
04.11.22 13:11 Říjnový newsletter od KCPP je tady!

https://mailchi.mp/0b4632c4f7e5/norov-newsletter-od-kcpp-je-tady-10163453 1/4

Listopadový newsletter KCPP
Vítáme vás v novém newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti
(KCPP), ve kterém jsme si pro vás připravili další inspirativní aktivity pro vás i
vaše studenty. Pojďme se tedy společně podívat na to, co nás v nadcházejících
týdnech čeká.

Inspirativní setkání s podnikateli 
David Holly

Ve středu 23. listopadu se odehraje další Inspirativní setkání s podnikateli. Na
Střední škole polytechnické Prostějov vystoupí David Holly, který mimo jiné
dlouhodobě působil coby marketingový manažer klubu SK Sigma Olomouc a
následně se osamostatnil a rozjel podnikání s firmou Flexi Interiéry. 

Pro vaše studenty tak jde o skvělou příležitost, jak se střetnout s úspěšnou
osobností v regionu a zeptat se jí na informace z praxe. Nejde o poslední
Inspirativní setkání – v následujících týdnech se budou konat další, o kterých
vás budeme včas informovat. 

Co jsou to Inspirativní setkání s podnikateli? 
V rámci série Inspirativní setkání s podnikateli představují úspěšní podnikatelé
svou cestu: od začátků podnikání přes překážky i úspěchy. Učitelé i žáci se
mohou zapojit s nimi do diskuze a dozvědět se zajímavé informace přímo od
nich. 
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Máte zájem zorganizovat Inspirativní setkání na vaší škole? Kontaktujte
nás na kcpp@mvso.cz.

UP Business Camp 
Konference

V sobotu 5. listopadu se uskuteční další ročník konference UP Business
Camp, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Půjde o zajímavou
akci určenou zejména těm, jež chtějí začít s podnikáním. Lidé z oboru v rámci
konference poskytnou cenné rady, které se dotknout jak napsání toho
nejlepšího podnikatelského záměru, tak investic pro start podnikání. 

Více informací o celé akce najdete na upbusinesscamp.cz.

Den otevřených dveří MVŠO 
Moravská vysoká škola Olomouc

MVŠO už pomalu leští kliky. V pondělí 19. prosince se totiž Moravská vysoká
škola Olomouc otevře veřejnosti. Ať už budou mít zájemci jakékoliv otázky na
studijní programy či cokoliv jiného, zaměstnanci MVŠO jim vše vysvětlí a
objasní.

V případě zájmu o individuální prohlídku můžete MVŠO kontaktovat. 

Studijní oddělení 
+420 724 444 365, +420 587 332 305 
studijni@mvso.cz
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Jak začít podnikat 
Seminář

Ve středu 9. listopadu se každý zájemce může připojit k online semináři o tom,
jak začít podnikat. Akci má pod taktovkou agentura CzechInvest. 

Na tento seminář mimo jiné navazuje další seminář, tentokrát o legislativě,
kterou je dobré při začátku podnikání znát. Více informací naleznete na
czechinvest.org.

Liga úspěšných a IBM Firma roku 
Melzer & Sensio

Vyšel další díl Ligy úspěšných firem z regionu, tentokrát o IT firmě Melzer,
respektive QI. O jakou společnost jde, co vyrábí a proč uspěla, se dozvíte zde. 

––– 

Společnost IBM vyhlašovala vítěze Firmy roku 2022 v Olomouckém kraji – a
uspěl startup Sensio, který se zabývá vývojem a provozováním informačních
systémů pro školství a výrobou hudebních nástrojů na 3D Tiskárně. Více zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kcpp@mvso.cz. 
– Tým KCPP
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