Okrúhly stôl driving.digital 2021

TVORÍME INTELIGENTNÚ DOPRAVU SLOVENSKA
20 - 21. september 2021
Grand Hotel Kempinski, Vysoké Tatry

Partnerský program 2021

driving.digital 2021
CAR-FREE ZÓNY
Každodenný život je obyčajne spájaný s cestovaním
za prácou, rozvozom detí do škôl, dostupnosťou
zdravotníctva, alebo s cestou za oddychom a
zábavou. Kvalitná mobilita určuje spokojnosť
verejnosti, pre štát je nevyhnutnou podmienkou
hospodárskeho a spoločenského rozmachu, je
značkou úrovne krajiny.
Mestá a obce v regiónoch Slovenska musia nachádzať
nové prístupy ako napĺňať očakávania občanov a
zároveň odbúravať negatívne účinky dopravy na
životnom prostredí. Účinnou odpoveďou na
znižovanie emisií, uvoľňovanie ciest a parkovísk v
prospech zelene a kvality života je rozvoj
mikromobility a verejnej osobnej dopravy.
SLOVENSKO 2030
Ako sa bude vyvíjať Slovensko? Nájde svoju víziu?
Budeme môcť využívať inovácie „Made in Slovakia“ v
doprave, zdravotníctve, v školstve a ďalších
odvetviach, alebo naďalej zostaneme v pasci
doháňania investičných dlhov.
Aký bude podiel domáceho priemyslu a výskumu na
rozvoji verejnej dopravy a čo môže inteligentná
mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu?
To je niekoľko tém podujatia, ktorého cieľom je
vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zástupcov
štátnych inštitúcií, obcí, miest a regiónov, za účasti
dopravcov, podnikov slovenského priemyslu,
výskumu a ďalších inštitúcií a podnikov zo Slovenska
a zahraničia.
Kontakt: Igor Šenkarčin
igor.senkarcin@drivingdigital.org
+421 908 309515
driving.digital
driving.digital je nezávislá platforma slovenskej komunity pre inteligentnú mobilitu
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fakty a čísla
AKTÉRI PODUJATIA
• Čelní predstavitelia štátnych inštitúcií, miest a regiónov Slovenska
• Vrcholový manažment, profesionáli a experti z odvetví strojárstva,
IKT, dopravy a prepravy tovarov a ďalších relevantných odvetví
• Malí a strední podnikatelia, začínajúce spoločnosti, inovátori
• Vedci a výskumníci z inštitúcií výskumu a akademického sektora
• Zástupcovia odvetvových asociácii a združení
ČO PODUJATIE PRINÁŠA
• Odborný panel k téme prínosu inteligentnej mobility pre rozvoj
zelenej znalostnej ekonomiky
• Komunikačný priestor 2 x 3 hodín v prostredí špičkových
priestorov a služieb Grand Hotel Kempinski vo Vysokých Tatrách
• Odbornú diskusiu 150 zástupcov štátnych inštitúcií, obcí, miest a
regiónov, za účasti dopravcov, podnikov slovenského priemyslu,
výskumu a ďalších inštitúcií a podnikov zo Slovenska a zahraničia.
• Výmenu názorov a príklady dobrej praxe vytvárania inteligentných
bez-emisných zón na Slovensku a v zahraničí.
• Priamy kontakt a rozhovory s vývojármi a realizátormi produktov a
služieb inteligentnej mobility na Slovensku
• Inšpirácie a podnety pre plány rozvoja verejnej osobnej dopravy
• Nové kontakty a neformálne debaty v programe podujatia
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Program pre partnerov
• Príprava na nové obstarávacie programy verejnej osobnej dopravy
• Byť súčasťou nového odvetvia dopravy 21. storočia
• Participovať na príprave strategických zámerov štátu a samospráv
v tvorbe inteligentných bez-emisných zón
• Brand awareness EU - podujatie je súčasťou Európskeho týždňa
mobility
• Nové partnerstvá a nové podnikateľské príležitosti

ZÁKLADNÝ PARTNERSKÝ BALÍK – 2.000 € bez DPH*)
•
•
•
•
•
•

Hosť podujatia s označením PARTNER
Ďalší voľný vstup na podujatie
Prezentácia vlastných inovácií v priestoroch hotela Kempinski
Rolujúce video na veľkoplošných obrazovkách počas podujatia
Rollup / logo zobrazené v priestoroch podujatia
Logo zobrazené vo výstupnej správe podujatia komunikovanej
širokej verejnosti z praxe, doma a v zahraničí

DOPLNKOVÉ PARTNERSKÉ BENEFITY **)
• HLAVNÝ PARTNER – od 4.000 € bez DPH*)
– účasť v odbornom paneli so sprievodným programom
• GENERÁLNY PARTNER - od 6.000 € bez DPH*)
– speaker v odbornom paneli a účasť v sprievodnom programe
• HOSTITEĽ PODUJATIA s príhovorom
*) Organizátor nie je platca DPH
**) Doplnkový partnerský program je predmetom individuálne nastavených podmienok
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Verejný sektor a výskum
Slovensko bude konkurencieschopné len v účinných partnerstvách
podnikov slovenského priemyslu, výskumu, neziskových združení
a občianskych iniciatív opierajúcich sa o programy štátnych
a samosprávnych inštitúcií. Združenie driving.digital si váži a ďakuje
za doterajšiu podporu a pre verejný sektor a výskumné inštitúcie
ponúka v tomto roku dve formy partnerstiev:
ZÁKLADNÝ BALÍK – 400 € bez DPH *)
• Logo inštitúcie s označením Podujatie podporujú
• Jeden voľný vstup navyše
BALÍK INŠTITUCIONÁLNY PARTER – 4.000 € bez DPH *)
• Prezentácia formou prenájom priestoru na prezentačný stánok
(200 x 250 cm) počas celého konania podujatia driving.digital 2021
v expo časti podujatia.
• Prenájom priestorov pre účasť zástupcu / generálneho riaditeľa
inštitúcie v prvý deň podujatia v diskusii odborného panela.
• Prenájom priestorov pre účasť zástupcu inštitúcie v druhý deň
podujatia v diskusii okrúhleho stola.
• Technické zabezpečenie a služby spojené s prenájmom priestorov.
*) Organizátor nie je platca DPH

driving.digital 2020
Hlavní hostia podujatia

Eduard Heger
podpredseda vlády,
minister financií SR

Richard Sulík
podpredseda vlády,
minister hospodárstva SR

Andrej Doležal
minister dopravy SR

Účastníci

CELKOM 174
spokojných účastníkov
Moderovali:

▪ Martin Jesný
▪ Alex Štefuca
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