
Konference Startupka  
pro začínající podnikatele i fungující malé a střední firmy 

 
Chceme v Karviné uspořádat konferenci s názvem STARTUPKA s cílem podpořit malé a střední podnikání. 
Původně jsme měli akci pořádat ve spolupráci s městem, ale ti nás z projektu vyškrtli a chtějí si udělat 
konferenci na podzim. Pozvat chtějí zástupce z kraje nebo šéfa RESIDOMO, tento koncept se nám ale 
nelíbí, chceme proto akci udělat sami. 

 
Kdy? 18.4.2019 od 13:00 do 17:00 
Kde? Slezská univerzita 
Proč?  
Podnikatelé 

➔ zjistí, jak nakopnout svoje podnikání, kde získat peníze, informace i cenné rady. 
➔ získají rady, jak podnikat chytře a úspěšně v souladu s nejnovějšími trendy. 
➔ dozví se, jaké jsou hlavní chyby v digitálním marketingu. 
➔ potkají spoustu zajímavých lidí z Karviné a okolí, kterým mohou představit, co dělají, v čem podnikají. 

STARTUPka je ideální šancí pro síťování! 
 
Program: 
 

● Dotace na zaměstnance 
● Nejen marketing ve studentských týmech z Business Gate 
● Pomoc s rozvojem podnikání od MSIC (Moravskoslezské inovační centrum) 
● Jak na úspěšný Start Up? 
● Časté chyby v digitálním marketingu a jak by to vlastně mělo vypadat? 
● Chytrá myšlenka - chytrý kraj 
● Nebude chybět panelová diskuze se speakery a známými karvinskými podnikateli. 

 
Výstupy: 
- seminář o očekávané účasti 100 lidí 
- tisková zpráva, FB, web, pozvání pro novináře 
- videozáznam 
 
Propagace :  
sociálně sítě (reklama v messengeru), plakát na univerzitě, reklama na Seznamu a Googlu - bannery 
 
Tým:  
Zuzana Klusová (média a organizace, moderování), Petr Letocha (zajištění sálů a řečníků, nastavení 
kampaně), Michal Šoltys (pomoc při organizaci), Alena Klocová (pomoc při organizaci), Tomáš 
Chorzempa (pomoc při organizaci) 
 



 
Rozpočet: celkový 32 000 Kč 

Položka  cena za jednotku  cena celkem 

Pronájem sálu 6 hodin včetně 
techniky a obsluhy 

1 000 Kč á hodina  6000 Kč 

Catering - coffee break -  
bude zajištěn místními malými 
obchůdky v režijních cenách 
(Farma Domů, Zdraví v Ráji, 
Coolaczek) 

120 Kč na osobu   12 000 Kč 
 

Doprava a odměny řečníků  1000 Kč / osoba   6 000 Kč 

Propagace reklama na FB, 
Google, Seznam, plakáty 

8 000 Kč  8 000 Kč 

Celkem 32 000 Kč 
 
 


