TISKOVÁ ZPRÁVA
Zlínský Barcamp – inspirace pro současné i budoucí podnikatele
19.4. 2018, Zlín
Zlínský Barcamp – pod tímto názvem se skrývá první ročník netradiční
otevřené konference, který se uskuteční 21. 4. 2018 v Baťově institutu od 9:00
hodin. Je určen pro zkušené byznysmeny i pro potenciální budoucí
podnikatele, kteří o vlastní firmě teprve uvažují. Na více než 300 účastníků čeká
13 odborných přednášek a 4 workshopy. Akci pořádá Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně v rámci projektu Erasmus „Pilot project: Entrepreneurship education
for University students.“
Web jako továrna na peníze, Vášeň dává energii - naivita svobodu, 9 zásad pro líné
a efektivní budování firmy, Podnikání na střední škole není sci-fi a další zajímavá
témata jsou přichystána pro účastníky této konference. „Zlínský Barcamp o
podnikání je určen pro všechny, kteří chtějí začít podnikat, podnikají, nebo mají o
toto téma zájem. Pro účastníky bude připravena řada zajímavých přednášek a
workshopů od zkušených i začínajících podnikatelů. Témata budou rozmanitá od
marketingu, přes životní příběhy až po rady investorů a zkušených koučů,“ přiblížila
náplň programu organizátorka akce Šárka Papadaki z Fakulty managementu a
ekonomiky UTB ve Zlíně.
Na organizaci Zlínského Barcampu se podílí i nezisková organizace Junior
Achievement, jejíž českou kancelář založil Tomáš J. Baťa v roce 1992. „Těší nás,
že můžeme být partnery tohoto vskutku jedinečného projektu. Barcamp je
mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů. Obyčejně se zaměřuje na nové
trendy v internetových aplikacích, designu, nových technologiích, 4médiích atd.
Tento zlínský je však speciální tím, že se jako první zaměřuje na téma podnikání. Je
věnován podnikatelům a těm, kteří o vlastní firmě teprve uvažují. Zkrátka ocení ho
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všichni, kdo se potřebují dozvědět něco o účetnictví, právu, marketingu, apod.,“
prozradil výkonný ředitel neziskové organizace JA Czech Martin Smrž.
O projektu Erasmus Pilot project: Entrepreneurship education for University
students:
Hlavním cílem projektu je posílit a rozvíjet podnikatelské dovednosti studentů
vysokých škol. Zaměřuje na tvorbu nové metodiky pro vysokoškolské pedagogy ve
vztahu k podnikatelskému vzdělávání a v jeho rámci má být také vytvořen hodnotící
nástroj pro studenty a mezinárodní certifikát pro absolventy kurzu. Studenti mají
možnost absolvovat kurz podnikatelských dovedností, který je orientován na
praktické dovednosti s ambicí vytvořit reálné podnikatelské prostředí - participací na
konkrétních projektech. Projekt má mezinárodní rozměr.
Více informací o Zlínském Barcampu najdete zde: https://www.zlinskybarcamp.cz/
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Junior Achievement, o.p.s.
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Na místě v případě zájmu o rozhovor s pořadateli kontaktujte:
Petr Novák, tel: 737276570
Michaela Kosíková, tel.: 739 669 956
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