
Byznys Day
Váš nový zdroj inspirace

Systém pro řízení podniku

„Když se zastavíme,
předběhneme ty, co běží.“

https://www.byznys.eu/


Byznys Day

Neformální setkání, kde načerpáte inspiraci, 
nasdílíte zkušenosti a naberete pozitivní energii.

 + Někdo řekne konference, jiný seminář, ten zase workshop, 
sofistikovanější jedinci si pomůžou slovem „platforma“. 
Všechno pěkné, ale nic z toho naši akci nevystihuje  
úplně přesně.

 + Proto přicházíme s označením Byznys Day.

 + Skrývá v sobě neformální setkání zástupců Byznys software, 
našich partnerů a uživatelů systému Byznys.

 + Na chvíli se zastavit, přesněji tak na 3 hodiny, odpočinout si od 
pracovního fofru a v poklidné atmosféře se nachytřit o rady, 
tipy, triky a jiná doporučení. Taková je hlavní myšlenka.





Proč by vás měl  
Byznys Day zajímat?

Vytěžíte maximum ze systému Byznys
Systém Byznys je nástroj pro řízení podniku, který šetří čas 

i náklady. Je to ideální pomocník, který pomáhá firmě růst. 

Věčná škoda nevyužít všechny možnosti, které nabízí.

Seznámíte se
Máte šanci seznámit se s ostatními uživateli systému Byznys. 

Pobavit se, sdílet zkušenosti, získat nové kontakty. K tomu 

představíme i naše partnery z jiných oborů, takže můžete 

objevit nové cesty.

Načerpáte sílu
Motto Byznys Day zní: „Když se zastavíme, předběhneme ty, 

co běží.“ A právě o tom to je. Najít si chvilku čas, odpočinout 

si, načerpat v klidné atmosféře inspiraci a pozitivní energii.
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Je Byznys Day  
zrovna pro Vás?

Jestli chcete posouvat  
svoji firmu dopředu, zefektivnit  
práci, jestli vítáte inspiraci  
a nové možnosti, pak Byznys  
Day je rozhodně pro vás.





S kým se  
tam potkáte?

 + V první řadě se můžete těšit na 

ostatní uživatele systému Byznys, 

protože těm posíláme pozvánku.

 + Pochopitelně chybět nebude Byznys 

software – zástupci managementu, 

specialisti oddělení Péče o zákazníky, 

obchodníci, konzultanti. Buď obsadí 

roli řečníků, nebo budou k dispozici 

pro vaše dotazy.

 + A prostor dáme také našim 

partnerům z jiných oblastí. Protože 

umět doporučit považujeme za 

samozřejmou součást naší péče.





Proč Byznys Day děláme?

Protože „Péče je náš byznys“.

 
Staráme se, abyste byli spokojení  
a systém Byznys vám pomáhal růst.  
K tomu směřuje veškeré naše úsilí.  
Organizovat neformální setkání,  
inspirovat vás a doporučovat patří  
k naší péči.





Kdy se Byznys 
Day koná?

 + Čas od času.

 + Ano, hezky nekonkrétní datum, 
ale má to svůj smysl. Je nám 
jasné, že každý má své práce dost 
a času není na rozdávání. Proto 
je naším cílem dát dohromady 
nejdříve téma, které je pro Vás 
zajímavé, a až pak řešit termín.

 + Orientačně ale vidíme, že se 
Byznys Day uskuteční  
vždy 2x ročně.

 + Až přijde čas, tak vám pozvánka 
s registrací přijde e-mailem.  
A vše podstatné bude také na 
webu byznys.eu.





Jaký byl první Byznys Day?

Kde vzít čas a nekrást. Takový byl dovětek 
prvního Byznys Day, který se konal v listopadu 
roku 2018 v Příbrami, Praze a Brně.

 + Zaměřený byl na aktuální problémy, které trápí snad všechny 
firmy – není čas, nejsou lidi.

 + Premiéra Byznys Day se tak nesla ve znamení tipů, jak 
zefektivnit firemní procesy a tyto problémy vyřešit.

účastníků ohodnotilo  

Byznys Day jako „super“

účastníků řeklo, že  

rádi dorazí i příště

84 % 81 %
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