20. 3. 2019 | 13: 00 h. - 17: 00 h.
Vel etrh AMPER, sál D, Brno | mapa ZDE

FIRMA BUDOUCNOSTI
Organizátor: Asociace malých a středních podniků
a ži vnostní ků ČR

H A R M O N O G R A M

P Ř E D N Á Š K Y

12:30 – 13:00

REGISTRACE A OBČERSTVENÍ

13:00 – 14:30

DIGITÁLNÍ FIRMA 2019

jaký je stav digitalizace u českých firem a živnostníků?
jaké technologie vám dokážou zjednodušit život nebo
přinést nový byznys?
přednáška ukáže zkušenosti z českých firem
a konkrétní příklady toho, jak úspěšně zavádět
technologie - ať už do nových či tradičních firem.

14:30 – 14:45

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ

14:45 – 15:45

JAK NA DIGITÁLNÍ PRODUKTIVITU?

15:45 – 16:30

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V B2B

16:30 – 17:00

DISKUZE

Jaké jsou ty nejlepší aplikace, které vám usnadní práci?
Jak si telefon nastavit tak, aby vám opravdu sloužil a
pomáhal?
Jak se z velkého množství práce nezbláznit?

Jaké sociální sítě jsou vhodné zrovna pro vaši firmu,
jak je využívat nebo jaké jsou úspěšné firmy či
jednotlivci, které tyto sítě dobře využívají v oblasti
B2B ukáže přednáška o sociálních sítích.

Přednášející: Ondřej Zukal, Digiskills.cz.

REGISTRACE
ZDARMA
NA PŘEDNÁŠKU
ZDE

Máme pro Vás program i na dopoledne!
Zveme Vás do moderního výrobního závodu
ABB, s r. o.

REGISTRACE
ZDARMA
NA PROHLÍDKU
ZDE

Přijďte s námi nahlédnout do moderního výrobního
závodu! Jako doprovodný program k veletrhu Amper
organizujeme ve středu 20. 3. od 9:00 h.
komentovanou prohlídku brněnského výrobního
závodu ABB, kde Vás čeká prezentace výroby
přístrojových transformátorů, senzorů a vzduchem
izolovaných rozvaděčů vysokého napětí. V tomto
závodě ABB využívá nejmodernějších inovací
a pokročilé techniky, která umožňuje vyrábět
efektivně a uvést výrobky na trh v co nejkratším
čase. Doba komentované prohlídky je odhadovaná
na 1,5 hodiny a na místo organizujeme dopravu
z brněnského výstaviště.

Těšíme se na Vás!

Ing. Ivana Domaníková
projektová manažerka
AMSP ČR
domanikova@amsp.cz
+420 736 273 881
www.rokdigitalnihopodnikani.cz

Generální partneři projektu

