
                                                       

  
 

 

                    

 
 
 

Inovační koktejl České inovace a Inovátorů.cz vyráží do celé ČR  

Praha, 6. října 2014 – Česká inovace a Inovátoři.cz ve spolupráci s regionálními 
inovačními centry míchají Inovační koktejl pro města v ČR podle jejich chutí. Inspirativní, 
interaktivní inovační roadshow má ústřední téma – Jak se připravit na investora a 
„prodat“ svůj nápad. Inovátoři budou mít možnost získat souhrn potřebných informací 
pro svůj projekt během celého Inovačního koktejlu.  

Koktejl startuje v Pardubicích 16. října tohoto roku a poslední zastávkou bude Praha 18. listopadu 2014. 

Zúčastní se inovátoři – mezi nimi i účastníci minulých ročníků soutěže Česká inovace, fanoušci inovací, 

zástupci měst, místní podnikatelé, představitelé univerzit a partneři České inovace. 

Program roadshow se v různých městech liší. Nabídne prezentace formou nových metod přímo před 

investory, workshop zaměřený na práci se zjednodušeným podnikatelským záměrem (Lean Canvas) pod 

taktovkou Jana Veselého z Inovátorů.cz a mnoho dalšího. Základní a jednoduchou cestu k úspěchu 

mohou zájemci najít při networkingu určenému k rozvíjení a udržování osobních kontaktů s různými 

zajímavými lidmi a vzájemnému sdílení svých zkušeností a znalostí.  

Spojení zázemí, znalostí regionu, odborné kapacity inovačních center, České inovace a Inovátorů.cz, má 

jasnou vizi:  

1) inspirovat mladé lidi a podnikatele k uskutečnění jejich nápadů a rozvinutí jejich inovačních 

schopností, 

2) propojit aktivní lidi jak v regionu, tak napříč Českou republikou a podpořit rozvoj a prestiž 

inovačních center, 

3) nalézt zajímavé projekty do 4. ročníku soutěže Česká inovace 2014. 

Česká inovace pomáhá z Česka udělat prvoligového inovativního hráče ve světovém měřítku. Díky zázemí 

partnerů a spolupracujících organizací Česká inovace vytváří know-how, kterým podporuje realizaci 

zajímavých nápadů kohokoli v Česku. Prostřednictvím každoroční soutěže oslovuje a propojuje inovátory, 

kterým pomáhá realizovat jejich projekty. 

Inovátoři.cz organizují intenzivní akcelerační programy a networkingové akce pro inovátory. Hlavním 

cílem je podpořit a pomoci směrovat realizaci smysluplných inovací a zamezit tak plýtvání energií, časem, 

penězi a kreativním potenciálem. Své znalosti a zkušenosti předávají těm, kteří mají myšlenku a touhu 

vlastní realizace. Inovační koktejl připravují spolu s Velvyslanectvím Spojených států Amerických. 

Bližší informace na www.ceskainovace.cz nebo na www.inovatori.cz 

 

Kontakt pro média:  

Lukáš Policar 

Inovátoři.cz 

lukas.policar@inovatori.cz 
Mob +420 604 137 818  
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