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Вже багато років CES у Лас-Вегасі є однією із 

найважливіших торгових виставок у світі,


і для нас - людей, що працюють з інноваціями


- це безумовний законодавець нових тенденцій. 



Я відвідую CES вже 16 років і щоразу насолоджуюся 

знайомством з новими компаніями, новими 

технологіями та деякими дивовижними 

проривними інноваціями. CES стала провідною 

демонстраційною платформою для новинок 


у багатьох галузях, зокрема й для транспортної. 



І оскільки, як каже Марк Андрессен: “програмне 

забезпечення пожирає наш світ”, навіть розумний 

цемент / прикладні додатки стали для CES вже 

цілком звичними. Я також усвідомлюю важливість 

CES для творення та об’єднання національних 

технологічних спільнот.



Франція і лейбл French Tech, безумовно, проклали 

шлях до цього, коли вперше зібрали делегацію 

стартапів під своїм знаменом. І я знаю, що Україна 

цьогоріч представила кілька цікавих стартапів на 

виставці, і ми безумовно маємо підтримати це і 

посилити українську присутність наступного року.



Одна з наших головних цілей у UNIT.City - усіляко 

підтримувати розбудову сильної технологічної 

екосистеми в Україні. 

UNIT.City CEO
Домінік Піоте

Саме для цього ми вирушили на CES, і саме тому 


я попросив мого дуже хорошого друга Олів’є Езратті, 

з його дозволу, перекласти його доповідь та 

поділитися нею з вами, щоб узагальнити його 

підсумки Міжнародної Виставки Побутової 

Електроніки та доповнити наші спостереження. 



Олів’є вже багато років відвідує CES і протягом 

останніх 15 років пише дуже докладні звіти про неї. 


Ми сподіваємося, що цей звіт буде так само цікавим 


та корисним для вас, як був для нас, і що він дасть 

вам бажання поїхати до Лас-Вегаса наступного року. 



Тож давайте поїдемо усі разом і серйозно заявимо 


про Україну? Що скажете?
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Олів’є Езратті

Консультант, автор і доповідач з питань 

штучного інтелекту, квантових обчислень, 

медичних технологій та інноваційних екосистем.



Позаштатний експерт з інновацій, що допомагає 

організаціям формувати власні продукти, 

екосистеми та бізнес-стратегії. 



Активно співпрацює із різноманітними 

стартапами та інноваційними спільнотами: 

проводить навчання, коучинг сесії та незалежну 

оцінку стартапів для інвесторів, працює у різних 

вертикалях (штучний інтелект, квантові 

обчислення, медтехи), а також як гостьовий 

спікер для університетів. Член 

науково-консультативної ради французького 

регулятора галузі телекомунікацій ARCEP.

Власні роздуми щодо перспектив розвитку 

технологій Олів’є оприлюднює у блозі “Opinions 

Libres” (http://www.oezratty.net), на якому розміщено 

докладні звіти про CES в Лас-Вегасі, (щорічно із січня 

2006), детальні рекомендації для стартапів Startup 

Guide, що допомагають їм набирати обертів, 


три електронні книги про штучний інтелект за 2016, 

2017 і 2018 роки і, нарешті, 342-сторінкова книга 


з квантових обчислень 2018 року. 



Працював розробником програмного забезпечення 


та провідним дослідником у Sogitec, що є дочірньою 

компанією Dassault Aviation, обіймав різні 

маркетингові та бізнесові позиції у Microsoft France  

з 1990 по 2005 рік, зокрема був СМО (виконавчим 

директором з маркетингу) та директором з 

евангелізації технологічних інновацій.



Має ступінь магістра у галузі комп’ютерних наук 


від Ecole Centrale Paris. Регулярно виступає як 

основний доповідач для різноманітних заходів 


на теми штучного інтелекту, квантових обчислень, 

інноваційних екосистем та звітів за результатами 

CES англійською та французькою мовами. Також 

читає курси із штучного інтелекту та квантових 

обчислень в Інституті Капгеміні. 



Фотограф-любитель, автор і співзасновник 


ініціативи Quelques femmes du numérique! 

(http://www.qfdn.net)


 


olivier@oezratty.net, 


та @olivez.




Звертайтесь.



Якщо й справді існують питання або твердження, 

які мене дратують, то це вічні «якою була найбільш 

визначна інновація на CES?», «що справило на 

тебе найсильніше враження?» і «цього року немає 

інновацій, що зробили б прорив». 



Коли відвідуєш виставку, на якій представлено 

4400 стендів, що розміщені на площі 250 000 м2 і 

які охоплюють десятки категорій різних продуктів, 

серед яких деякі вже доволі старі, а деякі зовсім 

нові, звісно, важко зупинити на чомусь свій вибір. 



Він залежить від погляду людини, від її сфери 

зацікавлень, а також від її попередніх знань про 

існуючий ринок. 



Щоб знайти якийсь приголомшливий продукт, 

можна хіба запросити когось, хто проспав 

протягом останніх двадцяти років, повести його 

прогулятись торгівельним центром через 

магазини Auchan, Fnac, Leroy Merlin, Darty, 

Boulanger і Tesla, і запитати цю людину про те, що 

її вразило чи зацікавило. 



 







з їхнім початковим (компоненти) та кінцевим 

(продукти) етапами майже з усіх галузей: 

мобільність, автомобілі, персональні комп’ютери, 

розумні пристрої, відеоігри і т.д.

І мова тут іде про охорону здоров’я, сільське 

господарство, дім, велосипеди, батареї, 

телекомунікації, про все.



Але мені здається, що причина цього є простішою, 

ніж ці геополітичні міркування: після багатьох 

надзвичайно успішних десятиліть ринок 

електротехніки для широкого загалу перебуває 

наразі у повільному спаді. 



Великі категорії продуктів зазнають зниження 

продажів в порядку переліку: 



– фотоапарати (більше ніж протягом вже десяти 

років), 


– персональні комп’ютери (з 2011 року),


– планшети (з 2014 року),


– телевізори (з 2015 року)


– і нарешті смартфони (з 2017 року). 



А присутність учасників ринку на виставці 

залежить від їхніх бюджетів на маркетинг, які, у 

свою чергу, прив’язані до їхнього зростання. 



Єдині категорії, що зростають, це ніші ринку в 

сегменті розумних пристроїв з виходом в інтернет, 

що не належать до попередніх категорій, але вони 

далекі від того, щоб компенсувати цей спад. 



Це стосується і натільної електроніки (годинників, 

трекерів), рішень доповненої чи віртуальної 

реальності, медичних пристроїв, підключених до 

інтернету та розумного дому з мультимедійними 

та мережевими можливостями. 
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CES – це концентрат     
технологій
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Але жодна нова категорія цифрових продуктів 

не змогла стати «новим смартфоном». У цьому 

світі непросто створити нову загальну 

платформу.



Цей спад великих категорій продуктів 

пояснюється двома явищами: високим рівнем 

проникнення великих технологій, які 

перетворили ринок первинного обладнання на 

ринок оновлення, та циклами оновлення, що 

уповільнюються, особливо у категоріях 

персональних комп’ютерів, планшетів


та смартфонів.



Все це пояснює, чому організатори CES 

намагаються надати виставці скоріше характер 

«business to business», висуваючи на перший 

план такі нові категорії, як розумне місто, 

рішення для підприємств, для туризму; ми 

помічаємо тут присутність авіаційної компанії 

Delta, розумні трактори від компанії John 

Deere, яка вже вдруге бере участь у CES, і 

значну представленість галузі автомобільної 

промисловості, особливо зі сфери обладнання 

(ZF, Bosch, Visteon, Faurecia, Valeo, Velodyne, 

Mobileye, LeddarTech, Quanergy, Innoviz і т. 

п.), а на додачу і великих автовиробників 

(Nissan, Honda, Mitsubishi, FCA, Ford, Audi, 

BMW, Mercedes, Hyundai…).



Попри все це технологічна пропозиція зовсім


не є статичною. Вона адаптується до духу часу, 

залежачи при цьому від ринку пропозиції, що 

наввипередки підштовхує технології, не 

обов’язково переймаючись справжніми


потребами користувачів.



На щастя, при цьому винаходяться численні 

дуже навіть корисні самородки. Корисні 

рішення часто є менш помітними на такій 

виставці, оскільки є менш видовищними. Вони, 

мабуть, і розвиваються повільніше.



Однією з принад на CES є промови та дискусії 

(Keynotes). Я на них більше не ходжу, щоб 

зекономити час, а дивлюся їх пізніше, коли 

повертаюсь до Франції.

Цьогоріч найбільше галасу наробила дискусія між 

Іванкою Трамп та Ґері Шапіро, президентом CTA 

(Consumer Technology Association), яка організовує 

CES. Тема? Майбутнє сфери праці? Легітимність 

доньки президента? Останній довірив їй цей 

напрямок, щоб підготувати її майбутню політичну 

кар’єру. Дискусія? Занадто м’яко, обтічно.

















До речі, коли я буваю у Лас Вегасі, у мене все 

більше складається враження, що я перебуваю у 

справжній кінематографічній дистопії. Висотка 

Трампа, що нависає над моїм готелем. Виступ 

дочки чувака з висотки, який сидить у Білому Домі. 

Фотореалістичні аватари Neon від Samsung, готові 

знеособити людські стосунки. Масажні крісла, які 

ми вже багато років бачимо по всій виставці, 

нагадують Wall-E. Надмір засобів. Величезність 

міста та його готелів. Гральні автомати у казино. 

Ігри, що отуплюють, від Google та інших компаній, 

які мають на меті привабити відвідувачів (приклад 

нижче), готових стояти в черзі півгодини і більше, 

щоб ними побавитись. Несерйозні та беззмістовні 

маркетингові меседжі великих компаній, що 

задурюють голови. Величезні джипи на вулицях. 

Опалювані вулиці в той час, як надворі 15°C. 



Все це скидається на марення і навіть викликає 

занепокоєння щодо майбутнього людського роду.


Разом з тим не забуваймо, що CES є продуктом


Лас Вегаса та однієї галузі промисловості. І вади 

CES лише відображують вади останньої. Якщо з 

рівняння прибрати Лас Вегас, задача залишиться 

невирішеною.
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Резилієнтність

Тут я зупинюся на кількох основних тенденціях, 


які спостерігались на CES 2020 та минулого року, 

розглядаючи наскрізні теми (резилієнтність, 

штучний інтелект, компоненти) та класичні 

категорії рішень (відео, аудіо, фото, розумні 

пристрої, мобільність і т.п.).




 


(resilience – стійкість, надійність, витривалість, 

сталість, гнучкість, пружність, )




Поняття резилієнтності вже було на першому 

плані під час CES 2019 року. Цьогоріч ця тенденція 

продовжилась. Але окрім невеликої зони, 

спеціально виділеної на виставці, чи дійсно ця 

тематика була по справжньому помітною? Так, і 

зокрема в Eureka Park, де численні стартапи 

намагються виїхати на потребі створювати сталі 

технологічні пропозиції. Але також і в інших 

несподіваних місцях, які ми ще розглянемо.



Це поняття виходить за межі питань захисту 

довкілля. Відчувається потреба створювати більш 

відповідальну цифрову пропозицію і навіть давати 

раду своєрідному надміру цифрової сфери. 

Ідеться навіть про питання людської 

резилієнтності відносно зловживання з боку 

цифрових технологій!



Захист приватного життя був провідною темою 

зокрема і під час дискусії, в якій вперше на CES і, 

можливо, на великій світовій виставці, брала 

участь представниця Apple. Питання захисту 

приватного життя також піднімалось у великій 

кількості технологічних пропозицій «Edge AI», що 

дозволяють вбудовувати прямо в розумні пристрої 

програми глибинного навчання.



Ми бачимо, як залежно від ситуації індустрія 

усвідомлює свій вплив або ні. 



Марення великими екранами 8K свідчить про 

відсутність такого усвідомлення. Розумні пристрої, 

які дозволяють краще контролювати споживання 

енергії, свідчать про його наявність.



CTA знову представляла стартапи, які стали 

переможцями Eureka park Climate Change 

Innovators. 



В цьому переліку опинились система 

кондиціонування, що випаровує воду (ST 

Engineering Innosparks Airbitat Compact Cooler), 

французька система розподілу сонячної енергії 

(Sunleavs), сонячні панелі, обладнані 

ультра-трансмісивним склом, що покращує 

продуктивність на 15% (Edgehog), додаток для 

почергового користування автомобілями (RideSVP 

Green Carpool Network), технологія виробництва 

гнучких електронних схем (Omniply Technologies 

Mekal) і рішення для скорочення споживання 

викопних енергетичних ресурсів енергії з 

використанням палива на основі етанолу для 

класичних двоколісних транспортних засобів 

(Green Systems Automotives).



Тут можна згадати Odd.Bot (Нідерланди) та їхній 

Project.BB, маленький робот на чотирьох колесах, 

що має пересуватись пляжами та чистити їх від 

сміття, зокрема й пластикового, а також Zero Mass 

Water (США) та Watergen (Ізраїль), дві компанії, які 

пропонують рішення, що дозволяє збирати воду з 

повітря, варто лише мати доступне джерело 

енергії, сонячної або іншої.



Але тема резилієнтності була присутня і в 

багатьох інших сферах. Технологічна пропозиція 

відповідає дуже різним людським потребам: 

дозвілля загалом, фізичні переміщення, соціальні 

та людські взаємини – зокрема через мобільні 

додатки, і насамкінець, те, що я назвав би роботою 

з суспільними страхами, на додачу до 


питання довкілля.
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Таким чином CES є нагодою відкрити чи заново 

відкрити для себе незліченні можливості для 

вирішення проблеми ізоляції літніх людей, 

продукти в сфері охорони здоров’я і зокрема в 

діагностуванні різних патологій, продукти для 

відеоспостереження та захисту вікон і дверей 

розумного дому (розумні замкѝ, розумні двері), 

рішення з кібербезпеки для захисту комунікацій 

та даних, але також дивовижні продукти, 

призначені для оцінювання і покращення 

чоловічої та жіночої репродуктивної функції. Ми 

ще матимемо нагоду розглянути їх детально.







Штучний інтелект – це друга наскрізна тематика 

виділена організаторами CES. Як і програмне 

забезпечення загалом, ця технологія стає 

присутньою майже в усіх рішеннях ринку: 

телевізори використовують її, щоб підвищувати 

якість відео в 4K і 8K або рекомендувати контент, 

смартфони потребують її для спеціалізованих 

пристроїв обробки у чипсетах для розпізнавання 

голосу та обробки фото та відео в реальному 

часі, розумні колонки, які управляються голосом, 

розумні пристрої генерують дані, які дозволяють 

робити прогнози та різноманітні рекомендації, 

відео з камер спостереження інтерпретуються 

штучним інтелектом, диктофони стають 

«Рекордерами зі штучним інтелектом» від 

китайської компанії Sogou, і так далі. Отже 

штучний інтелект був меседжем, який 

повторювався на великій кількості стендів ще 

більше, ніж в попередні роки.



Разом з тим вималювались кілька тенденцій:



Битва голосового управління –


триває між Google та Amazon, які вже третій рік 

поспіль, широко використовуючи рекламу, 

конкурують на CES. Проте, мені не здається, що 

між січнем 2019 року та січнем 2020 року 


позиції значно змінилися. 

Виглядає, що Amazon Alexa і досі домінує на ринку, 

випереджаючи Google Assistant, попри присутність 

останнього ледь не скрізь, зокрема в пристроях, 

що працюють на Android, та не зважаючи на сотні 

чоловіків і жінок у білому, розставлених по стендах 

компаній, що працюють з Google Assistant, але які 

там майже нічого не робили. 



Це вдалий символ не лише численних засобів, 

придуманих, щоб привабити наївних, але і марного 

характеру деяких маркетингових акцій, що не 

містять жодного глибокого сенсу. 



В будь якому разі, як і минулого року, тут можна 

було відвідати стенди Amazon (всередині) і Google 

(зовні), на яких було показано використання 

голосового управління в усіх куточках помешкання. 



Застосування цієї технології, яке мене найбільше 

вразило і здалося корисним, – це кран мийки 

німецької компанії Kohler, який можна попросити 

«налий мені в каструлю таку-то кількість води», 

продукт, який насправді запустили на CES 2019.



Битва компонентів штучного інтелекту –


вирує як у сфері оснащення дата-центрів, так і в 

періферійному обчисленні та розумних пристроях. 

На CES була присутня велика кількість 

представників цієї галузі: Nvidia, Intel, Horizon 

Robotics, а від французів – STMicroelectronics, які 

на своєму стенді представили Cartesiam, Kalray 

(представлені разом з NXP) та GrAI Matter Labs. 


І потім, звісно, Qualcomm, HiSilicon та інші 

Mediatek, які обладнують смартфони та телевізійні 

приставки. Також піднімалось питання енергії, яку 

споживає штучний інтелект, як для тренування, так 

і для логічних висновків. 



Штучний інтелект інтегрований в розумні пристрої 

також дозволяє краще захищати приватне життя. 

Після Snips та Linagora (що була представлена на 

стенді французької державної агенції Business 

France в Eureka Park) інші компанії також 

пропонують засоби для локального керування 

голосовим управлінням.


Штучний інтелект



Складові штучного інтелекту також постачаються 

у формі програмного забезпечення на кшталт 

FaceIA від Cyberlink (модуль розпізнавання 

обличчя, що використовується розробниками 

додатків у сфері безпеки чи для технології 

захоплення руху, призначеної для відео ігор), або 

Mindtech Global (UK) та його Chameleon 

(інструмент генерації синтетичних зображень для 

тренування нейромереж з розпізнавання об’єктів у 

їхньому контексті). Велика кількість обладнання 

для автомобілів також спеціалізується на обробці 


за допомогою штучного інтелекту даних 


з датчиків чи інших камер.



Все частіше штучний інтелект використовується 

в медицині, зокрема у сфері медичної візуалізації, 

навіть якщо це й не було основною темою 

учасників виставки з галузі охорони здоров’я та 

Інтернету речей. Різноманіття інструментів 

діагностики вражає, деякі з них пропонують 

можливість здійснювати медичний огляд лише 

досліджуючи наше обличчя за допомогою 

веб-камери. Звісно, це не замінить справжнього 

медогляду з біологічними та радіологічними 

обстеженнями.



Велика кількість експонентів намагаються 

створити емоційний штучний інтелект, а саме 

системи, оснащені датчиками, які виявляють наші 

емоції та дозволяють адаптувати контент 


та рішення в залежності від нашого стану. 



Вони часто функціонують разом з розумними 

годинниками та трекерами, але також і з 

шоломами для зчитування енцефалограми, 

знаменитими BCI (brain computer interfaces – 

нейрокомп’ютерниими інтерфейсами). Але 

подекуди у презентації штучного інтелекту 

учасники передають куті меду.



В LG Electronics класифікують досягнення 

штучного інтелекту в чотири етапи: ефективність 

(орієнтованість на задачу), персоналізація зі 

здатністю самонавчання (орієнтованість на ціль), 

розмірковування (орієнтованість на місію) і потім 

нарешті обстеження (орієнтованість на мету). 

Це вже створює забагато концептуальної балаканини.


Врешті, це все для того, щоб представити їхній 

розумний дім ThinQ, який управляє холодильниками, 

пральними машинами, які здійснюють аналіз для 

визначення найкращої програми прання, 

роботами-пилососами і телевізорами.
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Нарешті, і це спровокувало багато розмов, 

компанія Samsung провела захід з презентації 


на окремому стенді Neon штучного інтелекту, 

здатний генерувати на гігантських екранах 

ультра-реалістичні людські аватари в реальну 

величину. Я, звісно, відвідав цю презентацію, 

щоб побачити цю технологію зблизька і 

зрозуміти, як саме це виглядає та працює.





На перший погляд рішення поєднує технології, 


що використовуються в кіно (графічні спецефекти, 

3D-сканування реальних людей,  фотореалістичний 

рендерінг) і модулі штучного інтелекту, які дозволяють 

накладати потрібні вирази та рухи на відсканованих 

персонажів  в поєднанні з мовленням, як в чатботі 


типу голосового асистента Alexa від Amazon. 
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Окрім враження від технічного досягнення,


я не приховуватиму від вас, що ця презентація 

мене схвилювала… негативно. У мене виникло 

неприємне відчуття від надмірної гуманізації 

штучного інтелекту, що потенційно може 

зашкодити справжнім людським відносинам, 

яким я схильний віддавати перевагу. 





Це один з видів знаменитої моторошної долини 

(uncanny valley). Ймовріно, Samsung, розпіарив 

це, щоб наробити шуму.
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Інша складова виставки, якою коментатори 

часто нехтують – запчастини для електроніки. 


А CES має чим похизуватися. 



Тут, наприклад, представлені деталі для 

обладнання для виходу в мережу від Texas 

Instrument, Murata, Infineon, NXP та Omron. 

Intel та AMD випустили найновіше покоління 

процесорів – 


на 10 нм у Intel та 7нм у AMD. 



Ці компанії жорстко конкурують між собою на 

ринку ноутбуків, десктопів, ігрових консолей


та серверів. 



Тут варто зазначити, що виробництво на 7 нм 

стало новою нормою для мобільних чіпсетів, 

штучного інтелекту, чіпсетів ноутбуків (AMD)


та відеоадаптерів (AMD, з 2020 році цим 

займеться Nvidia): 


відтепер потужність процесорів зростає в рази, 

а споживання енергії лишається економним. 

Помітна боротьба точиться на CES 2020 


навколо запчастин для 5G на пристроях 

широкого вжитку. Зокрема, це стосується 

модемів від Qualcomm, Huawei, Samsung 


і Mediatek.



Дещо замовчується їхня енерговитратність 

– зокрема, на міліметрових діапазонах (біля 

26 ГГц) та наявність/відсутність інтеграції 

цієї функції з основним чіпсетом смартфону. 

Qualcomm найперші подбали про це у 

Snapdragon 765G, призначеному для 

смартфонів середнього класу: 


всі функції 5G інтегровані в чіпсет ціною 

функціоналу відео і штучного інтелекту. 

Побачимо інтеграцію у смартфони, показ яких 

заявлено на виставці в Барселоні 


наприкінці лютого 2020.

Запчастини
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Смартфони

Як щороку, на CES 2020 слабко 

представлені інновації для смартфонів – 

здебільшого тому, що основні виробники 

представляють свої новинки


на окремих виставках, а інші – на виставках 

на кшталт MWC в Барселоні наприкінці 

лютого 2020.

Чітко відчувається спад тренду на 

смартфони з гнучким екраном. Спочатку 

вони були представлені на CES 2019 

виробником дисплеїв  Royole, згодом – на 

MWC 2019 компаніями Huawei і Samsung, 

але відтоді великого ажіотажу не 

викликають. Samsung оголосив, що за 2019 

рік продав півмільйона таких смартфонів – 

не надто велика цифра. 



На цій виставці смартфони з гнучкими 

екранами від вищезгаданих трьох компаній 

були представлені на відповідних стендах, 

можна було їх взяти до рук та подивитися. Був 

там і розкладний смартфон з гнучким екраном 

марки Motorola, яка належить Lenovo (див. 

нижче). 



Такі гнучкі смартфони є досить дорогими і геть 

непрактичними у щоденному вжитку. До того 

ж, Samsung був змушений відкласти випуск 

свого Galaxy Fold через виявлені недоліки 

виробництва. 



Зрушення в сфері смартфонів помітні в частині 

функції фотографування, з ще потужнішими 

вбудованими об’єктивами та телеоб’єктивами, 

а також покращеною обробкою зображень 

завдяки DSP та NPU (складовим штучного 

інтелекту) нових процесорів.
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Перші смартфони з 5G були виставлені на 

продаж на початку 2019. Samsung заявив, що 

у 2019 році продав 6,7 мільйонів екземплярів. 



В мегаполісах оператори зв’язку 

наввипередки пропонують тарифи з 5G, тож і 

розвиток смартфонів не відстає. Бракує 

глибинного тестування та оцінки 

можливостей, але все ще попереду.



Слід відмітити смартфони з 5G, так званим 

”майже 6G”, які підтримують лише діапазони 

низьких частот до 6 ГГц, а не міліметрові 

діапазони на 26 ГГц.



На перший час це некритично, оскільки наявні 

мобільні застосунки не потребують 

нереалістичних діапазонів від 5G, не кажучи 

вже про суб-6G.



Що ж стосовно практичного застосування 5G, 

то на CES 2020 представили перші програми, 

зокрема для відеозображень 8К — на зразок 

експериментів France Tеlеvisions на 

Відкритому чемпіонаті Ролан Гаррос у травні 

2019. Це я побачив у Sharp. 



А застосунки для здоров’я? А віртуальна 

реальність високої роздільної здатності? 


Не побачив нічого з цього. 



Та й виробники смартфонів, які презентували 

моделі з 5G, не показали на своїх стендах 

надмірного намагання продемонструвати 

практичні рішення у його застосуванні. 


Тому й продукт — немасовий; на початку 


мова йтиме про b2b.



Не будемо недооцінювати людську 

креативність, яка швидко знаходить користь у 

будь-якій технологічній інновації. Велику роль 

у цьому процесі могли б зіграти застосунки на 

основі віртуальної та доповненої реальності.

CES впевнено тримає марку виставки-лідера 

технологій транспорту, передусім, колісного.



Як завжди — на марші розвиток електричного, 

автономного транспорту. Зазвичай, щороку 

бачимо поступовий розвиток індивідуальних 

засобів пересування на одному, двох або 

трьох колесах. Протягом останніх десяти 

років з’являлись спершу сігвеї, потім 

говерборди, тоді самокати і, зрештою, 

двоколісні електричні засоби (вело і мото). 



Цього року змін я не помітив. Вистачало 

виробників різноманітних самокатів, надто 

китайських, але на тому й усе. Найяскравіше 

на CES представлені інновації у сфері 

допоміжного керування та автопілоту 

автомобілей. Втретє повертається Byton 


з обіцянкою запустити у 2020 M-Byte,


вперше презентований на CES 2018.



Тут спостерігаємо боротьбу оптичних 

локаторів традиційного типу - Velodyne, 


з коштовним лазером, який обертається, 


та твердотілих локаторів нового покоління без 

рухомих елементів, як у Innoviz, LeddarTech 

або Quanergy; додамо ще й радари високої 

роздільної здатності від Vayyar, які починають 

конкурувати з оптичними локаторами. 



Штучний інтелект у цій сфері відіграє дедалі 

важливішу роль у зборі та обробці даних 


зі згаданих різноманітних джерел.



Згадаємо тут і присутність французького 

Outsight, найкращого виробника галузі, який 

представив мультичастотні оптичні локатори 

та штучний інтелект для високоякісної 

інтерпретації даних та оголосив про 

партнерство з Faurecia, Safran і ADP. 


Він заслужено отримав нагороду “Краща 

інновація CES”.

Транспорт



13

Що ж до водню, то його просуває, зокрема, 

Faurecia, яка у 2019 році спільно з Michelin 

запустила товариство Symbio для розробки 


під ключ рішення на паливних елементах. 


Поміж тим, на CES 2020 впевнено домінувала 

стара добра літій-іонна батарея з/без кобальту.



Для впевненої перемоги автомобілів з 

автопілотом важлива не чітка дата їхньої появи, 


а темп адаптації, який залежить від численних 

параметрів: на яких дорогах вони курсуватимуть,


на якій швидкості, якого типу будуть автомобілі 

(легкові, фургони, вантажні, спецтранспорт), 


з якими автомобілями вони співіснуватимуть


на дорогах? 



Прогрес, суспільне прийняття, чітке 

регулювання просуватимуться настільки, 

наскільки дозволятиме еволюція кожного 


з цих параметрів. 



Але екосистема автопілоту включає рішення


з планування маршрутів, запропоновані 

ізраїльською NoTraffic, рішення з дистанційного 

керування, запропоновані французькою Lextan, 

яка скромно стояла в секторі транспорту 

павільйону Бізнес Франції, та симуляція 

автопілотування з подальшим його 

удосконаленням, якою займаються 


Metamoto і Cognata.

Як еволюціонують дрони? На CES 

представлене погалузеве використання 

дронів та відповідні програмні рішення, 

зокрема, для автоматичного маршрутування, 

коли польоти групуються “за подіями”. 



Аерозйомка та сільське господарства — 

галузі, які масштабно залучають дрони для 

гіперспектральної зйомки, яка з високим 

рівнем розрізнення дозволяє визначати склад 

ґрунтів та врожаїв.



Але рясним представлення дронів на CES не 

назвеш. У DJI, як і зазвичай, був стенд, на 

якому я більше звернув увагу на камеру Osmo 

Pocket 4К зі стабілізацією, ніж на їхні вже 

звичні дрони. Були там і підводні дрони від 

Sublue, призначені здебільшого для 

відпочинку. Найцікавішими були кілька 

дронів-амфібій SplashDrone 3+ від SwellPro, 

які здатні літати в повітрі і плавати на воді 


та знімати під водою.



Що ж до пасажирських дронів, то 

презентовано було не більше, як попередні 

роки. Була оновлена версія громіздкого і 

малоймовірного Bell Helicopters Nexus, була 

представлена розробка Hyundai для Uber, 


яка мимохідь дражнила Bell Helicopters. 

Багато тестових польотів цих дронів і інших 

електричних дронів вертикального зльоту 


та посадки — зокрема, в Дубаї. 



Але процес сертифікації дуже 

проблематичний — незалежно від того, чи 

автономні польоти, чи ні. Та й автономність 

їхня досить обмежена через щільність енергії 

батарей на сьогоднішній день. Був також 

ізраїльський стартап, який представив 

машину, що літає — але не вдалось 

роздивитись на їхньому стенді, що тулився 


на одному квадратному метрі серед натовпу 

ізраїльських стартапів.




14

Ринок змішаної реальності, здається, вийшов 

на плато. Технології в плані візуалізації 

розвиваються повільно. Помітнішим є прогрес 

у знарядді позиціювання, розпізнавання рук 

користувача, у різних системах передачі 

тактильних сигналів.



За один рік Microsoft Hololens 2 став 

еталоном, як і Oculus Quest. HTC Vive потроху 

здає позиції. Magic Leap став геть млявим 


— у будь-якому разі, порівняно з надмірними 

обіцянками. В цьому секторі виставка була 

дуже бідною.



Ключовими параметрами шоломів віртуальної 

реальності лишаються просторова і кутова 

роздільна здатність, кут огляду — зазвичай 

обмежений на 110°, затримка зворотнього 

зв’язку, рівень автономності. Автономні 

шоломи зазвичай підтримуються чіпсетом 

Qualcomm Snapdragon останнього покоління. 



Найостанніша новинка — шолом віртуальної 

реальності з об’ємним зображенням 4К і 

кутом огляду 210°. Але такі шоломи 

споживають багато апаратного ресурсу. Я 

тестував їх у XTAL – зворотній зв’язок шолому 

чудовий, пікселів я не бачив. А от сам шолом 

вагою майже у 800 г швидко втомлює. Цей 

недолік є і у шоломів від Pimax.



CES 2020 буяла розмаїттям систем доданої 

реальності з ефектом фізичної реалістичності 

— крісла на підйомниках, які обертаються та 

споряджені тактильними датчиками (див. 

нижче крісло від Forum 8, яке хоробро 

протестував Дімітрі Карбоннелль).



Найперша ніша широкого вжитку віртуальної 

реальності — відеоігри. Для них — і 

комп’ютери, і ноутбуки, і консолі, обладнані 

чудовими відеоадаптерами від чи то Nvidia, чи 

то AMD чи від ліцензованих ними виробників.


Зрештою, цей ринок розвивається в аспекті 

наповнення та програм, зокрема для 

вузькоспеціалізованого використання — 

промисловість, медицина, нерухомість та туризм.

Як і щороку, центральна зала виставочного 


центру Sands рясніла пристроями з 

інтернет-підключенням для дому, сім’ї, 


для здоров’я та спорту. 



Найбільш кидалися в око ті категорії, в яких 

креативність стартапів була найпросунутішою: 



– секс-іграшки з опцією виходу онлайн були 

представлені ширше, ніж зазвичай; 



– були також пристрої, які дозволяють 

спостерігати за малюками або домашніми 

тваринами.



Роботизованого обладнання для котів 


– було безліч.

Змішана реальність

Обладнання 

з виходом в мережу 
Інтернет
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На CES 2020 був широкий вибір рішень для 

покращення самопочуття: пристрої для 

розпізнавання емоцій, пристрої для кращого сну, 

пристрої для медитації. Значну частку займають 

шоломи, які знімають енцефалограму. 

Найдивовижнішим був шолом французької фірми 

NextMind, який записує коливання з поверхні 

мозку, зареєстровані дев’ятьма датчиками ЕЕГ,


а потім інтерпретує отримані дані завдяки 

штучному інтелекту. 



Це можна використовувати, зокрема, у 

відеоіграх. Ще одна категорія, яка завжди мене 

цікавить — кухонне начиння, тобто пристрої для 

приготування їжі з різним рівнем виходу в 

Інтернет. Найпоширенішими були більш або 

менш вдалі копії легендарних Thermomix. 



Були також печі з WiFi від June, Whirpool та 

Anova (тут є функція повільного приготування на 

пару). Вистачало й кухонних цікавинок на кшталт 

аналога Nespresso для виробництва власної 

свіжовичавленої оливкової олії Oliofresco 


в італійському павільйоні. 



Тут триває постійний пошук економічних 

моделей з регулярним доходом. Аж до того, 


що ця модель важливіша за функціонал.

У сфері здоров’я пристроїв пропонується дедалі 

більше — різноманітне діагностичне обладнання 

аналізує кров та сечу та може визначити декілька 

параметрів здоров’я, розпізнаючи ваше обличчя 

простою камерою. Трикордер від MedWand 

вражає компактністю (нижче).

Іноді доходить до абсурду — як, наприклад, 

формочки Tigout (США) для приготування кексів 


і “кастомна” піч саме для них. Тут абсурд сягає 

апогею — і це ще без врахування численних 

систем для приготування коктейлів. 



Замки з онлайн-зв’язком та камери 

спостереження на цьогорічній виставці були 

найчисельніші. Варто відмітити замок з 

підключенням до Інтернет від Netatmo, який не 

має хмарної прив’язки і демонструє інтегрований 

фізично-цифровий підхід в цій категорії продуктів.

Тут триває постійний пошук економічних 

моделей з регулярним доходом. Аж до того, 


що ця модель важливіша за функціонал. Іноді 

доходить до абсурду — як, наприклад, формочки 

Tigout (США) для приготування кексів і 

“кастомна” піч саме для них. Тут абсурд сягає 

апогею — і це ще без врахування численних 

систем для приготування коктейлів. 



Замки з онлайн-зв’язком та камери 

спостереження на цьогорічній виставці були 

найчисельніші. Варто відмітити замок з 

підключенням до Інтернет від Netatmo, 


який не має хмарної прив’язки і демонструє 

інтегрований фізично-цифровий підхід 


в цій категорії продуктів. 

Знайшов кілька старих винаходів, яких у 

цифровому світі піддали нещадній критиці 


– наприклад, дриль з лазером та дисплеєм, 

здатна свердлити стіну на висоті.
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Що ж до робототехніки, ця сфера просувається 

вперед зі швидкістю равлика, якого затримала 

черепаха — все ті ж роботи телеприсутності, 

роботи-прислужники зі столиками на колесах, які 

не чують, що їм кажуть через шум, маленькі 

програмовані роботи з педагогічними функціями. 



Звісно, деякі роботи намагаються зчитати емоції 

людини і підлаштуватися під них, але, на 

превелике щастя — поки вони дуже примітивні. 



Під час написання звіту про CES 2020, я ретельно 

вивчив тематику батарей, представлених 

кількома виробниками протягом цьогорічної 

виставки. Це — один з ключових елементів 

розвитку мобільності. 



Жодного магічного рішення не побачив у 

павільйонах — бо його ще не існує. Найкращі 

батареї на сьогодні — різні варіації літій-іонних 

батарей, зокрема, з використанням твердих 

електролітів, як у Prologium.


Зміни у сфері телевізорів і відеоапаратури 

типові: виробники намагаються наввипередки 

покращити якість екранів — колориметрію (о, мої 

гарненькі насичені кольори), яскравість та 

динаміку (щоб зображення було ще 

фотореалістичнішим, а мій чорний був чорніше 

чорного), роздільну здатність (8К, яку око на 

екранах середнього розміру не може побачити), 

розмір (менше 75 дюймів тільки у невдах). 

Дисплеї на органічних світлодіодах продовжують 

дивувати покупців, проте я завжди сумніваюсь 


у їхніх реальних перевагах порівняно з якісними 

рідкокристалічними дисплеями на базі квантових 

точок, як покращують колориметрію. 



Крім того, виробники знов ввели в тренд задню 

підсвітку для покращення контрастності і 

славнозвісного чорного кольору (хоча у сучасній 

аудіовізуальній продукції їх майже не існує).



Дисплеї на основі технології Micro-LED більше 


в тренді, наявні майже у всіх виробників і 

особливо у виробників широкоформатних 

дисплеїв для професіональної зовнішньої 

реклами.



У галузі телебачення Micro-LED конкурує з OLED, 

але набагато дорожче. Samsung презентував ще 

більшу версію The Wall — панельз Micro-LED 

діагоналлю на 238 дюймів, на 8К, на якій взагалі 

відсутня зернистість.



Виробники активно проштовхують телевізори 8К 

всіх можливих розмірів, тоді як випуск 4К все ще 

на потоці, та й не так багато відеоматеріалів 

транслюється в цьому форматі. 


Щоб життя було складнішим, DTS просував 

сертифікацію IMAX для домашніх кінотеатрів, 


на додаток до сертифікації THX для 

мультиканального аудіо. 



Sony отримало її задля своїх телевізорів 

преміум-сегменту. Стосовно наповнення: 

стандарт ATSC 3.0 в США стартує повільно. 


Це — аналог TNT високої роздільної здатності 


та європейського HbbTV. 



Його підтримує лише LG Electronics на Smart TV, 

випущених на CES 2020 і націлених на ринки 

Кореї та США. Американські телекомпанії не 

поспішають його приймати.



Сервіси підписки (SVOD) продовжують 

ширитись, відтісняючи телебачення, а Netflix 

давно лишив позаду Amazon Prime Video. 


Та й остані кілька років Netflix неодмінно 

встановлений на всіх пристроях різного штибу.


Відео і телебачення
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Гібридна апаратура сьогодні править бал, хоча 

професіональні користувачі дзеркальних камер


з цим не згодні. Переваги ціни та ваги не так 

очевидні, як цей факт: падає продаж всіх 

категорій фотоапаратів, навіть гібридних.


Все це — через смартфони, камери яких стають 

дедалі просунутішими, працюють в умовах 

недостатнього освітлення та функціюють


з елементами штучного інтелекту.



У 2019 світ побачив смартфони з матрицею на 

100 мегапікселів. Повна маячня, попри здатність 

агрегувати пікселі по 4, щоб згенерувати 

зображення на 25 мегапікселів з кращою 

чутливістю. А, до речі, тут ще й останній чіпсет 

Qualcomm Snapdragon 865 підтримує матрицю 

до 200 мегапікселів. Геть нерозумно!

Представлення аудіо апаратури на виставці 

щороку блідне. На поверхах готелю Venetian 

майже зникла зона топових новинок аудіо. 



Тут завжди сила-силенна шоломів і навушників


з Bluetooth для вашого смартфону. Інновації 

здебільшого направлені на навушники для тих, 

хто погано чує, або навушники, що надають 

синхронний переклад переговорів.



Шумоподавлення лишається критичним 

функціоналом — надто задля успішних 

демонстрацій аудіо апаратури на самій CES.
 

Аудіо високої роздільної здатності (HiRes) 

виробниками не дуже просувається, зокрема, 

виробниками смартфонів — хоч вони його й 

підтримують. 



Причина — треба прорекламувати забагато 

іншого заявленого функціоналу


того ж рівня.

Мультиканальний звук не розвивається — про 

нього доводиться лиш мріяти. Здебільшого 

приєднана одна колонка і є один аудіо вихід — 

такий стереозвук є не більше, як сурогатом. 

Мало хто має простір, або встановити систему 

Dolby Atmos на 11 колонок! Все світломузичне 

обладнання для дому — просто колонки 

підключені до Amazon Alexa і/або 

Google-асистент і саундбари для телевізора.

Цього року випустили останнє (9) покоління 

процесорів Core Intel, які ще покращують 

потужність і автономність та вперше інтегровані 

з NPU для прискорення функціювання 

застосунків зі штучним інтелектом. 



У 2019 Asus та Lenovo зробили спробу 

продемонструвати ноутбуки з подвійним 

екраном, але мало що з того вийшло. 



На СES 2020, Dell і Lenovo презентували перші 

ноутбуки з гнучким екраном — вони створюють 

стільки ж нових проблем, скільки вирішують 

старих.

Наприклад, щоб була клавіатура — треба її 

підключати окремо знизу ноутбука. Виставка 

CES – нагода для виробників презентувати нові 

ноутбуки для геймерів, обладнані найновішими 

відеоадаптерами, здебільшого — Nvidia RTX. 


Їх ставлять і тайванці в MSI і Dell.

Фото

Аудiо

Персональні

комп’ютери
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Зона тривимірного друку щороку дедалі тане на 

сонці Лас-Вегасу. Дедалі більше вона стає 

важливою тільки для вузькопрофільного 

професійного вжитку — для виробників 

продукції, для якої необхідно надрукувати 

3D-прототип. Найбільше відвідують принтери, 


які друкують металеві деталі, використовують 

інноваційні, зокрема, композитні матеріали. 


А от мультипрофільні принтери вже не в тренді, 

як колись. А широкий загал хай собі проходить 

повз. 3D принтери — то не для всіх, то іграшки, 

які небагато варті — так, торкнутись струн душі, 

що жадає експериментів.

На CES 2020 було із сорок компаній, які 

просувають блокчейн або криптовалюту. 

Пояснити і продемонструвати це не просто. 

Теми грошей та засобів розрахунку 


не дуже були в тренді. 

Як справи з квантовими технологіями? На 

виставці вони були представлені у двох основних 

формах. Спершу, їх високоповажність IBM 

презентували завершений макет свого Q System 

One на 20 кубітів, який було анонсовано на CES 

2019. Бачив, як три інженери IBM намагалися 

розказати відвідувачам про квантові технології 


за три хвилини.



Сумніваюсь, що бодай хтось щось зрозумів. Але 

й то недарма, я зустрічав багато компаній, які 

пропонували квантові технології, але у 

комерційній пропозиції лиш згадувати про 

quantum washing. Наприклад, Gluco Quantum 


– квантова система вимірювання глюкози в крові.

Крім того Samsung продовжує демонструвати 

процесори Quantum.ai для своїх телевізорів 4К 

та 8К. У нас ще трапиться нагода подивитись 

уважніше.

Звісно ж, була презентація звіту Паули Фортеци 

на Національній Асамблеї у Парижі 9 січня 2020, 

але я, на жаль, не зміг бути там присутнім. 



Основні тези щодо її виступу я виклав у статті 

“Амбіції Франції у квантових технологіях”, ( Les 

ambitions de la France dans le quantique) яку 

опублікував 9 січня перед вильотом 


з Лас-Вегасу.

3D-друк

Блокчейн

Квантові технології
Людський вимір

Відвідувати CES – це ще й отримання багатого 

досвіду спілкування з людьми, хай французів 

серед них не так і багато. Відвідуючи виставку, 


я зустрів різних людей — іноді випадково, 


іноді не дуже. 



Перший день мав зустріч з Евлампією Торо, 

консультанткою з маркетингу та операційного 

менеджменту, зокрема, в галузі віртуальної та 

доповненої реальності; іншого дня зустрів трьох 

депутатів — Лору де ля Родьєр, Еріка Ботореля 


і Крістін Еньон; остання зустріч була 


зі Стефаном Майнаром з Benomad, учасником 

павільйону Бізнес Франції у сфері транспорту. 
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Нетворкінгова вечірка, організована La Tribune, 

l’IMT і Business France стала ще одним приводом 

зустріти різнопланових відвідувачів CES з 

Франції, хай дискусії й не були гарячими. На ній 

було близько 800 осіб, тож проходячи алеями, 

можна було зустріти безліч друзів та знайомих. 

Були там і зустрічі за вечерею з Фанні Бутон, 

Дімітрі Карбоннелль, Аленом Реньє, Жаном 

Рогнетта з Форбс для пам’ятного інтерв’ю, 


з Родріго Сепульведа-Шульц, Стефані Ажар 

(Leroy Merlin), Александром Запольські 

(Linagora), Елізабет Партуш, Сержем 

Судоплатовим, Жаном-П’єром Корнью, 


і тими, кого я вже забув. 



Можна було поекспериментувати з візитами до 

учасників виставки — такі зустрічі проходили 


які краще, які гірше. Найкраще було з Canon 


де я зарядив батарею фотокамери, яка геть 

розрядилася, або дискусії з командами 

Technicolor або Broadpeak в номерах Venetian. 


А також відвідування стендів центрального холу 

ранком п’ятниці, коли майже нікого не було 


— як у Sony, коли всі демонстраційні зразки 

доступні; візит до учасників виставки з Тайваню 

MSI і Thermaltake, які користуються кожною 

можливістю демонстрації. 



Найгіршими були стенди “лише по 

запрошеннях”, які не можна було відвідати, якщо 

не призначено зустріч. Щороку я тестую такі 

стенди на поступливість та маркетинг. Кортіло 

потрапити до Microsoft, але доступу 


до шоуруму мені не надали, хоч там не було 

людно і я пояснив, що саме роблю на виставці. 



Не вдалося поговорити з представником зі 

зв’язків з медіа/аналітиками, всім байдуже на 

моє минуле у них, жодної інформації про те, що 

ними представлялось, не було навіть візитівки з 

посиланням на веб-сайт. Рівень маркетингу — 

нуль. То й гірше для них: нічого не напишу про 

те, чи вони робили щось на CES. Той же 

нульовий рівень у байдужих американських 

хостес біля стенду Valeo – нічого не хочуть чути, 

не можуть навіть сконтактувати з французькими 

представниками компанії, які добре мене 

знають. Виробництво — то, звісно, добре, але 

здатність звертати увагу на людину, поступатися 

— це ще краще. Я своє сказав.

Людський вимір — це також з болем спостерігати 

за людьми, винайнятими на безглуздий 

підробіток на CES і у самому Лас-Вегасі. Хостес, 

які цілий день посміхаються біля стендів.



Демонстратори, які по сто разів на день 

повторюють завчений текст, який не вони писали 

і який не має сенсу, яких ми з депутатами 

спостерігали біля стенду IBM з грою в 

різнокольорові м’ячики, яка мала б пояснити, 


як працює машинне навчання, біг дата та хмарна 

технологія. Це — сотні чоловіків і жінок в 

костюмчиках, тимчасово винайнятих в Google, 


які майже нічого не роблять і яких я вже згадував. 



Це — охоронець біля ліфту в Venetian, який 

проводить час між лоббі та поверхами 29-30-31. 

Це — ледь одягнена танцівниця (прегарненька) на 

туристичній Фрімон Стріт, роль якої — годинами 

приваблювати клієнтів в бар на вулиці. 


Це — вартовий нічної охорони, який отримує 20 

доларів на годину, працює на двох роботах, аби 

звести кінці з кінцями, який охороняє шоурум 

виграних продуктів, та вагається між Трампом 


і Сандерсом/Уоренном у листопаді 2020, 


та не хоче щоб Байден став прем’єром (зітхає). 



Це — весь латиноамериканський персонал 

обслуговування в готелях. Це й поліціянт, який 

регулює трафік біля Convention Center в 

Лас-Вегасі, з яким я кілька хвилин обговорював 

безпеку і трафік в Лас-Вегасі і який простягнув 

мені руку, аби подякувати за розмову просто 

перед тим, як перейти дорогу. 



В цьому жорстокому світі трохи людяності не 

стане на заваді!




Це унікальна можливість для стартапів


зустрітися з інвесторами, знайти партнерів, 

привернути увагу медіа. Корпорації та інвестори 

«полюють» на особливі проекти та кооперації. 


Та й медіа тут ласі до гарячого контенту про 


новинки від лідерів галузі та тренди 


майбутнього року.



Все це про взаємодію, основою якої є головні 


засади CES, які на диво чітко збігаються 


з філософією UNIT.City.



Культура: бачити, вчитися, надихатись і ділитися. 

Кожен тут відкритий до спілкування та завше готовий 

допомогти. На стендах CES працюють експерти,


які з радістю пояснюють ідею продукта чи рішення.



Нетворкінг на кожному кроці: від зручного 

мобільного додатку CES до запланованих 


і випадкових зустрічей будь-де та будь-коли.



Соціальна відповідальність: на конференції 

особливу увагу приділяють пошуку 


та обговоренню рішень у сфері екології,


сталого розвитку, здоров’я.

Розмаїття та рівноправність: уже котрий рік 

поспіль діють ініціативи на підтримку 

жінок-підприємиць. 



Співпраця: наріжний камінь кожного 

технологічного рішення. Корпорації як ніколи 

зацікавлені у видатних стартапах. 



Найяскравіші проекти, що врізаються в пам’ять


– це екзоскелет від SARCOS для Delta, роботи 

Agility Robotics для Ford, дрони-таксі Huinday для 

Uber, тощо. І жага до технологій лише зростає.


Як сказав один із спікерів: «Кожна прогресивна 

компанія зараз — технологічна!»



Звісно, кожен, хто побував на CES 2020, привіз 

власні інсайти. Нумо ділитися ними та надихати 

один одного! Адже в цьому ключ до успіху.
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Як i UNIT.City, в першу чергу 


CES 2020 – це це про бізнес.

Ольга Мотрий

Здається, CES — це масштабований UNIT.City:


 


       на виставці представлено 4400 компаній — 


у нас 110 компаній-резидентів;


       програма конференції з 300 сесій — більше 

400 подій відбуваються тут;


       більше 170 000 відвідувачів CES зі 150 країн — 

80 000 гостей із 50 країн в інноваційному парку


минулоріч.

Head of Resident Spaces

UNIT.City


