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HARMONOGRAM

10:00 - 10:15  Vítáme Vás! – Marianna Slováková (Rostlinně) &    
 Nikoleta Kováčová (Surová dcerka)

10:15 - 11:00  Rostlinná (r)evoluce & tvrdá data – Andrea Vozníková   
 (Nielsen)

11:00 - 11:45  Opportunities offered by the  European Institute of   
 Innovation & Technology (EIT Food) – Marika Kůrová (EIT   
 Food Hub Czechia)

11:45 - 12:15  Coffee break & Networking

12:15 - 13:00  Cesta od mlékárenské firmy ke 100%  rostlinné   
 produkci – Magdalena Kubit (Jogurty Magda, PL)

13:00 - 13:45  Lunch break & Starbucks Experience

13:45 - 14:30  Tofu je jen začátek – Jakub Lunter (Lunter, SK)

14:30 - 15:15  Plant-Powered MashUp

15:15 - 15:45  Coffee break & Networking

15:45 - 16:30  Budoucnost je Sensational! – Zbyněk Haindl (Garden   
 Gourmet)

16:30 - 16:45  Plant-Powered MashUp – and the winner is…?

16:45 - 17:15  Coffee break & Networking

17:15 - 18:00  Panelová diskuse  
 “Budoucnost gastronomie je rostlinná“
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PROGRAM

VÍTÁME VÁS! 
Marianna Slováková (Rostlinně) & Nikoleta Kováčová (Surová 
dcerka)
10:00 - 10:15

Co nás na konferenci Plant-Powered Perspectives 2020 čeká, proč ji 
Rostlinně pořádá, kam se budou dál ubírat kroky projektu a co pro Vaši 
společnost může Rostlinně udělat? Vítejte na první rostlinné business 
konferenci v České republice!

ROSTLINNÁ (R)EVOLUCE & TVRDÁ DATA 
Andrea Vozníková (Nielsen)
10:15 - 11:00

Jak se Češi staví ke zdravému životnímu stylu? Odráží se zdravý 
životní styl v prodejích zdravých produktů? Je BIO už za zenitem? A jak 
to vypadá v  oblasti prodejů rostlinných alternativ? Exkluzivní vhled 
do rostlinného trendu nesmí uniknout žádnému marketingovému 
manažerovi. Vítejte na prezentaci agentury Nielsen.

OPPORTUNITIES OFFERED BY THE 
EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION & 
TECHNOLOGY (EIT FOOD)
Marika Kůrová (EIT Food Hub Czechia)
11:00 - 11:45

EIT Food je přední evropská iniciativa v  oblasti inovace potravin, 
která usiluje o  udržitelnější, zdravější a  důvěryhodnější potravinový 
systém. Na čem česká pobočka EIT Food v současnosti pracuje a jak 
může Vaší společnosti pomoci? 
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COFFEE BREAK & NETWORKING
11:45 - 12:15

Room A - Q&A s Andreou Vozníkovou / in Czech
Máte po prezentaci nezodpovězené otázky? 

Zajímá Vás o  datech Nielsenu víc? Přijďte se zeptat 
Andrey Vozníkové.

Room B - Q&A s EIT  Food / in Czech
Chcete se o práci EIT Food Hubu dozvědět víc? Jste 

startup a chcete se zapojit? Vítejte na Q&A session 
s EIT Food Hubem.

Room C - Marketing 01 - hledání cílové skupiny / in 
Czech

Jak vidíte zákazníka Vy? Přijďte sdílet zkušenosti 
z  oblasti marketingu rostlinných produktů. 
Poslechněte si nové pohledy a sdílejte ten svůj. 

Room D - Speed dating / in Czech
Sedm čtyřminutových setkání s  lidmi, kteří se 

o trend rostlinné kuchyně zajímají. Výrobci, zástupci 
retailu, start-upy, brand manažeři a další. 

Room E - Foreign experience / in English
Are you an expat in the Czech Republic? Are 

you joining the conference from another country? 
Tell us about your journey to the plant-based field. 
Let’s  share experiences in an English speaking 
networking session.
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CESTA OD MLÉKÁRENSKÉ FIRMY KE 100% 
ROSTLINNÉ PRODUKCI
Magdalena Kubit (Jogurty Magda, PL)
12:15 - 13:00

Mlékárenská společnost Jogurty Magda vznikla v  Polsku v  50tých 
letech. V roce 2017 uvedla svůj první rostlinný jogurt - PlantOn. A hned 
se po něm zaprášilo. Rostoucí poptávka po rostlinných produktech 
přiměla Magdalenu Kubit s  velkému rozhodnutí - v  roce 2020 firma 
přechází na 100% rostlinnou produkci. Jaké jsou její zkušenosti a jak 
se společnosti daří? Poslechněte si unikátní zkušenost ze sousedního 
Polska. 

LUNCH BREAK & STARBUCKS EXPERIENCE
13:00 - 13:45 

Starbucks se pyšní titulem Rostlinná kavárna roku 2020 a Vy se během 
obědové Starbucks Experience můžete přesvědčit proč. Nahlédněte 
do zákulisí celého procesu přípravy kávy a  hlavně rostlinných mlék, 
které Starbucks používá. Jak se liší latte art v podání běžného mléka 
a jeho rostlinné alternativy? Nechte se překvapit. 

TOFU JE JEN ZAČÁTEK 
Jakub Lunter (Lunter, SK)
13:45 - 14:30

Zástupce největšího producenta tofu ve střední Evropě se ve své 
prezentaci podělí nejen o své zkušenosti s rozvojem prodeje na nových 
trzích. Poslechněte si příběh, který stojí za vznikem společnosti Alfa Bio 
a proč se v roce 2020 Lunter rozšiřuje o zakysané nápoje a hotová jídla. 



 BUSINESS CONFERENCE FOR THE FOOD INDUSTRY 12. 10. 2020

7

PLANT-POWERED MASHUP
14:30 - 15:15

Co se v  ČR na rostlinné start-upové scéně chystá? Plant-Powered 
MashUp přináší možnost otestovat vlastní nápady před odbornou 
porotou a  publikem složeným ze zástupců předních rostlinných 
značek. 5 minut na prezentaci projektu, 4 minuty na otázky porotců. 
Kdo vyhraje a získá finanční podporu, konzultace s porotci a propagaci 
svého projektu?  

Porota:
• Martin Rozhoň (founder Vivantis, Celostnimedicina.cz, investor  
 VRGineers, Econea, Scuk, Snuggs...)
• Zuzana Magálová (Brand Manager Garden Gourmet CZ&SK)
• Václav Liška (Partner Leverage Technology, co-founder Aukro.cz )
• Luboš Vidlička (founder Forky‘s)

Vybrané projekty:
• Jídlo Baví
• Bistro Střecha
• Imaginární zmrzlina
• http://eticky-onlinemarketing.cz/
• Sellka
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COFFEE BREAK & NETWORKING
15:15 - 15:45

Room A - Q&A with Magdalena Kubit / in English
Are you curious to learn more about Magda’s  work? 

Are you thinking about shifting your dairy company to 
a more plant-based direction? Magda is the best person 
to answer your questions. Ask her in this Q&A session!

Room B - Q&A s Jakubem Lunterem / in Czech
Máte na Jakuba dotaz? Přijďte se zeptat! Jste zástupce 

retailu a  zajímá Vás sortiment Alfa Bio? Máte firmu 
a zajímá Vás cesta brand buildingu Lunter? Nebo máte 
jiné otázky? 

Room C - Marketing 02 - jak na labelling produktu / in 
Czech

Jak k  informacím na obalu výrobku přistupujete Vy? 
Má Váš produkt označení V-label? Používáte na etiketách 
slovo “vegan” nebo se mu naopak vyhýbáte? Přijďte sdílet 
zkušenosti z  oblasti marketingu rostlinných produktů. 
Poslechněte si nové pohledy a sdílejte ten svůj. 

Room D - Speed dating / in Czech
Sedm čtyřminutových setkání s lidmi, kteří se o trend 

rostlinné kuchyně zajímají. Výrobci, zástupci retailu, start-
upy, brand manažeři a další. 

Room E - Foreign experience / in English
Are you an expat in the Czech Republic? Are you 

joining the conference from another country? Tell us 
about your journey to the plant-based field. Let’s share 
experiences in an English speaking networking session.
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BUDOUCNOST JE SENSATIONAL! 
Zbyněk Haindl (Garden Gourmet)
15:45 - 16:30

Co je vizí značky Garden Gourmet? Proč a  jak ji naplňujeme na 
českém trhu? Jak jsme se rozhodli komunikovat s českými spotřebiteli? 
A  jak můžeme my všichni budovat kategorii rostlinných výrobků 
v myslích široké veřejnosti? V čem může být přínos firem jako Nestlé 
v rozvoji rostlinných výrobků?

PLANT-POWERED MASHUP - AND THE 
WINNER IS…? 
16:30 - 16:45

Odborná porota vyhlašuje vítěze start-upové soutěže Plant-Powered 
MashUp!

COFFEE BREAK & NETWORKING
16:45 - 17:15

Room A - Q&A se Zbyňkem Haindlem / in Czech
Čas na otázky pro Zbyňka! Sortiment, marketing, plány a cesta 

značky Garden Gourmet. Přijďte se doptat na to, co Vás zajímá.

Room C - Marketing 03 - online vs. offline propagace / in 
Czech

Jak cílit reklamu na Facebooku a jak produkt umístit v regálu 
tak, aby oslovil co nejvíce zákazníků? Přijďte sdílet zkušenosti 
z oblasti marketingu rostlinných produktů. Poslechněte si nové 
pohledy a sdílejte ten svůj. 
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Room D - Speed dating / in Czech
Sedm čtyřminutových setkání s  lidmi, kteří se o  trend rostlinné 

kuchyně zajímají. Výrobci, zástupci retailu, start-upy, brand manažeři 
a další. 

Room E - Foreign experience / in English
Are you an expat in the Czech Republic? Are you joining the 

conference from another country? Tell us about your journey to the 
plant-based field. Let’s  share experiences in an English speaking 
networking session.

PANELOVÁ DISKUSE “BUDOUCNOST 
GASTRONOMIE JE ROSTLINNÁ”
17:15 - 18:00

Jak vnímají zájem o rostlinnou 
nabídku zástupci gastronomie? 
Jak přežili karanténu a  kudy 
se budou rostlinné trendy na 
jídelníčcích českých restaurací 
ubírat? 
Moderuje Libor Pozníček 
(Rostlinně) 

Diskutují: 
• Jana Dorčáková (HoReKa) 
• Martin Kortus (Laboratorio) 
• Ondřej Panoš (Spojka Karlín) 
• Luboš Vidlička (Forky’s)
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SPEAKERS

Magdalena Kubit
Magdalena je jednatelkou polské společnosti 
Jogurty Magda. Tuto rodinnou mlékárenskou fir-
mu založil v padesátých letech Magdin dědeček. 
V roce 2017 úspěšně uvedli na trh rostlinný jogurt 
PLANTON a skrz síť supermarketů Lidl začali dis-
tribuci napříč Evropou. V  letošním roce společ-
nost Jogurty Magda opouští živočišnou produkci 
a mění celý svůj sortiment na 100 % rostlinný.

 
Marika Kůrová

Marika je expertkou na ekosystém evropského vý-
zkumu & inovací. V současnosti pracuje na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze, kde se vě-
nuje projektovému managementu a  poradenství 
k evropskému financování R&D. Marika je součástí 
aktivit EIT Food Hub od roku 2018. Věnuje se zde 
především podpoře podnikatelské činnosti a pro-
pojování akademické obce a průmyslu. 

 
Zbyněk Haindl
Pracuje jako marketingový manažer potravin 
v Nestlé. Zabývá se trendy ve výživě, potravinách, 
zkoumá a  analyzuje potřeby českých a  sloven-
ských spotřebitelů. V  roce 2019 spolu týmem na 
český trh (2020 na slovenský) uvedl novou značku 
Garden Gourmet. Jeho cílem je, aby si i Češi za-
milovali Veggie Food a tak se veganské a vegeta-
riánské potraviny a jídla staly pravidelnou součástí 
českých jídelníčků. A to je výzva, nemyslíte?
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Andrea Vozníková
Ve výzkumu trhu se pohybuje více než 18 let, nej-
více se věnuje rychloobrátkovému spotřebnímu 
zboží a prodejním řetězcům (potraviny, drogerie, 
fast foody...). V agentuře NIELSEN zastřešuje od-
dělení spotřebitelského výzkumu pro ČR i SR. Je 
rovněž členkou výkonné rady POPAI/Shop! Global 
a Franšízingového klubu. 

Jakub Lunter 
Jakub Lunter pracuje jako business development 
director a  člen správní rady v  rodinné firmě Alfa 
Bio, která produkuje tofu a  rostlinné pomazánky 
pod značkou LUNTER. V  současnosti je Alfa Bio 
největším producentem tofu ve střední Evropě 
a misí firmy je přispět ke změně stravovacích návy-
ků. Jakub má na starosti rozvoj prodeje na nových 
trzích. 

Jana Dorčáková 
Sedmým rokem vytváří časopis HOREKA, který 
na českém trhu působí již 17 let a  je určen pro-
fesionálům z pohostinství. Jana se také podílí na 
přípravě největšího kongresu HOREKA 112 pro 
profesionály v  HoReCa segmentu. Vystudovala 
žurnalistiku a mediální studia na Karolvě univerzitě 
v Praze. Kromě psaní ráda jí a mluví.

Ondřej Panoš
Šéfkuchař Spojky Karlín, první flexitariánské restau-
race v Česku. Před jejím otevřením také šéfkuchař 
(nejen) zahraničními turisty milovaného podniku 
Etnosvět. Mimo jiné patron projektu Rostlinně, 
který se neváhal zapojit do mezinárodní iniciativy 
Chefs for Change International.
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Luboš Vidlička
Zakladatel a  majitel mezinárodního frančízového 
řetězce Forky´s nahlédl před asi 7 lety při podni-
kání pod pokličku masného a mlékárenského prů-
myslu, přehodnotil své stravování a začal jíst i s ce-
lou rodinou rostlinně. Okolí se mu za to smálo, 
jenže jemu se podařilo vybudovat podnik, o který 
se zajímá i svět.

 
Martin Kortus

Gastronomii vnímá jako něco, co se stále vyvíjí 
a  vytváří nové možnosti seberealizace. Rostlinná 
kuchyně jako taková podle něj nabírá na všeobec-
né popularitě a dnes výrazně ovlivňuje nejen naše 
stravovací návyky, ale i gastronomii jako takovou. 
Posledních pět let působí ve škole vaření Labora-
torio jako Head Chef. Již druhým rokem je patro-
nem projektu Rostlinně a zapojil se také do mezi-
národní iniciativy Chefs for Change International. 

 
Libor Pozníček
Moderátor panelové diskuze a konzultant projek-
tu Rostlinně s důrazem na restaurační kampaň. Ale 
taky fitness trenér a lektor, který pomáhá lidem za-
milovat se do pohybu a rostlinné kuchyně.

 

Zuzana Magálová
 Zuzka se věnuje brand marketingu už téměř 10 
let a po práci v spiritovém segmentu na značkách 
jako Becherovka a  Absolut vodka na Slovensku 
spojila marketing se svou láskou k jídlu a i pomocí 
Garden Gourmet se snaží přesvědčit lidi, že veg-
gie food je láska. 
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Martin Rozhoň
Založil a 18 let řídil miliardovou skupinu e-shopů 
VIVANTIS působící v několika zemích.
Aktuálně investuje a pomáhá startupům - uLeka-
re, Celostnimedicina.cz, Machavert, Econea, Scuk, 
Snuggs, VRGineers, Disivo, SatisMeter, Retino, 
Recruitis, Fabini, StartupYard, Mall Group…
 

Václav Liška
V roce 2003 stál u zrodu portálu Aukro.cz. Má více 
než 17 let zkušeností s řízením e-commerce pro-
jektů ve střední a východní Evropě. Zajímá se o in-
vestice do projektů
se společenským a ekologickým přesahem.

Nikoleta Kováčová
Nikoleta Kováčová alias Surová dcérka je dlou-
holetá blogerka a youtuberka, která se převážně 
věnuje etickému veganství, rostlinným receptům 
a netestované kosmetice. V uplynulém roce jste ji 
mohli zaznamenat jako autorku úspěšné kuchařky 
Slovegán. Aktuálně připravuje druhý díl.



Organizátor

Hlavní partneři    Mediální partneři

Partneři


