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HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI MAIN ACTIVITIES
FUTURE FORCES FORUM (FFF) je platforma na podporu 
zájmů vládních a mezinárodních organizací, českého 
průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany 
a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, 
a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Nejedná se pouze o výstavu, ale o soubor akcí a aktivit, které 
mají za cíl zvyšovat konkurenceschopnost a obchodní poten-
ciál českého průmyslu a výsledků vědy a výzkumu na domá-
cím i zahraničním trhu. Tyto aktivity probíhají kontinuálně 
a vrcholí ve dvouletém cyklu sérií samostatných odborných 
a efektivních akcí (B2B, B2G, G2G) s různou tematikou a spo-
lečně se statickými i dynamickými ukázkami na jednom místě, 
zpravidla na PVA EXPO PRAHA.

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí vládní 
úřady – Ministerstvo obrany a Armáda ČR, Ministerstvo vnitra 
ČR (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a další složky In -
tegro vaného záchranného systému), Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Generální ředi-
telství cel, Generální ředitelství Vězeňské služby, mezinárodní 
instituce (NATO, EDA a další), vědeckovýzkumná centra, uni-
verzity a zástupci průmyslu. 

FUTURE FORCES FORUM (FFF) is a long-time platform to 
promote the interests of governments and international 
organizations, industry, R&D, and education in the fi eld 
of defence and security. 

The Forum consists of exhibitions (static and dynamic de-
monstrations), congresses, conferences, workshops, and other 
activities (B2B, B2G, G2G) aimed at ensuring defence and se-
curity at natio nal as well as international level. 

All events are organised in close cooperation with govern-
ment institutions – Mi nistries of Defence and Armed Forces; 
Ministries of the Interior, Police, Fire and Rescue Service, and 
other Integrated Emergency Management System components; 
Ministries of Foreign Aff airs; Ministries of Industry and Trade; 
Customs Administration; Prison Servi ce; international institu-
tions (NATO, EDA, etc.), R&D centres, universities and indus-
try representatives.

EXECUTIVE HEAD: Mr. Adam Drnek, Mr. Daniel Kočí
ADDRESS: Progres Partners Advertising, s.r.o.
 Opletalova 55, 110 00 Praha 1, Czech Republic 
PHONE:  +420 224 213 905, +420 277 010 666, +420 277 007 760
FAX:  +420 224 218 312 
E-MAIL:  info@future-forces-forum.org
WEBSITE: www.future-forces-forum.org

MEMBER OF DEFENCE AND SECURITY INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CR
ČLEN ASOCIACE OBRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU ČR

1200+ Offi  cial delegates & VIP guests
 5  Ministers of Defence  
 3  CHODs  
 40+  Generals  
 6  Air Force Commanders  
 13  Ambassadors  
 20+  Defence/Military/Air Attachés  
 240+  Speakers  
 300+  Members of the NATO Working Groups  

 55+  Countries represented  
 35+   National and international organizations repre-

sented  
 15+   Specialized events (exhibition, congress, 3 confe-

rences, 6 workshops, 2 round tables, seminars, etc.)  
 169   Exhibitors from 25 countries representing over 210 

manufacturers, R&D centres, and universities  
 1   World Premiere, several national premieres of the 

latest innovations in defence and security industry
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