
 
 

 

TECHEX EUROPE 2022 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Mezinárodní výstava a konference pro digitální 

svět, AI & Big Data, IoT, Blockchain, 5G, 

kybernetickou bezpečnost a Cloud 

Amsterdam, Nizozemsko, 20. – 21. 9. 2022 



 
 

 

 
 
 

 

TECHEX EUROPE 2022 
 

20. – 21. 9. 2022 

TECHEX EUROPE patří mezi nejvýznamnější technologickou výstavu a konferenci na světě, 

která představuje špičkové technologické inovace v podnikání. Akce se věnuje zejména 

tématům digitální transformace, AI & Big Data, Blockchainu, kybernetické bezpečnosti, 5G a 

IoT. Na této dvoudenní akci se spojí klíčová průmyslová odvětví z celé Evropy v rámci 

vrcholných diskusí 6 tematických bloků. Současně s konferencemi probíhá každoročně 

prezentace 200 firem, které vedou B2B jednání s účastníky konferencí. Více informací o akci 

naleznete na: www.techexevent.com/techex-europe 

 

Proč se investice do konference TECHEX EUROPE 2022 

vyplatí? 

— Na akci pravidelně vystavuje přibližně 200 vystavovatelů a navštěvuje ji zhruba  

8 000 technologických profesionálů, včetně CISO, CTO, COO, CFO, R&D manažerů, SW 

inženýrů, ředitelů IT, poskytovatelů telekomunikačních služeb a technologií, vývojářů, 

start-upů, OEM, lidí ze státní správy či automobilového průmyslu, operátorů, investorů a 

mnoha dalších z více než 70 zemí světa 

— TECHEX má jeden z největších distribučních kanálů na LinkedIn, s více než 4,7 miliony 

lidí připojených v jeho skupinách a komunitách – tyto skupiny se zaměřují na marketing, 

telekomunikaci, cloud computing, kybernetickou bezpečnost, internet věcí, blockchain, 

AI, platby a další 

— Kromě zhruba 200 vystavovatelů je na oba dny naplánován program konferencí ke 

každému z témat – nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci se tak mohou zúčastnit 

konferencí v oblasti zájmu a proaktivně vystoupit v panelové diskuzi, která se otevírá po 

každé konferenci 

— Na těchto konferencích promluví přibližně 250 speakerů, přičemž do výběru témat se 

mohou zapojit i vystavovatelé 

— Akce se koná každý rok v nizozemském Amsterodamu 

— Zahraniční kancelář CzechTrade Nizozemsko připravuje prezentaci českých firem 

s doprovodným programem za účelem nalezení nových obchodních partnerů s nabídkou 

doprovodných služeb  
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AKCE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Digitální transformace – automatizace prostřednictvím robotických procesů, Edge 

Computing, Qauntum Computing, využití AI k porozumění chování zákazníků, 5G 

konektivita & Wifi 6 a další 

— AI & Big Data – umělá inteligence, strojové učení, RPA a automatizace, infrastruktura, 

etika, analýza dat, počítačové vidění, hlasové technologie, NLP, chatbots a další 

— IoT – digitální transformace, Edge Cloud Computing, analýza dat, IoT, chytrá výroba, 

chytrá energie, senzorika, autonomní doprava, správa zařízení a majetku, R&D a další 

— Blockchain – analýzy klíčových průmyslových odvětví: právo, maloobchod, finanční 

služby, zdravotnictví, pojišťovnictví, energetika, hudba, státní správa, nemovitosti a další 

— Cyber security & Cloud expo – zabezpečení Cloudu, rizika a správa, kybernetická 

odolnost, návratnost investic do zabezpečení, GDPR, zabezpečení identity a dat a další 

— 5G – 5G infrastruktura a základní síť, Edge Computing, schopnosti 5G, režimy nasazení, 

evoluce sítě a budoucí konektivita, digitální transformace, IoT & Blockchain, velká data a 

AI v 5G, kybernetická bezpečnost pro 5G sítě a další 

 

Kdo akci navštěvuje 
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Fakta k akci 

 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje účast na konferenci spojenou s prezentací českých firem 

na společném stánku s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši společnost rádi uvítáme 

— Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb 
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Formy účasti na akci TECHEX 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu 

— Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu a zajištění prostoru pro prezentaci Vaší firmy 

— Kompletní přípravy zajištění stánku: tisk grafiky Vaší firmy na 1-2 panely stánku, zajištění 

nábytku podle velikosti objednané plochy (na ploše 3-4 m2: 1 stůl a 2 židle, na ploše  

6-8 m2: 1 stůl a 4 židle), přípojka elektřiny, koberec (objednání monitoru a dalšího 

vybavení stánku je možné za příplatek) 

— Umístění názvu Vaší firmy na stánku 

— Umístění loga a profilu Vaší firmy na webových stránkách akce a v aplikaci  

— 2 průkazy pro vystavovatele – „Gold Conference Passes“ s přístupem na všechny 

odborné konference & networkingovou party (další jsou případně za poplatek) 

— Propagace Vašeho firemního profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře 

v Nizozemsku, na sociálních sítích a na propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

— Osobní asistence během akce a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

Vašimi obchodními partnery 

— Komunikace s organizátorem akce 

— Základní občerstvení a úklid stánku 

— Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu 
 

— Cena za účast na akci a prezentaci na ploše cca 3-4 m2:  

69 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za účast na akci a prezentaci na ploše cca 6-8 m2:  

105 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 7. 2022 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 8. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 31. 8. 2022 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

akce pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se na akci nejlépe připravit. Přihlášku prosím 

zašlete gestorovi akce do 31. 7. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Michal Holub 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 592 

mob.: +420 607 001 952 

e-mail: michal.holub@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK NIZOZEMSKO: 

Adam Jareš 

CzechTrade Nizozemsko 

Paleistraat 4, 2514 JA, Den Haag 

 

tel.: +31 70 313 0017 

mob.: +31 6 393 546 89 

e-mail: adam.jares@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Cena za účast na ploše cca 3-4 m2     69 000,- Kč + DPH 

 Cena za účast na ploše cca 6-8 m2     105 000,- Kč + DPH 
 

 
Místo, datum .......................................................... Podpis  ..............................................................  

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Michal Holub 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 

obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 

obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
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