Tisková zpráva

CzechInvest vezme české start-upy na veletrh
CES Las Vegas 2018
Přihlášky přijímá do konce září





CES je celosvětová výstava spotřební elektroniky a technologií pořádaná v Las Vegas každý rok v lednu
10 vybraným českým start-upům CzechInvest uhradí:
- 50 % nákladů na cestovné
- 75 % z účastnického poplatku
- 100 % nákladů na mentoring a potřebné překlady
přihlášky přijímá do 27. 9. 2017

Praha, 12. září 2017:
Deset českých start-upů má šanci představit se příští rok v lednu na celosvětovém veletrhu CES Las Vegas, který každoročně
navštíví statisíce návštěvníků z celého světa. Předvést své produkty a služby, setkat se s potenciálními partnery a inspirovat
se od ostatních vystavujících mohou díky podpoře agentury CzechInvest. Z projektu CzechDemo agentura uhradí polovinu
ceny letenek, tři čtvrtiny účastnického poplatku a v plné výši mentoring a překlady potřebných materiálů. Firmy tak mohou
ušetřit až 111 tisíc korun.
„Z přihlášených vybereme deset start-upů, které se představí v českém pavilonu Eureka Parku, prostoru speciálně určeném
start-upům,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest. Loňského ročníku CES Las Vegas se
s podporou CzechInvestu zúčastnily čtyři české firmy: Oscar Tech, Six Guys Labs, XTND a PIXBUF.
„Přineslo nám to hodně příležitostí a setkání jak s koncovými klienty, tak s potenciálními partnery i hrstkou investorů, se kterými
teď vyjednáváme,“ hodnotí účast na CES Las Vegas 2017 Miroslav Peřina z firmy XTND.
Doprovodný program veletrhu se zatím ještě ladí, zaměří se nicméně na témata, která budí pozornost široké veřejnosti:
virtuální realitu, umělou inteligenci, chytrá města a domácnosti, digitální terapii, sportovní technologie či samořiditelná auta.
Zájemci, kteří by chtěli v lednu do Las Vegas odletět, musí nejpozději do 27. září 2017 poslat CzechInvestu vyplněnou
přihlášku.
Spolu
s
kompletními
informacemi
o projektu
CzechDemo
ji
naleznou
na
stránkách www.podporastartupu.cz/projekty/czechdemo. Přihlášky lze posílat na e-mail podporastartupu@czechinvest.org
nebo prostřednictvím datové schránky.
Projekt CzechDemo je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých
a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
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