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

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
24. 9. 2009
42178401
Čukárska Paka 562, Veľká Paka 930 51
http://sosa.sk/
Kozmické aktivity

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

Jakub Kapuš
+421 944 491 119
Jakub.kapus@sosa.sk
Čukárska Paka 562, Veľká Paka 930 51

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?

Prvá slovenská družica skCUBE a ďalšie
projekty
Vesmírne
technológie,
senzorika,
komunikácia
Aerospace, military

Čaká na štart do vesmíru 
5 rokov
11
áno

Popis a analýza trhu
V ktorých geografických regiónoch chcete pôsobiť Celosvetovo, chceme sa zamerať na trh s
a aký trhový podiel chcete dosiahnuť?
nanosatelitmi
Uveďte dôvody orientácie na dané trhy
Popis konkurencie
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu,
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
<V čom sa odlišuje Váš produkt od konkurencie? Aká
je jeho konkurenčná výhoda?
Definícia zákazníkov/odberateľov

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.

INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Výskumné a vývojové organizácie, univerzity,
technologické spoločnosti

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?

Expanzia, udržateľnosť
Členské príspevky, 2 percentá z daní, granty,
sponzorské dary
50 000 EUR – umiestnenie inovatívnych
produktov, ktoré sme v rámci projektu
vyvinuli na trh
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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.

