12. 9. 2017 13:00 – 18:00 hodin
g Center ČB z.s.
Coworrking
Široká 19
ČESKÉ
É BUDĚJOVICE
Vás zve na inspirativní setkání...

INOVACE – STARTUPY – E.COMMERCE

EVERGREEN ÚSPĚCHU
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

VE SPOLUPRÁCI

13:00 – 13:30

WELCOME DRINK & PŘIVÍTÁNÍ

13:30 – 13:40

ÚVODNÍ SLOVO
Tomáš Suchánek, ČSOB

13:40 – 13:50

CHYBY – OMYLY – ÚSPĚCHY
Helena Kohoutová, zakladatelka Ocenění Českých Podnikatelek – OCP

13:50 – 14:20

RODINNÉ FIRMY – PŘEDAT NEBO PRODAT, TOŤ OTÁZKA
Štěpán Černohorský, ředitel ČSOB Advisory

14:20 – 14:30

PODPORA NOVÝCH STARTUPŮ
Michal Ciffra, výkonný ředitel DEPO VENTURES

14:30 –16:00

TALK SHOW – INOVACE – STARTUPY – E.COMMERCE

PETRA KOVANDOVÁ, KOVANDOVI s.r.o.
Petra Kovandová vystudovala zdravotnickou školu, starala se o mentálně postižené děti. Poté vydražila v Táboře samoobsluhu s potravinami. Začala
prodávat zdravou výživu, potřeby pro domácí pečení a nakonec ji uchvátila výroba pralinek. Petra je energetická podnikatelka a majitelka sítě prodejen
BON-BON s ročním obratem Kč 70mil. Podnikat začala v roce 1990. Měsíčně vyrábí tuny čokoládových pralinek. Je jich několik desítek druhů a všechny
vymýšlela sama. V Táboře se jí podařilo otevřít jedinečné Muzeum čokolády a marcipánu a každoročně pořádá víkendový Festival čokolády.
MARIE MIXOVÁ, kadeřnická studia: Franck Provost, Fabio Salsa, Lorma
Aby mohla kdysi její kadeřnice nabídnout zákaznicím kvalitní přípravky, dohodla v tehdy ještě komunistickém Československu výměnu zboží ve
Francii - sušené mléko pro Nestlé za francouzské barvy na vlasy L´Oréal. A tak začalo úspěšné podnikání Marie Mixové v kosmetickém oboru, kdy se
jí podařilo pro Čechy a Slovensko získat značku L´Oréal. Dnes provozuje síť známých francouzských kadeřnických salonů Franck Provost s tradicí přes
15 let, dceřinou značku Fabio Salsa a také vlastní - Lorma. A právě Parfumerii Lorma spolu s kadeřnickým studiem Fabio Salsa najdete od roku 1990 na
Křižíkově náměstí v Táboře, kde patří mezi nejvyhledávanější adresy ve své oblasti.
MICHAEL TĚLECKÝ, TONAK a.s.
Společnost s dvousetletou tradicí výroby patří k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy s obratem 450 milionů.
Ročně v továrnách v Novém Jičíně a ve Strakonicích vyrobí 450 tisíc plstěných klobouků a polotovarů a 1,7 milionů pletených baretů, čepic a fezů
(z devadesáti procent pro zahraniční trh).
HELENA HARABINOVÁ, Klobouky K, Concept Store TONAK
Helena Harabinová začínala po škole jako hlavní kontrolor Oděvů Středočeský kraj. Pracovala na české ambasádě v Londýně a po návratu
do Čech vybudovala a vedla v té době 2 největší obchody s kožichy a koženým zbožím, které dovážela jak ze zahraničí, tak z celé
České republiky. V minulém roce na jaře 2016 otevřela spolu se svým obchodním partnerem první franchizu společnosti
TONAK - Klobouky K, Concept Store TONAK a to právě v Českých Budějovicích. Klobouky se v současné době dostávají opět na výsluní
a spolu s tradiční značkou TONAK se snaží o návrat klobouků nejen při speciálních příležitostech jako jsou svatby, dostihy a další,
ale i zpět na ulici do běžného života.
SIMONA HOŠNOVÁ, LeGracie
Splnila si sen. Z bankovní pozice sales manažerky se po 15 letech uchýlila do kuchyně a rozjela v Česku značku LeGracie,
revoluci rychlého a zdravého vaření v sáčcích. Denně svým úžasným přístupem k jídlu bojuje proti chemickým
přídavkům a špatným stravovacím návykům. Simona je maminkou sedmiletého syna Jana.
REHANA JEŽKOVÁ, Angel wings clothing, s.r.o.
Rehana Ježková z Tábora začala šít na mateřské dovolené oblečení pro nošení malých dětí na těle.
Začátky nebyly lehké, ale pak se jí ze dne na den otevřel celý svět. Dnes má firma obrat Kč 20mil
a zboží vyváží kromě Česka a Slovenska např. do Švýcarska, Kanady, Austrálie a nebo
na Nový Zéland. Získala ocenění Živnostník roku 2015. Má syna a dceru.

Využijte unikátní příležitost potkat se a hovořit s předními odborníky v přátelské komorní atmosféře.
Součástí setkání je občerstvení a volná diskuze. Investovaný čas se Vám rozhodně vyplatí.
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK STOJÍ NA VAŠÍ STRANĚ.
Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.
VIP pozvánka je určená pro 1 osobu a je bezplatná. Vzhledem k tomu, že kapacita míst je omezená, doporučujeme registraci
co nejdříve a přes on-line odkaz. Po naplnění kapacity prostor nebudeme moci další registrace potvrdit. Účast bez registrace není možná.
Pro více informací kontaktujte Agenturu Helas s.r.o., na telefonním čísle 220 570 708 nebo přes email helas@helas.org

