
ERSTE OPEN SPACE 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
3.–5. ŘÍJNA 2016



Vážená paní, vážený pane,
jménem Erste Corporate Banking Vás srdečně zveme 
do naší expozice na program v rámci Mezinárodního 
strojírenského veletrhu (MSV) v Brně 3.–5. října 2016.
Letos nás netradičně najdete na brněnském výstavišti 
ve vědecko-zábavním centru VIDA! (bývalý pavilon D).

Co pro Vás máme?
#inovace #inspirace #zabava #obohaceni 
#prekvapeni #jedinecnost #zazitek 
#zdraveobcerstveni #odpocinek #refresh #gillscoffee 
#pozitek #b360° #nova-krev #erstecorporatebanking 
#TOPInovace #virtualnirealita #cirkularniekonomika

Přijďte se k nám osvěžit a načerpat nové zážitky! 
Můžete s sebou vzít své ratolesti a nechat je 
objevovat svět za zrcadlem. Sami si u nás můžete 
po náročném programu na veletrhu odpočinout 
a občerstvit se. A i na Vás možná čeká nejeden 
překvapivý „aha!“ moment… Navíc můžete každý den 
v rámci tipovací soutěže vyhrát iPhone!

Strojírenství je zábava – a my se chceme bavit s Vámi! 
Proto neváhejte a přijďte!

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailové adrese: 
jnankova@csas.cz. Děkujeme!

V centru VIDA! současně proběhne konference Česká 
škola 21. století, pořádaná naší Nadací Depositum 
Bonum. Účast potvrdily takové osobnosti, jako je 
průkopník konstruktivistického přístupu k vyučování 
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., a další. A s nimi  
– společně s Vámi – budeme hledat cesty, jak české 
školství a průmysl připravit na novou výzvu, kterou 
nese koncept Průmyslu 4.0.

A jak na Průmysl 4.0 reaguje banka? 
Digitální svět už je přítomná realita a my jsme 
připraveni. Máme pro Vás nový nástroj pro 
zefektivnění Vašeho podnikání. Nástroj pro rychlý 
přehled i transakce. Nástroj pro sdílení našeho 
odborného know-how, informací o trhu, o konkurenci, 
o nových trendech a příležitostech. Nástroj, který je 
pro Vás osobně, může být všude s Vámi a ušetřit Váš 
čas na to, co máte opravdu rádi… Přijďte – a dozvíte 
se víc!

Instrukce
Vstup do centra VIDA! je pro Vás zdarma. U vchodu na 
Vás bude čekat hosteska – nezapomeňte si vizitku! 
Vchod z ulice Křížkovského – naproti hotelu Voroněž. 
Otevřeno je od 9.00 do 18.00 hodin, parkování v okolí 
výstaviště v rámci MSV. Vstupenky na MSV od nás 
obdržíte v centru VIDA! 

P O Z V Á N K A 

Pavel Kráčmar
člen představenstva


