PROGRAM workshopů

Mám super nápad!
Tak to pojďme rozjet!

Úvodní slovo

START-UP

12:30

S Lukášem Trčkou (CzechInvest)
otevřeme hlavní téma konference
a nastartujeme den motivační
prezentací na téma podnikání
v současné době nekonečných
možností a rychlého růstu.

12:45

START-UP SHOW
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Už to frčí! Ale tohle
nemůžeme dělat z obýváku.
Ondřej Kašpárek (kreativní zóna
DEPO2015) představí nejen nástroje,
které mohou začínající podnikatelé
v plzeňském depu využívat, ale také
úspěšného člena coworkingu
Vlastimila Pěchoučka, který
se podělí o své zkušenosti.

13:15

Jak NEbudovat globální startup.
Aneb jak se poučit z chyb jiných a co
udělat proto, abyste jednou globální
start-up vybudovali. Výhody a nevýhody projektů vznikajících jako pilot
pro konkrétního zákazníka představí
Jan Sekerka Partner Business Evangelism Lead (Microsoft).
Coffeebreak

13:50

14:20

Kdo nám pomůže s podnikáním
v Plzeňském kraji?
Ředitel plzeňské regionální kanceláře
agentury CzechInvest Milan Kavka,
představí lokální možnosti podpory
a dotací v Plzeňském kraji. Své
programy podpory budou prezentovat i zástupci oddělení podpory
startupů agentury CzechInvest.

14:55

Kdo už to v Plzni vyzkoušel?
Naváže Jiří Štrunc, zkušený podnikatel v kreativním odvětví, který několik
z těchto možností využil a plzeňský
startup Six Guys Labs, který se
s CzechInvestem v rámci projektu
CzechDemo zúčastnil TechCrunch
Disrupt 2016 v Londýně a CES 2017
v Las Vegas.

15:35

Teď je čas na investora!
Pro mnohé neznámý, avšak jeden
z nejpokročilejších online portálů
FundLift, který se věnuje podílovému
crowdfundingu a investování a viditelně podporuje rozvíjející se startupy,
představí zakladatelka Andrea
Lauren.

16:00

Na závěr konference nesmí chybět networking (16:25 – 18:00)! Představí se také místní organizace a aktéři zabývající se podporou startupů jako je BIC Plzeň, BforB, ZČU, JCI West Bohemia, Plzeňský business kotel a Agentura pro podnikání a inovace.
Na samotný závěr celého dne připravujeme již v neformálním duchu Pilsen FuckUp Nights, celosvětový formát prezentací podnikatelských příběhů, na začátku kterých stojí nějaký průšvih. Protože z nezdaru je třeba se poučit.

Vzhledem k charakteru workshopu jsou časy pouze orientační.

Svoje podnikatelské a životní fuckupy
v DEPO2015 představí:
Vu Hoang Anh – Avocode
Startup Avocode chce „zabít Photoshop“,
nechybělo ale moc a tahle ambice zůstala
nenaplněná. Účastníci prestižního amerického
akcelerátoru 500 Startups.
Tomáš Reinbergr – Vaše liga, TORE
Zakladatel sportovního portálu Vaše liga
nebo webu Showdown Poker Club, který
mu nadělal několik podnikatelských starostí.
Tomáš Jechort – Suri
Generální ředitel finanční společnosti Suri.
Z korporace do startupu.
Slávek Král – cestovatel
Objel zeměkouli dvakrát stopem, cestou
málem umřel jenom jednou. Jak na to?

FuckUP
19:00

