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Informace mají v dnešní době vysokou hodnotu, ať už se týkají našeho 
podnikání nebo se váží k našim zákazníkům. Moderní technologie 
dovolují tyto informace získávat z vnitřního i vnějšího prostředí, 
analyzovat je a na jejich základě zjistit budoucí potřeby klientů.  
Špičkové technologie rovněž umožňují strategické plánování a 
potřebné inovace ve světě Big Dat. Nechte se inspirovat skutečnými 
příklady společností, které získaly z těchto dat cenné informace  
a podpořily tak významně rozvoj svého podnikání.



Kdy: 12. září 2013 od 9:00 hod.
Kde:  Hotel Hilton, Pobřežní 311/1, 186 00  Praha-Karlín

Sekce 1- Finanční instituce:   
• Využtí zákaznických dat  
• Efektivní řízení obchodu  
• Chytřejší marketing pro Vaše podnikání

Sekce 2 - Veřejná správa:  
• Komplexní správa nemovitostí a dalších aktiv 
• Technologie zamezující podvodům a chybám 
• Důvěryhodný archiv

Sekce 3 - Energetika, Utility, Telekomunikace: 
• Pokročilá zákaznická analytika 
• Vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat 
• Odhad nákupního chování zákazníků
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Registrovat se můžete na ibm.com/cz/think2013, 
kde najdete i více informací o celé konferenci.

Stáhněte si aplikaci o akci, zadejte svůj e-mail a heslo think2013 a buďte stále v obraze.

Proč se zúčastnit konference? 

• ÚSPĚCH:   Přijďte se podívat, jak informace kolem nás ovlivňují naše životy
•  INSPIRACE:   Inspirujte se společnostmi, které využívají informace ve svůj   

 prospěch a k rozvoji obchodu
•  KONKURENCE:   Zabojujte o své zákazníky, udržte si je a nedovolte jim odejít  

 ke konkurenci
•  ZNALOSTI:   Sledujte, monitorujte, analyzujte a ovlivněte smýšlení svých zákazníků
•  INVESTICE:   Zjistěte, do kterých marketingových kanálů máte investovat,  

 abyste maximalizovali své výnosy
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