
3. ročník konference ‚Mobilní platby‘ pořádají
Česká informační agentura a vydavatelství Empresa Media 

ve spolupráci se společností MasterCard Europe a dalšími partnery 
v listopadu 2014 v konferenčním centru KC City na Pankráci. 

Kdy? 5. listopadu 2014 v Praze 
Kde? Konferenční centrum City, Na Pankráci, Praha 4

Kolik? Základní vstupné činí 2900 Kč
Pořadatelé: Česká informační agentura, Empresa Media

Hlavní partner: MasterCard Europe
Další partneři: ČSOB, Era, Wincor Nixdorf

Odborní garanti: Česká bankovní asociace, Sdružení pro bankovní karty
Mediální partneři: Týden, MarketingSalesMedia, ČIANEWS, Cardmag

MOBILNÍ PLATBY 2014
Mobilní platby nabízí nové příležitosti a mění obchodní modely



Budoucnost patří bezkontaktním a mobilním platbám, lidé budou brzy bezkontaktně
vybírat i hotovost z bankomatu. Všichni proto hledají řešení pro bezpečné a pohodlné

placení na internetu a pomocí mobilních telefonů. Zatímco v retailových řetězcích 
a běžných obchodech se bezkontaktně platí běžně, řešení pro placení
v parkovacích automatech a ve veřejné dopravě zatím většinou chybí.

Klíčové prvky
Nové technologie v mobilních zařízeních * Zkušenosti s mobilními a bezkontaktními platbami 

* Zákaznické preference * Technologická infrastruktura * Loajalitní schémata * Inovátoři 
* Využití mobilních technologií jako obchodního a marketingového kanálu 

* Konkrétní obchodní příležitosti * Vývoj efektivní strategie mobilního bankovnictví
* Řešení pro mobilní platby * Problémy v zabezpečení a infrastruktuře * Dopady regulace

Určeno pro pozice
CEOs, CIOs, CTOs, COOs, CMOs, CFOs  * Generální ředitelé

* Ředitelé, manažeři a specialisté IT & Technology * Obchodní manažeři 
* Manažeři E & M-commerce  * Provozní ředitelé * Ředitelé distribučních kanálů

* Ředitelé marketingu a manažeři marketingu * Obchodní ředitelé

Určeno pro společnosti ze sektorů
Finanční služby * Telekomunikace * Služby * Retail * Veřejný sektor 
* Dopravní podniky * Technologie * Poradenské služby * Vzdělávání
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Přijďte si vyslechnout příběhy těch úspěšných 
a zapojte se do diskuse o mobilní budoucnosti!

Co nového chystají poskytovatelé, banky, obchodníci, retaileři, internetoví obchodníci 
a IT společnosti nebo dopravci? Budou umět využít celý potenciál, 

který nové technologie nabízejí? Neohrozí jinou část jejich byznysu? 
Jakou roli ale bude hrát nová regulace poplatků?

Na konferenci společnost MasterCard také oficiálně uvede na český trh svůj nový produkt MasterPass!

„Každý den potřebujeme platit a každý den jsou desítky momentů, kdy držíme svůj mobilní telefon 

v ruce. Protože je každý potřebuje, nabízejí dohromady nové možnosti prodeje, zábavy, vztahu s lidmi nebo sběru 
informací. Platby i mobily si čím dál více rozumějí a fungují společně. Chceme 

na konferenci představit současné trendy a příležitosti, které se nám teď i v blízké budoucnosti otevírají,“ říká Miroslav 
Lukeš, šéf společnosti MasterCard pro Českou republiku a Slovensko, 

která je hlavním partnerem konference.
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Z minulých ročníků…
• Video z prvního ročníku konference (160 účastníků): http://www.youtube.com/watch?v=KBAh0d39NvE
• Foto z druhého ročníku (110 účastníků): 
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Program 

8.30 Registrace, káva

9.00 Zahájení konference: Miroslav Lukeš, MasterCard Europe, Hana Pavlištová, Česká informační agentura
Moderuje Jana Chuchvalcová, Česká informační agentura

9.10–10.35 MOBILNÍ INSPIRACE
(příběhy zákazníků, zkušenosti s bezkontaktními platbami, obchodní výsledky, dopady na obchodní model atd.)

9.10–9.20 Jana Chuchvalcová: Nové projekty, co se chystá do konce roku 2014
Trendy mobilního placení, zkušenosti s implementací, rychlý nástup bezkontaktních karet v ČR a v zahraničí, uvedené
i chystané novinky, pilotní projekty, proč (ne)budeme platit mobilem

�9.20–9.35 Výsledky pilotního projektu a budoucnost mPOS, zástupce SME a Jiří Puczok, O2 Czech Republic

�9.35–9.50 Projekt bezkontaktních plateb v trafikách, Martina Kirchrathová, MasterCard Europe, a Geco (příp. Relay)

�9.50–10.05 Bezkontaktní platby v automatech rychlého občerstvení p. Novák, Delikomat. a N. Mrňousová, Ingénico

�10.05–10.20 Trendy placení v e-commerce, Vladimír Dědek, vedoucí webového a mobilního rozvoje, Alza.cz

�10.20–10.35 Mobilní a bezkontaktní platby v dopravním řešení, Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ

�Dále Jan Nezbeda, ČSOB, NFC platby a mPOS, Jiří Janeček Janeček, Samsung (vize nových technologií), 
Jiří Ptáček, Tesco (využití v retailovém řetězci)

10.35–11.00 Coffee break + networking
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11.00–12.30 MOBILNÍ NOVINKY
(chystané novinky, využití v marketingu, pohled klientů) 

11.00–11.30 Miroslav Lukeš, Richard Walitza: Aktuální novinky a vize budoucnosti, další boj s hotovostí
ČR jako lídr v oblasti bezkontaktních plateb, statistiky, novinky (MasterPass a další), služby s přidanou hodnotou, 
budoucnost NFC a bezkontaktních plateb, úspěšné mobilní kanály na českém a slovenském trhu, bod zlomu, kdy 
převáží NFC platby nad bezkontaktními, banky vs. další hráči, technologické otázky a infrastruktura

11.30–11.50 Roland Katona, ČSOB: Mobilní platby a bankovnictví v multikanálovém mixu banky
Rozsah nabízených služeb a produktů z této oblasti, platební chování klientů, jejich přístup k novým technologiím 
a dopady na strategii banky, mobilní platby a mobilní bankovnictví v multikanálovém mixu banky, přístup a očekávání
od nových technologií placení, spolupráce s operátory a dalšími hráči na trhu

11.50–12.10 Michal Prázný, Wincor Nixdorf: Využití mobilních plateb v bankovnictví a retailu 
a jejich vliv na změny v obchodním fungování samotného poskytovatele 

Mobilní zařízení jako nový prodejní kanál, spojení s věrnostními a slevovými systémy, očekávání zákazníků, akceptace 
u obchodníků a příklady využití, postup při pořizování HW, zapojení bankomatů, bezkontaktní výběry, biometrie jako 
alternativa ke kartě, možnosti akceptace mobilní peněženky, ohrožení vlastního byznysu a zároveň nové příležitosti

12.10–12.20 Petr Zavoral, Yeseter Technologies: Uživatelé na sociálních sítích
Postoje uživatelů, diskuse na sociálních sítích, efektivnost mobilní reklamy, jak integrovat sociální média do mobilních 
a internetových kanálů a exkluzivní průzkum pro účely konference

12.20–13.20 Oběd + Networking + Konkrétní ukázky některých řešení ve foyer
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13.20–15.00 MOBILNÍ BUDOUCNOST
(vliv na obchodní modely a marketing bank i dalších účastníků platebního procesu, konkurence nebankovních hráčů)

13.20–13.40 Tomáš Reytt, PricewaterhouseCoopers: Mobilní byznys
Mobilní a bezkontaktní platby mění obchodní modely všech zúčastněných stran, na jedné straně nabízejí nové
příležitosti, na druhé ohrožují dosavadní byznys

13.40– 14.00 Daniel Šturm, Home Credit: Mobilní telefon v marketingovém mixu finanční instituce
Přesun části marketingu do mobilních kanálů, preference klientů, jak se pod vlivem mobilních technologií mění také
marketing, zkušenosti ze zahraničí

14.00– 15.00 Panelová diskuse: Zvítězí hotovost, anebo mobil – a kdy k tomu dojde?
Moderuje Milan Laitl, MasterCard Europe

Evropská regulace interchange fee, pohled kartové společnosti, bank i retailerů, dopady na platební byznys, jak 
nahradit výpadek příjmů, věrnostní programy a cobrandové a předplacené karty, otázky bezpečnosti a rizik 
souvisejících s mobilními platbami, jak to vnímají klienti, další zkušenosti z českého i slovenského trhu i další témata 
�Marie Hešnaurová, ředitelka odboru Rozvoj platebních karet České spořitelny, členka Výkonného výboru Sdružení
pro bankovní karty a Komise pro platební styk České bankovní asociace
�Sirus Zafar, předseda SBK, pohled bank a jejich potenciální ztráty
�Tomáš Rosa, Raiffeisenbank, bezpečnost z pohledu banky i uživatelů
�Martina Kirchrathová, MasterCard Europe, zkušenosti s obchodníky
�Petr Šmíd, Google, role hráčů mimo bankovní sektor
�Tomáš Hládek, Česká bankovní asociace, a případně další zástupci retailu, e-commerce, telco operátorů atd. 
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Představení organizátorů a partnerů

Česká informační agentura (ČIANEWS) se specializuje na zpravodajství z ekonomiky a trhů České republiky. 
Zpravodajství ČIANEWS dnes zpracovává celkově až 7000 vlastních zpráv měsíčně v české i anglické verzi o tendrech, 
investicích, investičních záměrech a dalších skutečnostech, které jsou podstatné pro business, do elektronických 
standardizovaných periodik, která nabízí na českém trhu v cca 80 variantách (různé segmenty, periodicity, jazykové verze - česky, 
anglicky, německy). Tyto produkty patří k nejkvalitnějším na trhu a předplácí si je stovky českých a mezinárodních firem. 
V celkovém součtu je čte více než 20 tisíc přímých platících čtenářů denně, což je velká část odborné veřejnosti a managementu 
v České republice. ČIANEWS nově nabízí možnost realizace objednávky přes vlastní e-shop, kde si lze vybrat ze široké nabídky 
standardizovaných produktů nebo si vytvořit produkt přímo na míru vlastním potřebám.

MarketingSalesMedia je týdeník určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na 
českém trhu. Dodává lidem s rozhodovacími pravomocemi klíčové informace, analýzy, unikátní výzkumy a další podklady 
nezbytné pro jejich odpovědné rozhodování. Součástí projektu je webová stránka, která
díky propojení s časopisem Týden, nejčtenějším zpravodajsko-společenským týdeníkem v ČR zaručuje zásah u klíčových 
zadavatelů. Týden vychází každé pondělí v nákladu 44 tisíc výtisků, přináší zprávy, analýzy, reportáže, rozhovory a komentáře 
z domova i světa. Čtenost týdeníku činí přibližně 150 tisíc, návštěvnost webu www.tyden.cz ?. 
Do vydavatelství Empresa Media patří také časopisy Instinkt, Sedmička nebo televize Barrandov.  
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