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Organizováno v rámci

Pod záštitou a za podpory

Future Forces je mezinárodní výstava nejnovějších technologií v oblasti obrany a bezpečnosti 
pořádaná ve spolupráci s vládními institucemi, mezinárodními organizacemi a strukturami 

NATO. Již více než 20 let je místem pro pravidelné setkávání expertů z celého světa.

Výstava je součástí projektu FUTURE FORCES FORUM, který zahrnuje konference, panelové diskuse, 
workshopy, bilaterální jednání a další networkingové aktivity. V rámci FFF také pravidelně probíhají 
oficiální zasedání pracovních skupin z NATO a EU, jejichž členové se aktivně zapojují do programu.

Ministerstvo obrany



ÚČASTNÍCI
8 000+ odborných návštěvníků, oficiální delegace z více než 70 zemí, 1 000+ oficiálních  

delegátů a VIP z oblasti obrany, bezpečnosti a krizového řízení

Průmysl  |  Univerzity  |  Odborníci na bezpečnost a obranu   
|  Mezinárodní organizace  |  Ozbrojené a bezpečnostní složky  |  Státní instituce   

|  Vládní představitelé  |  Diplomatické mise  |  Krizové a záchranné služby   
|  Výzkum, vývoj a inovační centra  |  Média

VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI
Future Forces se pravidelně účastní více než 200 vystavovatelů a prezentováno 

je přes 250 výrobců a značek.

HLAVNÍ TÉMATA
Výstava, souběžné odborné panely a témata pracovních skupin NATO jsou zaměřeny 
na nejnovější trendy, technologie, sdílení zkušeností z operací, budování obranných 

schopností a rozvoj spolupráce s průmyslem.

Future Forces propojuje uživatele nejmodernějších technologií v oblasti vojenské i civilní 
bezpečnosti s výrobci i vědeckovýzkumnými pracovníky z celého světa. Všechny akce 

jsou zaměřeny na prezentaci současných i budoucích potřeb k zajištění bezpečnosti a na 
ukázky schopností průmyslu, vědy a vývoje poskytovat uživatelům odpovídající řešení  

a technologie.

Autonomní systémy, robotika a umělá inteligence  |  Boj proti terorismu   
|  Budoucnost pozemních a vzdušných sil  |  CBRN  |  Individuální výstroj, výzbroj  
a ochrana  |  Integrované síly a multidoménové operace  |  Kybernetická obrana  

a bezpečnost  |  Krizová a vojenská medicína  |  Krizový management a ochrana kritické 
infrastruktury  |  Logistika  |  Nové a disruptivní technologie  |  Protivzdušná obrana   

|  Vnitřní bezpečnost a odolnost státu  |  Výcvik a simulace



Prezentace produktů nebo služeb formou:

  Individuální expozice 
   Společné expozice v rámci partnerské  

asociace nebo klastru
  Národního pavilonu

Speciální prezentační a networkingové zóny:
  Cyber pavilon
   Inovační pavilon  

Společný pavilon pro prezentaci start-up  
a spin-off projektů, univerzitních týmů, výzkumných, 
vývojových center, technologických a inovační  
center za zvýhodněných podmínek

   Prezentační stage pro vystavovatele 
Pro bezplatnou prezentaci firem a jejich  
novinek v rámci výstavní haly

  Expozice NATO / EDA 
  Prostor pro dynamické ukázky 

ŘEČNÍK 
Uzavřené cílené 

prezentace členům 
pracovních skupin NATO, 
prezentační slot či účast  

v panelové diskusi v rámci 
odborných panelů.

PARTNER 
Široká marketingová 

podpora napříč celým 
spektrem aktivit FFF. 

Zahrnuje několik úrovní  
a možností propagace od 
dlouhodobého partnerství 

celého projektu, výstavy 
nebo jednotlivých 

akcí, včetně možností 
individualizace.

NÁVŠTĚVNÍK 
Vstup je pouze pro 

odbornou veřejnost na 
základě online registrace. 

Vstup na výstavu  
a odborné panely je 

zdarma. 

VYSTAVOVATEL

MOŽNOSTI ÚČASTI
Výstava a odborný program nabízí řadu způsobů, jak se zapojit.  

Vyberte si, který z nich bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám: 



FUTURE FORCES 2022 – KLÍČOVÁ FAKTA A ÚDAJE

KONTAKTY

Silvie Purmová
Manažer výstavy

+420 778 540 862
silvie@natoexhibition.org 

Adam Drnek
Výkonný ředitel

+420 277 010 666
adam@natoexhibition.org

Obecné dotazy:
info@natoexhibition.org

Globální networking
8 350+ účastníků z více než 70 zemí
1 100+ oficiálních delegátů a VIP hostů  
z vládních institucí, mezinárodních organizací, 
ozbrojených a bezpečnostních složek
200 vystavovatelů z 24 zemí,  
250+ prezentovaných výrobců a značek
4 národní pavilony (Dánsko, Slovensko,
Ukrajina, USA)
Fidelis Cyber pavilon
AFCEA C4ISTAR pavilon
4 589 m2 obsazené výstavní plochy
Světové a národní premiéry nejnovějších 
inovací v obranném a bezpečnostním 
průmyslu
Prezentační stage pro vystavovatele, Cyber 
stage, C4ISTAR stage, živé ukázky

NATO Working Groups Sessions
15 pracovních skupin a expertních týmů NATO,  
300+ delegátů
NATO Land Capability Group Dismounted Soldier 
Systems
    Combat Clothing, Individual Equipment  

& Protection
    C4I & System Architecture
    Weapons & Sensors
    Small Arms Ammunition Interchangeability
    Power & Connectors
    Soldier Capabilities Analysis Group
    a další podskupiny a expertní týmy
NATO Joint Non-Lethal Weapons Capabilities Group
NATO Detection, Identification and Monitoring Panel
NATO Hazard Management Panel

Odborné panely
30+ odborných panelů (konference, workshopy, semináře, panelové diskuse,  
uzavřené prezentace vystavovatelů, soutěže)
130+ řečníků, 1 350+ posluchačů

Future Forces Conference – The World We Face: EU as a Stronger Security Provider
Future Air Force Conference – New Generation Aircraft; Pilot Training
Future Land Forces Conference – Military Mobility
Future of Cyber Conference – Future Cyber Defence; Live Hacking Zone; Cyber Escape Room
Medical Conference – Crisis and Military Medicine
Disruptive Technologies and Defence Innovation for the Future Warfare – View from NATO and EU
NATO M&S COE MESAS 22 – Modelling and Simulation for Autonomous Systems Conference
Technology and ICT Cooperation Requirements in Projects for the Czech Armed Forces
Kybernoid 22 – High School Robotics Competition

Mediální pokrytí 
87 akreditovaných novinářů z 9 zemí; 55 oficiálních mediálních partnerů
Pokrytí v tištěných i online médiích, v televizním i rádiovém vysílání, na sociálních sítích

www.NATOexhibition.org
www.FFF.global


