České startupy, o nichž se ví ve světě víc než doma
24. února 2015 / 18:00 / City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Program akce
Hlavní blok
17:30 - 18:00

Registrace účastníků
Přijďte včas a dejte sis s námi kávu.

18:00 - 18:10

Úvodní povídání
Eliška Vyhnánková

18:10 - 18:25

Co (ne)víte o českých globálních startupech
Oldřich Neuberger - Ilikeyou.com
O kom se mluvilo, mluví, o kom už ne a o kom teprve bude? Úvod k tematice a několik čísel ze setkání českých globálních
startupů. Je někdo víc našlápnutý než Socialbakers?

18:30 - 18:45

ROI Hunter - FB Ads PMD platforma pro velké e-commerce klienty
Adam Zbiejczuk - Inﬂuencer.cz
ROI Hunter možná neznáte - ale znají ho v dublinské centrále Facebooku. Business Factory, ﬁrma, která tento projekt
vyvinula se stala prvním FB Ads PMD (Preferred Marketing Developer) Facebooku původem ze střední a východní Evropy.
Bez velkých gest a fanfár se RH povedlo získat celou řadu velkých českých klientů (Zoot, Slevomat, Invia, Mall a další).
Nyní rozjíždí svoje aktivity v Brazílii, Polsku nebo Dubaji. Klientům totiž nabízí nikoli social media bublinu, ale jak název
naznačuje - návratnost investic do stále pokročilejší Facebokové reklamy.

18:50 - 19:00

V Americe jako doma
Lubo Smid - STRV
Expanze do USA je v současné době velmi horké téma a dění v Silicon Valley je pod drobnohledem celého světa. Přijďte si
poslechnout pár tipů a zkušeností z dobývání amerického trhu.

19:05 - 19:20

Jak jsme zabodovali u Applu a Starbucks
Lukáš Stibor - CLEEVIO
Po začátcích spojených s vývojem webů na zakázku se Cleevio vrhlo do světa mobilních aplikací. Zkušenosti jsme nabrali
na takových klientech jako Coca-Cola nebo Nokia a nakonec jsme se vydali za vlastním byznysem do Silicon Valley.
Budeme mluvit o tom, jaké to je, když si Vás všimne Apple a Starbucks, a ukážeme Vám naše aplikace, které nám k tomu
dopomohly. Také se s Vámi podělíme o to, jak se nám spolupracuje s americkými startupy, pro které pracujeme, a co
plánujeme dál.

19:25 - 19:40

Naše cesta z Karlína do ﬁnále Appnation VI @ CES 2015
Jan Březina - Fripito
Projekt Fripito začal jako nezávazné povídání dvou kamarádů v karlínské kavárně. Poměrně rychle jsme došli k tomu, že
pro český trh nemá smysl projekt typu Fripita dělat s ohledem na úsilí a prostředky, které to bude stát, rozhodli jsme se
rovnou začít jako americký start-up. Jaká byla naše cesta od založení americké ﬁrmy, přes crowdfounding, jednání s
investory, vývoj mobilní appky, marketing s limitovaným rozpočtem až k účasti ve ﬁnále mezinárodní start-upové soutěže
Appnation VI na veletrhu CES 2015? Přijďte a my vám to bez příkras všechno prozradíme.

19:45 - 20:00

Z Brna až na konec světa
Oliver Dlouhý
Vystoupení bude o tom, jak z brněnské vilky dobýváme jednotlivé světové trhy, jeden po druhém, co na pozadí takový
růst obnáší a obecně jakými potížemi si český-globální startup musí projít.

20:05 - 21:00

Záverečný networking

