Success Stories
3. června 2014 / 18:00 / City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Program akce
Hlavní blok
17:30 - 18:00

Registrace účastníků

18:00 - 18:05

Úvodní slovo
Petr Koubský - Deník N

18:10 - 18:25

Go global!
Václav Muchna - Y Soft, s.r.o.
Václav Muchna nikdy nepracoval pro jinou společnost než pro Y Soft, který sám před téměř čtrnácti lety založil. Firma,
která poskytuje software i hardware v oblasti tiskových řešení, je nyní světovou dvojkou na trhu a má ambice se stát
jedničkou. Každým rokem roste dvouciferným tempem.

18:30 - 18:45

Technologie, které dobývají celý svět!
Tomáš Petrů - Visual Unity

18:50 - 19:05

Úspěch není náhoda, ale je za ním spousta práce
Josef Průša - Prusa Research
Bez investic rizikového kapitálu a startupové pompy začal Josef Průša podnikat s výrobou a prodejem tiskáren, které vyvíjí
v rámci komunitního projektu RepRap. Ziskový byl projekt od prvního týdne, přestože si stejnou tiskárnu může kdokoliv
postavit sám zdarma, jen za cenu součástek.

19:10 - 19:25

S drzostí nejdál dojdeš
Georg Hodek - shutterstock
Zakladatel fotobanky isifa, syn českých emigrantů, ctí zásadu, že jeho byznys funguje hlavně díky tomu, že se lidé mezi
sebou baví. Motorkář, cestovatel a milovník nočního života každopádně označuje úspěch své agentury za „pouhou kliku“.

19:30 - 19:45

Výzvy kávového businessu od kavárny na rohu po kávové farmy
Daniel Kolský - mamacoﬀee s.r.o.
Každý člověk by měl mít svoji oblíbenou kavárnu. Přesně takovou, kde mu připraví tu pro něj nejlepší a nejvoňavější kávu,
kde se na něj už po příchodu usmívají a kde se cítí jako doma. O svých začátcích, úspěchu a plánech bude povídat
zakladatel MamaCoﬀee Daniel Kolský.

19:50 - 20:05

Kde v sex koučinku končí zábava a začíná business?
Julie Gaia Poupětová - Sex kouč Gaia
Představa pozitivní sexuální edukace vyvolává u mnoha lidí na tvářích úsměvy či rozpaky. A informace, že vás živí sex,
vám rozhodně na důvěryhodnosti nepřidá. Jak se z člověka, který má rád vzrušení, stane profesionání sex kouč a proč je
prostor pro poctivý business spojený se sexualitou tolik důležitý? O tom všem s Julií Gaiou Poupětovou.

20:10 - 21:00

Networking - budeš King a neutečeš?
Káva, něco dobrého na zub a hlavně příležitost poznat nové lidi!

21:00

Předpokládaný konec setkání

