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Park Inn Hotel Prague

IT a byznys v době digitalizace

Předvídejte, co přinese digitalizace vaší agendě.

www.cioagenda.cz

THINK BUSINESS

JAK SE ZAREGISTROVAT?

CENY VSTUPENEK:

MÍSTO KONÁNÍ:

NAŠE PODĚKOVÁNÍ ZA
PODPORU AKCE PATŘÍ

TĚMTO PARTNERŮM:

Registrujte se na webových stránkách www.cioagenda.cz, na kterých 

také naleznete veškeré informace o akci i podmínky účasti. 

Vstupné zahrnuje: účast na celodenním odborném programu, konferenční 

materiály a přístup k prezentacím řečníků, výtečné jídlo během celého dne. 

Včasně registrovaní účastníci, 

jejichž platba bude připsána

na náš účet do 9. 9. 2016 včetně,

mají slevu 2.000 Kč!

Konferenční poplatek se slevou

pro ně činí

7.900 Kč (+ DPH).

Celodenní vstup

na konferenci

za jednoho účastníka.

9.900 Kč (+ DPH).

EARLY BIRDS ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ

Využijte zvýhodněného vstupu Early Birds do 9. září.

Park Inn Hotel Prague

Svobodova 1961/1

Praha 2

www.parkinn.cz

MAIN PARTNER:

PRINT QUALITY PARTNER:

PARTNERS:

MEDIA PARTNERS:

Nevíte si rady s registrací nebo máte dotaz k průběhu akce? Rádi vám odpovíme na vaše otázky. 

Zavolejte nám na + 420 222 749 841, nebo napište na info@blueevents.eu.



2016AGENDA PROGRAM KONFERENCE

Digitalizace se rozšiřuje a internet proniká hlouběji do všech procesů 
firem. Tyto změny se odrážejí nejen v oblasti prodeje, ale také vytváří 
nové prostředí pro interní klienty společností. Jaké výzvy přináší pro 
CIOs a jaká je jejich úloha v tomto vývoji? 

Přijďte sdílet příběhy CIOs, kteří se stali aktivní součástí transformace 
obchodního modelu společnosti a prožijte pohodový den ve společ-
nosti kolegů, neformálně a odborně.

Těšíme se na setkání s Vámi, 4. října v Park Inn Hotel Prague!

Digitalizace chystá pro CIOs nové výzvy, buďte na ně připraveni

Komu je konference určena?

Atmosféra loňského ročníku konference

Marek Rokoský
odborný garant konference

Tereza Ordóñez
Blue Events

CIO, IT Director

IT Manager

CEO, partner, majitel

CFO

Marketing, Sales Director

konzultant

ostatní (média, specialisté)

banky, pojišťovny

doprava, energetika

B2B (konzultační a výzkumné služby) 

IT

výroba zboží

obchod

Struktura účastníků dle jejich pozice ve firmě Struktura účastníků dle oborů činnosti firem

energie

inspirace

nové kontakty  

neformální setkání

networking

odbornost

8:30 - 9:00 Registrace účastníků, snídaně, ranní networking

11:00 - 11:30 Přestávka na kávu

13:30 - 14:30 Oběd a odpolední networking

Moderuje a uvádí: Petr Beneš, nezávislý konzultant

Transformace začíná ve vaší hlavě 
Ondřej Gálik, Head of Mobile Banking & Customer Engagement, Česká spořitelna 

Fenomén digital a nové výzvy pro CIO 
Michal Kratochvíl, CEO, BudgetBakers, Investor & Mentor, Startup Yard

Jak IT mění byznys modely a procesy stávajících firem
Jan John, CEO, SimpleCell

Implementace konceptu 4.0 ve Škoda Doosan Power
Michal Košacký, CFO a jednatel, Škoda Doosan Power

9:00 - 11:00 A. CO VNÁŠÍ DIGITALIZACE DO VAŠÍ AGENDY?

Nejlepší příklady úspěšných firem z oblasti transformace byznys modelu směrem k webu. 
Jaký má dopad na stakeholdery? Going digital jako přidaná hodnota k produktu, který již
poskytujete. Nové nástroje digitalizace pro podporu byznysu.

Moderuje Markéta Švedová, Managing Director, Recruit CZ

Nebojíme se růstu IT týmů
Jan Beránek, Founder, CEO, Usertech 

Vztah IT manažerů a IT expertů v procesu "going digital"
Václav Lavička, Partner, Purpose Fly

Měníte byznys model? Začněte rozmanitým týmem
Monika Malátková, Co-founder a Business & Career Development Director, Czechitas

a další...

11:30 - 13:30 B. TVORBA EFEKTIVNÍHO IT TÝMU

Jak získat a udržet kvalitní a inovativní IT tým. Co můžeme/musíme dělat, abychom udrželi
ty nejlepší. Jak motivovat tým – proč lidé upřednostňují práci v inovátorských společnostech?
Jak efektivně spolupracují specialisté s manažery a co může přinést diverzita do IT týmu?

Diskusi moderuje: Marek Rokoský, Co Founder, FINEMO.CZ

Úvodní slovo:  Digitální transformace a její konsekvence pro firmy v různém vývojovém stádiu
Juraj Rakovský, obchodní ředitel, Microsoft

Panelisté:
Filip Kopecký, CIO, ZOOT

Martin Pejša, Managing Director, Creative Dock

Vojta Roček, Founder, Stories - Business Intelligence 

Ondřej Šňupárek, Chief of IT Development, Air Bank 

Oliver Dlouhý, CEO, Kiwi (dříve Skypicker) 

Václav Kaněra, IST Manager, MOL Česká republika 

14:30 - 16:30 C. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PODLE STARTUPS & GROWNUPS

Sdílení zkušeností s digitální transformací mezi CIOs a zakladateli úspěšných startupů. V čem jsou obě 
skupiny stejné a jakým výzvám ve svém každodenním profesním životě čelí? Čím se mohou inspirovat,
a co naopak dělat odlišně? Co následovalo od myšlenky k realizaci a jaký je rozdíl v řízení startupu 
a řízení IT ve společnosti? Jak pro svůj projekt najít investory a jak je hledat v korporaci?

Sledujte www.cioagenda.cz, kde pro vás postupně odhalujeme
další zajímavá jména z prostředí propojení IT a byznysu.

Please, visit www.cioagenda.cz/en for details in English.
Conference will be simultaneously translated.

THINK BUSINESS
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