Klubový večer WebTop100: Poučení pro příště
6. prosince 2018 / 17:00 / JazzDock Janáčkovo nábřeží 2, 150 00 Praha 5

Program akce
Hlavní blok
17:00 - 17:10

Úvodní slovo
Matěj Novák - Moderátor

17:10 - 17:40

Start-up grow-up fuck-up
Lubomír Prokeš - WittyTrade.cz
Lubošovy poslední 2 profesní angažmá měly 1 společné. Pracoval, resp. pracuje, ve společnostech, které patří mezi ty
velmi mladé. A zároveň jsou oba projekty velmi úspěšné. Během pár let se z garážovek staly ﬁrmy střední velikosti. A to s
sebou samozřejmě přináší velké množství změn. Ne všechny změny se podaří uřídit. Na konci každé té změny je buď
úspěch nebo poučení, abychom používali moderní motivační slovník. A o některé z těch větších poučení se s námi v
prezentaci podělí.

17:40 - 18:10

Kdy není dobré spolupracovat s inﬂuencery
Andrea Hurychová - WeDigital
Na co si dát pozor, než začnete s inﬂuencery spolupracovat? Jak vyhodnotit, jestli má spolupráce s inﬂuencery smysl a jak
se dá ušetřit váš čas i práce? Andrea Hurychová se svou agentuoru WeDigital připravovala pro klienty desítek
inlfuencerských kampaní a na reálných příkladech vám ukáže, co je důležité si uvědomit, pokud chcete jako marketér
nebo ﬁrma inﬂuencery do kampaně a jak k takové spolupráci přistoupit.

18:10 - 18:40
18:40 - 19:10

Coﬀee break
Od Počasíčka k big data
Michal Najman - METEOPRESS
Ze zářné devadesátkové ﬁrmy se Meteopress dostal okolo roku 2015 téměř na hranici krachu. Museli jsme předělat celou
koncepci ﬁrmy, zbavit se celé video sekce, přestat dělat hlouposti typu Počasíčko. Najali jsme dataře, postavili radarovou
síť a stáváme se čistě datovou ﬁrmou postavenou na UX. A baví nás to.

19:10 - 19:40

Jak spolehlivě prohrát volby
David Bahenský
Mnozí si ještě pamatují ne úplně šťastně uchopenou volební kampaň znovuzrozené ODA do poslanecké sněmovny. Byl
jsem u toho velmi blízko a rád se s vámi podělím o příběh, jak je snadné skočit na lep wannabe marketingovým expertům,
nebo o tom, jak angažmá slavného youtubera může v minutě zadupat do země všechny ambice konzervativní politické
strany.

19:40 - 20:00

Panelová diskuze
David Bahenský, Andrea Hurychová - WeDigital, Michal Najman - METEOPRESS, Matěj Novák - Moderátor, Lubomír Prokeš WittyTrade.cz

20:00 - 21:00

Networking

