TO+DO+LIST
Přijít a užít si inspirativní den.
Vybrat si nejlepší místo v sále.
Dát si šálek voňavé kávy.

NÁZEV WIFI:
AND-CONF
HESLO:
Vienna.2020

Připojit se k Eventee. Aplikace, kde můžete klást otázky řečníkům, hodnotit příspěvky,
pomocí rubriky oblíbené si naplánovat váš program.
Usmívat se na fotkách, protože Vám to dnes mimořádně sluší a my rádi fotky z akce
použijeme k přípravě dalších akcí.
Mrknout se na všechny stánky, soutěže a anketní lístky – čekají na vyplnění.
Zastavit se u stánku ALVAO, kde si budete moci stáhnout jejich Průvodce digitalizací a také
pro Vás mají dárek rovnou od srdce.
Vyplnit průzkum na webových stránkách www.wflow.com a získat praktické dárky
na stánku wflow.com. A nezapomenout na vizitku - na konci dne vylosujeme 3 firmy, kterým
poskytneme službu wflow.com [technologii k digitalizaci účetních procesů] po dobu 3 měsíců
zdarma.
Zastavit se na stánku INEKON SYSTEMS a zjistit, jak NAVIGOVAT firmy k vynikajícím
výsledkům. A užít si soutěž o voňavé a chutné ceny.
Soutěžit na stánku AK Škára & Partners a být mezi 3 návštěvníky, kteří vyhrají půlroční
bezplatný přístup do služby Zákony zavčas.
Vyplnit Solitea dotazník – hraje se o Apple AirPods.
Zastavit se u stánku Digitoo a s přehledem dát jejich tipovačku. Výhra - Služby Digitoo na půl
roku zdarma.
Vymyslet otázku [a zapsat do Eventee] pro Filipa Dřímalku. Můžete vyhrát jeho knihu
„HOT Jak uspět v digitálním světě“.
Zastavit se na stánku MIBCON, kde Vám poradí, jak pomáhají reportingové systémy SAP řídit
podnik pomocí KPI.
Na stánku Sophia Solutions soutěžit o jednodenní high-level analýzu využitelnosti nástrojů
pro oblast Disclosure management a měsíční přístup k prototypu aplikace XENIE pro Finance.
S GiST konzultačním a obchodním týmem se pobavit o jejich řešeních a ochutnat pravou
čokoládu – mléčnou [53 %] s kousky kakaových bobů i hořkou [67 %] zázvor a pomeranč
a soutěžit.






☼








Zastavit se u stánku REKAP, který představuje manažerský reporting napojený na účetnictví,
a získat kartu REKAP - můžete vyhrát poukaz na 6 měsíční provoz REKAP, včetně analýzy
vašeho účetnictví a konzultace zdarma.



Zastavit se na stánku APEX solutions a ověřit si, jaká řešení mají pro Vás.






Na stánku CAFIN soutěžit o profesní stream FITCO zdarma na 3 měsíce.
Ohodnotit všechna vystoupení i celou konferenci, protože organizátoři jsou milí a zaslouží
si vědět, co se povedlo a co méně.
Sdílet v hodnocení i Vaše tipy na témata a řečníky pro příští ročník.
Odnést si minimálně 3 inspirační tipy, co chcete už od zítřka měnit:

Užít si závěrečný přípitek. Děkujeme, že jste tady s námi dnes byli.

