Česká inovace začíná sérii Večerů ČINu pro tuzemské inovátory
Praha, 9. května 2013 - Česká inovace a Era svět připravují v rámci podpory inovační
kultury, šíření novátorských nápadů a sdílení inovačního know-how neformální
společenské akce s názvem Večery ČINu.
První večer nazvaný Show me the money aneb Kde hledat peníze pro svůj nápad se
uskuteční v úterý 14. května 2013 od 18:00 hodin v prostorách Era světa na Jungmannově
náměstí v Praze a bude věnován začínajícím podnikatelům.
Ti budou moci během večera načerpat inspiraci například z příběhů loňského i letošního
vítěze soutěže Česká inovace v kategorii Nadějná inovace, která je určena právě startupům. O
své zkušenosti v souvislosti s daným tématem se během panelové diskuze podělí i další
úspěšné začínající firmy, osobnosti z řad partnerských firem ČINu i porotci soutěže.
Podrobnější informace k programu naleznete v přiložené pozvánce.
Cílem akce je nejen dodat začínajícím podnikatelům inspiraci a poskytnout jim praktické rady
a tipy, ale také dát jim možnost prezentovat své vlastní projekty a získat na ně zpětnou vazbu
od relevantních zástupců našich partnerů, ale i od ostatních startupů.
Druhý večer nazvaný Jak podpořit inovační kulturu ve firmách se bude konat o dva týdny
později v úterý 28. května 2013 od 18:00 hodin na stejném místě a bude věnován zástupcům
velkých firem a korporací.

Kdo zabil kreativitu?
V příštím týdnu také pořádá Česká inovace ve spolupráci s Hay group a Americkou obchodní
komorou v ČR inspirativní přednášku známého kouče Andrew Granta, autora knihy
"Who Killed Creativity and How Can We Get It Back", která se uskuteční dne 17. května
2013 od 8:30 do 12:00 v Národní technické knihovně Praha.
Pan Grant bude v Praze na pozvání generálního partnera České inovace firmy 3M Česko.
Akce je určena lídrům a manažerům, kteří si uvědomují důležitost kreativity jako jedné z
nejdůležitějších schopností pro následující dekády.
O České inovaci
Česká inovace je neziskovým projektem úspěšných manažerů a mezinárodně etablovaných
firem. Jejich zázemí a know-how vytvářejí jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují
realizaci zajímavých nápadů kohokoli v České republice. Česká inovace rozvíjí svými
projekty dobrou inovátorskou tradici a podporuje konkurenceschopnost České republiky.

Více informací o Večerech ČINu naleznete na:

https://prostor.erasvet.cz/akce/vecery-cinu-show-me-the-money-aneb-kde-hledat-penize-prosvuj-napad#kalendar
https://prostor.erasvet.cz/akce/vecery-cinu-jak-podporit-inovacni-kulturu-vefirmach#kalendar
Více o Andrew Grantovi a jeho knize na http://www.whokilledcreativity.com/authors/andrewgrant/
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