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PRAHA | KC GREENPOINT

PROGRAM

Prezence, individuální konzultace s partnery, prohlídky stánků

Zahájení | Tomáš Langer

Úvodní příspěvek k technologiím ve firemním vzdělávání | Brano Frk

Showcases I.

Skilldriver | Red Button EDU | XR Leaders | SantiaX | Scormium

Sloneek | e-learnmedia 

Coffee break, individuální konzultace s partnery, prohlídky stánků

Showcases II.

Educasoft | Clashing | Seduo | Virtual Lab | MotivP | Evaldo

Diskuse s odborníky na technologie ve firemním vzdělávání

Brano Frk, Oppus | Sara Polak, prg.ai | Lukáš Voříšek, InSmart.cz

Neformální networking, individuální konzultace s partnery, 

prohlídky stánků

12:00–13:00  

13:00–13:10

13:10–13:45

13:45–14:30

14:30–15:30

15:30–16:15

16:15–17:00

  

17:00–18:00

http://insmart.cz/
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RED BUTTON EDU
 +420 724 839 994

jan@masek.me

www.redbuttonedu.cz

mezioborová vzdělávací a aktivační

online platforma, která vás a vaši firmu

posouvá kupředu

WWW.REDBUTTONEDU.CZ

SANTIAX
+420 724 086 303 

slozil@santiax.cz

www.santiax.cz

xLearningy a eLearningy na míru

hotové xLearningy pro vás

LMS Scormium a TalentLMS

WWW.SANTIAX.CZ

SCORMIUM
+420 774 225 598

 sebastian.fesar@scormium.com

www.scormium.cz

digitální školení & rozvoj zaměstnanců

tvorba interaktivních kurzů

produktová akademie

WWW.SCORMIUM.CZ

SKILLDRIVER, S.R.O.
+420 234 703 308

info@skilldriver.cz

www.skilldriver.cz

chytré propojení online a živých kurzů

Konzultativní prodej, Motivační mana-

gement, On-boarding programy...

WWW.SKILLDRIVER.CZ

XR LEADERS
 +420 XXX XXX XXX

hello@xrleaders.cz

www.xrleaders.cz

týmový VR workshop uvede váš tým do

světa virtuální reality – během 3 hodin

se naučíte používat VR nástroje

WWW.XRLEADERS.CZ
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CLASHING
+420 775 755 005

info@clashing.com

www.clashing.com

vzdělávací online hra, která vytváří a

fixuje správné návyky bezpečného

chování v kyberprostoru

WWW.CLASHING.COM

EDUCASOFT SOLUTIONS S.R.O.
+420 775 052 186

info@educasoft.cz

www.educasoft.cz

přizpůsobitelný LMS – made in Troja

e-kurzy na míru, které řeší reálné

problémy a navíc jsou čučavé :)

WWW.EDUCASOFT.CZ

LMC S.R.O. | SEDUO.CZ
+420 224 810 055

pomuzeme@seduo.cz

www.lmc.eu | www.seduo.cz

největší český online vzdělávací portál s

videokurzy od špičkových lektorů

WWW.LMC.EU | WWW.SEDUO.CZ

SLONEEK EUROPE S.R.O.
+420 775 566 999

milan@sloneek.com

www.sloneek.com

nástroj pro tvorbu a vyhodnocování

kompetenčních modelů i vzdělávacích

plánů včetně checklistů

WWW.SLONEEK.COM

E-LEARNMEDIA
+421 232 604 011

info@e-learnmedia.sk

www.e-learnmedia.sk

e-learningové kurzy na klíč

autorské nástroje na tvorbu e-kurzů

inovativní vzděl. prostředí (LMS a LXP)

WWW.E-LEARNMEDIA.SK
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Firemní vzdělávání

+420 604 216 788 | info@firemnivzdelavani.eu | www.firemnivzdelavani.eu

MOTIVP
XXX

XXX

XXX

XXX

WWW.MOTIVP.COM

EVALDO.CZ
+420 770 122 949

info@evaldo.cz

www.evaldo.cz

poznejte své digitální kompetence

projekt MPSV pro podporu rozvoje

digitálních kompetencí

WWW.EVALDO.CZ

VIRTUAL LAB, S.R.O.
602 207 206

mirka@virtual-lab.cz

 www.virtual-lab.cz

vzdělávání ve virtuální realitě 

vzdělávací simulace na míru

vývoj aplikací pro virtuální realitu

WWW.VIRTUAL-LAB.CZ
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