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Dlaczego pomysł jest wart 1 zł + VAT?

Jak wygląda praca w szybko rozwijającym się start-upie?

Jak pozyskać finansowanie i korzystać ze społeczności?
Jak trafić do BlackBox Mansion lub na TechWeek?

: W czasie prelekcji opowiemy naszą historię, jak
w ciągu roku z firmy w inkubatorze przedsiębiorczości staliśmy się startup’em, pozyskaliśmy
inwestora i pojechaliśmy do Doliny Krzemowej. Oprócz tego chcemy podzielić się kilkoma
lekcjami, jakie wynieśliśmy w tym czasie:
- Dlaczego pomysł jest wart 1 zł + VAT?
- Dlaczego nie należy czytać biografii Jobsa?
- Dlaczego startup to nie jest mała firma?
- Dlaczego nie należy być innowacyjnym za wszelką cenę?
…i jeszcze kilka.
Kamil Stanuch – co-founder/CEO, Mateusz Pluta – co-founder / Android Developer
Kamil Burczyk – co-founder / iOS Developer

: How is programmer's life in a startup different from that of

in a corporation? How does startup environment and culture affect your skills and
personal development? Based on his experience of building product a product
used by thousands of users worldwide and building R&D team of over 60, Marcin
Bunsch will share his perspective and lessons learned in the process of building
Base CRM (getbase.com) - the first Post-PC CRM.

: Czym, jak i z kim budować te startupy,
czyli pare słów o narzędziach, parę o procesie, parę o dobrych zespołach i parę o modelu
biznesowym. Podczas prezentacji dowiemy się również jak można pozyskać
dofinansowanie, a także jak najlepiej korzystać ze startup community nie tylko w Polsce,
ale i w Silicon Valley - Marcin Szeląg, Partner w Innovation Nest
Dlaczego powstała inicjatywa
GEK, czym jest i jak się wpisuje w działalność Google i lokalną
społeczność opowie Paulina Mazurek, Program Manager. Dowiemy się co
już w ramach GEK udało się zrobić, jakie międzynarodowe konkursy są
dostępne dla polskich startupów oraz w jakim wydarzeniu, warsztatach, czy
szkoleniach organizowanych w GEK można i warto wziąć udział.
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