme. Z hlediska
společenských změn však jisté, vpravdě revoluční prvky v Průmyslu 4.0
nacházíme. Jedná se zejména o dynamicky se měnící principy v
organizaci práce, které mají velmi úzkou vazbu a bezprostřední dopad
na celou populaci v oblasti legislativy, ekonomiky, environmentální
politiky a přirozeně i vzdělávání, ale i například volnočasových aktivit.

PRŮMYSL 4.0
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Zjednodušování konceptu Průmysl 4.0 na „Digitalizaci“ a „Robotizaci“, jak
k tomu dnes často dochází, není správné. Jsou to jenom prostředky pro
naplnění všech atributů Průmyslu 4.0 (interoperabilita – tedy komunikace
všech entit, virtualizace umožňující nasimulovat veškerá technologická
zařízení a procesy, práce v reálném čase …) směřujících ke zvýšení
efektivity nejen průmyslové výroby, ale i celého hodnototvorného
řetězce a tím posílení konkurenceschopnosti jak české, tak i evropské.
Úroveň postupu tzv. digitální transformace, jako jedné z důležitých
podmínek implementace konceptu Průmysl 4.0 v České republice, velice
rozdílná. V současné době vidíme, jak kolem firem, které jsou součástí
velkých nadnárodních korporací vznikají ekosystémy jejich českých
subdodavatelů, kteří ve snaze trvale uspět, nejmodernější technologie
z oblasti průmyslové automatizace zavádějí, soustavně svoje produkty
inovují a celková efektivita jejich výroby je pro ně alfou a omegou. Totéž
platí o exportně orientovaných českých firmách, a co je důležité, nemusí
být pouze z oblasti automotive, aerospace nebo elektrotechniky.
V zavádění pokročilé průmyslové automatizace, ale i aplikaci nových
obchodních modelů spočívajících v kustomizaci svých produktů, jsou zde
velice úspěšní například tuzemští výrobci komponentů a polotovarů pro
stavebnictví, ale také firmy potravinářské nebo farmaceutické. Na druhé
straně je nutno přiznat, že ve světle hospodářského růstu a relativně
dobrých hospodářských výsledků v posledních několika letech, některé
tuzemské firmy necítí potřebu investovat do nových technologií
a zejména lidských zdrojů a s nimi souvisejících změn vnitrofiremních
procesů.
Právě v orientaci na změnu procesů v našich malých a středních firmách
spočívá asi největší kámen úrazu. Toho jsme svědky nejen u nás, ale
i v okolních státech. Dnes je možné jakékoliv technologické zařízení za
větší či menší objem financí do firmy pořídit. Ale daleko důležitější je
proces implementace tohoto technologického zařízení do firemní
výrobní, ale i datové infrastruktury a jeho efektivní využívání. Podstatnou
část práce při změně procesů ve firmě ale musí „odpracovat“ právě lidé
uvnitř firmy. Tam se musí specifikovat vize a cíle, kterých hodlá firma
dosáhnout. Spoléhat na to, že tyto důležité změny provede konzultant
zvenčí, by bylo velice krátkozraké.
Velkou šancí pro rozběh digitální transformace ve firmách je v současné
době probíhající generační výměna, při které ve firmách odcházejí
z exekutivních pozic po cca 25 letech jejich zakladatelé. Jejich mladší
kolegové a nástupci disponují podstatně vyšším stupněm digitální
gramotnosti a v nástupu nových technologií nevidí hrozbu, ale velkou
příležitost.

Jiří Holoubek
člen představenstva
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
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5 otázek pro Jana Fojtů z firmy Industry 4.0 Insights
Co pro Vás znamená spojení “průmysl 4.0 v malé nebo střední firmě”?
Jak v IT, tak také v Průmyslu 4.0, by se Česká Republika mohla poměrně
snadno stát Evropskou špičkou. Zkušenosti a znalosti českých expertů jsou
v porovnání s Evropou na velmi vysoké úrovni, ale často se setkáváme se
zastaralým managementem a tvrzením “když to fungovalo doteď, bude
to fungovat i dál”. Díky tomuto přístupu se firmy často brzdí a ztrácí
konkurenční výhodu. Předem zamítají veškeré inovace, nebo třeba
relevantní školení zaměstnanců, namísto toho, aby se zamysleli nad
návratností jejich investic a dlouhodobějším strategickým plánem. Právě
nedostatečná informovanost a vzdělání v oblasti Průmyslu 4.0 jsou tou
hlavní příčinou, proč se české firmy bojí do tohoto směru investovat.
Abychom se stali leadery, je třeba tento trend změnit. Informovat se,
vzdělávat se a hlavně komunikovat se zahraničními firmami o jejich use
cases, které fungují a které bychom mohli implementovat u nás ve firmě.
To je také nejlepší tip, který mohou dostat malé, střední a začínající
podniky.
MSP mají velký potenciál dělat rychlé změny bez komplikovaných
korporátních struktur. Zároveň vnímáme averzi vůči jakýmkoliv změnám
jako jednu ze současných velkých hrozeb.
Implementace Průmysu 4.0 je z velké části SW záležitost v engineering
prostředí. V porovnání se zahraničím jsou v ČR 2 směrodatné údaje, které
bychom takto řadili: 1 - v IT máme v porovnání se západní Evropou velice
levnou pracovní sílu. 2 - podíl výroby na HDP je v rámci Evropy nejvyšší.
Investiční kapitál, struktura, finanční, organizační, klientské vztahy
a distribuce - podmínky pro to, aby se inovace uchytily - je v rukou
velkých firem.
Pokud spojíme všechny tyto faktory dohromady, Průmysl 4.0 v malé
a střední firmě, jsou pro nás samostatně oddělené týmy. Získají možnost
udělat změny, testovat malé projekty.
Obstarat si robota do výroby a zafinancovat další výdaje kolem
programování a školení zaměstnanců se zejména menším podnikům
zdá jako velmi nákladné až nerealizovatelné. Umíte říct, jak se jim
investice vrátí?
Jednou z nosných myšlenek Průmyslu 4.0 je schopnost vyrábět
individualizované (customized) produkty masovou výrobou (massproduction). Každý výrobek je upravený podle potřeb zákazníka
v požadované kvalitě. Zákazník si za to rád připlatí vyšší cenu.
Investice do robotické ruky je jedna věc. Pro malé a střední podniky je
však důležitější se zamyslet nad svým vlastní business plánem – zda tento
plán a objednávky klientů odpovídají patřičné customizaci produktů
a tudíž by se vyplatila investice do i4.0 (Budeme efektivnější, rychlejší,
s menší chybovostí a masovou výrobou).
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Jan Fojtů, rozhovor

Je třeba si položit otázku, zda nám naši klienti zaplatí onu vyšší marži za
to, že jím budeme schopni vytvořit produkt na míru. V tomto případě se
celková návratnost, spolu se zaškolením zaměstnanců, počítá mnohem
snaději. Než dojde k implementaci robota nebo nového systému, je
třeba se pečlivě informovat o možnostech trhu, a také riscích. Zejména
při kontaktu s vendory je třeba se zajímat také o problémy, které
nastávají s jejich produkty. Zhodnotit, zda nám tyto inovace přinesou
více benefitů než potíží.
Jak může malý a střední podnik začít s robotizací?
Rozdělili bychom to na 2 hlavní skupiny:
1- Firma, která vyrábí produkty na míru a má specifickou lokální klientelu.
Nezačínejte s robotizací a raději podpořte své vlastní zaměstnance
k vyšší kreativitě.
2 - Firma, která vyrábí produkty masové spotřeby, klientela si může
snadno najít jiného výrobce se stejným, nebo velice podobným,
produktem. Nezačínejte s robotizací tak, že začnete vynalézat “Kolo”.
Oslovte jiné firmy (v zahraničí), které už jsou na levelu i4.0. Běžte se
inspirovat. V ideálním případě vytvořte partnership - přeneste (zkopírujte)
know-how. Aplikujte u vás a až pří zaběhnuté výrobě přemýšlejte, co dál.
Jaký je aktuální level implementace i4.0 v evropských firmách?
Na přelomu roku 2019/2020 jsme vybrali 50 firem z našeho portfolia
klientů, které považujeme za vyvážený vzorek (různá odvětví průmyslu,
různé země a také velikost firem), a zeptali se na jejich aktuální situaci
v rámci i4.0 inovací. 20,8 % je aktuálně v plném procesu implementace.
Dalších 20,8 % začalo s prvními piloty a 31,3 % doposud nezačalo vůbec.
Zbylá procenta jsou následne firmy, které aktuálně shromažďují
informace, nastavují strategie, nebo získávají nezbytně nutné zkušenosti.
77,1 % dotázaných si je jistá, že digitalizace a i4.0 značně ovlivní jejich
business modely. Pouhých 8,3 % s tímto výrokem nesouhlasí a zbytek
uvádí, že si tím není jistý.
Ptali jsme se také, s jakou pomocí implementují i4.0 ve firmách. Zda jdou
na vše svými vlastními silami, nebo využívají externí
dodavatele /konzultanty. 29,2 % si vystačí s vlastním týmem v kombinaci
s max. 1 externím konzultantem. 14,6 % využívá sil několika vendorů
a dalších 14,6 % se snaží mixovat týmy půl na půl - Interní/externí. Firem,
které k implementaci i4.0 nevyužívají vůbec žádnou externí výpomoc je
pouhých 8,3 % z dotázaných.
Jako 2 největší výzvy si téměr polovina všech dotázaných vybrali Budget
a informovanost ohledně příležitostí pro jejich konkrétní business.
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Zajímavým zjištěním je, že 39,6 % uvedlo jako jeden ze dvou hlavních
problémů odpor ze strany vedení a zaměstnanců.
Téměř 30 % z dotázaných firem má specializovaný tým pro i4.0. Další
třetina (27,1 %) si je vědoma, že by tento tým měla mít, ale doposud
nevytvořila. 18,8 % si nemyslí, že by takový tým byl potřeba. Zbylá
procenta jsou firmy s velice úzkými týmy IT specialistů, nebo tyto týmy
aktuálně vytváří.
35,4 % byly firmy s více než 5000 zaměstnanci. Z 31,2 % se jednalo o firmy
mezi 500-5000. 22,9 % jsou firmy od 50 do 250. Zbytek jsou malé firmy do
50 zaměstnanců.
Na požádání Vám můžeme poskytnou kompletní výsledky tohoto
průzkumu a také srovnání s průzkumem z roku 2018/2019.

Odpověděl
Jan Fojtů
Business Development Manager
Industry 4.0 Insights

Soutěž o nejlepší výrobkovou či technologickou
inovaci
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Vláda České
republiky spolu s obecně prospěšnou společností Česká Hlava vyhlašují
v rámci již 18. ročníku stejnojmenného projektu soutěž o nejlepší
výrobkovou či technologickou inovaci realizovanou českými, ale
i zahraničními podniky na území České republiky – cenu Industrie.
Jde o nejvyšší české ocenění pro firmu za inovaci.
Nominace není limitována žádným poplatkem a o vítězích rozhoduje
nezávislá porota složená ze zástupců akademie věd, vysokých škol
a podnikatelských svazů. Cena vítězům je předávána na slavnostním
galavečeru, který v přímém přenosu přenáší Česká televize. Ceny
předávají premiér a ministři vlády. Nominace musí obsahovat popis
inovace, její srovnání s konkurencí, údaje o výrobě atd.





Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny
v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz
V případě dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na email
pazlerova@ceskahlava.cz
Statut kategorie Industrie naleznete ZDE
Bližší informace naleznete ZDE

Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka je 30. června 2019.
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Bulletin Průmyslu 4.0 od Národního centra průmyslu
PRŮMYSL 4.0

,,Často se setkávám se zjednodušeným výkladem: Průmysl 4.0 =
robotizace. Robotizace = roboti nám vezmou práci. Je naprosto
pochopitelné, že každá změna vyvolává spíš negativní reakce a obavy,
ale ne v každém případě jsou na místě. Majitelé firem či personalisti
potvrzují, že digitalizace jde ruku v ruce s lidmi. Pracovních pozic zaniká
opravdu málo, a ty, které zaniknou, jsou nahrazeny jinými´´. Přečtete si
výsledky průzkum mezi manažery a studenty technických oborů, kde se
jich ptali také na znalost Průmyslu 4.0 společnosti DEL a BDO.
Naleznete ZDE.
ZDROJ
Alena Nováková, šéfredaktorka
Národní centrum průmyslu 4.0

📚Edukační video 👉 Inspirativní technologie
Automatizovaný paletovací stroj:
Fyzicky náročný proces skládání pytlů brambor na palety přebral stroj,
usnadnil zaměstnancům práci a zvyšuje produkci a efektivitu. Došlo také k
lepší efektivitě při nakládání kamionu, kdy dochází k využití celého
nákladního prostoru.
ZDROJ
AMSP ČR a …A TEĎ ČESKY
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Klikněte zde 
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📚Edukační video👉 Inspirativní technologie, FarmBot
Klikněte zde 
Genesis XL:
FarmBot je moderní robot, který umožňuje starat se o pole/zahradu
odkudkoli. Robot má šikovné rozhraní, pomocí kterého se dá snadno
ovládat. Výhodou je veřejná dostupnost softwaru i schémat fyzických dílů
robota, který se tak dá sestavit i doma.
ZDROJ
AMSP ČR a …A TEĎ ČESKY

📚Edukační video👉 Inspirativní technologie,
Robotizované dojení:
Robotizované dojení je plně automatický proces, který šetří prostor i čas.
Stroj bez lidského zásahu dané zvíře identifikuje, podojí a zároveň sleduje
kvalitu mléka.
ZDROJ
AMSP ČR a …A TEĎ ČESKY

Klikněte zde 

Hledáte nové a levné způsoby, jak o sobě dát vědět?
Zaměřte se na krátká videa.
Podle výzkumů uživatelé Facebooku stráví 5x více času sledováním videí
než prohlížením statických obrázků. 75 % toku mobilních dat do roku 2020
bude právě přes video. Průmysl 4.0 je o chytrém využívání technologií
v praxi. Jako malá firma máte k dispozici spoustu nástrojů, které jsou
zdarma. Například Videoshop, kde lze kombinovat fotografie a videa či
přímo editovat, Quik, kde své video obohatíte textem, hudbou či filtry,
ale třeba i Instagram Stories, kde do videí dokonce můžete kreslit či
přidávat takzvané “samolepky” a GIFy. Chcete natočit krátké a hravé
video? Zvažte aplikaci Boomerang, která vytvoří několikavteřinovou
smyčku. Pokud nevíte, jak začít, využijte rady v Mobilním studiu.
ZDROJ
FACEBOOK

Chatboti a řešení Feedyou
Chatboti se stávají běžnou součástí firemní komunikace - interní i externí.
Nabírají pracovníky, odpovídají klientům, řeší FAQs nebo prodávají
a třeba i pomáhají. Po více než 100 implementacích chatbotů na
vlastním řešení Feedbot designeru otevíráme naše řešení malým
a středním firmám, agenturám nebo i freelancerům. Zároveň máme
dostatek dat, abychom vám pomohli pochopit, kde se jaký chatbot
hodí. Kde je třeba uzavřená komunikace, kde NLP, kde kombinace
a kde si hrát a kde se hraním ztrácí konverze. Věřím, že do roku 2020
bude 70% firemní komunikace zautomatizováno. Zjistěte více ZDE.
ZDROJ
Tomáš Habarta, sales manager
Feedyou, s.r.o.

Webové stránky průmyslových firem – nejlepší obchodní
zástupce
Naprostá většina průmyslových firem má své firemní webové stránky.
Odpovídají ale tyto stránky všem požadavkům digitalizace v době
průmyslu 4.0? V době hyperkonkurenčního prostředí už nestačí mít
webové stránky se základní firemní prezentací. Dnešní stránky musí
fungovat jako váš nejlepší obchodní zástupce a generovat vám nové
poptávky v režimu 24/7/365. Přesvědčil se o tom i náš klient, který se již
řadu let pohybuje v oblasti průmyslové automatizace. Změna stránek
z běžné firemní prezentace na stránky výkonnostní mu přinesla o 280 %
více poptávek měsíčně. Podívejte se na celou případovou studii ZDE.
ZDROJ
Ing. Lukáš Bárta, managing director
Buldok Marketing s.r.o.
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Chceme-li mít efektivní průmysl, nesmíme plýtvat
prostředky. Podnikatelé roku chtějí nakopnout české
strojírenství
Pardubická rodinná firma JHV-ENGINEERING se zabývá vývojem
a výrobou automatizovaných výrobních a montážních linek. Po získání
celostátního ocenění EY Technologický Podnikatel Roku a vytvoření
prvního robotického baru v Evropě se zamysleli nad tím, jak vylepšit
průmysl v Česku. Nyní spouští
novou divizi zaměřenou na
efektivitu automatizace. Více
informací naleznete ZDE.
ZDROJ
Ing. Daria Hvizdalova
JHV–ENGINEERING s.r.o.

Zvyšte produktivitu organizace s digitálním pracovištěm
Digitální pracoviště je s námi všude, obklopuje nás. Můžeme ho kdykoli
doslova zapnout či vypnout. Ať jsme v kanceláři, doma nebo třeba na
pláži, na našem digitálním pracovišti vždy najdeme všechny programy
a dokumenty, které potřebujeme ke své práci. Díky digitálnímu pracovišti
je také jedno, zda si zapomeneme pracovní notebook v práci, protože
nezbytný úkol pohodlně vyřešíme z osobního tabletu nebo dokonce
telefonu. Zaměstnanci tak mohou být ve vlaku či doma stejně
produktivní jako v kanceláři. Jsme připraveni takto zvýšit svou
produktivitu? Pro koho takové prostředí potřebujeme budovat? A jak?
Čtěte více v článku ZDE.
ZDROJ
Ing. Jan Knettig, IT konzultant,
K-net Technical International Group, s.r.o.

Přemýšlíte o průmyslu 4.0?
Před tím, než se do toho pustíte, musíte mít „uklizeno“ uvnitř svých
kanceláří. Abyste mohli veškeré informace z vaší výroby správně
zpracovávat, musíte na to mít připravené čisté a efektivní prostředí.
Žijete ve věčném přeposílání e-mailů? Běžně vidíte na obrazovce svého
počítače RE:, RE:, RE:? Pak je čas na Onesoft Connect. Vyzkoušejte
zdarma náš produkt a mějte chod své kanceláře pod kontrolou.
Úkoly, zápisy z jednání, poznámky…vše na jednom místě a spojené
s tématy ke kterým se vážou. Hlídací psi, kteří vás upozorní na termíny
údržby strojů, smluvní termíny apod. Pokud budete mít chod své
kanceláře pod kontrolou, bude mnohem snažší přejít ve vaší výrobě na
průmysl 4.0.
ZDROJ
Václav Khin, CORTIS Consulting
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Co dalšího nás čeká
v červnu 2019?

Co dalšího nás čeká
v červnu 2019?

Seminář: Úspory v podniku EFEKTivně
Na semináři se dozvíte například jak s pomocí dotací zanalyzovat stav
vašich objektů z hlediska energetiky, odkud lze získat dotační podporu
pro realizaci na míru navržených energeticky úsporných opatření, jaké
jsou principy energetického managementu, jak finance z veřejných
zdrojů k úsporám využít a více.




DATUM: 4. 6. 2019
ČAS: 8:30 – 12:00
MÍSTO: Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 2720/6, 301 00 Plzeň

POZVÁNKA
ZDE

Setkání: Cesty k produktivitě
Společnost Deloitte CZ Vás srdečně zve na pravidelné setkání úspěšných
technologických a soukromě vlastněných společností. Jak pracují
s motivací týmů Jaroslav Lehoučka (STRV), Jan Kaštura (Inventi) nebo
Cyril Höschl (Time is Ltd.)? Jak maximalizovat produktivitu týmu? A jakou
roli sehrají HR trendy budoucnosti? Představí vám také závěry Studie
globálních HR trendů.




DATUM: 13. 6. 2019
ČAS: 18:00 – 20:00
MÍSTO: Deloitte, budova Churchill I, Italská 67, Praha 2

POZVÁNKA
ZDE

Seminář: Jak získat a udržet své zákazníky v online prostředí
Během semináře vás odborníci na marketing i graku provedou třemi
tématy. Zjistíte, jak jednoduše zviditelnit svou firmu na Seznamu nebo
jak získat nové zákazníky a zároveň se připomenout těm stávajícím.
Naučíme vás pomocí Skliku oslovovat své zákazníky ve všech fázích
nákupního procesu, a nakonec se dozvíte, jak tvořit úspěšné reklamní
bannery.




DATUM: 12. 6. 2019
ČAS: 9:00 – 13:00
MÍSTO: AMSP ČR

POZVÁNKA
ZDE

Seminář: SOCIÁLNÍ SÍTĚ, DALŠÍ ZDROJ VAŠICH NOVÝCH
KOLEGŮ
Potřebovali byste další zdroj kandidátů pro Vaše výběrová řízení?
Oblast výběru zaměstnanců se dnes bez digitálních pomocníků už neobejde.
Rozumět sociálním sítím ve spojení s najímáním je dnes už v podstatě nutností.
A proto jsme spolu s členem AMSP ČR a podporovatelem Roku digitálního
podnikání 2019 společností Performia připravili pro všechny členy výhodnou cenu
účasti na workshopu SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Další zdroj Vašich nových kolegů.





Co dalšího nás čeká
v červnu 2019?

DATUM: 27. 5. - 11. 12. 2019 (termíny naleznete ZDE)
MÍSTO: Praha, Brno
Více informací a registraci naleznete v pozvánce ZDE.

Workshop: JAK LÉPE PRODÁVAT ON-LINE
Web, e-shop nebo aplikace se nedělá pro dobrý pocit, ale pro dosažení
lepších obchodních výsledků nebo kvalitnějších služeb. Designer dnešní
doby je mnohem méně geniální umělec a mnohem více výzkumník
a analytik. Lukáš Pilka, kreativní ředitel BlueGhost, popíše, k čemu při
tvorbě designu slouží cíle webu, konverzní trasy, statistická data
a uživatelské testování. Vysvětlí, proč se 90% práce udělá ještě před tím,
než uvidíte první grafické návrhy a proč nejkrásnější věci jsou takové,
které nejlépe fungují.




DATUM: 11. 6. 2019
ČAS: 9:00 – 13:00
MÍSTO: AMSP ČR

POZVÁNKA
ZDE

Konference: Digitální budoucnost v Moravskoslezském kraji
Digitalizace, automatizace, průmysl 4.0, IoT…máte dojem, že tohle
všechno už dávno znáte? Možná ano. Ale opravdu víte, co bude
průmysl 4.0 znamenat za 5 nebo 10 let? Myslíte si, že se Vás to netýká?
Pak se s největší pravděpodobností mýlíte. Proč? To se dozvíte na 5.
ročníku konference Invest More - Investiční příležitosti v Moravskoslezském
kraji na téma „Digitální budoucnost v Moravskoslezském kraji“.




DATUM: 14. 10. 2019
ČAS: 9:00 – 15:00
MÍSTO: Brick House, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

POZVÁNKA
ZDE

Rubrika partnerů
a podporovatelů RDP 2019
Den D na Vysoké škole finanční a správní – již po třetí
slavnostní a inspirující
Podle Evropské komise vznikne v Evropě celkem 21 milionů míst
vyžadujících pokročilejší digitální dovednosti. Do roku 2025 bude Evropa
potřebovat každý rok až 50 tisíc nových hi-tech lídrů. Česko s tím má ale
problém - je tu nedostatek lidí, kteří by rozuměli pokročilejším hi-tech
technologiím a současně vykazovali manažerské schopnosti (tvrdí nová
studie společnosti Google). Kde je vzít? Ideálně si je vychovat. Právě
z tohoto důvodu se v posledních letech dostává do popředí zájmu
vysoké školy podnikatelské vzdělávání. Jeho cílem je podpora
podnikavosti a podnikatelského ducha, schopností, postojů, dovedností
a znalostí, které umožní nacházet, vytvářet a rozvíjet podnikatelský
záměr, přeměnit nápady v činy a eliminovat možná rizika. Den D je
jedním z možných nástrojů.
13. a 14. 5. 2019 představili studenti českého a anglického bakalářského
studijního oboru Řízení podniku a podnikové finance odborné porotě svůj
Business plán. Byly to dny slavnostní, ale hlavně inspirující a podnětné.
Studenti dlouhodobou přípravou a prezentací projektu zúročili své
znalosti získané po dobu tříletého bakalářského studia. V průběhu obou
dní bylo představeno cca 60 projektů - široké spektrum nápadů, od
pivních lázní přes kavárnu, pekárnu bezlepkového pečiva, cukrárnu bez
cukru, aplikace mobilních her, uplatnění virtuální reality pro výuku až po
vzdálený tréning jazyků, opečovávání domácích mazlíčků, poskytování
zážitkového programu zaleženého na strachu, projekty realizované ve
virtuální realitě či v prostředí 3D.
Vítězným projektem se stal business plán SmartPenna – Pero 21. století
studentů Veroniky Linhartové, Jana Helera a Jakuba Janovského. Jejich
ambicí je ušetřit manažerům čas a námahu s přepisováním dokumentů.
Odborná porota konstatovala zvyšující se úroveň prezentačních
schopností studentů nejenom co do obsahu projektů, ale především
rétoriky vynaložené na přesvědčení investorů o nutnosti financovat právě
daný projekt díky jeho orientaci na digitální technologie.
ZDROJ
Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
Vedoucí Katedry řízení podniku
Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

Negativní komentáře na sociálních sítích: Kde se berou a jak
na ně?
Jak reagovat na případné negativní odezvy na sociálních sítích? Proč
jsou sociální sítě odrazem firemní kultury a kdy je moudré se do firemních
stránek na nich raději nepouštět? To se dozvíte v článku od společnosti
Performia. Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
PERFORMIA, spol. s r.o.

Jak vytvořit úspěšnou značku v 9 krocích
Jak zajistit, aby vaše podnikání fungovalo jako silný brand digitální doby?
Marketér Marty Neumeier převrací v knize The Brand Flip staré formáty na
nové. Už to není tak, že firma tvoří značku, která přitahuje zákazníky, a ti
pak podporují firmu. V novém modelu firma vytváří zákazníky, kteří si svou
značku budují sami. Schema více respektuje současné nastavení
společnosti – lidé už nechtějí vlastnit věci, ale sbírat zážitky. Jsou více
propojení přes sociální sítě a ke značce, kterou si sami tvoří, jsou coby
zákazníci loajálnější. Nákupem se přidávají k ostatním fanouškům,
a v rámci svého „kmene“ se cítí bezpečně. Co podle knihy Brand Flip
můžete udělat, abyste převrácení vlastní značky dosáhli? To se dozvíte
ZDE.
ZDROJ
Jan Života, BlueGhost

Pořiďte si výhodně ŠKODU Scala a buďte vždy online
Podle průzkumů stráví český řidič průměrně v kolonách celý jeden den za
rok. Nyní můžete tento čas využít efektivně díky novému vozu ŠKODA
Scala. Ten přináší novou generaci služby ŠKODA Connect, díky níž jste
neustále online a máte tak možnost si prohlédnout své emaily nebo získat
přístup k aktuálním zprávám. Zároveň vám vůz pomůže v nesnázích díky
službě eCall, s kterou zavoláte pomoc při nehodě nebo pomůže
s naplánováním příští návštěvy servisu. ŠKODA Scala je ideální vůz pro
Vaše podnikání a díky možnostem výhodného financování od
Volkswagen Financial Services ho můžete využívat již za 6344 Kč měsíčně
bez DPH. Přenechte nám veškeré starosti o Váš vůz a užívejte si
maximálního komfortu díky službám obsaženým ve splátce auta. Kromě
kompletního pojištění a asistenční služby včetně náhradního vozu se
postaráme o servisní služby a pneuservis.
Nechte si od nás doporučit ideální konfiguraci a variantu financování
Vašeho nového vozu ŠKODA Scala. Využívejte čas v autě pro podnikání
a ne čekáním.
ZDROJ
Jan Pařízek
Ředitel fleetového prodeje a remarketingu
Volkswagen Financial Services

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

RDP 2019 v médiích
RDP 2019 v médiích
ŽENY s. r. o.: DIGITALIZACÍ VPŘED díky AMSP ČR!
Jak efektivně využít řadu technologií a nástrojů, aby nám pomohli využít
náš čas na maximum a zefektivnit naši práci. V rámci semináře se
dozvíte, jak můžete s digitalizací ihned začít a usnadnit si tak nejen
profesní, ale i běžný život. Více informací v plakátu.
Celý článek naleznete ZDE.

BusinessInfo.cz: Sociální sítě a jejich využití v praxi – seminář
AMSP ČR a Ženy s.r.o. zdarma pro začínající podnikatelky
Dne 25. května 2019 od 17:00 do 21:00 proběhne v Plzni seminář na téma
Sociální sítě a jejich využití v praxi. Celý článek naleznete ZDE.

Finparada.cz: Digitalizaci služeb táhnou online rezervace,
sociální média a cloud, ukazuje průzkum AMSP ČR
Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže něco konkrétního spojit
s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují ulehčení práce a komunikace.
Mezi nejvyužívanější moderní technologie patří online rezervace, online
objednávky, sociální média nebo cloudové služby. Téměř polovina
subjektů má profil na sociálních sítích, které využívají na propagaci,
akvizici a komunikaci. Pouze pětina poptávek zatím přichází
prostřednictvím internetu. Jako nejdůležitější cílovou skupinu za 5 let
vnímají podnikatelské subjekty ve službách firemní zákazníky, mladé lidi
do 25 let a seniory. Tyto výsledky přináší průzkum agentury IPSOS pro
Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
k tématu digitalizace služeb, které je jedním ze šesti hlavních témat
AMSP ČR v rámci Roku digitálního podnikání 2019. Výsledky průzkumu
byly zveřejněny v návaznosti na téma digitalizace služeb propagované
asociací v rámci kongresu HOREKA 112 dne 28. května 2019 v Čestlicích.
Celý článek naleznete ZDE.

Iprosperita.cz: Neví, jak chytře pracují, ukazuje průzkum
AMSP ČR
Malých podnikatelů a živnostníků se zeptali, co si představí pod pojmem
chytré služby, nebo také služby 4.0. Asi každý druhý si nedokázal
představit vůbec nic. Že bychom byli v Česku „sto let za opicemi“? Ale
vůbec ne, to jen si lidé nedokáží spojit maily, internet, sociální sítě, online
marketing a další běžně používané věci s abstraktními termíny.
Celý článek naleznete ZDE.

Iprosperita.cz: Digitalizaci služeb táhnou rezervace, ukazuje
průzkum AMSP ČR
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Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže něco konkrétního spojit
s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují ulehčení práce a komunikace.
Mezi nejvyužívanější moderní technologie patří online rezervace, online
objednávky, sociální média nebo cloudové služby.
Celý článek naleznete ZDE.

Časopis czechindustry.cz: Téměř polovina českých
podnikatelů neví, co to jsou chytré služby. V praxi do nich
ale investují a používají je, ukazuje průzkum AMSP ČR
Téměř polovina (42 %) českých podnikatelů nemá přesnou představu, co
to jsou chytré služby (typicky jde o aplikaci či web, který je vystavěný na
základě znalosti potřeb zákazníků a zprostředkuje jim službu nejjednodušší
možnou cestou). V praxi je však často využívají a nemusí se přitom jednat
pouze o aplikace šité na míru. Vyplývá to z průzkumu pro Rok digitálního
podnikání 2019, jehož partnerem je digitální agentura BlueGhost.
Respondenti si pod pojmem chytré služby představují takové, které
ulehčují komunikaci se zákazníkem (26 %), nebo se domnívají, že jde o IT
technologie obecně (18 %). Konkrétní softwarové nástroje bylo schopno
uvést jen 16 % dotázaných. Průzkum si od agentury Ipsos nechala
zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
a proběhl na vzorku sta podnikatelských subjektů, z nichž 70 % byly firmy
a 30 % OSVČ. Celý článek naleznete ZDE.

Časopis czechindustry.cz: Digitalizaci služeb táhnou online
rezervace, sociální média a cloud, ukazuje průzkum
AMSP ČR
Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže něco konkrétního spojit
s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují ulehčení práce a komunikace.
Mezi nejvyužívanější moderní technologie patří online rezervace, online
objednávky, sociální média nebo cloudové služby.
Celý článek naleznete ZDE.

Feedit.cz: Téměř polovina českých podnikatelů neví, co to
jsou chytré služby. V praxi do nich ale investují a používají je,
uvádí průzkum AMSP ČR
Téměř polovina (42 %) českých podnikatelů nemá přesnou představu, co
to jsou chytré služby (typicky jde o aplikaci či web, který je vystavěný na
základě znalosti potřeb zákazníků a zprostředkuje jim službu nejjednodušší
možnou cestou). V praxi je však často využívají a nemusí se přitom jednat
pouze o aplikace šité na míru. Vyplývá to z průzkumu pro Rok digitálního
podnikání 2019, jehož partnerem je digitální agentura BlueGhost.
Celý článek naleznete ZDE.

Roklen24.cz: Digitalizaci služeb táhnou online rezervace,
sociální média a cloud, ukazuje průzkum AMSP ČR

RDP 2019 v médiích
Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže něco konkrétního spojit
s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují ulehčení práce a komunikace.
Mezi nejvyužívanější moderní technologie patří online rezervace, online
objednávky, sociální média nebo cloudové služby. Téměř polovina
subjektů má profil na sociálních sítích, které využívají na propagaci,
akvizici a komunikaci. Pouze pětina poptávek zatím přichází
prostřednictvím internetu. Jako nejdůležitější cílovou skupinu za 5 let
vnímají podnikatelské subjekty ve službách firemní zákazníky, mladé lidi
do 25 let a seniory. Tyto výsledky přináší průzkum agentury IPSOS pro
Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).
Celý článek naleznete ZDE.

BusinessInfo.cz: Digitalizaci služeb táhnou sociální média
a cloud, ukazuje průzkum AMSP ČR
Zástupci malých a středních firem z oblasti služeb, zatím do digitalizace,
jež pro ně bude v příštích letech nezbytná, příliš neinvestují. Jen necelá
polovina podnikatelských subjektů má v současnosti profil na sociálních
sítích. Ten využívá především k vlastní propagaci, komunikaci s klienty či
získávání zpětné vazby od zákazníků. Celý článek naleznete ZDE.

Kurzy.cz: Digitalizaci služeb táhnou online rezervace, sociální
média a cloud, ukazuje průzkum AMSP ČR
Praha, 29. května 2019. Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže
něco konkrétního spojit s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují
ulehčení práce a komunikace. Mezi nejvyužívanější moderní technologie
patří online rezervace, online objednávky, sociální média nebo cloudové
služby. Téměř polovina subjektů má profil na sociálních sítích, které
využívají na propagaci, akvizici a komunikaci. Celý článek naleznete ZDE.

Kurzy.cz: 72. průzkum AMSP ČR: Služby 4.0
éměř polovina (42 %) českých podnikatelů nemá přesnou představu, co
to jsou chytré služby (typicky jde o aplikaci či web, který je vystavěný na
základě znalosti potřeb zákazníků a zprostředkuje jim službu nejjednodušší
možnou cestou). V praxi je však často využívají a nemusí se přitom jednat
pouze o aplikace šité na míru. Vyplývá to z průzkumu pro Rok digitálního
podnikání 2019, jehož partnerem je digitální agentura BlueGhost.
Respondenti si pod pojmem chytré služby představují takové, které
ulehčují komunikaci se zákazníkem (26 %), nebo se domnívají, že jde o IT
technologie obecně (18 %). Konkrétní softwarové nástroje bylo schopno
uvést jen 16 % dotázaných. Průzkum si od agentury Ipsos nechala
zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
a proběhl na vzorku sta podnikatelských subjektů, z nichž 70 % byly firmy
a 30 % OSVČ. Celý článek naleznete ZDE.

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři
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Podporovatelé
Tvůrčí dílna obchodních dovedností, U&sluno a.s., CE-PA spol. s.r.o.,
PERFORMIA, spol. s r.o., Asociace pro komunikační nástroje a internet
věcí, z.s., HAHN Automation, s.r.o., Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.,
Retailys.com s.r.o., Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek,
Jihočeská hospodářská komora, Entrydo s.r.o., ILA s.r.o., CORTIS
Consulting s.r.o., Trivi a. s., Vltava Labe Media a.s, CzechInno,
DigiKoalice, CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., Jan Kozumplík, Dexta,
s.r.o., Buldok Marketing s.r.o., Moore Stephens s.r.o., DC VISION, s.r.o.,
Nadace ZET profesora Milana Zeleného, FLOWBOX s.r.o., SNADNEE,
SKOUMAL s.r.o., FutLab (Byznyslab s.r.o.), ADVIS Marketing s.r.o.,
Algotech, a.s., Obchodní úspěch, SmartEdu s.r.o., Jihočeský
vědeckotechnický
park,
a.s.,
UVM
interactive
s.r.o.,
České
radiokomunikace.

Univerzitní a středoškolská
platforma
UNIVERZITNÍ PLATFORMA: Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta
ekonomická, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci,
Vysoká škola finanční a správní, a.s., České vysoké učení technické Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Vysoká škola ekonomická
v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská
fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě,
Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova v
Praze, MICEP.
STŘEDOŠKOLSKÁ PLATFORMA: Střední průmyslová škola kamenická
a sochařská, Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Střední
škola Kateřinky – Liberec s. r. o., Střední odborná škola Jarov, Akademie
řemesel Praha - Střední škola technická.

Záštita
Ing. Miloš Zeman, prezident ČR
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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