Týden podnikání 2015 v Česku přinesl rekordní návštěvnost
Tisková zpráva
Praha (24. listopadu 2015)  Největší událost na podporu podnikání v Česku
letos přilákala rekordní počet účastníků. Týden podnikání 2015 navštívilo 5300
lidí, kteří si vybrali ze 65 akcí po celé zemi. Jen na vrcholný Summit dorazilo
do Prahy 1700 zájemců, kteří si získali tipy od úspěšných českých i
zahraničních byznysmenů. Už na jaře proběhne další událost  Týden inovací
2016.
Již potřetí se letos konal v České republice 
Týden podnikání
, který přilákal
rekordních 5300 návštěvníků. Jedná se o součást celosvětové akce Global
Entrepreneurship Week, kterou v minulosti podpořily osobnosti jako Barack Obama,
Richard Branson či Snoop Dogg. V Česku Týden podnikání organizuje již třetím
rokem European Leadership and Academic Institute (
ELAI
) a letos proběhlo od 16.
do 22. listopadu 65 akcí na podporu a rozvoj byznysu. „Jsem rád, že proběhl již třetí
úspěšný Týden podnikání a zapojilo se do něj tolik organizací a jednotlivců, kterým
děkuji za důvěru a spolupráci,“ řekl výkonný ředitel ELAI Lukáš Sedláček.
Vrcholem byl pražský 
Summit Týdne podnikání: From Survivors to Winners
, který
19. listopadu přilákal 1700 účastníků. Čekalo je například 
20 workshopů
s
úspěšnými českými i zahraničními podnikateli, kteří dávali svoje rady jak rozjet
vlastní byznys. Proběhla i 
panelová diskuze
na téma potřeby státní podpory pro
rozvoj startupů za účasti hostů z Německa či Izraele. Na 
konferenci
vystoupil Juraj
Atlas z Liftago, Lubo Smid z STRV, Katarina Klinková za Staffino a Lucie Brešová ze
Skypicker. „Týden podnikání je unikátní akce pro nadějné podnikatele, která nemá v
Česku obdoby,“ zhodnotil Juraj Atlas. „My jsme také začínali v podstatě na koleně a
rady zkušenějších jsou k nezaplacení,“ dodala Lucie Brešová.
Na závěr Summitu pak proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže nejnadějnějších
českých startupů TOP10 Pitch Day Start it Up! 2015. Nejvíce hlasů od 
mezinárodní
jury
získala společnost TeskaLabs, druhá skončila firma Reservio, třetí pak Virtubio.
„Máme radost, že společnost Virtubio, kterou jsme vybrali jako Wild Card pro Start it
Up! Pitch Day 2015, se probojovala do TOP 3,“ připomněla Martina Jakl,
předsedkyně správní rady nadačního fondu Start it Up!
Třetí úspěšný Týden podnikání sice skončil, ale další událost se chystá už na jaře.
„Protože rozvoj podnikání a startupů jde ruku v ruce s inovacemi, tak jsme se v ELAI
rozhodli již na jaře roku 2016 realizovat Týden inovací. Je mi velkou ctí, že prvními
patrony této události se stali Taťána le Moigne, ředitelka české pobočky Google a
Martin Lukeš, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě

podnikohospodářské při VŠE,“ uvedl Lukáš Sedláček. „Inovace se snaží podporovat
veškeré vyspělé státy světa, protože díky nim přichází na svět nové produkty a
služby. Proto jsou důležité akce, během kterých jsou inovace diskutovány,
podporovány a oceňovány,“ dodal docent Martin Lukeš.
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