IoT Day Prague 2017
Startupy, investoři a výrobci
Středa 12. dubna, Praha - u příležitosti mezinárodního dne IoT proběhl v neděli 9. dubna první
IoT Day Prague. Pořadateli byli T-Mobile, Prague Startup Centre a operátor datové sítě pro IoT
společnost SimpleCell. Na akci se sešli investoři, startupy, výrobci hardwaru i autoři koncových
řešení.

V neděli 9. dubna se v šest hodin odpoledne sešli v pražské galerii Lucerna zástupci českých
startupů, investorů a firem poskytujících nebo hledajících řešení založených na IoT. Šlo o to
představit svůj projekt, výrobek nebo investiční záměr a vyměnit si zkušenosti. V sále se sešlo na 150
účastníků. Celé setkání mělo neformální podobu “stand-up meetupu”. Každý z účastníků měl dvě
minuty na představení svého záměru, projektu, produktu nebo i myšlenky, se kterou přišel.
“IoT je tak široký pojem, že v podstatě pokaždé, když se s někým novým potkáme, nerazíme na nový
nápad - nový usecase. Formát stand-up meetupu je v tomhle ohledu perfektní. Žádný pevný program,
žádní registrovaní řečníci. Kdo přijde a chce - mluví. Zároveň ale musí přesně vědět, co chce říct. Na
konferenci stejně dáváte pozor jen prvních pět minut každého příspěvku. Tady řeknete za dvě minuty to
podstatné, a pokud je to pro kohokoli zajímavé, pobaví se s Vámi potom.” komentuje hlavní záměr
nedělní akce Pavel Sodomka, Managing Partner v SimpleCell.

O SimpleCell Networks
SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Síť je
založena na globální technologii Sigfox, která funguje ve 30 zemích světa, a v ČR byla vybudována ve
spolupráci se společností T-Mobile. Síť umožňuje komunikovat levně, spolehlivě a bezpečně miliónům zařízení
při mnohaleté výdrži na baterie. K datům je možné se dostat přes jednoduché rozhraní, přes které lze zařízení
integrovat do podnikových systémů v řádu hodin, anebo využit desítky IoT platforem.
Více informací na www.simplecell.eu, případně na @simplecelleu na Twitteru i na Stránce SimpleCell na
Facebooku.
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