
 

 
Věrnostní účast pro partnery a inzerenty 

GRAND REALCITY 

na 15.ročníku Realitní konference Brno 

7. 12. 2017 Courtyard by Marriott  
 

 
 

 

Vážení přátelé,    
 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 15. ročník odborné konference na téma: 
 

„Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů“ 
 

která se koná dne 7. 12. 2017 v Brně, v hotelu Courtyard by Marriott Brno. 

 
 

Hlavní tematické okruhy odborné konference: 
 

 Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a na Slovensku    

 Trendy na trhu s kancelářskými, obchodními a logistickými centry 

 Vývoj rezidenčního trhu a bytové výstavby 

 Trendy investic do realitních projektů v ČR a regionu střední Evropy  

 Prezentace developerských projektů a příležitostí investic  

 Regenerace brownfieldů - zkušenosti, realizované projekty  

 Spolupráce mezi developery,  investory, realitními firmami 
   

Cílem tradiční odborné konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů 

developerských a realitních společností, investorů, stavebních firem, odborníků a 

prezentace očekávaných trendů jednotlivých segmentů realitního trhu.  

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná. 

Těšíme se na Vaši účast 

S úctou a přáním mnoha úspěchů 

 

Petr Mandelík 

www.konference.org 



 

 

Program konference :  

 

9:30 Slavnostní zahájení  

9:35 – 11:15  Očekávaný vývoj ekonomiky a dopad na realitní trh 

 Vojtěch Benda, Člen bankovní rady České národní banky 
 
Perspektivy a vývojové trendy realitního trhu v ČR a na Slovensku   

 Jiří Fajkus, Odborný partner konference  
 
Trendy na trhu průmyslových zón v regionu střední Evropy   

 Karel Stránský, Director, EMEA Corporate Solutions, Colliers International  
 
Kancelářský trh v Brně ve srovnání s ostatními městy CEE 

 Lukáš Netolický, Associate, Tenant Representation & Brokerage Services, Cushman & 
Wakefield 

 
Nové trendy na trhu kancelářských prostor  

 Petr Kareš, MRICS, Head of Tenant Representation, National Director, JLL 
 
Trendy realitních projektů v ČR a regionu střední Evropy 
 

 Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika 

 
Zkušenosti developerské společnosti  
 

 Tomáš Budař, Regional Director, CTP   
  
Diskuse 

11:15 - 11:30 Přestávka na kávu 
 

11:30 – 12:30 Podpora investic a rozvoje podnikatelských nemovitostí 

 Jiří Bureš, ředitel Odboru řízení podnikatelských nemovitostí, Agentura CzechInvest      
 
Trendy vývoje bytové výstavby 

 Monika Hrazdírová, Vedoucí oddělení zpracování statistiky stavebnictví, dopravy, 
informačních a komunikačních činností, Český statistický úřad  

 
Projekt finančně dostupné bydlení, názory a zkušenosti 

 Paul Vincent Koch, Affordable Housing Association (AFDP), v minulosti ředitel ING 

Real Estate Developmentu v České republice, Francii a dalších zemích 
 

 Martin Ander, Náměstek primátora statutárního města Brna ( v jednání ) 
 
Diskuse 

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd  

www.konference.org 



 

13:30 – 15:30   Moderní nájemní bydlení v ČR 

 Tomáš Kašpar,  Ředitel projektu Luka Living  
 
Trendy výstavby obchodních center  a požadavky investorů  

 Kamil Švéda, Ředitel, DATAMAR 

 
Prezentace developerských projektů, názorů a zkušeností 

 Představení developerských projektů 

Diskuse,  Navázání spolupráce mezi účastníky  

 
15:30  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Neformální setkání,  

Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách  pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.  

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů realitních a 

developerských společností, stavebních firem, dodavatelů nových technologií, investorů a 
společností podporujících rozvoj realitního trhu.  
 
Foto z minulých ročníků    

                       
 

 

Partneři a inzerenti GRAND REALCITY mohou využít slevu 2.000 Kč  a  zvýhodněný 

účastnický poplatek ve výši 2.900 Kč  ( včetně DPH).  V případě využití prosíme do přihlášky 
uvést v poznámce : Zvýhodněná účast 
 

V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci včetně oběda, občerstvení a závěrečného 
pohoštění s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, 
studie vývoje realitního trhu. 

 
Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 5.12.2017 na účet u České spořitelny,                      
Účet: 2052770399/0800 Variabilní s.: IČO společnosti. Daňový doklad Vám bude předán při 
prezentaci. Přihlášku naleznete na stránkách  www.konference.org/reality2017/ 
 
 

Mediální partner konference :  

 

www.konference.org 

http://www.konference.org/reality2017/

