INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o firemnom tíme
Virtual Medicine
Názov študentského tímu
Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti
STU FEI ,LF UK ,STU FIIT ,VŠMU
v tíme z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky)
STU FEI , Ústav elektroniky a fotoniky
Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra)
Elektronika a fotonika
Študijný program
Web stránka (ak je vytvorená)
Medicinevirtual.com
Kontaktné údaje
Miloš Svrček
Kontaktná osoba – meno a funkcia
0902 31 96 72
Telefónne číslo
milos.svrcek23@gmail.com
Email
Kukučínová 113/5 , Sereď
Kontaktná adresa
Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

Zlepšuje priestorovú predstavivosť
a pochopenie vzájomnej interakcie
anatomických štruktúr
Mobilná verzia anatomického atlasu spojene
V čom je riešenie unikátne/inovatívne?
s učebnicou vo virtuálnej realite
Štúdium medicíny , lekárska oblasť hlavne
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
v chirurgii a rádiológie
Je dané riešenie chránené právami duševného Spoločnosti Virtual Medicine , s.r.o.
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného
vlastníctva a komu patrí)
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
Hotový produkt
hotový produkt, ...)
3 roky
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
6 ľudí + 8 dobrovoľníkov
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
Zatiaľ nie
Máte pre produkt platiacich zákazníkov?

Podnikanie a analýza trhu
Uvažujete nad založením vlastnej firmy?
Ak áno, aký geografický trh by ste chceli osloviť?
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu,
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
Popíšte, kto je alebo bude 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?

Už máme založenú firmu
Osloviť chceme globálny trh
V mobilnej verzii VR nie je momentálne
konkurencia
Doktori a študenti medicíny

Start - up
Investor
250 000 eur – Globálny marketing
a rozšírenie platformy

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.
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