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Proč se podnikatelské mise účastnit a jaké je její poslání? 

Cílem podnikatelské mise je podpořit kreativní české vývojářské firmy a český herní průmysl 

k navázání či posílení spolupráce se švédskými partnery – od investic do perspektivních 

startupů, možností akvizic, napojení na švédské herní publishingové společnosti, přes 

nabídku atraktivních pracovních pozic, až po zapojení do specializovaných akcí.  

Během mise budete mít jedinečnou možnost: 

 zúčastnit se podnikatelského semináře ve Stockholmu připraveného ve spolupráci se 

Švédskou asociací herního průmyslu – Swedish Games Industry, 

 absolvovat konkrétní B2B jednání o možnostech spolupráce se švédskými partnery  

v rámci matchmakingu/networkingu, 

 navštívit vybraná herní studia ve Stockholmu jako Paradox, Avalanche Studios, Goodbye 

Kansas Group a vybrané přední společnosti jako King, Mojang a EA Dice, 

 seznámit se s propracovaným švédským herním ekosystémem během návštěvy vybraných 

akcelerátorů či inkubátorů, 

 v rámci doplňkového programu navštívit „Sweden Game Conference“, přední evropskou 

konferenci pro začínající a profesionální herní vývojáře a startupy, která se koná ve městě 

Skövde ve dnech 13. a 14. října 2022.   

Charakteristiky švédského herního průmyslu 

Švédsko patří mezi hlavní centra evropského herního průmyslu a toto dynamicky rostoucí 

odvětví výrazně posouvá inovační potenciál země v klíčových oblastech. Celkový roční obrat 

667 švédských herních společností činí 3,3 miliard eur a meziročně roste o desítky procent. 

Pro české firmy a český herní průmysl existuje řada příležitostí k navázání vzájemné 

spolupráce.  

Švédský herní průmysl je průkopníkem například těchto nových technologií: 

 umělé inteligence,   

 rozšířené reality,  

 výzkumné simulace, 

 obrany, například ve spojení s drony. 

 

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci s Asociací 

českých herních vývojářů srdečně zve zástupce českého kreativního 

průmyslu a herních vývojářů na podnikatelskou misi do Švédska 

organizovanou v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie.  
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Předběžný program podnikatelské mise 

Projekt bude realizován jako dvou až třídenní mise českých herních vývojářů a firem z oblasti 

herního průmyslu. 

 Úterý 11. 10. 2022, Stockholm 

 Podnikatelský seminář připravený ve spolupráci se Švédskou asociací herního 

průmyslu – Swedish Games Industry. Během semináře bude představen švédský herní 

ekosystém, poté se budou prezentovat čeští účastníci mise a následovat bude 

networtking/matchmaking a B2B jednání se švédskými partnery s cílem navázání 

konkrétní obchodní spolupráce.   

 Návštěva a jednání s vybranými herními studii jako například Paradox, Avalanche 

Studios, Goodbye Kansas Group (a případně dalších dle požadavků českých účastníků). 

 

 Středa 12. 10. 2022, Stockholm  

 Návštěva a jednání s vybranými předními švédskými herními společnostmi jako King, 

Mojang a EA Dice.   

 Návštěva vybraných akcelerátorů a inkubátorů pro získání příkladu jedinečného know-

how z evropského centra kreativního herního průmyslu.   

 Čtvrtek 13. 10. 2022, Skövde 

 Volitelným programem je cesta do města Skövde, kde bude probíhat ve dnech 13. – 

14. 10. 2022 Sweden Game Conference, přední evropská konference v oblasti herního 

průmyslu. Během návštěvy konference bude možné seznámit se mimo jiné 

s ukázkovými klastry, které jsou ve Skövde koncentrovány. 

Formy účasti na podnikatelské misi 

Osobní účast ve Švédsku. 

Podmínky účasti na akci 

Podmínkou akce je závazné potvrzení účasti nejpozději do 31. srpna 2022 na e-mail: 

pavel.barak@gda.cz a v kopii také na e-mail: martin_basta@mzv.cz. 

Rádi Vám také zodpovíme dotazy týkající se podnikatelské mise, její vhodnosti pro Vaši firmu 

a poradíme, jak se na misi nejlépe připravit. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martin Bašta 

zástupce velvyslance 

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu 

Villagatan 21, 114 32, Stockholm 

 

tel.: + 46 8 4404 213 

mob.: +46 70 764 02 61 

e-mail: martin_basta@mzv.cz 

KONTAKT NA ASOCIACI ČESKÝCH HERNÍCH 

VÝVOJÁŘŮ: 

Pavel Barák 

předseda GDA 

Asociace českých herních vývojářů 

Praha 8, Pobřežní 46 

 

tel.: + 420 773 591 047 

e-mail: pavel.barak@gda.cz 

 


