Success stories
13. prosince 2016 / 18:00 / City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:10

Úvodní povídání
Zdeněk Vesecký - Podnikatel.cz

18:10 - 18:30

Jak se staví týmy v Creative Dock?
Martin Pejša - Creative Dock
Creative Dock - to jsou lidi, kteří zde tvoří a pracují. Přednáška se bude točit kolem toho, jak lidi nabíráme, jak je
spojujeme a jak stavíme týmy. Dozvíte se něco o unikátní ﬁremní struktuře a kultuře přímo od majitele a výkonného
ředitele Martina Pejši.

18:35 - 18:55

Co přináší Kalorické tabulky uživatelům?
Tomáš Pětivoký - Dine4Fit
Jak vznikly Kalorické tabulky. Špatná a dobrá rozhodnutí při rozjezdu projektu a kde jsme měli štěstí. Výsledky, kterých
uživatelé pomocí Kalorických tabulek dosáhli a plány pro rok 2017. Tipy, jak Kalorické tabulky co nejefektivněji používat.

19:00 - 19:20

Jak objevujeme zapomenutá místa a měníme je na originální podniky
Lukáš Žďárský
Lukáš Žďárský a Jakub Zajíc před třemi lety opustili svá zaměstnání, aby začali přeměňovat stará a opuštěná místa v
Praze. Od té doby vznikla Radlická kulturní sportovna, Kavárna co hledá jméno a v listopadu začal fungovat i Holešovický
Vnitroblock. Jak se jim daří a co jejich práce na rozdíl od dřívějších jistot v kanceláři obnáší?

19:25 - 19:45

GoOut.cz: od projektu při práci přes investici od Mitonu až do zahraničí
Vojtěch Knyttl - GoOut
Vojtěch Knyttl založil kulturní platformu GoOut.cz společně s kamarádem ze základní školy. Nejprve šlo o projekt, kterému
se věnoval po večerech vedle hlavní práce v Seznam.cz. Následovala investice a oba zakladatelé se mohli začít projektu
věnovat na plno. V loňském roce do projektu vstoupila investiční skupina Miton, se kterou projekt dále budují, nyní i mimo
Česko.

19:50 - 20:10

Ironing Ladies – jak jsme převzali sociální start-upový projekt
Jan Rulíšek - Ironing Ladies
Ironing Ladies je projekt, který dává práci ženám, které jsou sociálně znevýhodněné, ﬁxované na svůj domov, přesto mají
chuť pracovat, nebýt závislé na ostatních, na sociálních dávkách. Za poslední rok prošly Ironing Ladies velkými změnami –
změnily majitele, podařilo se jim zřídit vozový park, nabrat nové paní a získat spoustu nových zákazníků.

20:10 - 20:45

Networking

