Přednáška z cyklu Hosté / Skill-Port VŠEM
Jméno a příjmení studenta

Studijní skupina

Jméno přednášejícího

Informace o přednášejícím (medailonek)

Název přednášky

Anotace přednášky

Návrh možných termínů (datum/čas)

Místo konání / způsob
Budova VŠEM (prezenčně)

Budova VŠEM (on-line přenos)

Technické požadavky
Projektor

Flipchart

Souhlas s pořízením a zveřejněním záznamu
Ano
Ne
Přínos pro VŠEM / Studenty VŠEM

Přílohy (foto či video z akce, grafické podklady k propagaci)

Doplňující informace

On-line (MS Teams)

PĜednáška z cyklu Hosté / Skill-Port VŠEM
Jméno a pĜíjmení studenta

Studijní skupina

Jan Novák

PEMBC0X

Jméno pĜednášejícího
Karel Novotný

Informace o pĜednášejícím (medailonek)

R

Karel Novotný pĤsobí 15 let ve vyšším managementu mezinárodní korporace XY. ZamČĜuje se pĜedevším na zavádČní
inovativních postupĤ v rámci výroby a prodeje produktĤ dané znaþky. PĜedchozí zkušenosti v dané oblasti získával pĜedevším v
zahraniþních firmách, kde zastával rĤzné pozice napĜíþ všemi úrovnČmi managementu.

Název pĜednášky
Inovace ve výrobČ a prodeji produktĤ

VZ
O

Anotace pĜednášky

V rámci pĜednášky se dozvíte, kde þerpat inspiraci pĜi vytváĜení nových trendĤ do výroby a prodeje zboží, jak tyto nové trendy
úþinnČ zavádČt, þi jak analyzovat jejich efektivitu. Pan Novotný se také podČlí o vlastní zkušenosti z praxe, bČhem které se
realizoval v rĤzných fázích zavádČní nových trendĤ.

Návrh možných termínĤ (datum/þas)

01.04.2021, od 17:00 hod; 20.04.2021, od 17:30 hod; 04.05.2021, od 17:00 hod.

Místo konání / zpĤsob
Budova VŠEM (prezenþnČ)

✔

Budova VŠEM (on-line pĜenos)

Technické požadavky
Projektor

✔

Flipchart

On-line (MS Teams)

Souhlas s poĜízením a zveĜejnČním záznamu
Ne
✔ Ano

PĜínos pro VŠEM / Studenty VŠEM

Studenti se dozví zajímavé informace z oblasti inovací a jejich zavádČní z pohledu odborníka z praxe, které mohou využít pro
vlastní realizaci.

PĜílohy (foto þi video z akce, grafické podklady k propagaci)
fotografie pana Novotného pro pĜípravu grafické pozvánky

DoplĖující informace
Pan Novotný nebude využívat vlastní PPT prezentaci, kdy si vystaþí pouze s flipchartem.

