Global Entrepreneurship Week
Czech Republic 2013

PROGRAM

PO PRAHA

.
.

9:00 – 17:30 Konzultační den
v InovaJETu
Setkejte se s odborníky,
zkušenými podnikateli a kouči
v Inovacentru ČVUT.

.
.

PRAHA

.

.
.

Jak správně sestavit tým ve
ﬁrmě a jak si při rozjezdu
udržet zdravý rozum. Sdileni
know-how matadorů
českého trhu se startupisty.
Akce se koná v České
spořitelně.

.
.
.

PRAHA

.

Workshop se zkušenou lektorkou a koučkou. Vysoká
škola ekonomická, Rajská
budova č. 103.
18:00 – 21:00 Jak najít
kreativní podnikatelský
nápad?

PRAHA

18:00 Ondřej Bartoš na
téma: Kapitálové investice
do začínajích ﬁrem
Přednáška známého investora
na Vysoké škole ekonomické.
Rajská budova, č. 336

.

8:30 ELAI Konference v Praze
Konference s představiteli státní
správy, asociací na podporu podnikání a se startupisty. Kaiserštejnský
palace, Malostranské náměstí.

Hlavní partner:

.

OSTRAVA
18:30 Jak dále rozvíjet svůj
startup/podnikání?

úpěšných startupů a
odborníkem na marketing.
Grandhotel Brno.

Seminář zaměřený na pomoc
mladým lidem při rozjíždění
podnikání, při podnikání či při
realizaci svých předsevzetí - a
to vše pomocí myšlenkových
map. VŠE, Rajská budova č.
211.

.

BRNO

.

Seminář v brněnském Coworking Centru.

9:00 – 13:00 Osobní rozvoj
podnikatelky: jak zahájit
podnikaní a co je třeba znát?
Jak podnikají ženy v Brně?

.

OSTRAVA A OLOMOUC

.

Inspirativní přednáška ve Viva
Ostrava.

17:00 Jan Svoboda: Z Ostravy do vedení světové banky
aneb Jak uspět v globální
korporaci (a nezbláznit se)

9:00 Britský den v Olomouckém kraji (nejen o
inovacích)
Akce Britské obchodní komory
zaměřená na pomoc ﬁrmám
v rozvoji jejich podnikání.
Reprezentační
prostory radnice Olomouc.

18:30 Seminář ELAI: Jak dál
rozvíjet svůj startup/podnikání?
Seminář s představiteli MPO,
CzechInvestu,

.

16:00 – 18:00 Workshop Lean Canvas s Janem Veselým
Workshop na kterém budou
představeny hlavní principy
Lean Canvas. Inovacentrum
ČVUT

.

18:00 – 22:00 Business
Woman Dialogues: Leader
vs. Leader

školá ekonomická, Likešova
aula.

.
.

V diskusi moderované světově
uznávanou expertkou v oblasti
executive search a top managementu
ﬁrem – Alicí Punch – vystoupí
přední české podnikatelky a
top manažerky z korporátní
sféry.
Mandarin Oriental. Tato akce
je placená.

Setkání učitelů SOU
a středních odborných škol +
podnikatelů + zástupců MŠMT
a NÚV. Technologické
inovační centrum ČKD.

PA PRAHA

Locus Workspace.

18:30 – 21:30 Myšlenkové
mapy s Vladimírem Homolou

14:00 – 16:00 Jak podpořit
výuku k podnikání na SOU a
SŠ?

16:00 - 17:30 Crowdfunding
a podnikání. Alternativní
formy ﬁnancování inovativních nápadů

Michael Maier, business
analyst (Conda.at, Strabag,
Harvard) will share with us his
knowledge about
CROWDSOURCING for
entrepreneurs.

Seminář s představiteli MPO,
CzechInvestu, a úpěšných
startupů Futurelytics
a Gameful. Viva Ostrava.

9:30 – 15:00 Využití internetu
pro podnikání bez hranic
Seminář je určen pro malé a
střední podnikatele, kteří chtějí
rozšířit své podnikání i mimo
ČR. Technologické centrum AV
ČR.

19:00 The Prague Entrepreneurs Meetup Group

Jak se design vyplatí každému
podnikateli? Přednáška a
představení publikace, která
vám pomůže dostat
design i do vaší ﬁrmy. Pořádá
CzechDesign.

Mezinárodní konference pro
začínající podnikatele, kterým
je český rybník příliš malý.
Národní technická knihovna.
18:00 Prezentace podnikatelských záměrů s Ing. Jankou Chudlíkovou

.

17:00 Proč design?

8:30 – 16:00 Go Global!
Conference

Jak získat peníze na realizaci
inovativních podnikatelských
záměrů? Panelová diskuze se
na
problematiku zaměří z praktického, ﬁnančního i legislativního hlediska. Pořádá Aspen
Institute
Prague.

.

.

17:00 Jak vytvořit známou
webovou aplikaci? Přednáška Miloše Lenocha. majitele
startupu NejŘemeslníci

Večerní workshop s lektorem
Adamem Novákem, kde se
seznámíte s různými cestami, jak přijít s kreativním
nápadem, jež zákazníky zaujme. Wall Street Café

CT

Workshop pro začínající podnikatele, Viva Ostrava.

15:00 – 17:00 Business
Leaders Forum: CSR Club

Přednáška Miloše Lenocha
Entrepreneurs Clubu ČVUT
v ERA Světě.

ST

15:00 – 21:00 Webové
stránky - silná zbraň ve
snaze uspět

18:00 Večery ČINu - “Od
nápadu do praxe”
Neformální networkingová
akce, pořádá Česká inovace v
ERA Světě.

UT

.

OSTRAVA

.

19:00 ELAI diskuzní večeře
Diskuzní večeře s matadory byznysu a představiteli
startupů. Tato akce je jen pro
zvané.

.

.

19:45 – 21:30 Promítání
ﬁlmu The Startup Kids

.

Promítání islandského dokumentárního ﬁlmu. Vysoká

15:00 – 18:00
Open House

Credo Ventures:

Den otevřených dveří českého fondu
Credo Ventures v Techsquare.

.

BRNO
9:00 Britský den v Jihomoravském kraji (nejen o inovacích)
Akce Britské obchodní komory
zaměřená na pomoc ﬁrmám v
rozvoji jejich podnikání. Stará
radnice,
Primátorský salónek.
14:00 Setkání
Podnikatelky.eu
Prezentace Global Entrepreneurship Week v ČR,
Prezentace Emerging Market
Business Centre, Přednáška
významného podnikatele v IT
- spolumajitele AVG a investora do nových start up - Karla
Obluka
Podnikatelská fakulta VUT v
Brně-6.patro, místnost č.P631
18:00 StartupClub: Jak podnikat férově?
Setkání s úspěšným podnikatelem a ﬁlantropem Martinem Hausenblasem.
Jihomoravské inovační centrum.

14:30 – 16:00
Lean Canvas s
Michalem Anderou
Interaktivní přednáška na které budou
představeny hlavní principy Lean
Canvas. Vysoká škola ekonomická,
Likešova aula. Tato akce je jen pro
studenty VŠE.

Partneři:

Další partneři:

Mediální partner:

http://cz.unleashingideas.org/

http://www.elai.cz/

