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9 MILIONŮ
Počet obyvatel Izraele

450 000
Počet obyvatel Tel Avivu

6 000
Celkový počet startupů

640
Počet startupů působících  

v oblasti mobility

PODPORA BUDOUCÍCH NÁPADŮ

Tel Aviv

Jeruzalém

Intervyo je první a nejmodernější 
simulátor pracovních pohovorů 

na světě. Umí odfiltrovat 
kandidáty a přesně předpovědět, 
jestli je uchazeč vhodný na danou 

pracovní pozici.

Centrum Šimona Perese, 
založené v roce 1996, vyvíjí a 

realizuje programy zaměřené na 
představení izraelských inovací. 

Technologie vyvinutá společností 
Anagog byla implementována do 

aplikace CityMove. Ukládá všechny 
osobní údaje uživatele na jeho telefon,  

a zároveň nabízí jedinečné  
a personalizované služby.

Rothschildův bulvár 
koncentruje mnoho 

startupových a high-tech 
společností.

Jedinečné řešení od společnosti 
Neteera kombinuje čip se 

zabudovaným mikroradarem  
spolu s algoritmy, což otevírá  

novou generaci systému detekce  
a sledování osob.   

Společnost Silentium 
vyvinula jedinečnou 

technologii aktivního 
potlačení hluku a komplexní 

řešení k potlačování 
rušivých zvuků. 

Pozadí společnosti XM Cyber v 
sektoru izraelského bezpečnostního 

zpravodajství jí pomohlo stát se jediným 
poskytovatelem v oblasti kybernetické 

ochrany, která se opírá o neustále 
probíhající a zcela automatické činnosti.   

Společnost ŠKODA AUTO DigiLab 
Israel Ltd. je společným podnikem 

ŠKODA AUTO a izraelského 
importéra značky ŠKODA Champion 

Motors, který stále hledá další 
inovativní partnery.

Champion Motors, izraelský 
importér značky ŠKODA, investuje do 

automobilových technologií a oblasti chytré 
mobility, aby mohl zákazníkům nadále 

nabízet nejlepší a zároveň nejmodernější 
produkty a služby v těchto oblastech.  

Pomocí umělé inteligence pomáhá 
společnost Seebo výrobcům 

předvídat a zabránit neočekávané 
špatné efektivitě procesů, která 

trvale snižuje výnosy  
z prodeje produktů a jejich kvalitu.  

Společnost Guardian Optical 
Technologies vyvinula senzor 
umístěný v kabině vozu, který 

je upravován, aby mohl být 
zabudován do vozů značky 

ŠKODA.

Patentovaný systém pro ukládání 
kinetické energie od společnosti 
Chakratec umožňuje rychlé a 

vysokorychlostní nabíjení elektrických 
vozů. Očekává se, že bude tento systém 

nainstalován poprvé v Praze. 

Rothschild
Boulevard

Technologie společnosti 
ContinUse Biometrics umožňuje 
nepřetržité měření životních funkcí 
a dalších biometrických parametrů 
s vysokou přesností i ze vzdálenosti 

pomocí dálkového senzoru.

https://skodaautodigilab.com
https://www.championmotors.co.il/brands/skoda/
https://www.intervyo.com/en_US/
https://www.anagog.com/
https://www.guardian-optech.com/
https://xmcyber.com/
https://www.seebo.com/
https://www.silentium.com/
https://www.chakratec.com/
https://www.peres-center.org/en/the-organization/about-us/
https://www.neteera.com/
https://www.cu-bx.com/

