
O naše produkty je mezi 
zákazníky velký zájem

Daří se nám stále vytvářet 
úspěšné projekty

Chtějí pro nás pracovat 
výjimeční zaměstnanci

Staňte se předmětem touhy!



13. ročník konference o podnikovém řízení  
Business Navigation® Days s názvem 
Jak uspět v konkurenčním světě? Staňte se 
předmětem touhy!

26.―27. dubna 2018
Hotel Zámek Valeč  
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Tlak na výkon či 
efektivita nestačí. 
Pro úspěch 
a prosazení se na 
trhu musí zafungovat 
„chemie“. Magická 
chemie, která
promíchá racionalitu 
s emocemi, které se
promítnou do touhy
motivovaných 
pracovníků a partnerů
s podnikem 
spolupracovat 
a zákazníků kupovat 
jeho výrobky a služby.

Toužím v projektech 
spolupracovat 

se super partnery



Toužím mít úžasné 
zaměstnance, kteří přinášejí 

nové nápady

Toužím vyrábět i kupovat 
báječné věci

Toužím vyrábět skvělé 
produkty



      1.  den 26. 4. 2018 

8:00―9:00
Registrace

9:00―9:10 
Jan Hušek, výkonný ředitel a jednatel, 
INEKON SYSTEMS, zahájení konference 

9:10―9:30 
Václav Houser, ředitel pro koncepci 
a rozvoj, jednatel, INEKON SYSTEMS, 
„Kroky k naplnění touhy“ 

9:30―10:15 
Václav Novák, spoluzakladatel 
a senior managing partner, M.L. Moran, 
„Konkurenceschopnost versus touha“

10:15―11:00 
Fedor Ilyasov, manažer, PwC Česká republika, 
„Touha po jednoduchosti/touha po pořádku“ 

11:00―11:45 
Martin Jan Stránský, ředitel a neurolog, 
Poliklinika na Národní v Praze, 
„(Ne)staňte se předmětem touhy!“

12:00―13:00 
Společný oběd

13:15―13:30 
Předání prestižních cen Business Navigation®

13:30―14:15 
Jan Matúš, specialista pro plánování 
a kalkulace, Tawesco, „Jak se změnilo naše 
manažerské rozhodování?“ 

14:15―15:00
Michal Červenka, finanční ředitel, Kovárna VIVA,  
„Jak spolu souvisí touha a Balanced Scorecard?“ 

15:00―15:20 
Coffee break

15:20―15:50 
Zdeněk Souček, guru strategického řízení, 
Stratég Klub, „Jak vytvořit nadšení pro zvýšení 
konkurenceschopnosti podniku?“

15:50―16:20 
Lukáš Svoboda, finanční ředitel, Česká pošta, 
„Tableau – mocný nástroj k naplnění touhy“

16:20―16:50 
Vladimír Sirotek, ředitel rozvoje produktů 
a služeb, Dotykačka ČR, 
„Plavba gastronomií aneb splněné touhy 
obchodních manažerů“  

17:00―18:45 
Užijte si hotel Zámek Valeč (prohlídka zámku, 
wellness, sportovní aktivity podle vlastní volby)

19:00―20:00 
Večeře

Program konference
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20:15―21:00 
Křeslo pro hosta, Rudolf Ovčaří, průmyslník 
a investor, moderuje Jan Hušek

21:00 
Večerní program

      2.  den 27. 4. 2018 

7:30―8:15
Snídaně

8:30―9:00
Miloš Maryška, pedagog, Filip Procházka, 
student, Katedra informačních technologií FIS 
VŠE, „Výuka CPM na příkladu BNS“

9:00―9:30 
Andrea Sujová, vedoucí Katedry podnikového 
hospodářství, studenti, Dřevařská fakulta 
Technické univerzity ve Zvolenu, „Výuka BNS jako 
simulační hra“

9:30―10:00  
Iva Šubrtová, koučka a konzultantka 
strategického řízení, „Emoční inteligence při 
rozhodování“

10:00―10:20 
Coffee break

10:20―10:50 
Leoš Brabec, vedoucí controllingu, Mall Group, 
„Naplňování tužeb v e-commerce“

10:50―11:20 
Jan Bolek, finanční ředitel, Stavebniny DEK, 
„Po čem ještě toužíme po 10 letech s BNS?“

11:20―11:50 
Panelová diskuse s přednášejícími 

12:00―13:00 
Společný oběd a ukončení konference
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Seznam přednášejících

Martin Jan Stránský 
Poliklinika na 
Národní Praha, 
neurolog a ředitel 

Lukáš Svoboda
Česká pošta, 
finanční ředitel

Michal Červenka 
Kovárna VIVA,
finanční ředitel

Václav Novák 
M.L. Moran, 
spoluzakladatel 
a managing partner  

Jan Matúš 
Tawesco,
specialista pro 
plánování a kalkulace

Václav Houser 
INEKON SYSTEMS, 
ředitel pro koncepci 
a rozvoj, jednatel

Fedor Ilyasov 
PwC Česká republika,
manažer

Zdeněk Souček 
Stratég Klub, 
guru strategického 
řízení
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Andrea Sujová 
Dřevařská fakulta TU ve 
Zvolenu, ved. Katedry 
podnik. hospodářství

Jan Bolek
Stavebniny DEK,
finanční ředitel

Miloš Maryška 
Katedra informačních 
technologií FIS VŠE,
pedagog

Vladimír Sirotek
Dotykačka ČR,
ředitel rozvoje produktů 
a služeb

Leoš Brabec
Mall Group,
vedoucí controllingu

Iva Šubrtová
koučka a konzultantka 
strategického řízení
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Rudolf Ovčaří 
průmyslník a investor



Toužím dělat práci, která 
mě baví

Na BND se každým 
rokem sejde okolo 
100 top manažerů 
významných českých 
a slovenských firem 
a vysokoškolských 
pedagogů. 
Diskutují o situaci na 
trhu, z ní vyplývajících 
nárocích na nástroje 
podporující 
manažerská rozhod-
nutí a odhalují vlastní 
cesty ke zvýšení 
konkurenceschopnosti 
firem, které na trhu 
reprezentují.



Toužím po inovacích, které nás 
posunou dále

Toužím mít vynikající 
zákazníky

Toužím se setkávat s lidmi, 
kteří mě inspirují
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Těšit se můžete i na: 
Inspirativní setkání s lidmi, kteří ovlivní Vaše 
podnikání v příštích deseti letech.
Pohodový večer plný zábavy, dobrého 
pití a neformálních setkání s kolegy 
i novými přáteli.

Cílem Business Navigation® Days je...

 Zprostředkovat manažerům, pracovníkům controllingu a dalším firemním specialistům 
 aktuální informace z oblasti controllingu a podnikové navigace.

 Poskytnout každému prostor k formulaci svých představ o rolích manažerských 
 systémů v podnikovém řízení.

 Zajistit dostatek prostoru k diskusi s kolegy z jiných firem na téma 
 Business Navigation®.

 Umožnit vzájemné předání zkušeností s využitím MIS pro efektivní řízení 
 podniků v době po krizi.

1

2

3

4



12

Jak se přihlásit

Zaregistrovat se 
můžete na www.inekon-systems.cz

Účastnický poplatek činí 14 900 Kč 
+ 21% DPH.
V ceně je ubytování, strava, materiály ke konferenci, společenský 
večer a doprovodný program.



Kontakt
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INEKON SYSTEMS, s. r. o.
Dělnická 1324/9
170 00 Praha 7 – Holešovice

Bližší informace a organizace:
Ivana Bechná
Tel.: +420 222 990 062
E-mail: info@inekon-systems.cz

Registrace na:
www.inekon-systems.cz

Záštita

Partneři Mediální partner
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Posouváme Vás již 13 let
26.―27. dubna 2018
Hotel Zámek Valeč



www.inekon-systems.cz


