Digitální transformace jako cesta z krize – Lidé a technologie, ekonomika a
společnost – Zdroje a procesy – (Evropské) Digitální inovační huby

Doba covidová ekonomiku i společnost přibrzdila, staré priority byly nahrazeny
novými výzvami, změnily se naše hodnoty i očekávání… Krize se stala
katalyzátorem změn, které by jinak v ekonomice a společnosti nenastaly a
nebo by trvaly významně déle.
Jsme tu s letošním Smart Business Festivalem CZ, abychom Vám je
představili a dodali Vám inspiraci, jak dál.
Akci pořádá sdružení CzechInno, Platforma CEEInno a komunita českých
Digitálních inovačních hubů v rámci projektu DIHNET.
Co na letošním Smart Business Festivalu CZ uvidíte a uslyšíte?
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, vládní „pan



IT“ Vladimír Dzurilla i styčný důstojník Evropské komise pro digitalizaci
průmyslu Yves Paindaveine naznačí, jak si česká vláda i Evropská
komise představují úspěšnou digitální transformaci průmyslu, podnikání
a veřejné správy ve světle covidové krize


Odborníci z ČR i naši zahraniční hosté z Německa a Rakouska
shrnou, jaké zdroje a procesy jsou potřebné pro úspěšnou digitální
transformaci a obnovu ekonomiky a společnosti po covidové ráně


Člen RVVI, prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen

představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Průmysl 4.0 a malé a
střední podnikání Jiří Holoubek vyhodnotí aktuální stav a naznačí
možnou budoucnost českého Průmyslu 4.0 a digitální transformace

malého a středního podnikání
Prof. Peter Staněk představí své vize digitální ekonomiky a společnosti



v postcovidové éře


Na jednom místě představíme šest čerstvě nominovaných českých
kandidátů na Evropské digitální inovační huby, kteří by svými
aktivitami v nadcházejících letech měli významně přispět k úspěšné a
férové digitalizaci podnikání i veřejné sféry



Smart Business Festival CZ bude v průběhu této sekce telemostem
propojen s paralelně probíhajícím First Annual EU EDIH Eventem, na

který jste srdečně zváni, pokud Vás tematika digitálních inovačních hubů
zajímá blíže.

Jak bude akce probíhat?


Sledujte nás v teple svých domovů a kanceláří online na:
https://smartbusinessfestival.cz/stream-2021/

Co si budete moci, i bez nutnosti vynakládat čas a úsilí a riskovat
cestování do Prahy či Bruselu, z letošního Smart Business Festivalu CZ
odnést?
Novinky o tom, jakou pomoc česká vláda i Evropská komise připravují



pro postcovidovou obnovu ekonomiky a společnosti


Inspirace, jak chytře využít nových technologií k úsporám zdrojů a
zvýšení efektivity a spolehlivosti procesů – a to i na dálku



Podněty k dalším úvahám o přínosech i limitech digitálních technologií
v době pandemie


VĚDOMÍ, ŽE V TOM NEJSTE SAMI

Proč se registrovat i na online akci? Protože tím získáte více! Pošleme Vám před akcí samotnou
podklady, dáme Vám možnost propojit se s ostatními účastníky a pozveme Vás i na naše další
akce.

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi ve středu 27. ledna!

Chci se registrovat pro sledování on-line

