Když ﬁrma roste: radosti a obtíže
14. dubna 2015 / 18:00 / City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:10

Zahájení programu
Petr Koubský - Deník N

18:10 - 18:30

Lze přežít ve zdraví budování a růst ﬁrmy?
Lenka Doležalová Pavilková - Channel Crossings
Příklad ﬁrmy působící v oblasti jazykových služeb 22 let. Zaměření na dynamický růst v prvních deseti letech, co s sebou
přinesl, co se během růstu zanedbalo, příprava na zpomalení růstu, případný propad. Procesy, náklady, akvizice,
komunikace a v neposlední řadě osobní zvládnutí situace, zachování si duševní rovnováhy a potřebného nadhledu.

18:30 - 18:50

Z dětského pokoje nejsilnějším českým médiem
Lucie Krupková - Seznam.cz
Seznam.cz působí na českém trhu už osmnáct let. Z party nadšenců, které dal dohromady jeden kluk se spoustou
skvělých nápadů, zblázněný do génia Járy Cimrmana, se za oněch osmnáct let stala úspěšná obchodní společnost s
tisícovkou zaměstnanců a s ročním obratem přesahujícím tři miliardy korun, společnost, která nepřetržitě inovuje své
produkty a dlouhodobě roste interně i cestou fúzí a akvizic. I přes tyto úspěchy si v sobě zachovává něco z dob svých
začátků, vládne v ní neformální atmosféra, seznamáci jsou jako jedna velká rodina.

18:50 - 19:10

Jak ustát růst z $0 na $3 mio během 3 let?
Zdeněk Cendra - CDN77.com
Jak přežít rychlý růst ﬁrmy bez externích peněz a neztratit u toho více vlasů, než je nutné. Z $0 na $3 mio, ze 3 na 30 lidí,
ze 2 na 8 hodin spánku (alespoň většinou :)). Podělím se s vámi o provozní i osobní hacky, které nám pomohly.

19:10 - 19:30

RiteTag: Budování mezinárodní ﬁrmy na dálku
Michal Hudeček - RiteTag
Úspěšnou službu pro optimalizaci příspěvků na sociálních sítích, RiteTag, založil Michal Hudeček (Čech žijící v ČR) společně
se Saulem Fleischmanem (Američanem žijícím v Japonsku) před třemi lety, aniž by se oba dodnes potkali. RiteTag tým se
dnes rozrostl na 15 členů rozesetých po celém světě. K tomu ovšem vedla složitá cesta plná překážek při výběru lidí na
dálku, slaďování dle časových zón, zavádění online nástrojů, procesů a kontrolních mechanismů, které umožňují ﬁrmě
zůstat efektivní a udržet kvalitu výstupů. Jako jedna z mála českých ﬁrem byl RiteTag nedávno zmíněn i v americkém
časopise Forbes.

19:30 - 19:50

CleverMaps: Jsou věci ve kterých jsme nejlepší
Ondřej Tomas - CleverMaps, a.s.
Uslyšíte příběh společnosti CleverMaps, která si na sebe od začátku vydělá. Uslyšíte příběh ﬁrmy, která do rozvoje svých
zaměstnanců investuje více, než mnohé nadnárodní korporace. Dále se dozvíte podle čeho si softwarová ﬁrma, jejíž
zakladatelé jsou obchodníci, vybírá platformu pro vývoj, platformu pro Cloud či CRM. Po dvou letech fungování ﬁrma
meziročně roste o 100%, zaměstnává přes 25 lidí, zakládá nové ﬁrmy a navíc vyznává koncept svobodné ﬁrmy.

19:50 - 21:00

Networking

