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Global Event for Digital Business 

CeBIT – The Global Event for Digital 

Business: Veletrh CeBIT v Hannoveru je 

nejvýznamnější světová akce věnovaná digitalizaci 

hospodářství, správy a společnosti. Každým 

rokem se na veletrhu CeBIT schází přes 3 000 

firem a asi 200 000 návštěvníků. V centru 

pozornosti jsou nejnovější technologie jako umělá 

inteligence, autonomní systémy, Virtual & 

Augmented Reality, humanoidní roboty a drony. 

Na veletrhu CeBIT je možné zažít digitalizaci 

prostřednictvím uživatelských scénářů. Toptéma 

veletrhu CeBIT 2017 „d!conomy – no limits“ staví 

do popředí možnosti a šance, které přináší 

digitální transformace. Protože je veletrh CeBIT 

spojením výstavy, konference a  networkingu, je 

povinným termínem pro celé digitální 

hospodářství. Partnerskou zemí veletrhu je 

Japonsko. Další informace jsou k dispozici na 

www.cebit.com. 

 

Mezinárodní scéna startupů se sejde               

20. - 24. března 2017 na přehlídce 

SCALE11 na veletrhu CeBIT 2017 

 V rámci přehlídky SCALE 11 se představí přes 400 startupů.   

Využijte i Vy možnost získat cenné kontakty a prezentujte svůj      

startup v all-inclusive výstavním stánku Startup Workstation! 

Na tuto akci CzechTrade poskytuje malým a 

středním podnikům v rámci OPPIK v projektu 

NOVUMM KET podporu formou zvýhodněné 

služby.  Více informací získáte na internetové 

stránce CzechTrade nebo přímo u organizačního 

garanta paní Bc. Viktorie Vránové, tel. 224 907 

553, viktorie.vranova@czechtrade.cz, 

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/ , 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-

akci/novumm-ket-2017_008k-cebit-hannover-2017 

                                 

Startupy na veletrhu CeBIT:  

SCALE11 míří s více partnery a v novém 

pojetí k dalším úspěchům   

Přehlídka SCALE11, kterou vytvořila veletržní 

správa Deutsche Messe s podporou Spolkového 

svazu německých startupů (Bundesverband 

Deutsche Startups) v roce 2015, využívá širokou 

síť partnerů a podporovatelů. SCALE11 nyní 

podporují tyto organizace: BAND, Berlin Valley, 

Bits&Prezels, Spolkový svaz německých startupů 

(Bundesverband Deutsche Startups), Spolkový 

svaz internetové medicíny (Bundesverband 

Internetmedizin), Desk.Works, Deutsche Bahn, 

Digitale Wirtschaft NRW, European Startup 

Network, Founders Fight Club / Best of X, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fuckup Nights, 

Für-Gründer.de, German Accelerator Tech, 

German American Chamber of Commerce, 

Gründerszene.de, hannoverimpuls, High-Tech 

Gründerfonds, ICT Switzerland, Iranian ICT Guild 

Organization, Ústav technologií v Karlsruhe 

(Karlsruher Institut für Technologie (KIT)), 

bankovní skupina KfW Bankengruppe, Nadace 

Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung), 

main incubator, Mastercard, NBank, Regione 

Toscana, SAP, Service Partner One, SICTIC a 

Vertical.   

 Další informace: Zastoupení Deutsche Messe v ČR, tel. + fax: 220 510 057, info@hf-czechrepublic.com 

20. – 24. března 2017, Hannover 


