EXPERTI
StartUp Go! & Foodies Go!

10 hodin
volitelných
konzultací pro
každý projekt

Jak konzultovat s
experty?
●
●
●

●

V rámci inkubátoru máte nárok na 10 hodin bezplatných
konzultací
Vyberte si experta z následujícího portfolia, případně
nám navrhněte vlastního
Žádost o poskytnutí konzultace napište na email
kubistova@icuk.cz - vždy je třeba objednávat přes tento
email, jinak zaniká nárok na bezplatnost konzultace
Do druhého pracovního dne odpovíme a individuálně si
sjednáte konzultaci - osobní, telefonickou či emailovou

kubistova@icuk.cz
vyberte si experta
nebo navrhněte
vlastního

objednávání
konzultací

PRÁVO & LEGISLATIVA
Jana Škorpíková
Marcela Škrancová

Právo &
legislativa

Jana Škorpíková
Advokátka

Marcela Škrancová
Vedoucí obecního
živnostenského úřadu
Litoměřice

Působí jako jeden z advokátů pro společnosti AK Pazdziora, Škoda & spol. Ve své praxi se věnuje
především právu občanskému, obchodnímu, stavebnímu či medicínskému. Je možné využít
konzultací v oblastech: Obecně právo korporátní (zakládání společností, změny údaj zapsaných v
OR, zápisy z jednání nejvyšších orgánů společností apod.), právo závazkové (uzavírání smluv,
odpovědnosti za vady, odpovědnost za škodu), pracovně právní vztahy (uzavírání pracovních
smluv, vytýkací dopisy, výpovědi z pracovního poměru apod.), práva autorská.

Je pro Vás lepší podnikat na “živnosťák”, nebo založit třeba s.r.o.? Ať už se jedná o
gastronomický projekt či jakýkoliv jiný - Marcela Škrancová Vám poradí. A pokud je
pro Vás živnostenské oprávnění to pravé, pomůže Vám ho konkretizovat a upozorní
Vás na to, jakou musíte splňovat kvalifikaci a zda se dá nahradit i jinak.

MARKETING & PR
Alice Brádková
Petr Vít
Michaela Jungrová

Marketing &
PR

Alice Brádková
Strategický marketing

Michaela Jungrová
online marketing

Má 15 let zkušeností s vývojem a realizací marketingových strategií s důrazem na pochopení
cílové skupiny, místních trhů, chování zákazníků a trendů. Vyniká především v následujících
oblastech: marketingová strategie a implementace, brand development, reklama, komunikace,
vyjednávání, vedení, branding a korporátní identita, online / digitální marketing, produktový
management, grafický design, uživatelské rozhraní, webové stránky, obecně ATL a BTL, výroba.
Zkušenosti má také s vedením týmu.

Vystudovala Vysokou školu ekonomie a managementu, kde je zároveň členkou
Disciplinární komise a Studentské rady VŠEM. V současné době spravuje projekty
hlavně na online platformách - zejména se pak specializuje na sociální sítě. Umí
pomoci i v dalších oblastech online marketingu.

Marketing &
PR

Petr Vít
Virtualizace V&V,
ICUK a Engage Mark

Tereza Váňová
Wordpress weby a
ICUK

Je spoluzakladatelem projektu Virtualizace V&V, se kterým vyhráli řadu podnikatelských soutěží.
Zabývají se tvorbou interaktivních a dynamických virtuálních prohlídek. Mezi jejich zákazníky
patří i Sparta nebo Reality iDNES. Pracuje také jako marketingový specialista Inovačního centra
Ústeckého kraje, kde má na starost především sociální sítě. Ve firmě Engage Mark se zabývá
zaměstnaneckou angažovaností. Petr se dále zajímá o dění na burze, behaviorální ekonomii a
psychologii.

Ještě při studiích na FSE UJEP nastoupila do ICUK, kde se chopila organizace eventů - za sebou
má například jediný startupový festival v Ústeckém kraji. Společně s Radkem Miškovským řídí
podnikatelský inkubátor, kde se specializuje na podporu gastronomických projektů. Za sebou má
tak konzultace řady business plánů, a to i v rámci kurzu “Podnikání v regionu” na UJEP. Dokáže
pomoci s vytvořením webu na platformě Wordpress - s výběrem hostingu, instalací redakčního
systému, nastavením zabezpečení, optimalizací rychlosti i s grafickým zpracováním.

v

FINANCE & DANE
Šárka Miškovská
Lenka Hyklová

Finance &
dane
v

Šárka Miškovská
Finanční ředitelka
CANABA a.s.

Lenka Hyklová
Finanční manažerka
ICUK

Je finanční ředitelkou společnosti CANABA a. s. a zakladatelkou soukromé ZŠ a MŠ školy Svět v
Děčíně, poskytující vzdělání podle principů Montessori pedagogiky. Specializuje se na správu a
řízení financí, cashflow a vede soukromou školku.

Lenka Hyklová pracuje jako finanční manažerka na ICUK a je doktorantskou studentkou. Vyučuje
rovněž na VŠE. Dokáže poradit s typem společnosti při zakládání podnikání i s orientací v
daních.

GASTRONOMIE
Marcel Vargaeštok

Gastronomie

Marcel Vargaeštok
zakladatel Chefparade,
Chefstarter, Foodparade

Marcel Vargaeštok je podnikatelem i lektorem. Pět let pracoval jako marketér v Procter &
Gamble v Budapešti, poté se přestěhoval do Prahy a založil jednu z největších škol vaření
Chefparade, se kterou expandoval do dalších evropských zemí. Dokáže tak poradit s
marketingem gastronomických projektů, upozorní Vás na specifika zakládání businessu v
gastronomii a dokáže také poradit s výběrem zaměstanců.

A SPOUSTA JINÝCH
Zkušenosti ze Silicon Valley
Expanze do zahraničí
Sociální podnikání
Řízení projektů
Realitní trh

A spousta
jiných

Filip Molčan

Filip Vás naučí, jak lze z nevýhody vytvořit výhodu, jak dělat business a zároveň být sociálně
prospěšný. Má zkušenosti ze Silicon Valley a byl vybrán mezi TOP 100 inovátorů Evropy.
Specializuje se na inovace informačních technologií, podporuje handicapované a IT startupy. Je
konzultantem pro open-source pro Evropskou komisi, ve spolupráci s Datasys založil několik
startupů a získal řadu ocenění v oblasti sociálního podnikání.

Petr Minárech

Petr Minárech pracuje v Německu, a tak Vás dokáže nasměrovat v případě, kdy se chystáte
expandovat na tamější trh. Vymyslel drink Sudetenschnaps, se kterým sklízí úspěchy. Můžete
tedy čerpat také jeho gastronomické zkušenosti.

A spousta
jiných

Aleš Smetana
Bridge Academy

Jakub Veverka
CEO Videobydleni.cz

Vizionář - podnikatel - poradce - investor - otevřený networker s globální stopou. Čerpá a sdílí
zkušenosti ze života v Londýně. Podporuje mladé IT talenty, spolupracuje se specialisty a
obchoduji s firmami využívajícími moderní technologie. Mezi jeho projekty a aktivity patří:
SpecialistsGrid.com - Globální IT IT Marketplace; BridgeAcademy.eu - globální platforma spojující
mladé IT talenty se světem příležitostí; TLA CEE - překlenování Londýna, země střední a východní
Evropy a globální technologické ekosystémy (součást TLA);BRIDGE714 - Ostrov inovací.

Jeho silnou stránkou je komunikace s lidmi a znalost realitního trhu. Aktuálně pracuje jako CEO
portálu Videobydení a jako HR manažer.

