
Jméno a příjmení studenta Studijní skupina

Přednáška z cyklu Hosté / Skill-Port VŠEM

Jméno přednášejícího

Informace o přednášejícím (medailonek)

Název přednášky

        Projektor                                  Flipchart

Anotace přednášky

Návrh možných termínů (datum/čas)

Místo konání / způsob 
        Budova VŠEM (prezenčně)         Budova VŠEM (on-line přenos)          On-line (MS Teams)

Technické požadavky

Doplňující informace

Souhlas s pořízením a zveřejněním záznamu
        Ano                                          Ne

Přínos pro VŠEM / Studenty VŠEM

Přílohy (foto či video z akce, grafické podklady k propagaci)
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Jan Novák PEMBC0X

Karel Novotný

Karel Novotný p sobí 15 let ve vyšším managementu mezinárodní korporace XY. Zam uje se p edevším na zavád ní 
inovativních postup  v rámci výroby a prodeje produkt  dané zna ky. P edchozí zkušenosti v dané oblasti získával p edevším v 
zahrani ních firmách, kde zastával r zné pozice nap í  všemi úrovn mi managementu.

Inovace ve výrob  a prodeji produkt

V rámci p ednášky se dozvíte, kde erpat inspiraci p i vytvá ení nových trend  do výroby a prodeje zboží, jak tyto nové trendy 
ú inn  zavád t, i jak analyzovat jejich efektivitu. Pan Novotný se také pod lí o vlastní zkušenosti z praxe, b hem které se 
realizoval v r zných fázích zavád ní nových trend .

01.04.2021, od 17:00 hod; 20.04.2021, od 17:30 hod; 04.05.2021, od 17:00 hod.

✔

✔

✔

Studenti se dozví zajímavé informace z oblasti inovací a jejich zavád ní z pohledu odborníka z praxe, které mohou využít pro 
vlastní realizaci.

fotografie pana Novotného pro p ípravu grafické pozvánky

Pan Novotný nebude využívat vlastní PPT prezentaci, kdy si vysta í pouze s flipchartem.
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