Vážený partner podujatia RIS Citython!
Touto cestou Vám v mene organizátorov podujatia chceme predstaviť RIS Citython 2022,
ktorý sa bude organizovať v dňoch 29.4. - 1.5.2022 v Žiline a osloviť vás s ponukou partnerstva
a možnosťami vášho ďalšieho zapojenia ako partnera.
RIS Citython je medzinárodné podujatie, na ktorom zúčastnené tímy pracujú na implementácii svojich nápadov od začiatku
až po prezentovateľný projekt alebo prototype, všetko za 54 hodín. Hackathon je zameraný na mestskú mobilitu, kde
skupina odborníkov a študentov v oblasti mestskej mobility, biznisu, UX, marketingu a oblasti spracovania veľkých dát,
spolupracuje na vytváraní inovatívnych riešení pre naše mestá. Počas víkendu budú tímy sprevádzať skúsení mentori a
spíkri. Vyvrcholením večera sú 5-minútové prezentácie, otázky a odpovede a hodnotenie porotou, ktorá vyberie 3 víťazné
tímy.
Cieľom Citythonu je analyzovať výzvy v oblasti mobility, ktorým naše mestá čelia, a vytvárať možné riešenia.
Multidisciplinárne tímy, pozostávajúce zo študentov a odborníkov z rôznych oblastí a špecializácií, súťažia o to, kto ponúkne
mestu a jeho obyvateľom inovatívne riešenia identifikovaných výziev a potrieb.
Zámerom podujatia je podporiť rozvoj inovatívnych projektov a start-upov, ktoré majú potenciál uplatnenia na trhu. Týmto
spôsobom sa RIS Citython priamo orientuje na podporu podnikateľského a inovačného ekosystému v regióne Žilina, ako ja
na celom Slovensku. Ambíciou Citythonu je vytvoriť referenčné podujatie v Európe, ktoré dokáže prilákať tie najlepšie
talenty, vrátane študentov akademických programov EIT Urban Mobility, a vytvoriť tie najinovatívnejšie riešenia.
Oslovujeme Vás s ponukou zapojiť do podujatia zamestnancov vašej spoločnosti (tím alebo jednotlivcov). Zároveň Vás aj
vašich spolupracovníkov srdečne pozývame na verejné časti podujatia v piatok 29.4.2022 o cca 1800 a v nedeľu 1.5.2022 o
cca 1600. Verejné časti podujatia budú tiež streamované cez YT kanál alebo FB video.
Touto cestou by sme Vám radi ponúkli možnosť stať sa partnerom podujatia RIS Citython 2022 v meste Žilina. Partnerom
podujatia sa môžete stať v prípade, že podujatie podporíte nasledujúcimi spôsobmi:
● finančne (úrovne silver partner, gold partner, platinum partner)
● nefinančne (napr. ceny pre víťazné tímy, mediálna podpora, atď.)
V prípade, že zvážite možnosť stať sa platinovým partnerom podujatia, budete môcť definovať jednu z hlavných výziev
podujatia v téme Urban mobility, na ktorej budú môcť pracovať zapojení účastníci.
V mene organizátorov by sme Vás chceli poprosiť o vyjadrenie stanoviska k našej ponuke.

Vopred ďakujem za odpoveď a Váš čas.

