První české setkání e-businessu
20. eBSN seminář
Inovace Business modelů prostřednictvím ICT
13 května, Francouzský Institut v Praze

Využíváte progresivní informační technologie, nebo o jejich nasazení teprve uvažujete? V každém případě
se jistě snažíte, aby vaše práce byla efektivní a firma konkurenceschopnou. Tento seminář je tedy pro vás!
Při zvyšování konkurenceschopnosti hraje klíčovou roli míra a kvalita integrace podniku do globálních
dodavatelsko odběratelských sítí, tedy jinými slovy to, zdali využívá osvědčené metody e-businessu.
Bohužel v případě evropských malých a středních podniků není potenciál těchto nových technologií stále
ještě optimálně využíván.
Tento pražský seminář stane se 20. ze seriálu eBSN. Soustředí se na presentaci konkrétních případových
studií využití ICT a eBusinessu prostřednictvím množství zajímavých příkladů z evropských malých a
středních podniků, čímž podnítí debatu o souvisejících problémech.

AGENDA OF THE WORKSHOP
v.23.04.2009

8h30

Registrace účastníků

9h00

Uvítací slovo, Bernard Boidin, ekonomický a obchodní rada, Francouzské
velvyslanectví v ČR

9h15 – 10h45

Panelová diskuse 1 moderovaná Danou Elefteriadou
Podpora eBusiness: vládní plány a příklady e-adoption
 Dana Eleftheriadou, DG Podnikaní a průmysl, Evropská komise: ICT pro
konkurenceschopnost a inovace
 Marian Piecha, vedoucí odboru podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky (tbc)
 Martin King Turner, ředitel národního B2B centra na Warwické univerzitě:
Zvyšování konkurenceschopnosti britských podniků prostřednictvím eBusiness –
nad rámec e-adoption
 Jan Julianus, Senior konzultant, Ministerstvo ekonomiky, Nizozemí & Hans
Shaffer, hlavní konzultant firmy Dialogic: The Netherland digital in connexion
program

10h45 – 11h15

Přestávka

11h15 – 12h45 Panelová diskuse 2 moderovaná Michelem Declunderem
Případové studie z výroby & business procesů
 Michel Declunder, Periscope: Přehled nejlepších postupů a metod používaných
evropskými malými a středními podniky v oblasti eBusinessu
 Andreas Fischer, PIN-SME: Přehled vývoje v oblasti eBusinesstools pro malé a
střední podniky
 Hans Shaffer, ředitel of Dialogic: Zkušenosti z Holandska - případová studie
z výroby.
 Jiří Polák, Předseda Sdružení pro informační společnost: Klíčové faktory při
rozhodování podniků o zavedení ICT
 Larsson: Osvědčené postupy s využitím ERP ve Skandinávii (tbc)
 Miguel de Sousa, ředitel Inovamais Portugal: ICT pro snadné ověření existence
práv k ochraně duševního vlastnictví.
12h45 – 13h45

Oběd

13h45 – 15h15

Panelová diskuse 3 moderovaná Alainem Ducassem
Případové studie z oblasti vztahů se zákazníky
 Alain Ducass, ředitel odděleni elektronické ekonomiky v Adetefu:
Nejlepší postupy v eMarketingu a eCommerce
 Falk Sceiding, UE-DG enterprise: Průvodce v eBusinessu pro malé a střední
podniky
 Benoît Rondeux, ředitel Quatuoru – Belgie: Jak nábytkářská firma zdvojnásobila
obrat, z jedné třetiny díky svým internetovým stránkám
 Nick Blenkam, from Severn Partnership – UK: Jak CRM software změnil business
procesy a produktivitu ICT inovací v oblasti geografie a inženýrské činnosti.
 Jarmila Bergerová, Ředitelka firmy Fractal: e-turistika pomohla ztrojnásobit
obrat bez zvýšení počtu zaměstnanců

15h15 – 15h30

Závěr
 Dana Elefteriadou, odděleni ICT pro konkurenceschopnost a inovace v DG
Podnikaní a průmysl, Evropská komise

PRAKTICKÉ INFORMACE

Vstup volný, podmínkou je však registrace na www.e-pme.eu a mailem doručené potvrzení o
registraci (do naplnění maximální kapacity 150 míst).
Simultánní tlumočení do angličtiny a češtiny.
Seminář proběhne v sále Kina 35
Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, 111 21, Praha 1
Doporučené hotely:
Hotel Meteor ****

80 €

Hotel Ibis ***

95 €

Hotel Century Old Town ****

115 €

www.hotel-meteor.cz; +420 224 192 559

www.accorhotels.com/fr/hotel-5477-ibis-praha-oldtown/index.shtml; +420 266 000 466
www.accorhotels.com/fr/hotel-3440-hotel-century-old-townprague/index.shtml ; +420 266 000 466

Dopravní dostupnost:



Metro C -Muzeum, případně metro A, B & B – Můstek (východ Václavské náměstí – Vodičkova).
Tramvaj 3, 14, 24, zastávky Vodičkova anebo Václavské náměstí. Tramvaj 4, 6, 10, 16, 22, 23, zastávka
Štěpánská

DALŠÍ INFORMACE
Navštivte stránku www.epme.eu, pište na contact@epme.eu nebo zavolejte na +33 670037489.

PARTNEŘI

České ICT asociace

Obchodní komory

Mediální partneři

Ve spolupráci s

