Kulatý stůl
V ýběr vlastního tématu i data

Aktuální témata:
Bezpečnost v éře mobility
a cloudu
 Zabezpečení mobilních zařízení
a zařízení zaměstnanců
 Shadow IT
 Zabezpečení cloudových řešení
a virtualizovaných prostředí
 Data loss prevention

Řešení pro personalistiku,
řízení kariérního růstu
z pohledu CIO
 HR systémy
 Systémy pro řízení kariérního
růstu v podniku
 Zvyšování kvalifikace v IT oddělení
 Řízení kariéry pro CIO

Mobilní řešení
pro lepší spolupráci
a flexibilitu
 Vývoj vlastních aplikací
 Mobilní aplikace na míru
 Podpora spolupráce a práce
na dálku
 Správa mobilních zařízení

Virtualizace v roce 2014
a další výhled
 Automatizace virtuálního
prostředí – privátní cloud
 Virtualizace kritických aplikací
 Virtualizace sítí a storage
 Endpoint virtualizace a VDI
 Přístup z mobilních zařízení

Právo pro CIO a odpovědnost
managementu
 Ochrana osobních údajů
 Legislativa ve vztahu k IT
 Právní audit a compliance v IT
Fraud detection
 Odhalování podvodů
a nestandardních transakcí

Business inteligence
a Big data
 Práce s daty v reálném čase
(in memory)
 Analytické nástroje
 BI
 Dashboards
 Úložiště pro Big data
IT jako pilíř marketingu

 CRM a další generace nástrojů

a aplikací pro marketing
 Sociální marketingové nástroje
 CIO vs. CMO – rozdělení
pravomocí

IT jako garant byznys procesů

Zorganizujeme
Vám kulatý stůl
na míru přesně
dle Vašich
požadavků.

 Procesní řízení

 Zvyšování flexibility

 Procesy vs. Technologie
 Jak z IT specialistů

udělat procesní specialisty

 Mapování procesů
 Automatizace

www.idg.cz
www.eventworld.cz

Kulatý stůl
PARTNERSK Ý PROGRAM A MARKET INGOVÁ
A KONGRESOVÁ PLNĚNÍ

Plnění, která jsou vždy součástí:

Kontakty:

 vymezení témat a koordinace obsahu se specifiky partnera

Obchodní a organizační záležitosti:
Jan Raboch, jan_raboch@idg.cz
Irena Dubová, irena_dubova@idg.cz

 kompletní administrace auditoria

(8–12 osob v pozici CIO, IT ředitelé, IT specialisté, vedoucí odborů)

 zajištění kongresových služeb

(prostory, catering, registrace, podklady, moderátor)

 následné poskytnutí údajů (leads) účastníků

 medializace před akcí na www.cio.cz nebo www.cfoworld.cz
 webové rozhraní akce na eventworld.cz

 medializace po akci na www.cio.cz nebo www.cfoworld.cz

a v tisku (tištěný rozsah dle varianty)

 výroba a umístění loga v sále

A

PRÉMIOVÉ
Partnerství

• možný tandem 2 partnerů
• 2 tiskové strany v magazínu
CIO Business World nebo CFO World
včetně rozhovoru
• fotoreportáž
• špičková lokalita
• zástupce CIO nebo CFO magazínu
• 2–4 vstupy pro zástupce partnera
• zajištění analytika (např. IDC)
Catering: uvítací káva,
kávová přestávka, kompletní oběd
formou bufetu
Časový rozsah: 2,5 hod.
(2 × 60 min. čistého jednacího času)
Cena: 160 000 CZK bez DPH

B

STANDARDNÍ
Partnerství

Obsahové záležitosti:
Ondřej Hergesell, ondrej_hergesell@idg.cz
Zbyněk Hutar, zbynek_hutar@idg.cz
ORGANIZÁTOR:
IDG Czech Republic, a.s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 00565211, GSM: + 420 603 228 281,
tel.:+ 420 257 088 144, fax: +420 235 520 812,
www.idg.cz, www.eventworld.cz

C

ECONOMY
Partnerství

• 1 tisková strana v CIO BW
(s komentářem partnera)
• standardní lokalita
• zástupce CIO nebo CFO magazínu
• 2–3 vstupy pro zástupce partnera
• zajištění nezávislého experta

• ½ tiskové strany v CIO BW
• úsporná lokalita
• zástupce CIO nebo CFO magazínu
• volný vstup pro 2 zástupce partnera
• nezávislý zástupce akademické
sféry

Catering: uvítací káva,
kávová přestávka, business lunch –
studený bufet
Časový rozsah: 2 hod.
(2 × 45 min. čistého jednacího času)
Cena: 120 000 CZK bez DPH

Catering: kávová přestávka,
lehký business lunch
Časový rozsah: 1,5 hod.
(2 × 30 min. čistého jednacího času)
Cena: 80 000 CZK bez DPH

www.idg.cz
www.eventworld.cz

