
Více informací o konferenci

www.konferencebim.cz

VLOŽNÉ: 
Prezenční účastník 4 900,-
On-line účastník 990,-
Ceny v Kč, k uvedeným cenám 
bude připočtena DPH.

ZÚČ ASTNĚTE SE
ON-LINE & PREZENČNĚ

Spolupráce a efektivní předávání informací mezi všemi účastníky výstavbového 
procesu, pohled investora, projektanta a zhotovitele, nastavení rozhraní 
a komunikace, problematické klíčové momenty z praxe, hledání shody.

21.9.´22 PVA EXPO LETŇANY
V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO 
STAVEBNÍHO VELETRHU FOR ARCH

EFEKTIVNÍ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ MEZI 
VŠEMI ÚČASTNÍKY STAVEBNÍHO PROCESU

HYBRIDNÍ
KONFERENCE

2. R O Č N Í K

BIM jako nástroj, ne cíl …

HLAVNÍ PARTNER SPECIÁLNÍ PARTNER PARTNER ZÁŠTITA

POŘADATEL ORGANIZÁTOR MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



PROGRAM
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Moderuje Michala Hergetová

PANEL 1

SPOLUPRÁCE MEZI PROJEKČNÍMI  
A STAVEBNÍMI FIRMAMI: 
ROZHRANÍ A KOMUNIKACE  
V PROJEKTECH BIM 

Aktuální informace o možnostech efektivní 
spolupráce ve společných datových prostředích 
mezi projektantem a zhotovitelem stavby v procesu 
tvorby a odsouhlasení realizační projektové 
dokumentace.

PANEL 2
IMPLEMENTACE NÁSTROJŮ 
SPOLUPRÁCE MEZI VŠEMI 
ÚČASTNÍKY PROJEKTŮ

Komunikace v projektu mezi jednotlivými účastníky 
je základem úspěchu. Vhled do možností, výběru a 
způsobu zavedení nástrojů umožňujících spolupráci 
napříč všemi účastníky stavebních projektů.

PANEL 3 OTEVŘENÍ PROBLEMATICKÝCH 
KLÍČOVÝCH MOMENTŮ Z PRAXE

Reálné zkušenosti ze stavební praxe. Zhodnocení 
současných podmínek pro efektivní využívání 
metody BIM a z nich plynoucí nejistoty. Přínosy  
a hrozby pro projektanta a zhotovitele stavby.

PANEL 4 HLEDÁNÍ SHODY

Hledání shody v praxi konkrétních společností 
v oblasti efektivní spolupráce mezi projektantem 
a zhotovitelem stavby, implementace nástrojů 
spolupráce a při řešení problematických momentů 
v průběhu projektování a výstavby.

HLAVNÍ PARTNER SPECIÁLNÍ PARTNER PARTNER ZÁŠTITA
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Více informací o konferenci  
www.konferencebim.cz

NABÍDKA PARTNERSTVÍ
GENERÁLNÍ PARTNER
účast v panelové diskusi *

logo v rámci online stream přenosu – min. 6x opakování

logo v banneru na webu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 
SEKURKON s.r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o.  
(po dobu 14 dnů před konáním konference)

logo na pozadí na velkoplošné obrazovce

jmenování moderátorem

logo na pozvánkách na stream přenos

logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)

logo v inzerci konference v časopise KONSTRUKCE  
a SILNICE ŽELEZNICE

logo na webových stránkách konference

6x vstup zdarma (na jednání konference)

 prezentační stánek v předsálí

roll-up v předsálí

HLAVNÍ PARTNER
účast v panelové diskusi *

logo v rámci online stream přenosu – min. 3x opakování

logo na pozadí na velkoplošné obrazovce

jmenování moderátorem

logo na pozvánkách na stream přenos

logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)

logo na webových stránkách konference

4x vstup zdarma (na jednání konference)

prezentační stánek v předsálí

roll-up v předsálí

SPECIÁLNÍ PARTNER
účast v panelové diskusi *

logo v rámci online stream přenosu – min. 2x opakování

logo na pozadí na velkoplošné obrazovce

jmenování moderátorem

logo na pozvánkách na stream přenos

logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)

logo na webových stránkách konference

3x vstup zdarma (na jednání konference)

PARTNER
logo v rámci online stream přenosu – min. 1x opakování

logo na pozadí na velkoplošné obrazovce

logo na pozvánkách na stream přenos

logo ve videozáznamu po akci (dostupné na youtube)

logo na webových stránkách konference

2x vstup zdarma (na jednání konference)

DÍLČÍ PREZENTACE
prezentační stánek v předsálí

roll-up v předsálí
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* případná prezentace v programu, max. délka 10 minut, podléhá  
 schválení odborné komise přípravného výboru

Změna programu vyhrazena.

Ceny v Kč, k uvedeným cenám bude připočtena DPH.

HLAVNÍ PARTNER SPECIÁLNÍ PARTNER PARTNER ZÁŠTITA

POŘADATEL ORGANIZÁTOR MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


