INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o študentskom tíme
STUBA Green Team
Názov študentského tímu
Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti
STU
v tíme z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky)
SjF, FEI, FIIT, SvF
Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra)
Je ich zastúpených niekoľko
Študijný program
Web stránka (ak je vytvorená)
www.sgteam.sk
Kontaktné údaje
Martin Fabík – externé vzťahy
Kontaktná osoba – meno a funkcia
0917 394 277
Telefónne číslo
martin.fabik@sgteam.eu
Email
Jelačičova 4, 821 08, Bratislava
Kontaktná adresa
Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

Okrem získavania skúseností študentov
prostredníctvom návrhu a stavby elektrickej
formule, s ktorou sa počas leta chodí na
preteky po Európe, aj rozvoj „soft skills“ ako
sú napríklad prezentačné, komunikačné
a marketingové schopnosti.
Je to jediný projekt svojho druhu v SR
V čom je riešenie unikátne/inovatívne?
Je to 1-účelový závodný prototyp, no nápady
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
použité pri výrobe komponentov sú
použiteľné v automobilovom priemysle.
Je dané riešenie chránené právami duševného Nie
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného
vlastníctva a komu patrí)
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
Vyrobí sa len jediný exemplár, teda je to
hotový produkt, ...)
prototyp aj hotový produkt v jedom.
Samotný projekt trvá už 7. rok, no každý rok
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
sa formula navrhuje a stavia odznova, čiže po
odrátaní sezóny, keď je už formula hotová
a len sa chodí na preteky, vývoj trvá
maximálne ¾ roka.
Máme cca. 30 aktívnych členov
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
Nie
Máte pre produkt platiacich zákazníkov?

Podnikanie a analýza trhu
Nie
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
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.

INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Štádium financovania (seed, start-up, expanzia, ...)
seed
Sponzorské financie
Akým spôsobom je v súčasnosti zabezpečené
financovanie (vlastné finančné prostriedky, cudzie
zdroje – investor, úver, ...)
Auto navrhujeme a staviame každý rok a je
Ak hľadáte investora, aká je celková potrebná
čím-ďalej tým viac technicky vyspelejšie
suma investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel
a teda aj drahšie. Kvôli tomuto nekončiacemu
by bola použitá?
cyklu potrebujeme stály prísun financií.
Naším cieľom na obdobie zhruba 1 roku je
„preinvestovať“ 150 000e. Takmer všetky
peniaze sa používajú na nákup komponentov
alebo materiálu potrebného na výrobu auta.
Určité množstvo financií sa používa na opravu
dielne (máme nové priestory), štartovné na
pretekoch, cestovné náklady, marketingové
materiály (rol lup , banner,..)

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.

