
BIM World Munich 2017 se blíží!
Poslední listopadový týden se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v
Mnichově, kde se koná BIM World Munich 2017, jež si klade za cíl být platformou
pro výměnu zkušenosti z oblasti digitalizace stavebnictví.
09 NOVEMBER 2017, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

SUMMARY

Již za tři týdny ve dnech 28. a 29. listopadu 2017 se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v

Mnichově, aby si navzájem vyměnili zkušenosti z oblasti digitalizace ve stavebnictví. Letos

organizátoři očekávají, že BIM World v Mnichově přiláká přes 3.000 návštěvníků z více než 30 zemí.

P rogram dvoudenní akce tvoří především hlavní konference v angličtině s více než 60 řečníky a
výstava, kde se představí více než 100 vystavovatelů, doplněná o dalších 10 workshopů. Druhý
ročník BIM World v Mnichově se tak bezesporu může pyšnit titulem největší veletrh zaměřený na BIM
a další inovativní technologie a trendy ve stavebnictví. Kromě metody BIM se tu představí další
průlomové technologie, které mají být klíčové na cestě k digitalizaci stavebnictví.

BIM World v Mnichově je ideální platformou pro výměnu zkušeností s celou řadou zúčastněných
odborníků, kteří se rekrutují z celého řetězce účastníků stavebního procesu účastnících se různých
fází životního cyklu stavby.

BIM World Munich 2017: Konference, výstava, workshopy...

Program konference

Conference Day 1
09:15 – 10:00 | Introduction to the Conference Day 1
10:00 – 10:20 | Welcome Speech
10:20 – 12:20 | Keynote Session 1
12:20 – 13:45 | Networking & Lunch Break
13:45 – 15:45 | BIM Projects: How to do BIM!
15:45 – 16:15 | Coffee Break
16:15 – 17:20 | BIM & Infrastructure
17:20 – 17:30 | Closing Remarks / End of Conference Day 1

Conference Day 2
09:20 – 09:30 | Introduction to the Conference Day 2



09:30 – 10:00 | Welcome Speech
10:00 – 11:00 | Keynote Session 2
11:00 – 11:30 | Coffee Break
11:30 – 13:00 | Networking & Lunch Break
13:00 – 14:30 | Everything BIM – BIM as a Digitization Strategy
14:30 – 15:00 | Coffee Break
15:00 – 16:20 | Pushing BIM Forward: Emerging Technologies 
16:20 – 17:00 | Startup Session
17:00 – 17:15 | Closing Remarks / End of Conference Day 2

Výstava

Na letošním BIM World v Mnichově se představí více než dvojnásobný počet vystavovatelů oproti

minulému roku, kdy se mnichovský BIM World konal ve své premiéře. Na čisté výstavní ploše 616 m2

se představí více jak 120 vystavovatelů z řad dodavatelů BIM technologií a služeb.

Program workshopů

Souběžně s hlavní konferencí se uskuteční celá řada přednášek v sekci workshopů nazvaných
Breakout Sessions a představí se v nich jak německy, tak i anglicky hovořící přednášející. Aktuální
program naleznete zde:
Breakout Sessions / Programm Day1
Breakout Sessions / Programm Day2

Více podrobností o programu a možnost se registrovat na mnichovský BIM World 2017 naleznete na
webu organizátora: https://www.bim-world.de/

Tři druhy vstupného

Vstupenky na BIM World v Mnichově jsou k dispozici ve třech kategoriích:

1] Ticket Exhibition + Workshops

zahrnuje vstup na výstavu a workshopy (breakout sessions).
Cena běžná: 55 €
Cena pro členy CzBIM: 49,50 €

2] Ticket Conference + Exhibition

zahrnuje vstup na konferenci, výstavu a workshopy (breakout sessions).
Cena běžná: 330 €
Cena pro členy CzBIM: 297 €

3] Ticket VIP

https://www.bim-world.de/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41077/documents/34480-171029_BIM-World_Breakout-Session-Day-2-9d855f.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41077/documents/34481-171030_BIM-World_Breakout-Session-Day-1-930cb5.pdf


zahrnuje vstup na konferenci, výstavu a workshopy (breakout sessions), včetně vstupu do VIP zóny.
Cena běžná: 550 €
Cena pro členy CzBIM: 495 €

Sleva 10% pro členy Odborné rady pro BIM

Pokud jste členy Odborné rady pro BIM, máte možnost při zakoupení jakékoliv vstupenky získat
slevu ve výši 10% z ceny vstupného. Při registraci stačí v úvodu zadat promo kód: „czBIM“

Otevírací doba

Po oba dny konání BIM World Munich 2017 budou prostory místa akce otevřeny od 9 do 18 hodin

Místo akce

ICM International Congress Centrum München
North Entrance
Paul-Henri-Spaak-Str. 12 
81829 München

BIM World Munich 2017: oficiální web
https://www.bim-world.de/

Stránky Odborné rady pro BIM
http://www.CzBIM.org
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ABOUT ODBORNÁ RADA PRO BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za
účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu
budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky
stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu
nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných
Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do
stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více
evropských států.
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