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Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky

Všeobecným problémom v západných
krajinách je, že mnoho rodín je rozbitých
z dôvodov časovo či inak náročného
zamestnania, životného štýlu či možností
pre cestovanie a biznis a my veríme, že
dokážeme rodinu znova spojiť vďaka
emocionálnemu obsah, urobenému z
perspektívy tých najmenších, ktorý
reprezentuje dedičstvo a zároveň nový
začiatok pre celú rodinu. Aby sme to
rozdelili na menšie, riešime tieto
čiastkové problémy:

Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)
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Zachytávanie a ukladanie momentov, na
ktorých záleží, ale ktoré si dieťa nebude
pamätať a rodič ich nestihne zachytiť.
Rodičia nemajú možnosť robiť obsah,
ktorý by zachytával najlepšie momenty
zo života ich detí či už pri nich boli
alebo nie.
Videá a foto albumy dajú rodičom veľa
práce- a následne nemajú čas aby videá
editovali. My to urobíme za nich.

Kto z Vás by sa chcel na svet pozrieť
očami malého 2-3 ročného dieťaťa?
Našim riešením nekonečnej ľudskej
potreby chcieť znova prežiť tie najlepšie
rodinné momenty a skladá sa z dvoch
častí. Prvou je malá kamera, ktorá
vyzerá ako gombík a vytvára úžasné
videá a prekrásne obrázky z detskej
perspektívy (naši zákazníci ju radi volajú
GoPro pre deti…. ale je to oveľa viac).
Druhou časťou je inteligentný editovací
softvér ktorý dokáže rozoznávať zvuky,
pohyby a tváre a automaticky tak spája
nahrávky do príjemného a ľahko
zdieľateľného videa dĺžky od 1-2-3 až po
5 minút a iba s tými najlepšími časťami
dňa. Ak si neviete celkom predstaviť,
ako vyzerá obsah vytvorený dieťaťom,
tu je niekoľko príkladov z nášho
prototypu
4.0:
https://www.youtube.com/watch?v=Yte
HG8yCz_I

V čom je riešenie unikátne/inovatívne?
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Rodina, v budúcnosti aj: bezpečnostne a
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
záchranárske zložky, priemysel, služby.
Je dané riešenie chránené právami duševného
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného
vlastníctva a komu patrí)

Ochranná známka pre názov Benjamin
Button v EU, USA a Číne, Ochrana dizajnu v
rámci EÚ

Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
hotový produkt, ...)

Prototyp

Ako dlho pracujete na vývoji produktu?

Vyše dva roky

Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?

3 ľudia na plný pracovný úväzok, 8 ľudí na
čiastočný úväzok

Má spoločnosť platiacich zákazníkov?

Nie

Popis a analýza trhu
V ktorých geografických regiónoch chcete pôsobiť
a aký trhový podiel chcete dosiahnuť?

Severná Amerika, EÚ, Austrália, Čína.
Maximálny trhový podiel

Uveďte dôvody orientácie na dané trhy

Štádium spoločnosti, kúpyschopnosť

Popis konkurencie
Priama konkurencia neexistuje, z pohľadu
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu, hardvéru ide o: Narrative, Parashoot,
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
Inivdyo, Graava, Ca7ch,

Zameranie - expert na rodinné zážitky.
Od rodičov rodičom
Design - kamera v tvare gombíka,
unikátna multifunkčná klipsňa

<V čom sa odlišuje Váš produkt od konkurencie?
Aká je jeho konkurenčná výhoda?

Inteligentná - automatická editácia videa
do príjemného a ľahko zdieľateľného
obsahu.
Bezpečná - vytvorená s ohľadom na
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zdravie detí. Žiadne aktívne WiFi,
žiaden bluetooth, EMR ochrana, BPA
neobsahujúci plast, vodeodolné a ľahko
pochopiteľné.
UX- žiadne tlačítka, automatický ON/
OFF režim

Definícia zákazníkov/odberateľov
Popíšte, kto je Váš cieľový zákazník/odberateľ

Rodičia a starí rodičia

Financovanie
Štádium financovania (seed, start-up, expanzia, ...)

Semienko

Akým spôsobom je v súčasnosti zabezpečené
financovanie (vlastné finančné prostriedky, cudzie
zdroje – investor, úver, ...)

Vlastné zdroje a investor z ČR

Ak hľadáte investora, aká je celková potrebná
suma investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel
by bola použitá?

200k eur – na crowdfundingovú kampaň,
ako aj dokončenie vývoja pre potreby
výroby, fixné náklady výroby

4
Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoluorganizátorom podujatia na zaradenie do databázy inovatívnych
technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2017, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s
oslovením za účelom ponuky investície do podnikania a zároveň so spracovaním a použitím osobných údajov.

