INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o spoločnosti
Obchodné meno spoločnosti
Dátum vzniku
IČO
Sídlo spoločnosti
Web stránka
Hlavný predmet podnikania

Entropia s.r.o.
1.1.2016
17326699
Jegeho 7, 82108 BA
www.guestcloud.sk
IT služby

Kontaktné údaje
Kontaktná osoba – meno a funkcia
Telefónne číslo
Email
Kontaktná adresa

Vojtech Kubek – konateľ
0904288684
Kubek@guestcloud.sk
Jegeho 7, 82108 BA

Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky

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?

Eventové microsites s RSVP, komunikácia
s hosťami eventov, registrácia hostí na
eventoch
Personalizácia
komunikácie
s hosťami
eventov,
cielený
obsah,
zvyšovanie
“užívateľskej skúsenosti/zážitku“ z eventov
Organizácia eventov a podujatí, event
marketing

Nie
Hotový produkt
1,5 roka
3
áno

Popis a analýza trhu
V ktorých geografických regiónoch chcete pôsobiť
a aký trhový podiel chcete dosiahnuť?
Krajiny susediace so Slovenskom, Nemecko
Väčšie trhy ako SVK, rozvinutejší event
Uveďte dôvody orientácie na dané trhy
marketing ako na SVK
Popis konkurencie
Eventbrite, zkipster, cvent a iné produkty
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu, a služby na RSVP a registráciu hostí na
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
eventoch
Možnosť väčšej miery personalizácie,
<V čom sa odlišuje Váš produkt od konkurencie? Aká komplexné riešenie pre event
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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je jeho konkurenčná výhoda?
Definícia zákazníkov/odberateľov
Eventové agentúry, korporácie, organizátori
eventov

Popíšte, kto je Váš cieľový zákazník/odberateľ
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?

Financovanie z akutálnych tržieb

Financovanie z akutálnych tržieb
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technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2017, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s
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