PROJEKT: INFOSHARE - NEJVĚTŠÍ TECHNICKÁ
KONFERENCE V CEE REGIONU
VÝSTUPNÍ ZPRÁVA
Největší technická konference v regionu střední a východní Evropy se konala od pondělí 21.5. do
středy 23.5.2018 v prostorách Amber Expo, Gdańsk, Polsko. Budova prosperující společnosti se
rozkládala na velkém placu s několika obrovskými místnostmi. U info stánku nám předložili vstupenky
na poučnou přednášku s názvem HOW CAN STARTUPS ACCESS THE €3 BILLION OF EU GRANT FUNDS.
V anglickém jazyce se diskutovalo o třech fázích, do kterých se rozděluje proces pro získání finanční
podpory z grantů Evropské unie, o dodavatelích a distributorech, o důležitosti komunikace,
srozumitelnosti a správného vedení lidí i o digitálním marketingu. Mluvilo se o ideálním pracovním
kandidátovi, který má svojí práci dobře zorganizovanou, má snahu a sílu přesvědčit budoucího
zaměstnavatele, že to právě on se na tuto konkrétní pracovní pozici nejvíce hodí a motivaci
uskutečnit své vlastní plány.

Po přednášce jsme se mohly pohybovat po celém areálu. Zastavily jsme se u stánku společnosti Intel,
kde nám ukázali jejich inovativní technologie a moderní produkty, a protože nás celá oblast
Informačních technologií zajímá, vysvětlili nám i princip jejich softwarového vývoje. Navíc nám
vyložili, co jejich společnost od zaměstnance požaduje za schopnosti a jaké benefity na oplátku firma
Intel zaměstnanci nabízí.

V hale se shromáždili i společnosti na počátku svého vývoje a startupy, které nás také přilákaly ke
svým stánkům. Já osobně jsem se velmi inspirovala jejich aktivitami a obdivuji jejich podnikavost a
nadčasové nápady. U jednoho stánku jsme si procvičily znalosti v programování a naučili se několik
příkazů v – pro nás novém – programovacím jazyce JavaSkript.
Obě jsme získaly obchodní a pracovní vědomosti,
zkušenosti se začínajícím byznysem a opravdu hodně
jsme si procvičily anglický jazyk. Dostaly jsme
možnost rozšířit si obzory v obou IT a za to velmi
děkujeme Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání, který
náš třídenní vzdělávací zájezd do Polska finančně
podpořil.
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