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28. května nás čeká třetí ze šesti stěžejních akcí Roku digitálního
podnikání 2019 – Služby 4.0 neboli digitalizace služeb v rámci kongresu
HOREKA 112 v Aquapalace Čestlice. Rádi bychom Vás na tuto
mimořádnou akci s účastí více jak 500 osob pozvali. Které cílové skupiny
zákazníků budou konkrétně pro Vás v budoucnu klíčové? Budou to
senioři, malé děti nebo domácí mazlíčci? Jak a kde Vaši zákazníci
vyhledávají služby a jaký je trend budoucnosti? Co zákazníci očekávají
od hotelů a restaurací? Mění se Vaše nabídka o krok napřed oproti
požadavkům a očekáváním zákazníka? Jste připraveni? Jediné, co je
jisté, je změna, a to směrem k digitalizaci.

BlueGhost.cz, s.r.o., CzechInvest,
FACEBOOK
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Seznam.cz, a.s., Economia, a.s.,
TRADE NEWS

Vyhlašovatel projektu RDP 2019

Přijďte se 28. května dozvědět něco nového. Buďte o krok napřed!

Těšíme se na Vás!
Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka AMSP ČR
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Vlastní (nedotační) projekt
AMSP ČR
Cílem je vzdělávání malých
a středních podniků
a živnostníků ve využívání
digitálních nástrojů
a moderních technologií
v jejich byznysu.
Buďte u toho!
Nestůjte stranou!
Registrace do projektu
ZDARMA

Jak se mění Váš zákazník?
Stanou se z kamenných prodejen pouze testovací prostory pro e-shopy?
Český maloobchod zažívá velkou vlnu digitalizace. Elektronické platební
metody a online marketing vedou v užívání moderních technologií
v segmentu maloobchodu, využívání platebních karet zvyšuje o 18 %
tržby oproti hotovosti. Nejvyšší nárůst tržeb zaznamenal prodej zboží
internetových obchodů a zásilkových služeb. Prodejci chápou, že bez
přizpůsobení svých webových stránek chytrým telefonům a bez profilů
na sociálních sítích nemohou dlouhodobě uspět, protože zákazník chce
řešit vše rychle, jednoduše a na zařízení, které má stále u sebe. Většina
obchodníků toto ví, a proto do digitalizace investuje. Menší obchodníci
a privátní značky se odlišují od velkých řetězců detailnější znalostí potřeb
a přání svých zákazníků, o kterých zpracovávají jejich data do většího
detailu. Velmi také záleží na rychlosti dodání zboží zákazníkovi – tato
zkušenost je mnohdy jedinou pro rozhodnutí zákazníka, kde nakoupí. Toto
jsou závěry nejnovějšího průzkumu a analýzy digitalizace maloobchodu
realizovaných AMSP ČR v rámci Roku digitálního podnikání 2019.

Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka AMSP ČR

Jaký byl digitální
duben 2019?
Workshop: JAK NASTARTOVAT E-MAIL MARKETING
V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ
Dne 11. 4. 2019 od 9:00 do 13:00 hod. se v AMSP ČR uskutečnil workshop
k témě: Jak nastartovat e-mail marketing v malé a střední firmě, který pro
naše firmy odpřednášela společnost Quanda International s. r. o.
Kapacita byla během dne naplněna. Pro vysoký zájem účastníků o tento
workshop jsme se rozhodli workshop zopakovat a to dne 16. 5. 2019 od 9:00
hod. do 13:00 hod., v AMSP ČR (AKCE AMSP ČR).

Seminář: DIGITALIZACE OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ VE
FIRMĚ
Dne 10. a 13. 4. 2019 se ve společnosti Cloudaper s. r. o., uskutečnil seminář
na téma: Digitalizace oběhu účetních dokladů ve firmě. Na semináři se
účastníci dozvěděli vše důležité o tom, jak převést nejen účetní doklady do
digitální podoby. Dále to, jak na jediné cloudové úložiště pohodlně ukládat
doklady naskenované, přijaté e-mailem nebo stažené z datové schránky
tak, abyste k nim měli zabezpečený přístup kdykoli a odkudkoli. Na semináři
budou zejména předvedeny možnosti automatického vyčítání údajů z
digitalizovaných dokladů, které zajistí umělá inteligence a které vám ušetří
spoustu cenného času.
Kapacita v obou termínech byla naplněna, proto budeme v blízké době
pravděpodobně seminář opakovat.

Jaký byl digitální
duben 2019?

Tisková konference k průzkumu OBCHOD A RETAIL 4.0
Dne 24. 4. 2019 se uskutečnila tisková konference ke zveřejnění výsledků
průzkumu v oblasti Obchodu a retailu 4.0. Výsledky průzkumu byly
zveřejněné a vyhodnocené před konferencí: DIGITALIZACE
MALOOBCHODU A JAK CHYTŘE NA NI, která se uskutečnila dne 25. 4. 2019
v MAKRO Akademii v Praze.
Výsledky:
 Metodologie kvantitativní části ZDE.
 Průzkum ke stažení ZDE.
 Analýza ke stažení ZDE.
 Aktualitu k průzkumu naleznete ZDE.
 Tisková zpráva ke stažení ZDE.
Mediální výstupy naleznete v části RDP 2019
v médiích.

HLAVNÍ KONFERENCE: DIGITALIZACE MALOOBCHODU
A JAK CHYTŘE NA NI
Dne 25. 4. 2019 se od 12:30 do 20:00 hod. uskutečnila naše další hlavní
konference (jedna ze šesti) k tématu: Obchod a retail 4.0 s názvem
DIGITALIZACE MALOOBCHODU A JAK CHYTŘE NA NI. Konference byla
organizovaná ve spolupráci s MAKRO ČR v prostorách MAKRO Akademie v
Praze Stodůlkách.
Začátkem dubna jsme na sociálních sítích vytvořili kampaň k obchodu 4.0,
kde jste měli možnost diskutovat na témata digitalizace
v maloobchodech, jak vypadá chytrá prodejna, co je chytrý regál, chytrá
cenovka a jaké interaktivní prvky využívají maloobchodníci ve svých
prodejnách a více.
Vyhlásili jsme pro Vás i soutěž a výzvu na Facebooku k doporučení firmy ke
které rádi opakovaně chodíte nakupovat, protože vás baví firemní
komunikace a přístup k zákazníkovi. Ať už se jedná o nové produkty,
věrnostní programy, slevové / sezonní akce, servis či reklamace. Vylosovali
jsme tři výherce, kteří od nás obdrželi vouchery do ALZA CZ
v hodnotě 500 Kč. Výhercům gratulujeme!

Zajímavým průvodním programem mimo hlavní přednáškové panely byli 3
praktické workshopy a miniveletrh řešení. Co všechno měli účastníci
možnost navštívit a o čem novém se dozvěděli? To si můžete přečíst
v aktuálním vydání Hospodářských novin z dne 30. dubna 2019 ZDE.
Zároveň nezapomeňte shlédnout i fotografie z akce ZDE. 😊
Ještě jednou děkujeme vystupujícím za jejich praktický přínos!

Jaký byl digitální
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SLUŽBY 4.0, co Vás čeká?

DIGITALIZACE SLUŽEB
V RÁMCI KONGRESU
HOREKA 112
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────
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────
Aquapalace Hotel
Prague ZDE
────
VÍCE INFORMACÍ
NALEZNETE ZDE.

Dne, 28. 5. 2019 se uskuteční naše další hlavní konference (jedna ze šesti) k
tématu: Služby 4.0. Konference je organizovaná ve spolupráci
s HOREKA 112 v Aquapalace Čestlice.
Náš blok programu k digitalizaci bude v zastoupení 3 generálních partnerů
(Mastercard, Seznam.cz a ČSOB) který se bude konat od 14:15 do 15:00
hod. Zároveň tu budeme mít svůj informační stánek Roku digitálního
podnikání 2019, kde budou mít zmínění partneři stánky po celou dobu
konference.
Kongres HOREKA 112 je jedinečným místem, kde se setkávají majitelé
a manažeři restaurací, hotelů a penzionů z různých koutů země. Přijíždějí,
aby se dozvěděli, co je v oboru nového, inspirovali se odborným
programem a vyměnili si zkušenosti s kolegy.
Program kongresového dne naleznete ZDE.

Speciální rubrika k tématu
SLUŽBY 4.0

Digitalizace se dotýká všech odvětví. I služby na ni
musí reagovat.
Jan Ševčík je zakladatelem brněnské firmy SNADNEE, která od klasického
vývoje přešla až k návrhu digitalizace celých firem. Takto se jim podařilo
zlepšit ziskovost mnoha firem i celých odvětví. Proč na digitalizaci není
nikdy pozdě a jak z ní vytěžit maximum, se dozvíte v následujícím
rozhovoru.
Jak se z programátorů stanou experti na digitalizaci firem?
Byl to velmi přirozený a stabilní vývoj. Hodně našich zákazníků za námi
chodilo s požadavkem na drobné programátorské práce a aplikace.
Postupně však řešení nabývala na velikosti a majitelé od nás více a více
žádali robustní aplikace řídící důležité byznys aspekty jejich podnikání.
Řekli jsme si, že když na tento trh vstoupíme, tak to uděláme poctivě za
použití nejnovějších dostupných technologií. S celým tímto vývojem se
také zvýšil tlak na zajištění kvalitní podpory a servisu, kterému jsme museli
čelit. Věděli jsme, že nechceme jen vyvinout aplikaci a odejít, ale být
podporou po celou dobu projektu. Proto jsme nyní tam, kde jsme
a klienti nám svěřují do rukou celé firmy.

SLUŽBY 4.0
Digitální inovace

Jan Ševčík, rozhovor

Co pro Vás znamená spojení “digitální firma”?
To je velmi široký pojem. Obecně se za digitální firmu může považovat
kdokoliv, kdo většinu svých činností zpracovává a řídí v nějaké aplikaci
nebo systému. Většina firem, se kterými se setkáváme používá jednu
nebo dvě aplikace například pro správu kontaktů nebo přiřazování
projektů. Neumějí však tato data propojovat, analyzovat nebo
automatizovat. Mají je tedy sice digitálně, ale zdaleka nevyužívají
potenciál a hlavní důvody proč takovou digitalizaci dělat. Skutečně
pomoci s tím tedy dokážeme až ve chvíli, kdy známe firmu jako celek
a můžeme jednotlivá řešení mezi sebou propojit.
Na jakém nejzajímavějším projektu jste pracovali?
To je samozřejmě velmi subjektivní, ale například aplikace MyDentLab,
která zjednodušuje komunikaci mezi zubní laboratoří a lékařem je pro náš
tým velkým úspěchem. S klientem jsme zjistili, že tento problém má
mnoho dalších laboratoří a nabízíme ji proto široké veřejnosti. Stovky
laboratoří po celém světě ji každý den prověřují, což nás dostalo mezi
nejvýznamnější hráče na tomto trhu. Pro technický tým je to skvělá
vizitka, protože dokáže spravovat aplikaci, která je veřejná a kde se
žádná chyba neodpouští. Designéři zase mají okamžitou zpětnou vazbu.
Využití těchto zkušeností ve vývoji klasických firemních aplikací považuji
za naši velkou výhodu.
Vyvíjet vlastní aplikaci pro řízení byznysu se zejména menším podnikům
zdá jako velmi nákladné. Jak se jim peníze vrátí?
Vždy to lze jednoduše spočítat. Většina automatizace procesů šetří čas
konkrétním zaměstnancům, takže se ihned nabízí úspora na lidských
zdrojích. Ještě důležitější však je, že se takový zaměstnanec může
věnovat práci s větší přidanou hodnotou a vydělat tak firmě mnohem
více peněz než na předchozí činnosti. Například přepisování čísel do
ekonomického softwaru nepřinese firmě tolik užitku jako získání nového
zákazníka. Jakmile se k tomu připočítají i náklady na dovolené, nemoci
a další, na první pohled skryté náklady, tak to vždycky vyjde ve prospěch
“počítačů”. Lidé se díky tomu mohou více soustředit na práce, ve
kterých je počítače možná nikdy nenahradí – třeba v komunikaci s lidmi
nebo marketingu.
Máte zkušenosti s digitalizací služeb? Jdou vůbec tyto dvě slova
dohromady?
Ziskovost podnikání je zásadním tématem bez ohledu na obor nebo typ
byznysu. U služeb lze navíc digitalizací zlepšit velmi důležitý aspekt –
zákaznickou zkušenost. Pokud vaši zákazníci mohou mít všechny
informace ve správný čas a na správném místě, tak jim spoříte čas, za
který jsou ochotni zaplatit a přidáváte pohodlí, které u konkurence
nenajdou. Už jen jednoduchý rezervační systém ušetří hodně času
na obou stranách.

SLUŽBY 4.0
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Vy přesně víte, kdy zákazník přijde a ideálně i kolik u vás utratí. Zákazník
ví, že na něj budete mít čas, může zaplatit pohodlně kartou online
a o nic se nestarat. To je však úplný začátek. Peníze lze hlavně uspořit při
následné automatizaci těchto procesů, jejich vylepšování a analyzování.
Pro švýcarského výrobce závodních simulátorů jsme takto postavili celou
digitální firmu, která řeší vše od výroby až po dodání zboží zákazníkům.
Jak může malý a střední podnik začít s digitalizací?
Na začátek vám stačí 20 minut času. Nakreslete si jednoduchý diagram
se všemi činnostmi ve firmě. Označte si v něm modře ty, které se stále
opakují, žlutě ty, které jsou nejvíce problémové a zeleně ty, které
vydělávají nejvíce peněz. Jakmile se vám barvy začnou protínat, tak
máte kandidáta na významné zlepšení firmy. Pak už je důležité jen oslovit
správné experty a najít vhodné řešení na míru.

Odpověděl
Jan Ševčík
CEO SNADNEE
SNADNEE

Představujeme myFox - chytrou aplikaci pro salony
a služby
Nikoho asi nepřekvapí, že trendem dnešní doby je stále větší digitalizace
služeb. Téměř vše je dnes nějakým způsobem „online“, většina lidí denně
používá chytré telefony, mají své profily na sociálních sítích, nakupují
v e-shopech a běžně používají k práci internet.
Je překvapivé, že v takové situaci stále většina kadeřnických,
kosmetických a jiných obdobných salonů, funguje „papírově“.
Představte si, že si pro svůj salon pořídíte chytrého pomocníka, který
vašim klientkám umožní pohodlný a moderní způsob rezervací z webové
stránky nebo přímo z vašeho Facebookového profilu. Zjistěte o chytré
aplikaci myFox více ZDE.
ZDROJ
Ondřej Bendl, CEO
Fox Cloud s.r.o.
www.myfox.cz
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8 klíčových důvodů, proč začít s e-mail marketingem

SLUŽBY 4.0

8 klíčových důvodů proč začít s e-mail marketingem přináší celou řadu
zajímavých srovnání a výsledků průzkumů. Zjistíte, proč má i dnes e-mail
své nenahraditelné místo mezi online nástroji a proč e-mail marketing
funguje.
Kompletní návod naleznete ZDE.

Digitální inovace

ZDROJ
Jan Spáčil
Quanda International s.r.o.
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Marketing a HR na sociálních sítích: Jak to jde dohromady?
V praxi se často setkáváme s tím, že firmy mají aktivní stránky na
sociálních sítích, ale využívají je pouze ke klasickému marketingu, tedy
k oslovování potenciálních zákazníků. Ve chvíli, kdy se společnost
rozhodne, že tu začne budovat i HR marketing (personální marketing)
a značku zaměstnavatele, vzniká nezřídka neochota marketingového
oddělení s touto komunikací vůbec začít. Co s tím a jak z toho vytěžit na
obou stranách maximum? To se dozvíte v článku od společnosti
Performia ZDE.
ZDROJ
Performia, spol. s r.o.

Jak malá česká firma využila sociální síť Facebook ke svým
kampaním
V aktuálním čísle Trade News jsme vás seznámili s tím, na co byste měli
myslet při měření efektivity marketingu (nejen) online. Správně zvolené
marketingové metriky mohou významně ovlivnit úspěch a finanční
efektivitu vašich kampaní. Nejlépe ovšem fungují příklady z praxe. Zeptali
jsme se tedy jedné malé české firmy, jak na to:
„Nejcennější metrikou, kterou měříme, jsou tržby a ROI. Sociální média
nejsou žádnou výjimkou, účelem každé kampaně je především přinést
konverze. Ostatní metriky považuji spíše za bonus,” říká Štěpán Zub,
marketingový ředitel firmy Mixit, jehož müsli je oblíbené nejen v Česku,
ale například i v Polsku a na Slovensku.
Přečtěte si více o tom, jak Mixit využila sociální síť Facebook ke svým
kampaním.
ZDROJ
Facebook

Jak se připravit na Společnost 4.0 v sektoru služeb
Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni spolu s Vysokou
školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích jsou řešiteli
projektu TAČR TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných
služeb na podmínky Společnosti 4.0, s hlavním cílem vytvořit metodiku
pro včasnou a efektivní adaptaci malých a středních podniků na
podmínky Společnosti 4.0. V rámci projektu se uskuteční workshopy, na
nichž se budou moci účastníci seznámit s průběhem a výsledky projektu
a poskytnout nám podněty k další práci.
Pokud byste měli zájem získat další informace o projektu, zašlete nám
e-mail na: vacekj@kpm.zcu.cz
ZDROJ
prof. Lilia Dvořáková
doc. Jiří Vacek
FEK ZČU

Marketingový plán: co musíte udělat před spuštěním první
on-line reklamy
On-line reklama by měla stát až na vrcholu pyramidy, jejíž základ tvoří
alespoň stručný byznys plán. Nosným stavebním prvkem je pak
marketingový plán, který by měl zohledňovat co nejvíc faktorů
potřebných k vlastnímu nastavení propagace. Trochu větším hazardem
s rozpočtem na reklamu je, pokud ji naopak opřete jen o pilíře
nahodilých domněnek. Jak postupovat, aby měly vaše propagační
aktivity větší šance plnit své cíle? Naleznete v blogu ZDE.
ZDROJ
Jiří Hochmamn, marketingový ředitel
BlueGhost.cz, s.r.o.

Na rozjezd restaurace často stačí méně, než si podnikatelé
myslí
Podnikatelé často počítají s počáteční investicí na rozjezd restaurace
kolem pěti milionů korun. „Ze zkušeností víme, že stačí mnohem méně.
Kromě investičních úvěrů navíc může být jako alternativa na vybavení
gastro podniku použit například leasing,“ říká manažer segmentu pro
firemní klienty ČSOB Jan Figlovský. „ČSOB patří k nejaktivnějším bankám
v oblasti financování restauračních zařízení a díky široké síti firemních
bankéřů je schopna zhodnotit i lokální potenciál jednotlivých provozoven
a nabídnout financování na míru.“ Celý článek naleznete ZDE.
ZDROJ
Jaroslav Bukovský
ČSOB
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Co dalšího nás čeká
v květnu 2019?

Co dalšího nás čeká
v květnu 2019?

Seminář: DIGITALIZACE V PROFESÍCH ÚČETNÍCH, ANALYTIKŮ,
PERSONALISTŮ A MAJITELŮ FIREM
Cílem semináře je seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje
digitalizace v profesích účetních, analytiků, personálních oddělení
podniků, majitelů firem a dalších. Zaměřen je na různé možnosti ulehčení
práce podnikatelů pomocí chytrých aplikací, automatizací rutinních
operací a další možnosti i v zpracování účetních dat a současně
předpokládaný další vývoj v této oblasti.




DATUM: 14. 5. 2019
ČAS: 9:00 – 13:00
MÍSTO: AMSP ČR, Praha

Cílová skupina: účetní, mzdoví účetní, personalisté, majitelé společností,
ekonomové, auditoři, pracovníci finančních a ekonomických úseků.
Reference z předcházejícího semináře naleznete ZDE.

POZVÁNKA
ZDE

Workshop: II. JAK NASTARTOVAT E-MAIL MARKETING V MALÉ
A STŘEDNÍ FIRMĚ
Čím menší tým máte, tím chytřeji a efektivněji je potřeba nakládat s tím,
co máte k dispozici. E-mail marketing se dá dělat efektivně,
automatizovaně a bez vynakládání obrovského úsilí, které si mohou
dovolit jen velké firmy. Aby fungoval, je potřeba znát úspěšné akce a to,
co funguje.
NAČERPEJTE INSPIRACI, NÁPADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V OBLASTI
E-MAIL MARKETINGU. UŠETŘETE SI NEKONEČNÉ HODINY VLASTNÍCH
POKUSŮ A OMYLŮ A PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES NA WORKSHOP „JAK
NASTARTOVAT E-MAIL MARKETING V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ´´.




DATUM: 16. 5. 2019
ČAS: 9:00 – 13:00
MÍSTO: AMSP ČR, Praha

POZVÁNKA
ZDE

Workshop: DIGITÁLNÍ VÝROBA – SBĚR DAT VE VÝROBĚ JAKO
ZÁKLAD PRO MODERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY 4.0
Přemýšlíte, jak zefektivnit vykazování, kalkulace a vyhodnocení výrobních
zakázek? Potýkáte se ve výrobě s papíry, na které pracovníci vypisují
s nedostatečnou mírou přesnosti? Luštíte čísla, přepisujete je do XLS nebo
ručně opisujete doklady do účetnictví/skladového systému a informace
z výroby pro rozhodování máte s prodlevou dnů v horším případě týdnů
a chcete to změnit? Uvažujete o zavedení principů Průmyslu 4.0?

Co dalšího nás čeká
v květnu 2019?

Zažijte diskusi o problematice sledování a vyhodnocení výroby
možnostech a principech sběru dat ve výrobě a odvádění práce ve
výrobě s firmami, které se touto problematikou aktuálně zabývají a také
s profesionály, kteří již 15 let zavádí digitalizaci do malých a středních
výrobních firem.
Inspirujete se praktickými zkušenosti se zaváděním sběru dat ve výrobě,
řízením materiálového hospodářství, podporou nákupu a řízením
výrobních zakázek.




DATUM: 21. 5. 2019
ČAS: 9:00 – 13:00
MÍSTO: AMSP ČR, Praha

POZVÁNKA
ZDE

Workshop: DIGITALIZACÍ VPŘED!
Dnešní uspěchaná doba na nás klade čím dál vyšší nároky. Musíme
pracovat na maximum a přesto to někdy nestačí. Proto používáme řadu
technologií a nástrojů, které nám pomáhají využít náš čas na maximum a
zefektivnit naši práci. Efektivita totiž hraje rozhodující roli, zda budeme
úspěšní, či nikoliv. V naší přednášce se dozvíte, jak můžete s digitalizací
ihned začít a usnadnit si tak nejen profesní, ale i běžný život.




DATUM: 21. 5. 2019
ČAS: 16:00 – 20:00
MÍSTO: Pracovna ŽENY s.r.o. Teplice

POZVÁNKA
ZDE

Seminář: SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Obsahem semináře bude to, jak správně založit stránku nebo profil –
rozdíly, sponzorované příspěvky – jak na ně?, budujeme komunitu – více
o Skupinách, jak zvýšit organický dosah, pravidla pro pořádání soutěží na
Facebooku, Tvorba obsahu, Měření a vyhodnocení účinnosti a mnohem
více.




DATUM: 22. 5. 2019
ČAS: 17:00 – 21:00
MÍSTO: Pracovna ŽENY s.r.o. Plzeň

POZVÁNKA
ZDE

Seminář: Služby 4.0 se Seznamem.cz
Dne 23. 5. 2019 od 9:00 do 13:00 hod. se v AMSP ČR uskuteční půldenní
seminář společnosti Seznam.cz na téma Služby 4.0. Na obsahu
a pozvánce tohoto semináře aktuálně pracujeme.
Pokud byste měli zájem získat pozvánku přednostně, v okamžiku
spuštění registrace, napište nám na e-mail domanikova@amsp.cz
a zajistěte si své místo mezi prvními.

TISKOVÁ KONFERENCE k medializaci výsledků průzkumu
Služby 4.0 a Analýza služeb
Tisková konference se předpokládá těsně před konáním hlavní
konference Služby 4.0 (předběžně 27.5.2019 od 10 h v prostorách
AMSP ČR – bude upřesněno).

Co jsme tenhle měsíc vyzkoušeli digitálního v AMSP ČR?
Již po druhé jste měli možnost u nás vyzkoušet rychlé odbavení při
registraci, dokonce odbavení na objednávku. Na konferencí k obchodu
a retailu 4.0 v Makro Akademii jsme opět spolupracovali s firmou Entrydo,
která se spolehlivě postarala o Vaše pohodlné odbavení bez čekání. Vše
fungovalo v klidu, bez problémů a okamžitě.
A to nás prostě baví! 😉
Ing. Ivana Domaníková
Projektová manažerka
AMSP ČR

Co dalšího nás čeká
v květnu 2019?

Rubrika partnerů
a podporovatelů RDP 2019
Smart financování vozů
Volkswagen Financial Services poskytuje profesionální služby v oblasti
firemních vozů. Nemyslíme tím jen samotnou mobilitu, ale i celý rozsah
souvisejících služeb. Nabízíme nápaditá řešení, která reflektují Vaše přání
a potřeby. Za vozový park s námi neutratíte víc než je třeba, protože
Vám doporučíme ideální skladbu flotily, finanční produkt i přidružené
služby. Nalezneme vhodnou akční nabídku, která umožní ještě výrazněji
snížit Vaše provozní náklady. Využít můžete i aktuální zvýhodnění až 25
000 Kč na model ŠKODA Octavia 1.6 TDI při pronájmu na dva a více let.
S našimi zkušenostmi si můžete být jisti, že na nic důležitého
nezapomenete. A každý rok Vám zoptimalizujeme náklady na vozový
park. V případě, že budete mít smluvně nastaven nájezd, který
nevyužijete, navrhneme Vám snížení měsíční splátky, anebo přímo
doporučíme vhodnou úpravu smlouvy, ať už její prodloužení nebo změnu
nájezdu. Rádi poneseme zodpovědnost za Vaše rozhodnutí.
Více naleznete ZDE.
ZDROJ
Jan Pařízek, ředitel fleetového prodeje a remarketingu
Volkswagen Financial Services

OneSoft Connect přechází do cloudu ORACLE
Aplikace OneSoft Connect, která se s úspěchem nasazuje na celou řadu
řešení, např. pro evidenci kontaktů a firem, hlídání zakázek, smluv nebo
firemního majetku apod., jak u malých a středních firem, tak
i u jednotlivých živnostníků, udělala další krok pro zlepšení fungování pro
své zákazníky. Od nynějška je aplikace poskytována v cloudu ORACLE.
Tímto krokem se zvyšuje nejen dostupnost aplikace, ale také její
bezpečnost, protože se jedná o přesun do jedněch z nejmodernějších
datových center vůbec. Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
Václav Khin
OneSoft Connect

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

Topíte.cz digitalizuje řemeslo
Jako první v České republice společnost Topíte.cz kombinuje poctivou
řemeslnou práci a moderní digitální technologie. Přečtěte si následující
článek o dvou unikátních nástrojích, které Topíte.cz připravilo svým
klientům. Nyní je objednání nového topného zdroje nebo klimatizace
výrazně jednodušší a rychlejší než v minulosti. Detalní položkový rozpočet
dostanete během několika vteřin do e-mailu. Navíc si lze objednat roční
prohlídku tepelného čerpadla nebo plynového kotle on-line, přes
internet bez nutnosti někam volat nebo psát. Sami si zvolíte datum a čas
prohlídky a dokonce můžete ušetřit na dopravě, pokud si zvolíte termín,
kdy je technik někde poblíž. Spolehlivý a stabilní partner v oblasti
vytápění na trhu doposud citelně chyběl. Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
Daniel Helcl, zakladatel,
Topíte.cz s.r.o.

VŠE o ... chytrých regálech s reklamními video rámečky
a digitálními cenovkami
Chytré technologie jakoby mávnutím proutku mění svět kolem nás.
Obvykle vítáme ty z nich, které jsou uživatelsky příjemné a jednoduché
na ovládání. Nadšeně pak vítáme technologické vychytávky, které nás
pobaví či dokáží ušetřit naši peněženku. Ano, vážení zákazníci, přichází
éra reklamy v podobě sympatických video rámečků na okraji regálů
a digitálních cenovek. Obě technologické novinky mají potenciál změnit
naše chování jako zákazníků a snad i proměnit nakupování
v kamenných obchodech v mnohem příjemnější zážitek, než tomu bylo
dosud. Celý článek naleznete ZDE.
ZDROJ
PhDr. Ladislava Knihová, MBA
Vysoká škola finanční a správní, a.s.

BENEKIT přináší rychlý přehled
BENEKIT spolehlivě zajistí správu a přesné plnění bonusů dle uzavřených
podmínek, které jste si dojednali u svých dodavatelů a partnerů. Jedná
se o skvělý nástroj pro hodnocení vlastních obchodníků. Jeho
implementace je velmi rychlá, snadná a nevyžaduje dlouhé zaškolování.
Někdy v samozřejmých věcech, naše řešení BENEKIT již vícekrát dokázal
přinést velké i malé úspory. Více informací naleznete ZDE.
ZDROJ
Patricia Jakešová
Senior Business Manager
U&SLUNO a.s.

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy má nové,
velmi moderní výukové centrum
Vzhledem k potřebě a zkvalitnění odborného výcviku žáků stavebních
oborů vzdělání zedník, klempíř, pokrývač, tesař a kominík v segmentu
modulových zdících systémů a dřevodomků vznikla myšlenka
vybudování Multifunkčního prostoru pro odborný výcvik (Polygon). V
areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové
organizace, bylo slavnostně otevřeno nové, velmi moderní výukové
centrum s názvem Multifunkční prostor pro odborný výcvik na výuku
modulových zdících systémů. Celý článek naleznete ZDE.
ZDROJ
Mgr. Knapil Miloslav, zástupce ředitele
SŠSŘ Brno - Bosonohy

Aktuality a vzdělávání,
které Vás budou bavit!

RDP 2019 v médiích
RDP 2019 v médiích
Profit.cz: Jak vypadá chytrá prodejna prozradí konference
AMSP ČR 25. 4. 2019 v Praze
I na tuto otázku odpoví podnikatelům konference Digitalizace
maloobchodu a jak chytře na ni, která se uskuteční poslední dubnový
čtvrtek v sídle Makro akademie v Praze 5 pod záštitou Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Celý článek naleznete
ZDE.

iHned.cz: Digitalizace pro maloobchody je nevyhnutelná.
Z kamenných obchodů se stanou showroomy, tvrdí AMSP ČR
Většina obchodníků se připravuje na digitalizaci svého podnikání
a považuje ji za hlavní trend, kterému se v nejbližší době nevyhnou a
který bude stále více ovlivňovat jejich konkurenceschopnost. Celý
článek naleznete ZDE.

BusinessInfo.cz: Český obchod se bez digitalizace neobejde,
uvádí AMSP ČR na základně nezávislého průzkumu
Bez digitalizace budou malé firmy stále výrazněji zaostávat za
konkurencí. Na změnu, kterou do byznysu přináší digitální revoluce, se
musejí podle AMSP ČR tuzemští podnikatelé připravit co nejdříve. Celý
článek naleznete ZDE.

b2b-nn.com: Průzkum AMSP ČR: Češi vidí e-shop jako základ
chytré prodejny
Čeští podnikatelé si pod pojmem chytrá prodejna představují především
provozování e-shopu či obecně využití chytrých technologií. Vyplývá to z
průzkumu pro Rok digitálního podnikání 2019. Celý článek naleznete ZDE.

Inzertní reklama v časopise HOREKA (RDP 2019, Služby 4.0)

Hospodářské noviny: RETAIL BUDOUCNOSTI: VIRTUÁLNÍ
MÓDA I OBCHODY BEZ POKLADEN
Některé módní značky dnes prodávají kolekce, které v tu chvíli existují jen
v digitální podobě. Díky tomu je možná personalizace modelů a firmy tak
zároveň získají lepší odhad, kolik oblečení mají vyrobit. Celý článek
naleznete ZDE.

Perspektivy kvality: Malým firmám ujíždí digitální vlak,
AMSP ČR proto zahajuje mohutnou osvětu
Rozhovor s generální ředitelkou AMSP ČR, s paní Evou Svobodovou, MBA
naleznete v článku 1 ZDE a v pokračování článku 2 ZDE.

Trade news: Inzertní reklamu RDP 2019 v Magazínu Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR naleznete ZDE. Dále pozvánku na
konferenci k obchodu a retailu 4.0, k službám 4.0 a rozhovor se
společností FACEBOOK naleznete ZDE. Celé číslo magazínu naleznete
ZDE.

Roklen 24: Agentura BlueGhost je partnerem Roku digitálního
podnikání 2019
Rok digitálního podnikání 2019 si klade za cíl pomáhat firmám
jednoduše, srozumitelně a prakticky vyhledávat, zavádět a realizovat
digitální inovace. Jsme proto rádi, že máme díky spolupráci s vývojáři z
BlueGhost přehledný web, kde lze snadno vyhledat všechny události
zahrnující vzdělávací aktivity, konference a představení nových
technologií,” uvedla Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR. Celý článek naleznete ZDE.

Ihned.cz
Retail budoucnosti: Virtuální móda i obchody bez pokladen.
Maloobchod klesá, rostou jen firmy, které umí pracovat s daty a IT. Celý
článek naleznete ZDE.

Roklen 24: Češi vidí e-shop jako základ chytré prodejny
S moderními technologiemi si naprostá většina obchodníků spojuje
především využití elektronických platebních metod. Z průzkumu nadále
vyplývá, že 13 procent dotázaných upozorňuje na nutnost obecné
automatizace a digitalizace. Webové stránky přizpůsobené chytrým
telefonům možná překvapivě provozuje jen 57 procent obchodníků.
Celý článek naleznete ZDE.

RDP 2019 v médiích

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Partneři RDP 2019

Podporovatelé
Tvůrčí dílna obchodních dovedností, U&sluno a.s., CE-PA spol. s.r.o.,
PERFORMIA, spol. s r.o., Asociace pro komunikační nástroje a internet
věcí, z.s., HAHN Automation, s.r.o., Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.,
Retailys.com s.r.o., Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek,
Jihočeská hospodářská komora, Entrydo s.r.o., ILA s.r.o., CORTIS
Consulting s.r.o., Trivi a. s., Vltava Labe Media a.s, CzechInno,
DigiKoalice, CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., Jan Kozumplík, Dexta,
s.r.o., Buldok Marketing s.r.o., Moore Stephens s.r.o., DC VISION, s.r.o.,
Nadace ZET profesora Milana Zeleného, FLOWBOX s.r.o., SNADNEE,
SKOUMAL s.r.o., FutLab (Byznyslab s.r.o.), ADVIS Marketing s.r.o.,
Algotech, a.s., Obchodní úspěch, SmartEdu s.r.o., Jihočeský
vědeckotechnický
park,
a.s.,
UVM
interactive
s.r.o.,
České
radiokomunikace.

Univerzitní a středoškolská
platforma
UNIVERZITNÍ PLATFORMA: Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta
ekonomická, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci,
Vysoká škola finanční a správní, a.s., České vysoké učení technické Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Vysoká škola ekonomická
v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská
fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě,
Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova v
Praze, MICEP.
STŘEDOŠKOLSKÁ PLATFORMA: Střední průmyslová škola kamenická
a sochařská, Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Střední
škola Kateřinky – Liberec s. r. o., Střední odborná škola Jarov, Akademie
řemesel Praha - Střední škola technická.

Záštita
Ing. Miloš Zeman, prezident ČR
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR
Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Partneři RDP 2019

