Informace o akci

KPMG Case Competition

DATUM AKCE

16. 2. 2017, 7:00 - 22:00
CENA AKCE

6000 studentů. 440 univerzit z celého světa. Ty a
tvůj tým a spousta profíků z KPMG z různých
koutů zeměkoule. Lisabon. A spousta zkušeností
a nových přátel. To je KICC 2017! Myslíš, že
případovky jsou tvoje parketa a chceš své
schopnosti porovnat s vrstevníky z celého světa?
Minulý rok v mezinárodním kole v Dubaji zvítězil
kanadský tým. Letos v Lisabonu to může být
třeba ten tvůj.
Jak se přihlásit?
Sestavte 4členný tým a vyberte jednoho zástupce týmu, který váš
tým do 23. 1. 2017 registruje na našich stránkách. Po registraci
zástupce týmu oslovíme, aby nám poslal životopisy všech členů týmu
spolu s kontaktními údaji, na které vám pak zašleme informace
ohledně předkola.
Komu je soutěž určena?
Studentům třetích, čtvrtých nebo pátých ročníků některé z vysokých
škol v České republice, kteří mají zájem o ekonomiku a byznys, a
anglicky se domluví, i kdybychom je probudili o půlnoci. Dej
dohromady čtyřčlenný tým a přihlaste se společně!
Důležité termíny:
• Deadline pro registrace: 23. 1. 2017
• Předkolo – Brno: 6. 2. 2017
• Předkolo – Praha: 7. 2. 2017
• Národní kolo – Praha: 16. 2. 2017
• Mezinárodní kolo – Lisabon: 10. - 13. 4. 2017
Jak bude národní kolo probíhat?
• Z předkol v Praze a Brně postoupí do pražského národního ﬁnále 12
týmů.
• 48 studentů bude soutěžit 1 den v Praze před 6 člennou porotou
odborníků z KPMG Česká republika.
• Jednotlivé týmy dostanou 3 hodiny na analýzu případové studie,
přípravu řešení a prezentace.
• Během 20 minut odprezentují své závěry před odbornou porotou.
• Ta potom během následujících 10 minut položí případné doplňující
otázky.
• Do užšího ﬁnále pak postoupí 3 vybrané týmy.
• 1 vítězný tým bude reprezentovat KPMG Česká republika v Lisabonu
na mezinárodním ﬁnále a získá 4 letenky a plně hrazený pobyt!
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