
 

                                                                    

Britská obchodní komora v České republice 

Statutární město Olomouc, UK Trade & Investment, agentura 

CzechInvest a Univerzita Palackého v Olomouci 

si Vás dovolují pozvat na  

 

Britský den v Olomouckém kraji 

(nejen o inovacích) 

 
Akce se koná pod záštitou 

primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného 

 

Kde: Reprezentační prostory radnice, Horní náměstí, Olomouc 

Kdy: 20. listopadu 2013, od 9 hodin (registrace 8:30 hod) 

Co: Akce zaměřená na pomoc firmám v rozvoji jejich podnikání a informace, 
které vám mohou pomoci prosadit mezi konkurencí firem nejen v Česku ale 
třeba i ve Velké Británii a tipy jak se svou společností expandovat na trh 
Spojeného království. 

Program zahrnuje prezentace odborníků z obchodního prostředí Velké 
Británie, příběhy společností úspěšných na britském trhu a praktické rady pro 
firmy, které by rády expandovaly na zahraniční trhy. Odpolední část bude 
věnována tématu inovací v Olomouckém kraji a jazykovému vzdělávání. 

Britský den bude zakončen slavnostní večerní recepcí v reprezentačních 

prostorách radnice. 

 
RSVP: Registrujte se prosím zde 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se prosím obraťte na Lenku 
Dostálovou (tel.: 608 908 605, email:  accounts@britcham.cz) 
 
Další partneři akce 
 
 
 
 
   
 

 

http://www.britishchamber.cz/event-detail/British-Day-in-Olomouc-321/
mailto:accounts@britcham.cz


 

                                                                    

 
 
 
Program:   
 
Registrace: 8:30 hod 

 

Dopolední blok I. (9:00 - 10:30 hod): 

 

Úvod: Britská obchodní komora a Statutární město Olomouc 

Prezentace:  Britská obchodní komora, UKTI – Britské velvyslanectví, 

CzechInvest, KHK Olomouckého kraje 

Zastoupení CzechInvest v Londýně - konkrétní 

zkušenosti, aktuální situace 

Případové studie úspěšných firem na britském trhu 

 

Dopolední blok II. (10:50 - 12:30 hod): 

Prezentace:   Leaseplan - Operativní leasing jako partnerství 

Vodafone – Novinky v telekomunikacích pro firmy 

Problematika HR, personalistika v UK 

European Business Solutions - Asistence firmám 

vstupujícím na britský trh 

Business Angel - konkrétní zkušenosti - jak na to 

 

Oběd (12:30 - 13.15 hod) 

 

Odpolední blok I. (13:15 - 14:45 hod): 

Prezentace:  Podpora inovací ze strany CzechInvestu 

Představení UP v Olomouci, inovační centra, příklady 

efektivní spolupráce firem s UP v Olomouci 

Inovační strategie Olomouckého kraje jako nástroj růstu 

konkurenceschopnosti 

CMS - Příprava a proces vstupu zahraničního investora 

do vaší společnosti 

 

Odpolední blok II. (15:00 - 16:30 hod): 

Diskuze / kulatý stůl - jazykové dovednosti v technických oborech 

 

Slavnostní recepce (od 19:00 hod) 
 
 
Více informací na www.britishchamber.cz 


