
CASE STUDY

Vytvoření virtuální platformy pro zaměstnaneckou konferenci



VÝZVA
Náš významný klient za námi přišel se zajímavou výzvou, do které jsme se rádi hned pustili. 
Zadání bylo vytvořit v online prostředí event, který by
splňoval všechny aspekty eventu živého, jak jsou na něj účastníci každý rok zvyklí. V praxi 
by to znamenalo vytvořit jakési virtuální kongresové
centrum, kde se účastník může procházet mezi sály, vybrat si, na kterou
přednášku zrovna půjde, nebo se projde mezi stánky sponzorů akce.

TYP EVENTU:
Zaměstnanecká konference běžně probíhá formou přednášek
a workshopů v několika sálech najednou, účastníci během ní přecházejí po skupi-
nách mezi jednotlivými workshopy, aby mohli stihnout veškerý program v přiměřeném 
množství lidí. Během přestávek je k dispozici několik virtuálních stánků, které si účastníci 
mohou projít.

CÍL:
Vytvoření virtuální platformy, která bude technicky zabezpečená,
zároveň ale snadno dostupná pro účastníky. Klíčovým bodem zůstávalo
zachování obvyklých prostor – lobby, hlavní sál, místnosti s workshopy a stánky part-
nerů. Prioritou také bylo zajištění bezpečnosti eventu kvůli
citlivosti dat, které se během konference sdělovaly.



ŘEŠENÍ
Vyvinuli jsme prostředí, které simuluje nejen samotnou konferenci, ale prakticky 
celé kongresové centrum. Návštěvníci se mohou pohybovat v hlavním sále i mezi jed-
notlivými menšími sály s přednáškami či workshopy. O přestávkách se mohou vydat do 
lobby, či se projít po stáncích partnerů konference. Tento efekt zaručí co největší možné při-
blížení zážitku reálné akci. Virtuální stánky byly vytvořeny na míru klientovi.

• Zachování autenticity zajistila možnost přecházení mezi
 přednáškovými sály. 

• Pro interakci během přednášek byl využit chat.

• Pro bezpečné přihlášení účastníků bylo využito dvoufázové ověření.

• Pro eliminaci výpadku připojení byl připraven backup, na který by
 se konference v případě problémů během pár vteřin přepojila.



REALIZACE
Na konferenci se připojilo tisíc lidí – srovnatelné množství účastníků reálného eventu dle 
čísel minulých ročníků. Přihlášeni byli lidé z Česka i Slovenska.

Návštěvníci si mohli „projít“ až dvacet stánků, které byly na míru naprogramované.
V každém stánku byla virtuální recepční, která podala základní informace a v celé místnosti 
byly pak interaktivně na různých místech veškeré potřebné informace.

20 stánků1 000 lidí Chat mezi
účastníky

Přednášky
zároveň



REALIZACE



REALIZACE



BENEFITY AV MEDIA EVENTS
PRE-PRODUKCE AKCE:
Předtočení některých vstupů – byl tak zajištěn hladký průběh akce, ale
i profesionální výstupy, díky natáčení ve virtuálním prostředí.

BEZPEČNOST DAT:
Unikátní link pro všechny účastníky, nemožnost sledování konference dvou diváků z jedno-
ho profilu díky dvoufázovému ověření. Zabezpečený stream.

VIRTUÁLNÍ KONFERENČNÍ PROSTŘEDÍ:
Zcela vybavené virtuální stánky s veškerými informacemi a materiály.
Konferenční „přecházení“ v prostoru. Námi vytvořená konferenční aplikace, kterou návštěv-
níci během akce využívali – chat, dotazování. 



Jsme AV MEDIA EVENTS

Leader na českém trhu v oblasti pronájmu a obsluhy audiovizuální/IT techniky.
Již 20 let nabízíme nejmodernější technologie a držíme krok s mezinárodním trhem. 

Ročně realizujeme více než 2000 akcí. Kromě samotné realizace akce ji s Vámi společně naplánujeme a navrhneme design. 
O naše klienty pečujeme od nejmenších událostí až po velké mezinárodní eventy.

Náš obchodní a projektový tým Vám připraví akci na míru, ať už jde o firemní setkání, gala, výstavu, konferenci, kongres, spor-
tovní akci, koncert nebo celý festival.

Vaši akci zajistíme živě, hybridně i virtuálně!

Jsme členy:



JSME TU PRO VÁS

obchod.events@avmedia.cz | +420 261 260 218 | www.avmedia.cz/events


