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Startup Festival představí to nejlepší
z podnikatelských projektů
Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE pořádá dne 11. května 2016 v prostorách Vysoké
školy ekonomické v Praze (VŠE) na Žižkově festival nadějných podnikatelských
projektů s názvem Startup Festival. Začínající i renomované startupové projekty zde
dostanou příležitost prezentovat svou činnost a rozšířit své týmy. Návštěvníkům z řad
studentů a absolventů festival nabídne jedinečnou možnost stát se součástí rozvíjející
se startupové scény.
Praha 12. dubna 2016
Samotná výstava startupů proběhne ve středu 11. května od 9 do 16.30 hodin v prostorách
Vysoké školy ekonomické (VŠE) na Žižkově. Festival je určen jednak aktivním studentům a
absolventům VŠE, ČZU, ČVUT i dalších univerzit, kteří mají zájem o startupovou scénu a
podnikání, jednak také podnikatelské veřejnosti. V rámci hlavního programu budou startupy
celý den prezentovat své projekty a aktivity.
Díky účasti dalších univerzitních akcelerátorů, konkrétně Point One ČZU a InovaJET ČVUT, a
podpoře partnerů StartupJobs, Nápad Roku, StartupYard, NODE5, J&T Ventures, ImpactHUB
a dalších bude škála oblastí, v nichž startupy rozvíjejí svou činnost, opravdu pestrá a každý
návštěvník si tak přijde na své. Pro studenty je navíc festival jedinečnou příležitostí najít si
zajímavou praxi již při studiu, pro absolventy je možnost práce v některém startupovém týmu
přínosnou alternativou běžného zaměstnání.
„Startup Festival je jedinečnou akcí svého druhu,“ říká marketing manažer podnikatelského
akcelerátoru xPORT Libor Uhlík. „Chceme v xPORTu tvořit komunitu kolem startupů a vytvářet
podnikatelské prostředí pro aktivní lidi. Při tom jsme si uvědomili, že právě něco jako festival
pro startupy tady není a samotné nás to překvapilo.“ Vznik Startup Festivalu byl podle něj
přirozeným důsledkem tohoto uvažování. „Protože se jedná o nultý ročník, jsme plni očekávání
a zároveň se těšíme, co všechno přinese,“ dodává na závěr Libor Uhlík.
Vedle hlavního programu je nicméně připraven také bohatý doprovodný program. Návštěvníci
budou mít možnost zúčastnit se tematicky zaměřených panelových diskuzí, školení, tréninků
a přednášek zajímavých hostů, nebo rovnou konzultovat své záměry s odborníky v oblasti
podnikatelských plánů, investic, práva, social business i jiných. Aktuální informace o programu
i vystavovatelích mohou zájemci nalézt na adrese http://www.startupfestival.cz/.
Příklady potvrzených vystavujících projektů: Atoto, Skypicker, UBER, Zeerat, Konečně
vývar a další. Kompletní a aktuální přehled je dostupný vždy na webu startupfestival.cz.
Partnery a podporovately Startup Festivalu jsou StartupJobs, Nápad Roku, Point One ČZU,
StartupYard, InovaJET ČVUT, NODE5, J&T Ventures, ImpactHUB.
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Místo konání: Rajská budova VŠE, náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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