
PREČO
Raňajky Brain&Breakfast vznikli primárne preto, aby sme sa vzájomne inšpirovali. 
Aby sme si ukázali nové obzory a predstavili si odvetvia a myšlienky, ktoré by sa 
k nám inak možno vôbec nedostali. Poskytujú možnosť stretať sa a porozprávať 
s ľuďmi so silným príbehom a najmä prepájať sa navzájom. 

Cieľom projektu Brain&Breakfast je ukázať príbehy 
zaujímavých osobností čo najväčšiemu počtu ľudí 
a napomôcť tak celospoločenskú zmenu.

To, čo všetkých návštevníkov raňajok spája, je snaha o vlastný rozvoj, 
otzv. snímanie klapiek z očí, ktoré sa nám po rokoch strávených v jednom 
odbore či firme postupne vytvoria. Tie nám potom bránia v tom, aby sme 
veci riešili kreatívne a zamykajú nás v kruhu štandardných riešení a v režime 
vychodených koľají. 

AKO TO PREBIEHA
Raňajky trvajú hodinu a pol a organizujú sa raz za mesiac. Približne hodinu z toho 
času prezentuje svoju tému hosť a cca 20 minút je ponechaných na diskusiu.

Na raňajkách sa priamo na mieste pravidelne zúčastňuje 70 – 100 ľudí a ďalší 
poslucháči prostredníctvom on-line prenosu. 

Témy raňajok máme rozdelené do 4 základných oblastí:

 • Vzdelávanie a osobný rozvoj
 • Veda a technológia
 • Podnikanie a biznis
 • Spoločnosť, vďačnosť a láskavosť 

… v archíve je k dispozícii prehľad všetkých raňajok, ktoré zverejňujeme 
s trojmesačným oneskorením, aby sme naplnili našu víziu o zdieľaní a šírení 
informácií.



AKO SA ZAPÁJAJÚ INÍ
 • Príležitosť stretnúť sa s obchodnými partnermi, dodávateľmi, klientmi
 • Príležitosť na neformálne stretnutie manažmentu a zamestnancov
 • Súčasť rozvojových programov pre talenty
 • Tu si môžete pozrieť prednášku Jana Mašeka z prvého stretnutia B&B

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ JA
A.  Môžem navštíviť raňajky v bratislavskom .klube pod lampou  

a nasať atmosféru priamo na mieste – POVINNÁ REGISTRÁCIA

B.  Môžem si objednať on-line stream pre seba a svojich kolegov  
priamo do našej firmy
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Cena  
za 12 raňajok 1 200 € 2 300 € 4 700 € 9 800 €
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https://www.tyzden.sk/spolocnost/52738/brain-and-breakfast-sietovanie-a-spolupraca/?ref=kat

