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Globální summit, který představuje inspirativní architekturu a strategie pro plánování
měst a udržitelný development. Nabízí lepší řešení s pozitivním dopadem na kvalitu
života ve městech. Konference reSITE propojuje starosty, architekty, inovátory,
developery, urbanisty a názorové lídry napříč obory z celého světa.
•
•
•
•
•

Trendy v developmentu
Co nás trápí v bydlení?
Kam investovat?
Jak plánovat a stavět přívětivá místa pro život?
Nezažijete: produktové prezentace a nudu

7.

ROČNÍK

1200+
ÚČASTNÍKŮ

50+

SVĚTOVÝCH
NÁZOROVÝCH
LÍDRŮ

„BYL JSEM AKCÍ OHROMEN – JEJÍ
ORGANIZACÍ I ATMOSFÉROU.
GRATULUJI.“
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Winy Maas
(MVRDV) 2017

DNY

ZAČNĚTE SVŮJ BUDOUCÍ PROJEKT SE SLOVY:
„POTKALI JSME SE NA reSITE.“
PROČ SE ZÚČASTNIT
• Najít inspiraci • udržet krok se světovými
trendy • posunout své limity • nalézt
nevídaná řešení.
• Získejte náskok před ostatními.
• Strategie pro zodpovědné plánování
budoucnosti.
• Seznamte se s novým slovníčkem pojmů.
• Osvojte si nové způsoby nahlížení
na výzvy spojené s bydlením pro další
generaci.

CO JE ZAHRNUTO
Konference • workshopy • obědy & občerstvení
party & zábava • tlumočení do češtiny • aplikace
VSTUPENKY
• Student 1 300 Kč
• Women Make Cities 1 900 Kč
• Standard 6 400 Kč
• Premium 8 900 Kč
• Premium Benefactor 12 000 Kč
• Slevové kódy pro ČKA, SMO ČR
• Skupinové slevy domluvte na conference@reSITE.org

HLAVNÍ HOSTÉ

RICHARD BURDETT
(UK), respektovaný
profesor urbánních
studií na London
School of Economics
a poradce starosty
Londýna.
S finanční podporou

Premium partner

SOU FUJIMOTO
(JP), světově
proslulý japonský
architekt, jehož
stavby komunikují
s přírodou.

Záštity
Adriana Krnáčová
Mayor of Prague

JEANNE GANG
(US), Studio Gang.
Významná
architektka představí,
jak se mění americký
sen o bydlení.

Sponzoři

Partner místa konání

REINIER DE GRAAF
(NL) Partner OMA/
AMO představí svou
novou knihu Four
Walls and a Roof.

Pořádáno v rámci projektu

MIRIK MILAN
(NL), noční starosta
Amsterdamu: proč
a jak Amsterdam
institucionalizoval
noční život.

MICHEL ROJKIND
(MX), mexický enfant
terrible současné
světové architektury.

Hlavní mediální partneři

ELIZABETH STREB
(US), světoznámá
choreografka
reflektuje ikonické
stavby ve veřejném
prostoru.

