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My už jdeme do superfinále
Květnové číslo newsletteru je koncipováno jako ohlédnutí za jednou z nejdůležitějších akcí
letošního roku - soutěžním veletrhem JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018. Zároveň je
výhledem do dalších neméně významných akcí, a to Superfinále JA Firem a prestižního
evropského finále "JA Europe Company of the Year Competition" v srbském Bělehradu.
Dočtete se také o výsledcích výzkumu, který si posvítil na to, zda je dnešní mladá generace
podnikavá, průbojná a adekvátně podnikatelsky vzdělaná.
Příjemné počtení vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech

Blíží se velké superfinále JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU
Prestižní souboj TOP 8 neúspěšnějších letošních studentských JA Firem se uskuteční 31.
května 2018 v pražském Paláci Adria. Kdo se ho zúčastní? Automaticky do něj postoupila
pětice nejlepších týmů z dubnového veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018.
Všechny karty ale ještě na stůl vyloženy nejsou. Kompletní seznam všech účastníků
letošního superfinále ještě neznáme. Poslední dva "vyvolené" týmy, kterými budou
vítězové vedlejších soutěžních kategorií, budeme znát až koncem května. Necháme se
překvapit. Bude to ještě hodně napínavé...
Více info

V soutěžním veletrhu JA
STUDENTSKÁ FIRMA ROKU
zabodoval tým z Ostravy

10 JA Firem získalo možnost
prezentovat své výrobky na
VVVI v Brně

Vítězem 23. ročníku soutěžního veletrhu JA
STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018 se
stala studentská firma SMESH zastoupená
týmem z Gymnázia Hrabůvka v Ostravě.

10 studentských JA Firem získalo možnost
prezentovat své výrobky
na Veletrhu Věda Výzkum Inovace v sekci
Mladá věda ve dnech 15. - 17. 5. 2018 v

VIDEOZÁZNAM

Brně (VVVI).
Více info

Mladí lidé se do vlastního podnikání příliš nehrnou. Chybí jim
adekvátní vzdělání, bojí se byrokracie a nekalých praktik
Co je pro mladé lidi výhodnější? Začít podnikat nebo si najít teplé místečko v podobě
hlavního zaměstnaneckého poměru? Je dnešní mladá generace průbojná a podnikavá?
Nebojí se riskovat a jít si za svým profesním snem? Je podnikání v ČR spojeno s korupcí
a nečestným jednáním? Na tyto záludné dotazy opověděl marketingový výzkum, který na

vzorku 523 respondentů starších 15 let provedla renomovaná výzkumná agentura Nielsen
Admosphere v průběhu měsíce dubna 2018.
Více info

Finále projektu SIR
je za dveřmi

Raiffeisen BANK
Leadership Award

Do projektu JA SIR se
zapojilo
celkem
146

Cenu získala rámci soutěže
JA STUDENTSKÁ FIRMA

studentů ve 45 týmech.
Zástupci společnosti NN
vybrali z 20 semifinalistů 10
nejzajímavějších projektů,

ROKU výrazná osobnost s
předpoklady
stát
se
budoucím leaderem - Ester
Šetinová Karlínské OA A

které se 15. května utkají ve

VOŠE Praha.

finále.

Více info

Více info

CITI Pohovor
uchazeče o
zaměstnání
Díky soutěžní kategorii "Citi
pohovor
uchazeče
o
zaměstnání" získali výherci
možnost jednodenního Job
Shadowingu
buď
v
samotné Citi nebo v dalších
partnerských
společnostech.
Více info

Akreditované školení učitelů – Výchova k
podnikavosti
Všechny pedagogické pracovníky srdečně zveme na školení „Výchova k podnikavosti“ dne
9. května do v pražského Paláce Adria. Cílem akce je seznámit Vás s našim stěžejním
ročním školním programem JA Firma a předat Vám základní praktické informace o výuce
reálného podnikání studentů ve školách.

Více info

Junior Achievement v médiích

Potenciální podnikatelské
špičky na soutěžním
veletrhu

Matěj Kapošváry
marketingovým ředitelem
Více info

V soutěži JA Studentská
firma roku 2018 zvítězil
tým z Ostravy
Více info

Více info
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