INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o študentskom tíme
Feedbacker
Názov študentského tímu
Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti
FEI STU, UK, Masarykova Univerzita v Brne
v tíme z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky)
FEI
Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra)
Informatika a informačné systémy
Študijný program
Web stránka (ak je vytvorená)
Feedbacker.sk , feedbacker.cz
Kontaktné údaje
Peter Paluš - CoFounder
Kontaktná osoba – meno a funkcia
0910 547 257
Telefónne číslo
peter.palus@feedbacker.sk
Email
Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Kontaktná adresa
Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

Feedbacker - najjednoduchší online nástroj
spätnej väzby
Jednoduchosť, rýchlosť, počet vyplnení,
V čom je riešenie unikátne/inovatívne?
Vo všetkých B2B, ktoré majú zákazníkov,
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
návštevníkov alebo klientov
Je dané riešenie chránené právami duševného Asi iba základné, ktoré vyplývajú z vytvorenie
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného diela
vlastníctva a komu patrí)
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
Hotový produkt s platiacimi zákazníkmi
hotový produkt, ...)
rok
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
14
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
áno
Máte pre produkt platiacich zákazníkov?

Podnikanie a analýza trhu
Uvažujete nad založením vlastnej firmy?
Ak áno, aký geografický trh by ste chceli osloviť?

máme
Global - dokončujeme anglickú verziu
feedbeo.com
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu, Konkurencia je papierový dotazník, Google
Forms, ako v ktorom segmente, niekde je to aj
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
facebook, google maps, trip advisor
Popíšte, kto je alebo bude Váš cieľový HoReCa, služby, retail, eventy, štátna správa,
korporácie ako HR tool, banky, poisťovne,
zákazník/odberateľ
startupy, školy, zdravotníctvo

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?

seed
Vlastné plus investor
nehľadáme

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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