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Meetup CIO23 – partnerství 

 
Téma:  CIO 23 

Datum:   24.5.2023 9-15 

kde:    Quality Hotel Brno  

Web:   www.q4it.eu/conference/ 

Očekávaná účast:  25 účastníků na pozici CIO, ředitel IT, vedoucí IT 
 

Přínosy pro partnery 

Osobní kontakt s řediteli IT s rozhodovací pravomocí   

Viditelnost na sociálních sítích a prolink přes web konference 

Možnost představení novinek formou vystoupení na konferenci – případová studie 

 

twitter:  @itSDFI   #itSDFI   #CIO23 #itSDFI2022  LinkedIn group:  itSDFI 

Organizátor:  Q4IT s.r.o., Vystaviste 405/1, 603 00 Brno, Czech republic, CZ29304831, www.q4it.eu 

Kontaktní osoba:     Jana Kvapilová, jana.kvapilova@q4it.eu, tel 776 557 923 

Email na organizátora:    info@q4it.eu 

Programový ředitel:   Zdeněk Kvapil, zdenek.kvapil@q4it.eu 
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Balíčky pro partnery: 

# Položka Partner meetupu 

1 Prezentace nebo případová studie 20 min Ano * 
2 Prezentace do 5 minut  
3 Počet pozvánek pro zákazníky 2 
4 Logo na webu konference, prolink na partnera Ano 
5 Možnost umístění propagačních materiálů – stolek, rollup    Ano 

6 Rollups 1 
7 Propagace pořadatelem přes Linkedin, Twitter, Facebook Ano 

  
Cena balíčku 

1.000 € 
24.460 Kč bez DPH 

 

* Obsah přednášky musí být odsouhlasen pořadatelem, musí být odborný a přínosný pro komunitu IT managerů a CIO. 

** Na konferenci nebudou umístěny stánky ale bude k dispozici prostor pro setkání ve stoje, možnost umístění materiálu do 

stojanu nebo na stoly 

 

Pro mediální partnery: 

Popis konference: 

Konference CIO 23 se věnuje posledním trendům řízení IT, včetně metod, nástrojů a technologií. Pro účastníky je zdrojem 

inspirace pro modernizaci řízení IT v jejich organizacích, jak zvýšit inovační potenciál a jak změnit pozici IT v jejich organizacích 

pro znalostní ekonomiku. Je určena ředitelům IT, CIO, CTO a dalším manažerským rolím v IT.  

Logo a prolink: https://www.q4it.eu/conference/ 

Hashtag: #itSDFI #itSDFI2023 #CIO23 
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