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O Konferenci

Konference projektového řízení už dávno není jen 
setkáním projektových manažerů. Za úžasných 11 
let konání konference se z ní stala prestižní akce, 
na které se setkávají specialisté, manažeři, 
ředitelé a všichni, kteří chtějí:

• na sobě pracovat

• vyměňovat si nové metody řízení

• posouvat dál sebe i ostatní ve svém okolí

Konference v číslech

11 let 
zkušeností

2 670
účastníků

100 firem
z řad  účastníků každý rok

149 
přednášejících

Organizátoři
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Téma konference:

Connecting the dots

V profesním světě se dnes často potkáme s konflikty a spory 
některých zdánlivě proti sobě jdoucích skupin či témat. Například 
věčný boj IT proti Businessu, Agilu proti projektovému řízení, soupeření 
o nadřazenost mezi softskills a hardskills či nekonečné zápasení levé 
a pravé hemisféry. Také jsou tu stále s námi vzájemná neporozumění 
a nedůvěra mezi odvážným mládím a zkušeným stářím. Nedorozumění 
vznikají i mezi vizionářským vrcholovým managementem a praktickými 
zaměstnanci. Případně se můžeme setkat s nerespektování a snahou
o smazání mužského a ženského principu.
 
Každá skupina a téma má tendenci se uzavírat s dalšími stejně 
smýšlejícími jedinci do svého vnímání světa. Skutečná moudrost však 
pramení z diverzity a respektu k odlišnostem. Proto pojďme společně 
hledat cesty k sobě. Connecting the dots.

Novinky 12. ročníku

Program letošního ročníku bude česko-anglicky
se simultánním překladem.

CZ/EN

Project Managers, Delivery Managers, CEOs, Team 
Leaders, Agile Coaches, Developers, Account 
Managers, Human Resources Managers a další.

Cílová skupina

Konference už přesáhla téma projektového řízení. Na 
své si přijdou všichni profesionálové, kteří se chtějí 
posouvat ve svých rolích, inspirovat a potkávat se se  
špičkovými odborníky z různých oblastí, kultur a firem.  

Co dalšího
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Proč se stát partnerem?

Connecting 
the dots

1 2 3

Vyjádříte podporu 
kultivaci řemesla 

projektového či agilního 
řízení nejen v ČR

 Máte možnost 
představit svůj nástroj, 

produkt nebo službu 
cílové skupině

 Spojíte své jméno s jednou 
z největších konferencí v EU 

na agilitu a projektové 
řízení 

pmkonference.cz
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Co se vám vybaví, když se řekne PM Konference?

Connecting 
the dots

NETWORKING INSPIRACE

PROFESIONÁLNÍ SPOLUPRÁCEPROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ SDÍLENÍ

LEADERSHIPCOOPERATION AGILE

ZAJÍMAVÁ TÉMATA PŘÍJEMNÝ KOLEKTIVSKVĚLÍ ŘEČNÍCI CONNECTING

OSOBNOSTI

POTKÁVÁNÍ SE SCRUMENERGIE JINAKOST

ZMĚNA EMPOWERMENTPROFESIONALITA ZÁBAVA

pmkonference.cz

Ptali jsme se účastníků
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Konference se účastní zástupci 
těchto firem

Connecting 
the dots

pmkonference.cz

ADECCO GROUP  |  ADP  |  AIR BANK  |  ALEF  |  ALLIANZ  |  APS MANAGEMENT  |  SERVICES  |  ARBES  |  ARGO22  |  ASBIS 
ATLAS COPCO  |  ATOS  |  AURES HOLDINGS  |  AUTOCONT  |  AVAST  |  AWT  |  AXA MANAGEMENT SERVICES   |  BELUGA

BILLIGENCE  |  BOOTIQ  |  BUSINESS MEDIA CZ  |  CAPGEMINI  |  ČESKÁ POJIŠŤOVNA  |  ČESKÁ SPOŘITELNA  |  ČEZ DISTRIBUCE
ČEZ PRODEJ  |  CGI  |  ČMSS  |  COEX  |  CREDITINFO CEE  |  ČSOB  |  ČSOB POJIŠŤOVNA  |  CZ LOKO  |  ČZU PEF  |  DEEPVIEW
DELOITTE  |  DHL  |  DIGITAL SOLUTION  |  DIMENSION DATA  |  DIRECT PEOPLE  |  ECONOMIA  |  EDENRED   |  IFORTUNA

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP  |  FORTUNA GAME  |  GPE  |  HELLOBANK  |  HOME CREDIT  |  HPE  |  IBM  |  ICZ 
INTERACTIVE SELLER  |  INVENTI DEVELOPMENT  |  INZAGI  |  IPMA  |  IT SYSTEMS  |  IVECO ČR  |  KONICA MINOLTA  |  KPMG

MAINSTREAM  TECHNOLOGIES  |  MASARYKOVA UNIVERZITA  |  MHMP  |  MINISTERSTVO VNITRA ČR  |  MINISTERSTVO 
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  |  MMR  |  MOROSYSTEMS  |  MSD  |  NANGU TV  |  NN SK  |  NOTINO  |  NOVARTIS  |  O2 ČR

OLTIS GROUP  |  Oracle  |  ORANGE  |  PIXEL DOME  |  POŠTOVÁ BANKA  |  PRE  |  PRICEWATERHOUSE ČR  |  
PRINCIPAL ENGINEERING   |  PROJECT rePUBLIC  |  PROJECTMAN  |  RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA  |  RENOMIA

SAFRAN GROUP  |  SEZNAM.CZ  |  SHOPSYS  |  ŠKODA-AUTO  |  ŠKOFIN  |  SYMPHERA  |  TECHNODAT  |  T-MOBILE
TRASK SOLUTIONS  |  T-SOFT  |  UNICORN COLLEGE  |  UNICORN SYSTEMS  |  UNIPETROL  |  U-SLUNO  |  VLS  |    |  VODAFONE

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST  |  VUT BRNO
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Atmosféra 11. ročníku Konference
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Možnosti spolupráce

Connecting 
the dots

Benefity/plnění Zlatý partner
2020

Stříbrný partner
2020

Bronzový partner
2020

Cena v Kč (vč. DPH)

Vstupenky pro zástupce partnera

Zvýhodněné vstupné pro další účastníky partnera

Možnost zorganizovat vlastní workshop

Prezentace na webu

Prezentace v materiálech konference

Logo ve sborníku konference

Prostor ve sborníku ve vlastní grafice

Prezentace na místě konání konference

Vlastní uspořádání soutěže v průběhu konference vč. vyhlášení vítěze a předání ceny

Umístění vámi dodaných rollupů v prostorách konferenčního sálu v blízkosti podia

Umístění loga na big media wall ve foyer konferenčního centra

Promítání loga na projekční plátno v průběhu přestávek v hlavním sále

Umístění loga na hlavním rollupu KPŘ hlavním sále

Možnost vlastního stánku v prostorách konference

Představení produktů a služeb během konference v aplikaci Maya

Jmenovité poděkování při zahájení a ukončení konference

80 000

5

ano

po dohodě s organizátorem

ano (max. 150 slov)

 

ano

ano (2x A5)

 

ano

ano

ano

ano

velké

ano

ano

ano

60 000

3

ano

ne

ano (max. 100 slov)

 

ano

ano (1x A5)

 

ne

ne

ano

ano

střední

ano

ano

ano

40 000

2

ano

ne

ano (max. 50 slov)

 

ano

ne

 

ne

ne

ne

ne

malé

ano

ano

ano
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Těším se na 
spolupráci s vámi!

Connecting 
the dots

Petra Rejsová
Sales & Marketing Director

+420 777 170 179
petra.rejsova@symphera.com
www.linkedin.com/in/petrarejsova

pmkonference.cz


