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INTELIGENTNÁ MOBILITA
Digitálna transformácia, na pozadí globálnej
pandémie, svoje tempo naďalej urýchľuje. Prináša
zmeny, ktoré sa rýchlo prejavujú vo všetkých
priemyselných odvetviach, v doprave nevynímajúc.
Dopravné prostriedky pre 21. storočie sú nové,
prepojené a stále viac autonómnejšie jazdiace
vozidlá, ekologické pohony, digitálna dopravná
infraštruktúra, služby. Sú to aj nové príležitosti pre
podnikateľské prostredie a dopyt po nových formách
spolupráce s výskumom na inováciách.
Celosvetová doprava sa mení do nového odvetvia
inteligentnej mobility, ktoré pre Slovensko znamená
nový priestor a nové možnosti, s množstvom
pozitívnych efektov.
SLOVENSKO JE SÚČASŤOU
Združenie driving.digital, za podpory sektorových
lídrov a v spolupráci so zapojenými partnermi,
prinášajú druhý ročník okrúhleho stola:
Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko
Cieľom podujatia je sprostredkovať reálne možnosti
a nové príklady slovenských podnikov a slovenského
výskumu. Je to snaha prispieť k obnove ekonomiky
Slovenska.
Okrúhly stôl vytvára priestor pre otvorenú odbornú
diskusiu všetkých aktérov témy o príležitostiach,
ktoré inteligentná mobilita, ako jedna z priorít
Slovenska, prináša. Posilňuje argumenty pre jej
integráciu do plánu obnovy, najmä v oblasti verejnej
dopravy, s významným podielom výskumu a inovácií.

driving.digital je nezávislá platforma slovenskej
komunity pre inteligentnú mobilitu
Kontakt: Igor Šenkarčin,
+421 908 309515
igor.senkarcin@drivingdigital.org, driving.digital
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fakty a čísla
AKTÉRI PODUJATIA
• 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
• Čelní predstavitelia riadiacich štátnych inštitúcií
ČO PODUJATIE PRINÁŠA
• Komunikačný priestor 6 hodín v prostredí profesionálneho
a univerzálneho motoristického areálu SLOVAKIA RING
• Odbornú diskusiu 16-tich hostí v panelovej debate, moderovanej
profesionálom z odborných médií
• Možnosť zapojiť sa do odbornej diskusie pre 80 delegátov zo
všetkých oblastí, s väzbou na dopravu a prepravu tovarov
• Pohľad na globálne trendy v inteligentnej mobilite
• Živé ukážky možností inteligentnej mobility na Slovensku
• Inšpirácie a podnety pre nové oblasti podnikania
• Nové kontakty a neformálne debaty v programe podujatia
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Program pre partnerov
• Inovácie a nové projekty predstavené najrelevantnejšej komunite
inteligentnej mobility na Slovensku
• Zapojenie sa do nového odvetvia dopravy 21. storočia
• Oboznámenie sa so strategickými zámermi štátu v oblasti rozvoja
dopravy a ekonomickej obnovy Slovenska
• Brand awareness EU – firemný marketing v regióne EÚ, podujatie
je súčasťou Európskeho týždňa mobility
• Nové partnerstvá a nové podnikateľské príležitosti

ZÁKLADNÝ PARTNERSKÝ BALÍK *)
• Hosť podujatia a člen odborného panelu
• Možnosť prezentovať vlastnú inováciu inteligentnej mobility vo
vyhradenej zóne areálu SLOVAKIA RING
• Dva ďalšie voľné vstupy na podujatie
• Rolujúce video na veľkoplošných obrazovkách počas podujatia
• Rollup / logo zobrazené v priestoroch podujatia
• Logo zobrazené vo výstupnej správe podujatia, komunikovanej
v SK/EN verzii širokej verejnosti z praxe, doma a v zahraničí

DOPLNKOVÉ PARTNERSKÉ BENEFITY *)
• Prezentačný vstup
• Lanyards – zviditeľnenie na menovkách účastníkov podujatia
• Hostiteľ obeda s príhovorom
*) Individuálne nastavenie partnerského programu
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