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Plenáris
Témák

9:00-10:30

Előadások I.: Pillangó-hatás

9:00-9:30

Warm up: Technológiai, üzleti és társadalmi trendek, amelyek meghatározzák a következő évek üzleti logikáját

9:30-9:50

Hogyan nyitja ki a teret a szabályozó az EU-ban és Magyarországon a közösségi hitelezésnek, a robot tanácsadóknak, a mesterséges
intelligenciának és a közvetítőket kiiktató technológiáknak?

9:50-10:10

Hogyan győzheti le a készpénzt az azonnali fizetés?

10:10-10:30

Ha az adat az olaj, akkor az API a fúrótorony, de miből lesz a pénz?

10:30-11:00

Szünet

I. blokk

11:00-12:30

Témák

11:00-11:20

Mi a következő szint a digitális
bankolásban? - Trendek a digitális
bankolásban

Az azonnali fizetési megoldások
terjedésének szcenáriói

11:20-11:40

Mit tanulhatunk a Revolut és a TransferWise
hazai népszerűségéből?

Útmutató az új fizetési megoldások
bevezetéséhez

11:40-12:00

Hogyan fog ugrásszerűen megnőni a hazai
lakosság igénye az online hitelezés iránt?

12:00-12:30

Körkép a lakossági kutatásokból

12:30-13:30

Ebédszünet

13:30-15:00

Előadások III.:
Digitális transzformáció
és szervezeti
kultúraváltás

Kerekasztal

II. blokk

Témák

Kerekasztal

Előadások II.:
Kétsebességes átalakulás

Workshop 1.:
Azonnali Fizetés

FinTech megoldások I.

10 FinTech Pitch

Moderált workshop az MNB és a GIRO
szakértőivel

Workshop 2.:
Szabályozói
iránymutatások

Workshop 3.:
Kripto-gazdaság

13:30-13:50

Bakancslista fintech
megoldások fejlesztéséhez

Szabályozói körkép az EUban és Magyarországon

Bevezetés
a
gazdaság alapjaiba

13:50-14:10

Hogyan mentheti meg a
digitális transzformációt a
szervezeti kultúraváltás?

Szabályozói iránymutatások
a felkészüléshez

Kiépül-e az árnyékgazdaság
a kriptopénzek
segítségével?

14:10-14:30

Útmutató a szervezeti
átalakuláshoz

Moderált workshop az
MNB szakértőivel

Moderált workshop 2-3
szakértővel

14:30-15:00

A szervezeti kultúraváltás
ígéretes (HR-)programjai

15:00-15:30

Szünet

FINTECHGROUP 2019 – Minden jog fenntartva!

kripto-

FinTech megoldások II.:
FinTech Sales House 1.
Milyen megoldásokkal segíti a
fintech a webshopokat,
mikrovállalkozásokat,
vállalatokat? – FinTech
megoldások kicsiknek és
nagyoknak

4-5 gyakorlati előadás
működő megoldásokról
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III. blokk

Témák

Kerekasztal

15:30-17:00

Előadások IV.:
Magyarország fintech
stratégiája

Workshop 4.:
Nyílt bankolás
(open banking)

Workshop 5.:
AI (mesterséges
intelligencia) és DLT
(elosztott főkönyvi
technológia)

15:30-15:50

FinTech körkép
Magyarországon

Ha az adat az olaj, akkor az
API a fúrótorony, de miből
lesz a pénz?

Felkészítő a mesterséges
intelligencián, a gépi
tanuláson alapuló
projektekre

15:50-16:10

A jegybank fintech
stratégiája

Útmutató a nyílt bankolás
monetizálásához

Felkészítő az elosztott
főkönyvi technológián
alapuló projektekre

16:10-17:00

FinTech Fórum
Budapest: Magyarország
fintech stratégiája

FINTECHGROUP 2019 – Minden jog fenntartva!

Moderált workshop 2-3
szakértővel

FinTech megoldások III.:
FinTech Sales House 2.
Mi a következő szint a digitális
bankolásban? - Megoldások
bemutatása

4-5 gyakorlati előadás
működő megoldásokról

Moderált workshop 3-4
szakértővel
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