NAUDAS KVARTĀLS
Vieta, kur izkārtojušās solīdas un uzņēmējdarbības asinsritei īpaši svarīgas, tomēr arī ļoti laikmetīgas, tehnoloģijās
balstītas iestādes: Biržas nams, Citadele, Nākotnes Uzņēmēja birojs. Šeit tiekas investori, projektu autori, fondu
pārvaldītāji, ļoti pieredzējuši darījumu cilvēki un vienkārši ziņkārīgie.
Citadelē piedāvā interaktīvas konsultācijas, noderīgu informāciju un jaunumus gan privātpersonām, gan
uzņēmumiem, baudot gardu Illy kafiju.
Nākotnes uzņēmējs. Swedbank stendā piedāvā noskaidrot, kāds uzņēmējs būsi nākotnē. Ikvienam ar īpaša algoritma
palīdzību ir unikāla iespēja interaktīvā veidā noskaidrot savu pozīciju nākotnes uzņēmēju vidū. Uzzini, cik daudz no
brīvi pieejamajiem risinājumiem Tu savā uzņēmuma vadībā jau izmanto, kā arī saņem noderīgus un personalizētus
ieteikumus par to, kādi mūsdienīgie risinājumi nākotnē varētu ļaut ietaupīt uzņēmuma resursus un nopelnīt papildus
uzņēmuma attīstībai.
Biržas nams – vieta dažādiem darījumiem, pieredzes stāstiem, aktuālai informācijai un jaunumiem finanšu un
tehnoloģiju pasaulē.
Sesiju starplaikos šaha ekspresturnīri intelektuāļiem, zolītes galdi azartiskajiem, ceļojošā akordeonista dzīvi
apliecinošie priekšnesumi.

25.08.
10.00-11.00
11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-13.30
13.30-15.00

15.00-16.00
16.00-17.30

Akordeonists Kaspars Gulbis
Citadeles inovāciju sesija “Pirmo reizi Latvijā – pirkumi ar telefonu” (LV)
Iespēja pirmajiem uzzināt Citadeles tehnoloģiju un inovāciju jaunumus un uzdot jautājumus bankas
vadības pārstāvjiem.
Vadītājs – Kaspars Cikmačs, Bankas Citadele valdes loceklis
ALTUM ievadsesija “Naudas ir daudz – jāspēj tikai paņemt” (LV)
ALTUM ir valsts attīstības banka, kas katru gadu atbalsta tūkstošiem biznesa uzsācēju un uzņēmumu,
kas grib augt mazliet straujāk. Ar ievadsesiju dalību festivālā piesaka ALTUM eksperti, ar kuriem varēs
sarunāt randiņus un saņemt individuālas konsultācijas, izjautāt un uzzināt vairāk par iespējām attīstīt
savu biznesu.
Sesijas dalībnieki:
Moderatore - Diāna Karacējeva, ALTUM Rīgas klientu apkalpošanas tīkla direktore
Jolanta Priedniece, ALTUM biznesa uzsācēju programmas vadītāja
Kristīna Tukiša, ALTUM darījumu vadītāja
Salvis Pinnis, ALTUM MVU kredītu vadītājs
Akordeonists Kaspars Gulbis
Atklātā investīciju sesija ar LATBAN (LV)
Iespēja jaunajiem uzņēmējiem un interesentiem ieskatīties, kā notiek LATBAN Investīciju sesija,
klātienē dzirdēt pičus, saprast, kas interesē investorus. Sesijas noslēgumā izdari savu izvēli un
nobalso par, Tavuprāt, labāko projektu!
Vadītāja – Aiga Kalbjonoka, LATBAN izpilddirektore
Akordeonists Kaspars Gulbis
Diskusija NAUDA 2.0 (LV)
Ieskats finanšu tehnoloģiju jaunumos un tendencēs, tai skaitā – vienā no pirmajiem Baltijā
apstiprinātajiem akseleratoriem BuildIT Accelerator OU. Kā nopelnīt nākamajos 10 gados? Ko meklē
investori? Par BitCoin un virtuālās naudas lietām. Kas būs nākamais BitCoin?
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Ģirts Rungainis, Prudentia partneris, padomes loceklis
Normunds Bergs, SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs, Indexo dibinātājs, FinTech seriālais investors
Raimonds Kulbergs, Funderful dibinātājs, TechHub Riga valdes loceklis
Viktors Dubica, Cryptolab.lv vadītājs, Bitcoin/Blockchain Meetup.com grupas organizators Rīgā

17.30-18.30
18.30-19.00

19.00-20.00
20.00-21.00

Akordeonists Kaspars Gulbis
Tīklošanās spēle ar Business Network International (BNI) (LV)
Aktivitāte būs interesanta tiem uzņēmējiem un pārdevējiem, kas meklē atbildes uz jautājumiem:
„Kāpēc tīklošana nestrādā?” vai „Kā tīklot efektīvāk un ar jēgu?”
Būs daļa teorijas, kurā apskatīsim to, kas ir un kas nav tīklošana, būs praktiski padomi un pārbaudītas
tehnikas, ko izmantot, kā arī noslēgumā spēle, kas „savilks visu iepriekš runāto kopā”.
Vadītājs – Marts Ešenvalds, BNI Latvia vadītājs
Akordeonists Kaspars Gulbis

Swedbank diskusija “Digitālās kļūmes biznesā. Latvijas uzņēmēju pieredze” (LV)
Kad kļūdāmies, mēs paveram jaunas iespējas, atrodam jaunus ceļus un virzienus, kā lietas paveikt
efektīvāk un labāk. Diskusijā piedalās uzņēmēji, kuri ir kļūdījušies, bet atraduši ceļu, kā ar digitālajiem
rīkiem efektīvāk sasniegt biznesa mērķus. Katram ir iespēja gūt vērtīgu pieredzi caur citu uzņēmēju
kļūdām, lai nākotnē spētu no tām veiksmīgi izvairīties.
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Aivis Ceriņš, “Digitālā fabrika” vadītājs
Ģirts Slaviņš, Mobilly izpilddirektors
Ieva Irbina, Positivus direktore
Jānis Graubiņš, Notakey līdzdibinātājs un biznesa attīstītājs
Mihails Čebotars, AS Swedbank Naudas pārvaldības daļas vadītājs

26.08.
12.00-13.30

Investoru diskusija “Kā būt starp tiem 8% startup uzņēmumu, kas iekaro pasauli?” (LV)
Pasaules statistika liecina, ka 92% start-up uzņēmumu, kuri ir saņēmuši investīcijas, visai drīz izgāžas,
savukārt ievērojamus biznesa rādītājus un veiksmi sasniedz tikai 8%. Diskusijas mērķis ir uzklausīt
viedokļus un aplūkot šo situāciju no investoru perspektīvas, skaidrojot, kādi ir veiksmes un neveiksmju
faktori, kādi ir un kādiem vajadzētu būt start-up jaunajiem censoņiem, lai iekļūtu “laimīgo” 8% vidū.
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Andris Ozols, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors
Aija Perta, Rubylight līdzdibinātāja un partnere
Ģirts Cēlājs, NPK Expert valdes priekšsēdētājs
Juris Birznieks, LATBAN dibinātājs un valdes loceklis
Matīss Ansviesulis, Creamfinance dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
Normunds Bergs, "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs, "Indexo" dibinātājs

