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reSITE a Airbnb představí Urban Tech 
Pioneers 
 

reSITE pořádá druhý diskusní salon ze série “My 
City / Your City”, jež započala v prosinci v Berlíně. 
Druhý, pražský díl Urban Tech Pioneers představí 
mezinárodní panel inovátorů a stratégů z oblastí 
ubytování, mobility, kvality života a startupů. Akci 
přístupnou zdarma koncipuje reSITE ve 
spolupráci s Airbnb. 27. března ve SmetanaQ 
Gallery budeme diskutovat o potenciálu 
technologií ve službách občanů a využívaných 
tak, aby pozvedly kvalitu života obyvatel měst.   
 
“Sdílení se stává nutností a dává smysl z pohledu ekonomického, 
environmentálního i sociálního. Pokud se nedostává prostoru a zdrojů, 
jak můžeme inteligentně a s invencí využívat, co nám náleží, 
s maximálním benefitem? Jak mohou technologie a principy sdílení 
ovlivnit život ve městech v budoucnu?” Martin Barry, šéf reSITE nastiňuje 
leitmotiv série My City / Your City. 
 
“Po celém světě pozorujeme, jak sdílení domácností otevřelo novou 
ekonomickou příležitost pro rodiny a místní komunity a zároveň proměnilo 
způsob, jak lidé objevují cizí města. Jsme rádi, že můžeme spolu 
s reSITE přinést akci, kde se spolu s průkopníky používání technologií 
v městském prostoru zaměříme na to, jak v našem regionu ekonomika 
sdílení posiluje ekonomické postavení místních obyvatel a nabízí lepší 
využití existujících zdrojů.” Sofia Gkiousou, regionální strategická 
ředitelka pro EMEA, Airbnb. 

 

Kdo vystoupí na Urban Tech Pioneers 

Panelová debata ‘My City / Your City: Urban Tech Pioneers’ se 

soustředí na průsečíky kreativity a nových technologií které mají ambici 

zvýšit kvalitu a usnadnit způsob života ve městech. 

 

Szilvia Walter, spoluzakladatelka startupu EVA – Extended Visual 

Assistant, přijede z Budapešti. EVA byla zařazena mezi Top 50 

evropských startupů a vyvíjí prototyp brýlí pro slabozraké na bázi umělé 

inteligence. Startup tedy představuje příklad podnikatelského záměru 

s pozitivním sociálním dopadem, jež by se mohl podílet na zásadním 



 
 
 
 
 
 
 

 

zvýšení kvality života a samostatnosti až 20 miliónů klientů s takovýmto 

handicapem jen v Evropě.  

 

Martin Pejša, zakladatel Creative Docku, jež stihl otevřít pobočky 

v několika evropských městech, představí strategii společnosti, jež uvedla 

v život pestré portfolio značek a obchodních záměrů, když v posledních 

sedmi letech vyvinula na 100 produktových prototypů, rozjela 20 startupů 

– z nich jsou čtyři postaveny na modelu peer to peer služeb v mobilitě, 

financích a péči o děti – a čítá na 250 zaměstnanců. Jakou roli hraje 

kreativita a sdílení pro jejich úspěch? 

 

Z Londýna přijede regionální strategická ředitelka Airbnb, Sofia 

Gkiousou, a bude diskutovat o tom, jak technologie přispívají ke 

sbližování lidí a přinášejí nové ekonomické příležitosti pro jednotlivce. 

 

Rui Coelho, výkonný šéf agentury Invest Lisboa, přinese na celou věc 

pohled z makroperspektivy. Jeho instituce a vedení města Lisabon si 

vytyčily technologickou inovaci jako jednu ze svých vnějších strategií a 

aktivně se snaží přitáhnout největší talenty a inovátory, aby si vybrali 

Lisabon za své sídlo. Výsledek? Deset let stačilo portugalské metropoli, 

aby se z pokraje bankrotu dostala mezi nejvíce vyhledávaná města 

Evropy.  

 

Diskuse se uskuteční v anglickém jazyce a večer bude moderovat Linda 

Bartošová, reportérka České televize.  

 

Akce se usuteční ve SmetanaQ Gallery a součástí večera bude party a 

DJ. Salon je přístupný zdarma na základě potvrzení a rezervace a osloví 

publikum se zájmem o innovace a technologie, zástupce státní správy, 

studenty a experty, designéry, architekty, lidi pracující v kultuře, 

neziskovém sektoru a městské správě, novináře i všechny, jež zajímá 

budoucí úroveň života ve městech. 

 
Panel #reSITEsalon 
Strategie: Rui Coelho 
Výkonný ředitel Invest Lisboa, PT 
 
Bydlení: Sofia Gkiousou  
Regionální ředitelka strategie pro Evropu, Blízký východ a Afriku, Airbnb, 
UK 
 
Startup: Martin Pejša 
Zakladatel & CEO, Creative Dock, CZ 
 
Kvalita života, sociální impact: Szilvia Walter 
Spoluzakladatelka, ředitelka | EVA - Extended Visual Assistant, HU 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Úvodní slovo:  
Martin Barry, reSITE 
Andrew Verbitsky, generální ředitel pro střední a východní Evropu, 
Airbnb 
 
Moderátorka: Linda Bartošová (Česká televize)  
 
Program 
18:00-19:00  Welcome drink 
19:00  Zahájení: Martin Barry | reSITE 
19:10-20:30  Panelová diskuse se zahraničními hosty 
20:30-22:00  Cocktail Party a DJ Sasha Michailidis 
 
 
CO: My City / Your City | Urban Tech Pioneers  
KDE: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábř. 4, Praha 1, první poschodí.  
KDY: 27. března 2018, 18:00–22:00 
INFO & REGISTRACE: Click here 
FACEBOOK: Follow the event 
POWERED BY: reSITE 
VE SPOLUPRÁCI S: Airbnb 

 

O reSITE 
reSITE je nezisková platforma pro vytváření měst příjemných k životu. 

Podporuje pochopení a vzájemné působení urbanismu, politiky, kultury a 

ekonomiky ve světě stále rostoucích měst. Poznatky a projekty 

mezinárodně uznávaných odborníků představuje široké odborné i laické 

veřejnosti, především na mezinárodní výroční konferenci. Již sedmým 

rokem zve reSITE do Prahy světové špičky z oblasti městského 

plánování, architektury a městského rozvoje a politické lídry inspirativních 

měst. Přináší množství doprovodných akcí, diskusí, filmových projekcí, 

výstav nebo cyklojízd, určených pro širokou veřejnost. reSITE založil 

v roce 2012 krajinný architekt Martin Barry původem z New Yorku. 

Hostujícím kurátorem pro rok 2018 je Greg Lindsay.  

reSITE.org 

Kontakt pro média: Radka Ondráčková | radka@resite.org | 

+420 605 350 814 

Fotografie ve vysokém rozlišení jsou k dispozici na vyžádání.  

 
 
O Airbnb 
 
 
Airbnb, založeno v roce 2008, je globální cestovatelská komunita, která 
pod jednou střechou nabízí vše, co ke kouzelnému cestování patří, od 
místa pobytu přes volnočasové aktivity až po lidi, se kterými se setkáte. 
Airbnb unikátním způsobem využívá technologie pro zlepšení 

https://www.resite.org/events/my-city-your-city-urban-tech-pioneers
https://www.facebook.com/events/2052845938331963/


 
 
 
 
 
 
 

 

ekonomické situace lidí na celém světě a dává jim příležitost zpeněžit své 
prostory, vášně a talenty přes oblast pohostinství. Platforma poskytuje 
přístup k milionům originálních míst volných k ubytování ve více než 191 
zemích světa – od vil a zámečků přes domovy ve stromech až po B&B. 
Se Zážitky mohou lidé poznat svou vysněnou destinaci přes unikátní 
aktivity provozované místními obyvateli, zatímco díky partnerství s Resy 
získají přístup k těm nejlepším z místních restaurací ve vybraných 
zemích. To vše se sešlo na webové stránce krásného designu a v mobilní 
aplikaci.  
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