EPPP (Európske partnerstvo pre verejné stratégie), SBA (Slovak Business Agency), Americká
obchodná komora (AmCham) a ich partneri Vás pozývajú na unikátne podujatie ktorého
cieľom je:
•
•
•
•

Stimulovať vzájomnú interakciu zástupcov verejnosti, malých a stredných podnikov s tvorcami
politík a upriamiť tak pozornosť na témy internetovej ekonomiky a inovácií
Demonštrovať záujem o internetovú ekonomiku na lokálnej úrovni
Zvýšiť povedomie účastníkov o užitočnosti digitálnych nástrojov a služieb digitálnej ekonomiky
Poskytnúť účastníkom možnosť bezprostredného kontaktu s technologickými spoločnosťami a tak
zvýšiť ich záujem o realizáciu podnikania v online priestore

9:30 - 10:00
REGISTRÁCIA
10:00 - 10:05
OFICIÁLNE OTVORENIE A PRIVÍTANIE
• Slovak Business Agency
10:05 - 12:00
POLITICKÁ ČASŤ
Úvodný prejav
• Rastislav Chovanec, štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva SR
Moderovaná diskusia
1. Budúcnosť inovatívnych a inteligentných
miest na Slovensku
• Miriam Letašiová (GR, Sekcia
podnikateľského prostredia a inovácií,
Ministerstvo hospodárstva SR)
2. Internetová ekonomika ako príležitosť pre
Slovensko
• Martina Slabejová (GR, Sekcia riadenia
informatizácie, Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu)
•

zástupcovia technologických
spoločností (Mastercard, Online Toro,
Uber)

12:00 - 13:00
OBED

13:00 - 14:45
TEMATICKÁ ČASŤ
13:00 - 13:35
PANEL I: Mastercard
• Inovatívne elektronické platby: Mýty,
fakty, výhody
• Aké benefity prináša terminalizácia a
online platby pre občanov, podnikateľov a
mestá?
• Aké sú súčasné vývojové tendencie a
trendy v segmente platieb?
13:35 - 14:10
PANEL II: Online Toro
• Ako využiť online priestor na podporu
rastového potenciálu podnikania?
• Ako využiť nástroje digitálneho
marketingu a zabezpečiť rast podniku?
• Aké sú najväčšie výhody digitálneho
marketingu?
14:10 - 14:45
PANEL III: Uber
• Príbeh spoločnosti Uber
• Prínosy zdieľanej ekonomiky pre ľudí a
mestá
• Korporátna komunikácia a marketingové
stratégie
14:45 - 15:00
ZÁVEREČNÉ SLOVO
15:00 - 17:00
OBČERSTVENIE A PRIESTOR PRE
INDIVIDUÁLNE DISKUSIE S PANELISTAMI V
“ZÓNE INOVÁCIÍ”

Vstup na podujatie je voľný, treba sa však vopred zaregistrovať. Registrácia je pre záujemcov
prístupná na stránke SBA: http://bit.ly/2nhAJ4k

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU:

