KONFERENCE GLORIOUS 2018
Zvítězí ten, kdo vytrvá

Konference Glorious je výjimečná událost,
která na jedno místo přitáhne ty nejlepší
a nejúspěšnější české podnikatele,
manažery, ředitele a lektory, kteří se zde
podělí o své vědomosti a zkušenosti
s mladými, ctižádostivými lidmi.
V pořadí třetí ročník konference zásadně
mění svůj koncept a naplno se zaměřuje
na výchovu budoucích mladých lídrů. Na
předání know-how, praktických zkušeností
a rad od těch nejpovolanějších Čechů.
Zaměříme se také na etiku a morálku
v byznysu, protože naším hlavním cílem
a vizí je lepší Česko.
2.-6. května 2018 se Brno otřese
v základech. Na pár dní se do brněnské
metropole sletí ti nejlepší Češi z celého
světa. Účastníci v těchto dnech zažijí
desítky workshopů, přednášek a mnoho
dalších doprovodných aktivit připravených
po celém Brně.

KONFERENCE
GLORIOUS

Původní vizí bylo přiblížit mladým
studentům, jak funguje opravdový svět
byznysu. Ukázat, že škola jim ne vždy
předá to klíčové, co pro ně bude v praxi
nezbytné. A zároveň jim poskytnout
prostor rozvíjet jejich talent i mimo školní
lavice.
Naše vize a celkový smysl konference však
časem dozrály.
Nyní chceme vybudovat lepší Česko.
Probudit v mladých lidech hrdost na naši
vlast a na lidi, kteří odtud pochází a dnes
svou prací mění svět.
Chceme pomoci vychovat budoucí
generaci lídrů, kteří budou udávat tempo
a směr růstu České republiky.
Klademe si za cíl, aby jim na této cestě
pomohli ti nejlepší a nejšikovnější. Lidé,
kteří ctí morálku, etiku a hodnoty byznysu.

Prestiž
Konference Glorious se bezpochyby
řadí mezi ty největší a nejprestižnější
akce, na které můžete v průběhu roku
v České republice narazit. Její
výjimečnost je postavena hlavně na
řečnících. Jejich výběr mnohdy trvá
déle než rok a samotné konference se

Zvítězí ten, kdo vytrvá
Samotný příběh, který se skrývá za
konferencí Glorious, je více než
inspirativní. Je to příběh o velké vizi,
snech a odhodlání. Příběh o pádu
a neúspěchu, ale také o vytrvalosti.
Motivuje k tomu, aby se člověk
nevzdával a dokázal, že nic není
nemožné.
Chceme všem účastníkům ukázat, že
dělat chyby a spadnout je zcela běžné
a že to s velkou pravděpodobností

účastní opravdu jen ti nejlepší
a dokonce i ti, kteří běžně nevystupují.
Dnes můžeme být opravdu hrdí na to,
že lidé jaké Taťána Le Moigne, Martin
Roman, Ladislav Špaček a další hodnotí
naši konferenci jako jednu z nejlepších,
nejpropracovanějších a nejkrásnějších,
na kterých byli.

nemine ani je. Přiblížit jim,
že i samotnou konferenci potkal
podobný osud a sama si tím prošla.
Podtitul letošní konference je našemu
příběhu více než vlastní. Měl by se stát
inspirací a ukázkou toho, že
nejdůležitější je nevzdávat se, vytrvat
a bojovat i s nepřízní osudu. Bojovat
však čestně a podle pravidel. Proto se
s letošním ročníkem pojí i téma etiky,
morálky a hodnot.

Změna jako Brno
Třetí ročník konference prochází
výraznými změnami. Glorious je větší
ve všech směrech. Program se rozrostl
o druhou menší konferenci New Age,
na které přivítáme šikovné mladé
Čechy z celého světa, kteří se podělí
o svoje inspirativní příběhy. Přibyl také
celý den věnovaný workshopům,
kterých budou desítky. Současně se ale
zaměřujeme na účastníky samotné.
Chceme jim nabídnout více prostoru pro
relaxaci, lepší servis a zaměřit se na
celkový čas, který na konferencí stráví.

Výraznou změnou je také přidání
uzavřeného summitu, věnovaného
tématům morálky, etiky a hodnot.
Plánujeme také sezvat ikony českého
byznysu, abychom společně přišli na
to, jak apelovat na mladou generaci, že
je potřeba zaměřit se zaměřit se právě
na etiku a morálku, a že právě to jsou
hodnoty, které by se měly ctít
a dodržovat.

ŘEČNÍCI

To je naše priorita! Naše alfa a omega!
Řečníky letošního ročníku jsme velice
pečlivě vybírali déle než rok. Vybrali
jsme ty nejpovolanější. Ty, kteří za svou
profesní kariéru absolvovali bezpočet
složitých jednání, navrhovali strategie
a vymýšleli nové cesty.
Tito lidé obětovali krev, pot a slzy.
Mnohokrát klopýtli a nesčetněkrát
chybovali. Prošli si trnitou cestou, ale
i přesto uspěli. Zhmotnili své
nejbláznivější sny a nápady. Nikdo
z nich netvrdí, že to bylo jednoduché,
ale všichni jsou příkladem toho, že nic
není nemožné. Ale to, co je spojuje
a na čem se svorně shodují je, že to
stálo za to.

Řečníky vždy vybíráme sami a na tom se
ani v letošním roce nic nemění. Nehodláme
ustoupit z naší cesty a prodávat prostor na
pódiu. Chceme opravdové zkušenosti
a dovednosti. Každý z našich řečníků je
námi vybrán a následně námi speciálně
osloven. Daří se nám tak řečníky
nadchnout pro myšlenku Glorious.
Chceme, aby pro ně bylo poctou na naší
konferenci vystoupit.
Se všemi řečníky pečlivě pracujeme na
obsahu přednášek i workshopů a aktivně
se podílíme na přípravě témat. Právě díky
tomu se nám daří témata připravit tak, aby
byla pro účastníky přínosná a vždy si z nich
měli co vzít. Témata se snažíme vybírat
a sestavovat i tak, aby byla blízká samotným
řečníkům a oblasti, ve které jsou špičkami.

PROGRAM KONFERENCE

Oproti předchozím ročníkům se program
pro letošní konference vyrázně rozšiřuje
a proměňuje.

Vyrostli jsme. Vyšli jsme vstříc žádostem našich
účastníků, kterým v minulých letech chyběla na
konferenci praktická část přednášek, a právě
proto jsme zařadili do programu i workshopy.
K tomu přibývá i zmíněná konference New Age.

Takže na co se můžou účastníci těšit?
•
•
•
•
•
•
•

2.5. — Summit Etika a morálka v byznysu
2.5. — Večerní Warm Up Session pro návštěvníky
3.5. — Workshop Day
3.5. — Večer – Konference Glorious New Age
4.5. — Konference Glorious den 1 – Hlavní program – zakončený networkingovým večerem
5.5. — Konference Glorious den 2 – Hlavní program – zakončený party s koncertem
6.5. — Dopolední a poobědový relaxační a zábavný program

Pojďme si nyní program rozebrat podrobněji
SUMMIT ETIKA A MORÁLKA V BYZNYSU
Glorious 2018 započne už ve středu a to
výše zmíněným summitem, na kterém se
bude diskutovat na téma etiky a morálky
v byznysu. Jedním z výsledků summitu
bude vytvoření přednášky prezentované
právě na Glorious a co více, bude
vytvořena příručka, která by měla sloužit
jako inspirace našim účastníkům, ﬁrmám,
jejich zaměstnancům a široké veřejnosti.
VEČERNÍ WARM UP SESSION
Středeční podvečer se pak ponese ve
znamení Warm Up Session, kde se
účastníci mohou poprvé setkat

a seznámit se. Ať už mezi sebou, tak se
samotnými účastníky summitu. Mohou si
zde příjemně popovídat a nasát prvotní
atmosféru konference.
WORKSHOP DAY
Od ranních hodin druhého dne budou probíhat
v několika vlnách workshopy pod vedením
zkušených profesionálů. Budou zaměřené na
praktické procvičení manažerských schopností
a dovedností, na rozvoj v oblasti soft skills nebo
vytváření podnikatelských plánů a strategií. Pro
tento den vznikne v Technologickém partu
malé workshopové městečko, ve kterém se
prostřídají stovky lidí na desítkách workshop.

KONFERENCE GLORIOUS DEN 1
Na brněnské hvězdárně ukončíme
čtvrteční den konferencí Glorious New
Age, představující novou generaci
úspěšných českých osobností. Šikovní
mladí Češi budou sdílet své fascinující
životní příběhy, které je dovedly
k úspěchům po celém světě. Účastníci
se tak mohou inspirovat jejich příběhy
a na následovném networkingu se
s nimi i seznámit.
KONFERENCE GLORIOUS DEN 2
Hlavní program propukne pátečního
rána v brněnském SONO Centru. Plný
sál bude naslouchat fantastickým
přednáškám. Bude připraven bohatý
catering, výborná káva a nebude
chybět ani fantastický doprovodný
program. Celý den bude završen
networkingovým večírkem
v suterénních prostorech SONO centra.
Sobota se v mnohém lišit nebude. Je
připravena další série skvělých
přednášek a doprovodného programu.
Večer se pak všichni účastníci mohou
těšit na vystoupení známé české
kapely.

RELAXAČNÍ A ZÁBAVNÝ PROGRAM
Hlavní program sice sobotním večerem
končí, ale určitě se nejedná o zakončení
celé konference. V neděli je pro účastníky
připraven zábavný a pohodový program.
Mohou si tak po celé konferenci
vydechnout, například u sportovních
aktivit nebo získat poslední kontakty
a vizitky, které nestihly posbírat v průběhu
konference.
Pak už nezbývá nic jiného, než po takto
kvalitně a produktivně stráveném čase
zamířit domů a začít využívat všechny
nové poznatky načerpané na Glorious
v každodenním životě.

Doprovodný program
Po práci legrace. Toho se držíme.
Přednášky a workshopy budou svým
obsahem vyčerpávající – v tom
dobrém slova smyslu samozřejmě.
Proto jsme nic neponechali náhodě
a můžeme všem slíbit, že konference
Glorious bude jedinečná i díky svému
doprovodnému programu. Nebude
chybět živá kapela, sportovní vyžití,
chill out zóna nebo airsoft aréna. Vše
přizpůsobeno maximální regeneraci
hlavy pro další várku informací.

ÚČASTNÍCI

PARTNEŘI

Kapacita letošního ročníku je 750 osob.
Většinu účastníků budou tvořit
studenti vysokých škol a čerství
absolventi, přibližně 60–70 %. Hranice
této kategorie je 30 let. Očekáváme
účast ambiciózních mladých lidí, kteří
studují, pracují nebo sami podnikají.

Z výše zmíněného je bezesporu partné,
že Glorious 2018 bude velkou
a náročnou akcí. Proto je pro nás
partnerství s ﬁrmami a organizacemi,
které mají zájem naši myšlenku
podpořit, stěžejní. Protože bez této
podpory by konference Glorious
nemohla proběhnout. Velmi si vážíme
všech, kteří se rozhodli podpořit naše
plány a tím pomoci k lepšímu Česku.

Další kategorií je veřejnost. Zde
očekáváme účast 30–40 %. Cílovou
skupinou jsou manažeři, ředitelé
a podnikatelé, kteří mohou být opět
inspirací pro mnoho mladých
účastníků a v rámci networkingu
i zdrojem nových, cenných kontaktů.
Věříme však, že i oni sami během
konference načerpají novou inspiraci.
Cílem konference jednoznačně zůstává
podpora mladých. Těch, kteří to
v životě myslí vážně a uvědomují si, že
pro to být nejlepší, je potřeba na sobě
neustále pracovat, a že úspěchu se
dočká jen ten, kdo nepoleví.
V rámci propagace proběhne velká
marketingová kampaň, jejímž cílem je
oslovit až 400 000 osob. Naším cílem
není pouze naplnit kapacitu
konference, ale celkově zvýšit
povědomí, které lidé o Glorious mají.

Bez vás to prostě nejde. Pojďte do toho
s námi.

