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Jednací Jazyk konference 
Čeština, slovenština, angličtina. Simultánní překlad z a do anglického jazyka.

teleinformatika 2009
X. ročník odborné konference a doprovodné výstavy 
o elektronických komunikacích, informatice a podnikání

tematické okruhy konference

Informační společnost

Role ICT ve znalostní ekonomice
E-learning pro vzdělávání a konkurenceschopnost
Práce a spolupráce na dálku, on-line, videokonference
Portály a služby poskytování obsahu, Web 2.0
E-Business a E-Commerce, E-Marketing

Bezpečnost

Bezpečnostní strategie, koncepce
Řízení rizik
Technologická řešení, aplikační úroveň bezpečnosti
Ochrana firemní komunikace a datových center
Ochrana osobních údajů a správa identit

korporátní InformatIka a komunIkace

Systémy pro Business Intelligence
Podpora podnikových a obchodních procesů, ERP
Elektronická správa dokumentů, DB systémy
Sítě LAN, WAN, servery, datové sklady
IT Services, IT Consulting, Outsourcing

moBIlní komunIkace a navIgace

Trendy a změny v přístupu k mobilnímu telefonu
Integrace on-line mobility do podnikových sítí
Konvergované komunikační a navigační aplikace
Budoucí služby mobilních sítí 3G a 4G
Bezdrátový broadband: HSPA, WiMax, Mesh

trendy v pevných sítích

Sítě, koncepce a standardy, NGN
Voice/Video over IP, QoS, Unified Communications
Metropolitní páteřní sítě, širokopásmový přístup
Kontaktní centra, CRM, billing
Technologie a služby pro SOHO

dIgItalIzace a médIa

Komerční obsah, zábava a interaktivita
Digitální životní styl - produkty a aplikace
HD-TV, HD-DVD, Blue-Ray
Digit. archivy a infrastruktura pro broadcastery
DVB-T, DVB-S, DVB-H a IPTV sítě

puBlIc sector

Elektronizace státní správy a samosprávy
E-Goverment: aktuální stav a další vývoj v ČR
Role ICT ve školství a vzdělávání
Projekty a ICT řešení pro public sektor
Geoinformatika, mapové portály a aplikace

e-health

Informatizace a management zdravotnictví
Telemedicína v praxi
Kartové systémy a projekty ve zdravotnictví
Vyúka a celoživotní vzdělávání
Komunikační infrastruktura pro zdravotnictví

Ict a realIty

Inteligentní budovy a výrobní haly
Energetická efektivnost budov
Kritická infrastruktura ICT
Komunikační infrastruktura pro brownfieldy
Ekologické energetické zdroje elektrické energie

Inovace a hIghtech

Green IT = zvyšování energetické účinnosti IT
Bezkabelové optické sítě (FSO)
Kosmické technologie (Galileo)
Přenosy po energetických vedeních (PLC)
Virtualizace a její využití v IT

Ict v dopravě a logIstIce

Efektivní logistika, výroba a zásobování
Personální a vozidlová navigace a komunikace
Řízení vozového parku, multimodální doprava
Role Auto ID/RFID v dopravě a logistice
Kartové systémy v dopravě

regulace, právo el. komunIkací

Evropské trendy v sektorové regulaci
Reforma regulačního rámce el. komunikací
Spektrum, obchodování s rádiovými kmitočty
Aktuální otázky regulace v ČR

www.teleinformatika.cz



1 Vychází v říjnu 2009 v nákladu 7 000 výtisků.
2 Konferenční vydání T&P, vychází v listopadu 2009 v nákladu 5 300 výtisků.
3 Vychází 23.11. 2009 v nákladu 400 výtisků.
4 Další přednáška nad rámec uvedeného maximálního počtu = + 20 000 Kč.

Parnerství a sponzoring
konference teleinformatika 2009

ceny a rozsah služeB sponzorům konference 

ceny a rozsah služeB partnerům konference 

kontaktní ÚdaJe

Plnění pořadatele
Sponzor  
kávové  
přestávky

Sponzor  
oběda

Sponzor  
zahajovací  
recepce

Citace v Konferenčním oznámení a programu  1

Logo v místě realizace sponzorství

Logo na www.teleinformatika.cz

30% sleva na vstupenky pro zákazníky

Volné vstupenky, max. N 2 4 15 (zahájení)

Distribuce materiálů při registraci

Inzerce v konferenčním vydání T&P  2 1/2 A4 A4

Cena sponzorství (Kč bez DPH) 30 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč

Plnění pořadatele Generální  
partner

Zlatý  
partner

Stříbrný  
partner

Partner  
sekce

Citace v Konferenčním oznámení a programu  1

Logo v jednací sekci, kde přednáší

Firemní přednáška v max. N 4 sekcích neomezeno 3 2 1

Příspěvek ve sborníku konference 3

Logo na www.teleinformatika.cz

30% sleva na vstupenky pro zákazníky

Logo ve společných prostorách

Výstavní plocha / poster

Rezervace v B2B Café

Volné vstupenky, lektoři + N +4 +3 +2 +1

Distribuce materiálů při registraci

Otevřený účet v B2B Café

PR text, max. 3 tiskové strany v T&P  2

Inzerce A4 v T&P  2

Obsazení rubriky osobnosti v T&P  2

Sponzoring slavnostního zahájení

Garance výhradního postavení

Cena za partnerství (Kč bez DPH) 500 000 Kč 240 000 Kč 180 000 Kč 60 000 Kč

Obchodní záležitosti:  PaedDr. Vratislav Pavlík, v.pavlik@teleinformatika.cz
Obsahové a organizační záležitosti: Ing. Jiří Sochor, j.sochor@teleinformatika.cz 
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