POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
192. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 16. 2. 2012
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1
"Krize jako hrozba nebo i jako příležitost?" – 2. díl
•

vliv nových technologií na změnu stylu života společnosti 21. století

•

doporučení NERV pro vládu ČR v oblasti nových technologií

•

úloha ICT v realizaci nových modelů podnikání (lean start-up)

•

praktické příklady aplikací, mobile marketing, internetové video, podnikové TV

V programu vystoupí:
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., vedoucí katedry informačních technologií VŠE, president
České společnosti pro systémovou integraci, prokurista konzultační firmy ITG, s.r.o.
Zakladatelé firmy YouMobToo - Regina Chládková a Tomáš Zeman.
Vlastník firmy Stream hosting – Petr Ocásek. Představí také konkrétní případové
studie u nás a v zahraničí, metodu „akcelerátorů“, „angel investments“ a projekt
TechHubu (nové pražské Silicon Valley).
Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za rozumné
ceny. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek vpravo od dveří.
S přátelským pozdravem
Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

IT partner ČMA

Informace o vystupujících:
Prof. Ing. Voříšek Jiří, CSc.
Je vedoucím katedry informačních technologií na Vysoké škole
ekonomické v Praze, prezidentem České společnosti pro
systémovou integraci a ředitelem poradenské firmy ITG, s.r.o.
Specializuje se na strategické řízení informačních systémů,
systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a
implementace podnikových informačních systémů. Je autorem
nebo spoluautorem sedmnácti knih a mnoha desítek skript,
článků a příspěvků na konferencích.
Vzdělání:
1973-VŠE Praha, titul Ing. v oboru ekonomicko matematické výpočty.
1985-VŠE Praha, The Free University of Amsterdam titul CSc. v oboru Řízení a
plánování národního hospodářství - úsek automatizované systémy řízení.
1991-titul "Docent" oboru Informatika.
1998-VŠE Praha, titul "Profesor" oboru Informatika.
Petr Ocásek
Ředitel společnosti BENETA.cz – leader obchodního týmu, odpovídá za rozvoj
zákaznicky orientovaného řízení společnosti. Zakladatel firmy
Stream Hosting. Petr se dlouhodobě zajímá o budoucí trendy v
oblasti internetových služeb, spolupráci vysokých škol a
podniků a jako zakladatel sdružení OpenMeeting.biz o
systémové řešení častých problémů českých softwarových
firem. Mezi koníčky patří jízda na kajaku na divoké vodě,
windsurfing, lyžování a sebevzdělávání. Petr vystudoval MBA v
oboru marketing a management na Open University.

Regina Chládková
Má 11 let praxe v telekomunikacích - pracovala několik let ve Vodafone a
krátkou dobu také u Českých radiokomunikací. Později působila v Polsku a
Kazachstánu. Je také spoluzakladatelkou společnosti YouMobToo, která se
zabývá vývojem mobilních aplikací a zaměřuje na „mobile
marketing“. V současné době dělá také konzultantku pro
oblast telco.
Tomáš Zeman má 9 let praxe v řízení společnosti, zabývající
se mobilními technologiemi. 11 let pracuje v internetovém
odvětví, od roku 1999 pracoval jako nezávislý konzultant na
různých internetových projektech např. Album City (největší český ecommerce portal) a Accenture.cz na bankovním projektu pro českou banku.
Založil společnost Wirenode. V současné době je také poradce pro oblast
mobilních technologií a sociálních medií.

