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EXPLORE 
THE NEW UNIVERSE
OF INNOVATIONS

HLAVNÍ UDÁLOST

HARMONOGRAM 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

CHCI SLEVU

EARLY BIRD 
14.900Kč + DPH 
MÍSTO STANDARDNÍCH 
19.900KČ + DPH!

EXCLUSIVE 
VIP VSTUPENKA NA MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCI VČETNĚ VSTUPU NA 
EXKLUZIVNÍ DISKUZNÍ VEČEŘI 
S ŘEČNÍKY KONFERENCE 
A PŘEDSTAVITELI BYZNYSU 

34.900KČ + DPH 

Vynalezli revoluční polymer vznikající z mikroor-
ganizmů, které se živí mořskými řasami. Jejich 
plast se umí sám rozložit, dá se recyklovat na 
organický odpad a k jeho vytvoření není potřeba 
zabírat úrodnou půdu a čerpat pitnou vodu.

Jan Řežáb vybudoval jeden z nejúspěšnějších 
českých start-upů Socialbakers, který má 
kanceláře ve 13 zemích, více než 400 zaměst-
nanců a obrat v řádu milionů. Český podnikatel 
byl dokonce zařazen do globálního žebříčku 
Forbes „30 pod 30“. Řežábovým nejnovějším 
podnikem je Time is Ltd., jehož posláním je 
pomáhat společnostem s co nejefektivnějším 
využitím jejich času.

Jan Řežáb
Česká republika
CEO & zakladatel 
Time is Ltd.

Alexander Golberg 
& Michael Gozin
Izrael
Výroba bioplastů z mořských
řas, Univerzita Tel Aviv

Předseda Ústavu anorganické chemie AV ČR, 
autor více než 45 odborných článků, majitel 
mezinárodního patentu, několikanásobný vítěz 
soutěže Nejlepší mladý chemik, vítěz ceny 
Cryptur, laureát čestné medaile Vojtěcha 
Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy a vyná-
lezce unikátního prvního boranového laseru.

Michael 
Londesborough
Velká Británie
Výzkumník Akademie věd ČR, 
ambasador značky Unipetrol

Zakladatelka Institutu pro cirkulární ekonomiku 
(INCIEN), který se zaměřuje na inovativní envi-
ronmentální management. Zastává heslo, že 
„sami musíme započít změnu, kterou chceme 
vidět kolem sebe“. Vydala studii Cirkulární 
Česko a snaží se o osvětu českého publika.

Soňa Jonášová
Česká republika
Zakladatelka a ředitelka 
Institutu cirkulární 
ekonomiky

Kreativní podnikatelka a lektorka. Založila 
společnost Circl8, která radí firmám, jak využít 
cirkulární ekonomiku ve svůj prospěch. V pres-
tižní soutěži Venture Cup West byla vyhlášena 
jako nejlepší sociální podnikatelka. Carina 
rovněž spolupracuje se státní správou na udrži-
telném rozvoji v regionu.

Carina Sundquist
Švédsko
Poradce pro udržitelný
rozvoj

Harvardská univerzita ji označuje za „nového 
Einsteina“. Ve dvanácti začala stavět své vlastní 
letadlo, se kterým o čtyři roky později přeletěla 
jezera Sugar Grove a Aurora. V 19 letech dokon-
čila se stoprocentním výsledkem 5,0 GPA pres-
tižní MIT. Studuje doktorát na Harvardu, zabývá 
se černými dírami, časoprostorem a vysvětle-
ním gravitace. Její práci citoval i Stephen 
Hawking. Má pracovní nabídku od Jeffa 
Bezose, NASA nebo Blue Origin a je pravidelně 
zařazována mezi nejlepší vědce na světě. 

Sabrina Gonzalez 
Pasterski
USA
Fyzička

„Jsme Walt Disney v průmyslové animaci”. 
Zakladatel a CEO společnosti Mersus technolo-
gies. Ta vytváří podmanivé průmyslové řešení 
virtuální reality. Geoffreyho technologie odráží 
prostředí skutečného světa tak dokonale, že 
může být využita pro trénink pracovníků i v nej- 
náročnějších výrobních procesech. Společnost 
Mersus Technologies se zařadila mezi finalisty 
soutěže Irish Times Innovation Awards 2017.

Geoffrey Allan
Irsko
CEO & zakladatel 
Mersus Technologies

Vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti 
AddiHive Se svými kolegy vytvořil PowderLoop, 
inovativní systém pro použití kovového prášku 
přidávaného ve výrobě při 3D tisku. Postup 
může znamenat revoluci ve výrobních proce-
sech. S touto inovací startup vyhrál již několik 
mezinárodních ocenění.

Patrick Byrnes
Irsko
vedoucí výzkumu 
a vývoje, AddiHive

Udi Jacobi je vedoucím obchodního a marke-
tingového oddělení Anagogu. Společnost přišla 
s unikátní, cenami ověnčenou technologií, která 
umí pomocí umělé inteligence analyzovat data 
ze senzoru telefonů. Díky získaným datům pak 
pracuje s člověkem podle jeho lokace. Techno-
logie zohledňuje denní dobu, jednotlivce i kon- 
text prostředí. Do tohoto start-upu investovala 
mimo jiné i Škoda Auto.

Udi Jacobi
Izrael
Marketing a sales,
Anagog

Specialista na blockchain a vedoucí projektu 
LBChain v Litevské bance, kde je rovněž exper-
tem pro oblast umělé inteligence a inovací. 
Andrius je dále členem EU Blockchain Observa-
tory and Forum a rozvíjí svůj výzkum týkající se 
interoperability mezi jednotlivými blockchainy.

Andrius 
Adamonis
Litva
Specialista 
na Blockchain

Bernd je ve vedení LEGO Creative Play Lab, 
která má za úkol přinést inovace do LEGO 
byznysu. Jednou z nejnovějších technologií je 
například propojení hry s rozšířenou realitou. 
Bernd díky inovacím výrazně posílil brand 
společnosti, vybudoval LEGO Hub v Shanghai, 
věnoval se globální strategii marketingu a podí-
lel se například na propagaci LEGO Movie.

Bernd Larsen Linde
Dánsko
Ředitel oddělení Business 
& Marketing Innovation, 
LEGO Creative Play Lab

Yael je ředitelkou neziskové organizace BeWe-
ll.il, jejímž cílem je podpora výzkumu, který vede 
k inovativním řešením v oblasti zdravotnictví. 
Ophir vystudovala imunologii na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě. V minulosti pracovala 
pro start-up NovellusDx, který vyvinul technolo-
gii na automatizovanou diagnostiku rakoviny. 

Yael Ophir
Izrael
Výkonná ředitelka 
organizace Bewell.il

Odborník na digitalizaci společností. Působí 
jako ředitel asociace digitalswitzerland, která si 
klade za cíl vytvořit ze Švýcarska centrum 
digitálních technologií. Nicolas Bürer mimo to 
investoval již do šesti různých projektů na 
švýcarské start-upové scéně a založil platformu 
Movu, kterou v roce 2017 prodal společnosti 
Baloise Group.

Nicolas Bürer
Švýcarsko
Generální ředitel, 
digitalswitzerland

Sharon Tal Itzkovitch je jedním z tvůrců nástroje 
Market Opportunity Navigator, který  pomáhá 
podnikatelům a manažerům identifikovat a 
vyhodnocovat nové podnikatelské příležitosti. 
Jak využívat tento nástroj co nejefektivněji 
popsala spolu s dalšími autory v bestselleru 
Where to Play.

Sharon Tal 
Izrael
Spoluzakladatelka
nástroje Market 
Opportunity Navigator

Petr Šmíd vede v Googlu B2C marketing pro 
celou oblast střední a východní Evropy. Přesto-
že svůj tým vybudoval od nuly, stačil s ním už 
získat řadu prestižních ocenění, jako je napří-
klad Křišťálová lupa - Cena českého Internetu. 
Za projekt Digitální garáž, který se snaží uživate-
le vzdělat v oblasti digitálního marketingu, obdr-
žel cenu Fénix content marketing.

Petr Šmíd
Česká republika
Šéf B2C marketingu 
pro střednía východní 
Evropu, Google

Rudolf Urbánek řídí českou a slovenskou 
pobočku společnosti Microsoft. Během šest-
nácti let svého působení ve společnosti T-Mobi-
le Czech Republic a Slovak Telekom zodpovídal
jako výkonný ředitel segmentu podnikových 
zákazníků za celkovou obchodní strategii, mar-
keting, vývoj nových produktů, plánování a 
analýzy a také za řízení vztahů se zákazníky, 
zákaznické služby a ICT dodávky.

Rudolf Urbánek
Česká republika
Generální ředitel české 
a slovenského pobočky 
Microsoftu

ZÚČASTNĚTE SE
MEZINÁRODNÍ INOVAČNÍ KONFERENCE PRO FIRMY,
KTEROU ČESKÁ REPUBLIKA JEŠTĚ NEZAŽILA! 

09:30 - 10:00 OPENING SPEECHES
10:00 - 11:00 PANEL I. EXPLORING THE NEW UNIVERSE 
                          OF INNOVATIONS: PERSONAL QUEST

TOP INOVACE 
V OBLASTI PRODUKTŮ
A SLUŽEB PRO FIRMY
 
SVĚTOVÝ VIZIONÁŘI A PŘEDSTAVITELÉ 
INOVATIVNÍCH FIREM Z USA, IZRAELE, 
IRSKA, FINSKA, ŠVÉDSKA, NIZOZEMÍ, 
LITVY, ŠVÝCARSKA, DÁNSKA, NORSKA
A ČESKÉ REPUBLIKY.

JAZYK: AJ SE SIMULTÁNNÍM  
              PŘEKLADEM DO ČJ

MÍSTO:    FORUM KARLÍN
DATUM:   20. KVĚTNA 2019
ČAS:        9:30 - 17:00
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11:10 - 12:20  PANEL II. INNOVATIONS HELPING 
                         THE ENVIRONMENT: CIRCULAR ECONOMY

12:20 - 13:00 LUNCH BREAK 
                          & TIME FOR INNOVATION FAIR 

13:00 - 14:20 PANEL III. NEWEST INNOVATIONS 
                          FOR BUSINESSES AND STARTUPS I.

14:30 - 15:40 PANEL IV. NEWEST INNOVATIONS 
                         FOR BUSINESSES AND STARTUPS II.

15:50 - 17:00 PANEL V. NEWEST INNOVATIONS 
                         FOR BUSINESSES AND STARTUPS III. 

17:00 - 18:00 REFRESHMENTS & NETWORKING 

Antti pracuje jako Senior Director ve firmě M-Fi-
les, která pomáhá firmám díky efektivnějšímu 
využití informací zlepšovat jejich výkon. Byl 
jedním z vývojářů aplikace WordDive, která se 
zaměřuje na výuku cizích jazyků. Několik let 
působil ve vedení společnosti Nokia.

Antti Arvio
Finsko
Senior Director, M-Files

Ve svých dvanácti letech sestrojila unikátního 
robota, který umí s využitím infračerveného 
světla detekovat mikroplasty v moři. Anninu 
práci oceňují i nejvýznamnější vědci, jako je 
oceánografka Casey Machado nebo robotička 
Dana Yoerger. Byla několikrát vyhlášena mezi 
top americkými studenty.

Anna Du
USA
Vizionářka

Je součástí výzkumného týmu umělé inteligen-
ce v centrále Facebooku, kam ho získal sám 
Mark Zuckerberg. Zaměřuje se na vektorovou 
reprezentaci slov. Předtím pracoval v Microsof-
tu a Googlu, kde se zasloužil mimo jiné 
o převratné vylepšení Google Translatoru, který 
díky němu překládá smysl vět a ne jen krátké 
fráze. Tomáš Mikolov je laureátem Ceny 
Neuron za významný vědecký objev 2018.

Tomáš Mikolov
Česká republika
Výzkumný vědec, 
Facebook

CHCI  VSTUPENKU
EARLY BIRD

14.900Kč + DPH
MÍSTO STANDARDNÍCH 
19.900KČ + DPH!
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Filip Zeman je ředitelem digitálního bankovnic-
tví v České spořitelně. Jeho profesní kariéra 
zahrnuje řadu manažerských pozic ve vedení 
korporací a digitálních start-upů u nás i v zahra-
ničí. Více než pět let působil v managementu 
společnosti MOPET CZ a byl u zrodu prvního 
mobilního platebního systému Mobito.

Filip Zeman
Česká republika
Ředitel digitálních produktů
a služeb, Česká spořitelna

Renāte Strazdina má na starost pobočku 
Microsoftu v Pobaltí. Mimo oblast ICT se 
specializuje na oblast veřejného sektoru, 
vzdělávání, R&D, informačních systémů a busi-
ness procesů. Od minulého roku je členkou 
Americké obchodní komory v Lotyšsku.

Renāte
Strazdina
Lotyšsko
Vedoucí Litevské technologické
informační a komunikační 
asociace - LIKTA

Raido je zástupcem ředitele globálního rozvoje 
podnikání v Estonské investiční agentuře. Jeho 
úlohou je budování přeshraničních obchodních 
a inovačních mostů pro nadnárodní společnosti 
a rychle rostoucí start-upy působící v Estonsku.

Raido Lember
Estonsko
Vedoucí investičního
poradenství v Estonské 
investiční agentuře
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