25 marca 2015 r., godzina 18
Politechnika Łódzka Fabryka Inżynierów XXI wieku
ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A18
18:00 – 18:30

Rejestracja i powitanie
Moderator: Grzegorz Turniak niestrudzony orędownik wartościowych idei:
networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku
założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska. Założył i prowadził z
partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in.
funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska,
Managing Director - Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej
Międzynarodowej Szkoły Zarządzania

18:30 – 18.40

Powitanie gości
Wystąpienie przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, informacja o instrumentach
wspierania start upów dla studentów Politechniki.

18:40 – 19:20

Start up, czyli od zera do milionera. Studium przypadków
Prezentacja Jakuba Musiałka - przedsiębiorcy, współzałożyciela
Pixel
Technology – firmy specjalizującej się w zastosowaniach informatyki
w medycynie. Związany z branżą medyczną od roku 2006, czyli od czasu
częściowego rozłożenia i złożenia tomografu komputerowego. Jak dotąd
zaopatrzył w sprzęt radiologiczny ponad 150 szpitali w kraju. Obecnie pracuje
nad projektem AlleRad (giełdy teleradiologicznej). Od kliku lat zaangażowany
w świat start upów, jeden ze współorganizatorów Startup Weekend Łódź.

19:20 – 19:50

Case study: Wastelands Interactive (Leszek Lisowski)
Wastelands Interactive to studio tworzące gry mieszczące się na terenie
metropolii łódzkiej. To innowacyjny zespół złożony z artystów, programistów,
projektantów i przede wszystkim graczy. Misją firmy jest dostarczenie jak
najlepszego doświadczenia płynącego z grania w nasze tytuły, tworzenia
wciąż lepszych zawartości oraz kreacja wspaniałych światów dla naszych
graczy. Od kilku lat z sukcesem tworzy gry strategiczne, dla różnych
odbiorców, takie w które łatwo zagrać oraz dostępne na możliwie największą
ilość platform.

Najnowsza produkcja to Worlds of Magic, klasyczna strategia fantasy z
gatunku 4X, z możliwością rozgrywania bitew z wykorzystaniem systemu
D20., w której gracze mogą odkrywać i podbijać nieskończone ilości
proceduralnie generowanych uniwersum oraz wykorzystywać potencjał
militarny i magiczny aby pokonać swoich wrogów i zostać najpotężniejszym
Czarnoksiężnikiem. Firma dynamicznie się rozwija a jej pracownicy mają
jeszcze większe plany na przyszłość i wciąż pracują nad tworzeniem lepszych
i ciekawszych gier oraz na promocją kultury grania oraz innowacyjnych
pomysłów na nowe gry.

19:50 – 20:10

Mission
possibile,
z korporacjami.

czyli

współpraca

start

upów

Andrzej Olsztyński - ekspert w dziedzinie rozwiązań IBM Enterprise Social
Solutions. W firmie IBM od jedenastu lat zajmuje się narzędziami do pracy
grupowej.
zarządzania
obiegiem
dokumentów
oraz
rozwiązań
społecznościowych. Autor książki „IBM Lotus Notes Domino 8/8.5. Podręcznik
użytkownika oraz projektanta aplikacji” oraz publikacji i artykułów o tematyce
związanej z zagadnieniami pracy grupowej i oprogramowaniem
społecznościowym. Uczestniczył w wielu wdrożeniach tych rozwiązań w
Polsce i za granicą. Obecnie kieruje działem sprzedaży IBM Enterprise Social
Solutions w Europie Srodkowej i Centralnej.

20:10 – 21:00

Poczęstunek i networking

RÓWNOLEGLE PODCZAS CAŁEGO SPOTKANIA:


Szansa na uzyskanie informacji o mechanizmach i inicjatywach wspierania start upów
w regionie
Obecność podczas neworkingu inwestorów, pożyczkodawców, inkubatorów.



Możliwość konsultacji pomysłów biznesowych
Lada mentorów, gdzie możliwe będzie przedstawienie pomysłu i uzyskanie opinii od
mentorów (Leszka Lisowskiego, Jakuba Musiałka, Andrzeja Olsztyńskiego, Grzegorza
Turniaka).

Osoba do kontaktu:
Joanna Pastuszko
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź , tel.: 42/ 291 98 44; fax. 42/ 291 98 41
email: joanna.pastuszko@lodzkie.pl
FB: https://www.facebook.com/lodzkieStartupy
Organizatorzy:

PARTNER STRATEGICZNY:

PARTNERZY:

