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Tento dokument je určen pro všechny zájemce z řad firem, kteří si již prohlédli webové 

stránky konference, a na základě toho by se rádi aktivně/pasivně zapojili do dění na 

konferenci Excel@FIT a mají zájem o seznámení se se zajímavými nápady, technickými 

řešeními a odbornými výsledky studentů v oblasti informačních technologií.  

Vaše účast umožní naplnit jeden z hlavních cílů naší konference a to setkávání studentů, 

výzkumníků a odborníků z průmyslu, a tím sdílení myšlenek a zkušeností z praxe.  

Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce 

Účast velkého počtu zástupců firem je velmi vítána a počet zástupců jednotlivých firem 

není limitován.  

Můžete se zúčastnit jako návštěvník nebo se zapojit jako sponzor. Konkrétní úrovně 

sponzorství jsou přehledně uvedeny na webových stránkách konference Excel@FIT v sekci 

Pro firmy.  

V případě zájmu o navázání spolupráce s FIT VUT v Brně, kontaktujte prosím proděkana 

pro vnější vztahy Ing.  Vítězslava Berana, Ph.D.  

Informace pro návštěvníky 

Pokud se rozhodnete konference zúčastnit, ale nebýt sponzorem, není třeba nic 

připravovat.  Dotazy, které souvisejí s průběhem konference pro návštěvníky z firem ráda 

zodpoví:  

Kontakt: Sylva Sadovská, sadov@fit.vutbr.cz  

Informace pro partnery - sponzory 

Následující informace vychází z  webových stránek konference Excel@FIT, sekce Pro firmy. 

Klíčovým krokem, který je potřeba pro jeho časovou náročnost učinit, co nejdříve, je 

uzavření smluvního vztahu, na základě kterého bude vše dále probíhat. Předpokladem pro 

účast na konferenci je existující partnerství s FIT VUT v Brně, které je smluvně doupraveno 

na základě požadavků partnera. 

 

http://excel.fit.vutbr.cz/
http://excel.fit.vutbr.cz/
http://excel.fit.vutbr.cz/pro-firmy/
http://www.fit.vutbr.cz/cooperation/company.php
mailto:prodekan-zahranici@fit.vutbr.cz
mailto:sadov@fit.vutbr.cz
http://excel.fit.vutbr.cz/pro-firmy/
http://www.fit.vutbr.cz/cooperation/company.php
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Časový harmonogram spolupráce 

28. 2. 2018  Potvrzení a uzavření smluvního vztahu 

únor 2018 

● předání loga  

● potvrzení zájmu o aktivní účast na hodnocení příspěvků (tj. členství v komisi) 

 

duben 2018 

● hodnocení podaných příspěvků komisí  

● potvrzení konkrétních účastníků konference  

● zaslání informací ze strany FIT ohledně předávání cen firmou vybraným 

autorům na konferenci 

2.5. odpoledne -3. 5. 2018 dopoledne (před zahájením konference) 

● vlastní instalace prezentačních materiálů pro den konání konference 

Veškeré elektronické a tištěné materiály k propagaci partnerů na Excel@FIT by měly být 

předány kontaktní osobě pro spolupráci s firmami v rámci Excel@FIT Sylvě Sadovské: 

sadov@fit.vutbr.cz  

FIT VUT v Brně  

Sylva Sadovská 

Božetěchova 2, 612 66 Brno 

Prostory konference 

Konference proběhne v prostorách Fakulty informačních technologií Vysokého učení 

technického v Brně, Božetěchova 2. Mapa areálu je k nahlédnutí na fakultním webu. 

Kontakt a dotazy 

V případě potřeby kontaktovat organizátory, jakýchkoli nejasností či dalších dotazů k výše 

uvedeným informacím se, prosím, obracejte na Sylvu Sadovskou sadov@fit.vutbr.cz, +420 

54114 1254. 

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci Excel@FIT  2018.  

Organizační tým Excel@FIT 

mailto:sadov@fit.vutbr.cz
mailto:sadov@fit.vutbr.cz

