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V březnovém newsletteru se dočtete o blížícím se Veletrhu JA studentská firma roku
2018 a soutěžních kategoriích, kterými je letošní ročník doslova našlapaný. Dozvíte se o
unikátních soutěžích NN Innovation Camp a programátorském maratonu Junior
Hackathon a o vynikajících výkonech jejich účastníků. Můžete se stále ještě přihlásit a
zapojit do diskuse u kulatého stolu "CITI EE Hub" o tom jak naučit české děti podnikat a
nebát se rozjet vlastní byznys.
Příjemné počtení vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech

JA Studentská Firma - Veletrh
23. ročník soutěžního veletrhu „JA Studentská Firma
roku 2018“ už se nezadržitelně blíží! Uskuteční se již
12. dubna v pražské galerii Harfa. Studentské firmy
budou moci předvést a prezentovat své celoroční
podnikatelské snahy a aktivity. Pět nejlepších týmů
postoupí do super finále. Máme se na co těšit!
Více info

NN Innovation
Camp

SAP eShop roku

CITI Kulatý stůl

Vítězem kategorie SAP

Jak učíme české děti

Studenti středních škol v

eShop roku je JA

podnikat je téma

průběhu soutěže

Studentská firma ze

kulatého stolu, který

Innovation Camp hledali

Střední Průmyslové

proběhne 16. Března na

cesty ke zlepšení

Školy Dopravní z Prahy 5

půdě JA Czech v Praze.

komunikace mezi

Přijďte též

prarodiči a vnoučaty

podiskutovat.
Více info
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Junior Achievement v médiích

Ohlédnutí - Sonja Bata

JA Firma na Ostravsku

Rozhovor Martin Smrž

Více info
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NN Innovation Camp

AT&T HandsOn

AT&T Hackathon

Více info
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Zlínský Barcamp
Podnikáte nebo uvažujete o tom, že rozjedete vlastní byznys? Potom je právě pro Vás
určen zlínský Barcamp, který se uskuteční 21.4. v Baťově institutu!
Více info
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