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„Stát si bere téma inovativních nástrojů 

pro digitálních prezentaci za své a snaží 

se být v této oblasti průkopníkem.“



Soutěž Digital Promotion 4.0 (Q4 2020)

17 přihlášených řešení online katalog na www.digitalpromo.cz

http://www.digitalpromo.cz/


Možnosti řešení Vaší prezentace

A: Individuální prezentace exportérů

• prezentace na míru plně v gesci firmy

• možnost využít zmapované dodavatele z online katalogu

• v přípravě podpůrné nástroje s financováním z fondů EU

B: Digitální knihovna českého průmyslu

• idea komplexní prezentace průmyslových oborů 

• důraz na synergie mezi firmami, podpora cross-sellingu

• marketingová podpora ze strany státní správy a její zahraniční sítě



Struktura digitální knihovny

ÚROVEŇ 1 (národní) 
• Základní rozcestník s přehlídkou 

všech odvětví českého průmyslu.

ÚROVEŇ 2 (oborová) 
• Tematické prostředí pro ucelenou 

prezentaci průmyslového oboru.

ÚROVEŇ 3 (firemní/produktová) 
• Prezentace konkrétních firem a produktů 

formou 3D exponátů, videí a obrázků.



Orientační časový harmonogram

• Nyní probíhá – konzultace s podnikateli a odborníky na digitální 

technologie, ladění požadavků na úrovní státní správy

• Pol. 2021 – realizace prvních pilotních projektů v oborech 

zdravotnické techniky a letectví, testování v ostrém provozu

• Závěr 2021 – vypsání soutěže na dodavatele velkého řešení pro 

celý průmysl

• 2022/2023 a dále – postupné přidávání oborů a rozšiřování 

oborového obsahu o nové firmy a exponáty 



Jak se zapojit?

• Klíčová role oborových asociací

• koordinátor firem, zprostředkovatel dialogu se státem

• formulace představy společné oborové prezentace 

• garant a správce oborového obsahu

• Finanční model

• stát zafinancuje kostru, tj. platformu + oborová prostředí

• firmy si uhradí své 3D modely a další individuální obsah 

(pro tuto část jsou v přípravě podpůrné nástroje z fondů EU)



Děkuji Vám za pozornost!
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