INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o spoločnosti
Obchodné meno spoločnosti

PROROZVOJ, s. r. o.
17. 08. 2016 (predtým sme fungovali na
živnosť)
50 451 022
Dostojevského rad 2550/19
811 09
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
www.prorozvoj.eu/sk
Poradenstvo v oblasti regionálneho rozvoja

Dátum vzniku
IČO
Sídlo spoločnosti
Web stránka
Hlavný predmet podnikania
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba – meno a funkcia
Telefónne číslo
Email
Kontaktná adresa

Tomáš Szabo – metodický poradca
0948 996 992
szabo@prorozvoj.eu
Olivová 26, 831 01, Bratislava

Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Portál E-PRO poskytuje jednoduchú, rýchlu
a zároveň kvalitnú tvorbu a správu
strategických dokumentov, ktoré sú obce
a mestá povinné spracovávať.
V rámci SR ide o jedinú webovú službu svojho
druhu, ktorá spája výhody doterajších
spôsobov spracovania a spravovania týchto
materiálov.
Regionálny rozvoj – produkt je určený pre
samosprávy Slovenskej republiky (zástupcov
obcí a miest)

Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

V čom je riešenie unikátne/inovatívne?

V akých odvetviach je produkt využiteľný?
Je dané riešenie chránené právami duševného
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného
vlastníctva a komu patrí)
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
hotový produkt, ...)
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
Má spoločnosť platiacich zákazníkov?

Autorské dielo spoločnosti PROROZVOJ, s. r.
o.
Hotový produkt uvedený na trh
Od októbra 2015
4
Áno

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

Celé územie Slovenskej republiky

Uveďte dôvody orientácie na dané trhy

Momentálne sa orientujeme na slovenský trh,
v prípade úspechu plánujeme expandovať do
Poľska – vzhľadom na podobný typ
1

Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi, spoluorganizátorom a partnerom 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.
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dokumentov, ktoré tam majú.
Popis konkurencie
Priamu konkurenciu nemáme, nakoľko ide
o unikátne riešenie na celom Slovensku.
Najväčšími konkurenčnými spoločnosťami
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu,
v oblasti expertného poradenstva pre
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
samosprávy sú AUREX, spol. s. r. o., Premier
Consulting EU, s. r. o., Centire, s. r. o.
a Scarabeo, s. r. o.
<V čom sa odlišuje Váš produkt od konkurencie? Aká Najväčšou konkurenčnou výhodou je
je jeho konkurenčná výhoda?
jedinečnosť a unikátnosť daného riešenia.
Definícia zákazníkov/odberateľov
Popíšte, kto je Váš cieľový zákazník/odberateľ

Zástupcovia obcí a miest Slovenska

Financovanie
Štádium financovania (seed, start-up, expanzia, ...)
Akým spôsobom je v súčasnosti zabezpečené
financovanie (vlastné finančné prostriedky, cudzie
zdroje – investor, úver, ...)
Ak hľadáte investora, aká je celková potrebná suma
investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel by bola
použitá?

Expanzia
Vlastné finančné zdroje, pôžička

Nehľadáme investora
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Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi, spoluorganizátorom a partnerom 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.

