
 

Otevřeným přístupem 
k otevřené společnosti. Na 
těchto slovech stavíme vizi 
konference OpenAlt. 
Abychom udrželi krok 
s dobou, je důležité pod-
porovat online spolupráci 
a tvořivé komunity. 
Diskutovat o participativní 
a svobodné kultuře.
 
Snažíme se vést veřejnou 
správu a soukromý prostor 
k otevřeným datům. 
Prosazovat otevřený přístup 
k vědeckým informacím.

Ročník 2018

Témata
Otevřená společnost, komunity a data 
Otevřená společenství, soukromý sektor, státní sektor, 
licence, otevřená data, geografické informační systémy 

Alternativy ve vzdělávání 

Bezpečnost a soukromí 

IoT a Hnutí tvůrců 

Open Science

Otevřený a svobodný software 

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující 
přístup, vzájemně se učící komunity 

Šifrování, sledování, záloha dat, monitoring, audit, 
hesla, hacking, cracking 

DIY, coworking, hackathon, tuning, 3D tisk, Internet of 
Things (IoT) 

Open Access, Open Research Data, Otevřenost 
akademického prostředí 

Otevřené operační systémy a programy, webové 
technologie, databáze, virtualizace, kontejnery 

 

OpenAlt z.s.

Lamačova 634/2, Praha 52, 152 00
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Kontakt

https://www.openalt.cz

info@openalt.org

https://www.facebook.com/OpenAlt

https://twitter.com/OpenAlt

https://plus.google.com/+OpenAlt

https://linkedin.com/company/openalt-z.s.

Nabídnout lidem alternativy ve vzdělávání.
 
Předkládáme nejen vážná témata. Vytváříme prostor 
i pro novodobé kutily (Makers) a hračičky řídící se 
pravidlem „Vytvoř si sám“ (Do-It-Yourself, DIY).

Otevřeným přístupem
k otevřené společnosti

 3. – 4. listopad 2018

www.openalt.cz



  

Kdo jsme

Jsme zájmový spolek jehož cílem je podporovat 
a propagovat open source v celé šíři jeho 
paradigmaticého pojetí. Počínaje hardware, přes 
software, data, vědu, vzdělávání, až po řízení 
projektu. Základem je pro nás organizace 
konference OpenAlt, která představuje otevřenost 
jako odpověď na technické a společenské výzvy. 
 
Checme podporovat otevřené technologie, 
pořádat komunitní a osvětové akce. 
 
Podporujeme vývoj nového a vylepšování 
současného otevřeného hardware a software. 
 
Podporujeme místní i některé zahraniční open 
source software a open design hardware projekty.
 

Proč nás podpořit

Účastníci a přednášející konference OpenAlt patří 
k předním českým i světovým odborníkům.
 
OpenAlt zviditelňuje vývojáře v oblasti různých 
open source technologií od vývoje operačních 
systémů, přes webové technologie až po 
programování jednočipů. Spojuje jednotlivce 
i organizace zabývající se otevřenými řešeními 
a veřejným prostorem.
 
Koference poskytuje vynikající prostředí 
k získávání zpětné vazby, k novým produktům, 
a ke vzniku nových myšlenek.
 
 

Nabídka Úrovně
partnerství

Stánek
 
Roll up nebo jiné 
bannery
 
Plakáty
 
Představení firmy na 
našem webu.
 
Vaše logo u nás na 
webu, v záznamech, 
na plakátech.
 
Poděkujeme vám na 
sociálních sítích
 
Budeme rozdávat vaše 
letáčky a jiné reklamní 
předmety.
 
Další služby dle 
individuální domluvy
 
 
 
 

Partnerství s nami vám dáva možnost zviditelnit 
se, oslovit exkluzivní přednáškou a proniknout do 
médií. Budete známi tím, že podporujete 

otevřené technologie 
a myšlenky. Spojete jméno 
vaší organizace s tradiční 
akcí s bohatou historií.
 
Podporou události se 
prezentujete jako partner 
podporující nejnovější 
trendy v oblastech 
otevřených technologií, 
alternativního vzdělávání a 
spolupracujících komunit.
 

Zlatý partner
 
 
Stříbrný partner
 
 
Bronzový partner
 
 
Příznivec
 
 
Sponzor Café / Cateringu
 
 
 
Partnerství na klíč

40 000 Kč

15 000 Kč

7 000 Kč

individuálně

60 000 Kč 
nebo vlastní

individuálně

80+ 800+

8 10+

TÉMAT NÁVŠTĚVNÍKŮ

MÍSTNOSTÍ LET


