
 

„Budoucnost už není, co bývala…. Nezačíná až zítra. Začala už dnes.“ 

 

POZVÁNKA 
Vážení přátelé, 

zveme vás na 10. inspirativní konferenci z cyklu „FRANCHISE DAY“, na celodenní odborné setkání věnované vývoji 
a budoucnosti retailu a franchisingu nazvané „PRO FUTURO“. Pořadateli jsou Český institut pro franchising 
a Franchise Club.  

PROČ? 
Pomůžeme vám nezaspat dobu, získáte přehled a budete krok napřed. 
Dozvíte se to podstatné, v detailech, s nadhledem a v souvislostech. 
Nováčkům otevíráme hlavy, ostatním okysličujeme mozky.  
 

Pomůžeme vám se z té zrychlující se budoucnosti nezbláznit… 
… a garantujeme vám, že se celý den nebudete ani chvíli nudit. 

 

Vlastníte nebo řídíte malou nebo velkou maloobchodní firmu nebo řetězec? Zajímá vás maloobchod, restaurace, 
fastfoody, bistra, prodejny, zdravé stravování nebo zprostředkování? Provozujete nebo plánujete provozovat 
maloobchodní koncept, značku či start-up?    

Zajímá vás, kam směřuje maloobchod nebo franchising a které trendy nejvíce udávají směr? Potřebujete se 
zorientovat, kam nasměrovat vaši firmu nebo osobně vás? Chcete ve vašem oboru i nadále „psát budoucnost“? 

Plánujete budovat rostoucí a udržitelnou síť poboček? Chcete expandovat do zahraničí? Hledáte nové prodejní 
kanály a techniky, třeba e-shop? Zajímá vás sdílené podnikání, digitální platformy P2P, aplikace do mobilu, 
autonomní mobilita etc.?   

Chcete nabízet konkurenceschopné franšízy, o které bude u partnerů trvalý zájem? Zajímá vás, které franšízy 
teď nejvíce „frčí“?   

 

FRANCHISE DAY (PRO FUTURO)   
inspirativní konference o směřování franchisingu a retailu 
KDY? Úterý 31. října 2017 od 9 do 16 hodin  
KDE? Konferenční sál OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4  
 

 

řečníci konference 
 



 

KDO? 

Během jediného dne vás téměř dvě desítky řečníků svěží a stručnou formou seznámí s trendy, výhledy, vizemi, 
nápady, inspiracemi, příležitostmi, koncepty, projekty, strategiemi a technologiemi.   

Setkáte se se zajímavými a úspěšnými lidmi, podnikatelskými osobnostmi a lídry, vizionáři, analytiky, zkušenými 
a dobře informovanými odborníky. S lidmi, kteří se dobře orientují v tom, co se děje a vidí dále do budoucna.  

Poznáte vizionáře a lídry, kteří se už dnes chovají tak, jak se většina ostatních bude chovat teprve zítra.  Seznámíte 
se s novými a zajímavými lidmi z vašeho oboru, získáte nové kontakty a oživíte a upevníte ty dřívější. 

CO? 

Pro stručnost uvádíme pouze STRUČNÝ PROGRAM s názvy příspěvků jednotlivých řečníků.  

Aktualizovaný a DETAILNÍ PROGRAM najdete na stránkce www.franchiseday.cz/cz/PROGRAM/KONFERENCE  

Jak bude vypadat maloobchod budoucnosti?  
Kam směřuje maloobchod? Čeká nás Retail 4.0 nebo spíše 0.8?  
Franchising 4.0: trendy a vize sdíleného podnikání v době digitální  
Vývoj a novinky v mezinárodním franchisingu  
Nebezpečné útesy ve vodách franchisingu  
Česko na hraně. V politice i ekonomice.  
Sklizeno definuje nové trendy a standardy maloobchodu, gastronomie i franšízingu  
Rychlé občerstvení zdravého životního stylu je na vzestupu  
Generace Y a Z: jako spotřebitelé, podnikatelé, franšízanti a manažeři  
Jak získat a udržet ve firmě zaměstnance z generace chytrých telefonů  
F&B trendy: Jak nejmladší generace ovlivňuje podmínky podnikání v gastronomii  
Jak elektrická́ a samořiditelná vozidla změní náš svět, byznys a osobní životy  
Jsme uprostřed digitální revoluce. Jsme na to připraveni?  
ZONKY. Lidé půjčují lidem … teď i podnikatelům. Jak to ale funguje?  
Sociální sítě – maloobchodní platforma na vzestupu  
Co umí (a neumí) vzájemné hodnocení pomocí pěti hvězdiček?  
Nová regulace osobních údajů (GDPR) změní více, než si myslíme  
Oksystem? Jsme GDPRready! 

 

CHCETE SE ZAREGISTROVAT? 

Snadno a rychle se zaregistrujete zde  [ KOUPIT VSTUP ]  nebo na našich stránkách www.franchiseday.cz  v sekci 
„Chci se zúčastnit jako … Návštěvník“ nebo nám pošlete e-mail na prihlasky@ifranchising.cz.    

Máte-li dotaz k programu, registraci, prezentování se nebo k průběhu akce, veškeré informace a podmínky účasti 
naleznete na www.franchiseday.cz. Nebo volejte na +420 603 578 035 nebo pište na konference@ifranchising.cz.  

Pořadatelem konference & expo Franchise Day PRO FUTURO je Český institut pro franchising (ČIFRA) - národní 
centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve franchisingu a v oborech 
s ním souvisejících (www.ifranchising.cz). Na přípravě programu spolupracujeme se členy Franchise Clubu, 
„klubem pro dialog a spolupráci ve franchisingu“, největší organizací v ČR zaměřenou na franšízing.  

Více se o nás dozvíte také na stránkách www.franchiseday.cz  Hodnocení minulého ročníku  

 
Těšíme se na vás. Jste vítáni! 

DR. JAROSLAV TAMCHYNA  
ředitel, Český institut pro franchising  
prezident, Franchise Club  
manažer, konference Franchise Day Prague 
GSM: +420 603 578 035 
e-mail: tamchyna@ifranchising.cz 
 

O zakladateli konference   
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