


O čem Future Mobility je?
Prezentuje nový koncept organizace dopravy,     
v jehož středu stojí uživatelé

Dopravní systém založený na vyšší stupni 
automatizace a digitalizace

Představuje Mobilitu jako službu nástroj 
udržitelného rozvoje mobility ve městech

Propaguje ucelenou nabídku možností přepravy 
včetně využití prostředků mikromobility

Využití nových zdrojů energie s cílem podporovat 
nízkouhlíkovou dopravu



Co akce nabízí? Znalosti
konference
semináře

Zkušenosti
workshopy
řešení
ocenění

Inspirace
ukázky a
prohlídky

Den 1

Den 2

Den 3

společenský
večer

informace



Proč se účastnit?
Podnikatelský sektor

Prezentace vlastního řešení správným lidem -
show room a srovnání s konkurencí na jednom 
místě

Samosprávy
Získání aktuálních informací, setkání s dalšími 
samosprávami a možnost vidět řešení v praxi 
a osahat si je nebo představit vlastní úspěchy 
a řešení

Start-upy
Možnost najít investora či samosprávu pro 
pilotní odzkoušení a referenční zakázku

Venture capital, investoři
Speciální sekce start-upů s cílením na 
samosprávy na jednom místě

Akademický sektor
Představení výsledků výzkumu s možností 
implementace v samosprávách

Aktivní občané, neziskové organizace, 
studenti

Získání aktuálních trendů pro případný 
bottom-up efekt

Média
Získání aktuálních informací i dalšího 
směřování přímo od dodavatelů a realizátorů 
jednotlivých projektů



Technická část
o Odborná část, kde formou konference, seminářů a workshopů budou specifikovány 

důležité kroky vedoucí k implementaci konceptu MaaS.
o Forma: memorandum, metodika, City2City partnerství apod.

Komunikační část
o Seznámení veřejnosti, co změna pohledu na mobilitu znamená konkrétně pro 

jednotlivce, jaké jsou činnosti jednotlivých měst, které tuto změnu provedou, a 
především přínosy zavedení změny systému dopravy v jejich městě.

o Forma: tisková konference, veřejné projednávaní strategických dokumentů, osvětová 
kampaň, podpůrné programy (cílená komunikace na specifické skupiny – děti MŠ a ZŠ)

Jaké jsou očekávané výstupy?



FUTURE MOBILITY je součástí
URBIS Smart City Fair

Odborná platforma pro předávání znalostí a 
zkušeností v rámci CEE v oblasti implementace 
a rozvoje konceptu chytrých měst

www.smartcityfair.cz



Souběžně se koná Urban Mobility Days
Konference Urban Mobility Days poskytuje 
ideální příležitost pro networking, debatovat 
klíčové otázky a vyměňovat si nápady na 
vznikající dopravní trendy a technologie.
Přináší pohled na nejnovější vývoj plánování 
městské mobility a řešení, které dělají mobilitu 
ve městech a obcích udržitelnější.



Oborová specifikace FUTURE MOBILITY
Osobní mobilita – individuální a hromadná

Sdílená mobilita

Nákladní, účelová a speciální mobilita

Městská letecká mobilita

Nové energie, čistá a nízkouhlíková doprava

Urbanismus, městský mobiliář a infrastruktura

Automatizované a autonomní systémy řízení

Konektivita, komunikační systémy a digitální služby

Poskytování a správa přepravních služeb

Provoz, péče, servis a údržba

Komponenty, díly, příslušenství

Ostatní služby



Jak se účastnit?



Váš produkt v simulované ukázce 
po celou dobu konání akce

Praktické příklady využití

Možnost testování mezi 
návštěvníky

Cena: 25 000 Kč
- za jeden prvek

Představení řešení v praxi



Generální partner
garantovaná 1 exkluzivní pozice pro celou akci, 2x vlastní workshop, 
komerční prezentace na main stage v rámci konference 2x15min., 
mediální plnění v hodnotě 150 000 Kč, 100 pozvánek pro partnery,      
25x vstup na konferenci, 10x vstup do VIP lounge + společenský večer

350 000,- Kč
Partner
vlastní workshop, komerční prezentace na main stage 1x15 min., 
mediální plnění v hodnotě 70 000 Kč, 50 pozvánek pro partnery,          
25x vstup na konferenci, 3x vstup do VIP lounge + společenský večer

150 000,- Kč

Nabídka partnerství



Nabídka typové expozice

Pronájem plochy a typovou expozici 25 m²
Předváděcí plocha (koberec) 25-175 m²
Venkovní ukázka (demonstrátor)

2 - 5 prvků
Kompletně vybavená expozice
Zápis v e-katalogu vystavovatelů
2 - 4 pozvánky na společenský večer
2 - 6 vstupů na konferenci
Oběd
Parkovací karta (vjezd do areálu)

110 000 - 250 000,- Kč



Partneři

Akce se koná pod záštitou

Odborná garance



Petr Maliňák
724 938 719
pmalinak@bvv.cz

Kontakt

Renata Černošková
602 558 238
rcernoskova@bvv.cz
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