1. Úvod a charakteristika podnikatelského záměru
●

Název podniku: DreamWare

●

Zakladatelé podniku: Tran Tung, Jan Jůna, Tomáš Černý

●

Předpokládané datum zahájení činnosti: 1.2. 2014

●

Činnost podniku: tvorba webových a mobilních aplikací

●

Oficiální stránky: http://dreamware.cz/

2. Podnikatelský projekt
●

●

Organizace podniku
○

Tran Tung  projektový manažer

○

Jan Jůna  programátor

○

Tomáš Černý  grafik / designer

○

Martin Smýkal  účetní / ekonomický poradce
Obory podnikatelské činnosti
Informační technologie, poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních
technologií, zpracování dat, hostingové služby, tvorba webových a mobilních
aplikací a související činnosti.

●

Stádium rozvoje podniku
Již přes rok společně pracujeme na zakázkách pro firmy, poskytujeme jim
webhosting a staráme se o udržování . Naše poslední práce je BrainStorm,
redakční systém zaměřený na středoškoláky, nebo *zde muze pridat Tom Cerny
neco. Co třeba? TČ
Naším hlavním cílem je tvorba vlastních projektů… *dopiste sem neco uz mi to

nemysli To dáš! TČ
■

AsianStyle
Zpravodajský server zaměřený na asijskou kulturu, založený v prosinci
2012. V současné době zde přispívá 70 redaktorů, pořádáme různé
události, spolupracujeme

s

asijskými

podniky a velvyslanectvími.

Redakční systém jsme si celý vytvořili sami a upravujeme ho podle
vlastních potřeb.
■

ChatChat
Moderní chatovací portál využívající nejnovější technologii Node.js pro
tvorbu realtime aplikací. Uživatelé mohou navštěvovat zájmové místnosti,
využívat chatu s náhodným uživatelem nebo napsat soukromou zprávu do
profilu. Projekt je aktuálně ve vývoji a spuštění plánujeme na konec
prosince 2013.

■

Ange
Přemýšlím, jestli tento projekt zde zmiňovat. Zmínil bych ho jen velmi
okrajově, jen říct, že to bude mobilní aplikace. TČ

●

Postavení na trhu
Aktuálně pracujeme na svých projektech a zakázkách pro domácí trh. Sledujeme
aktuální změny, kterým se chceme přizpůsobit a hledáme díry a příležitosti na
trhu. Příkladem je služba Lide.cz, která chystá velkou proměnu a s ní také zrušení
Chatu. Jelikož nemalá základna uživatelů s tímto rozhodnutím byla značně
nespokojená, rozhodli jsme se využít příležitosti a poskytnout lidem tuto službu,
která bude mít moderní vzhled a poběží na nejnovějších technologiích
použivaných pro realizaci realtime aplikací.
Další projekt
AsianStyle.cz vznikl díky velmi aktivní komunitě, které tyto stránky a
události chyběly. V České republice a na Slovensku jsme tak jediní, kteří se
zaměřují na Asii v takovém měřítku.
V blízké době chceme naše projekty hlavně cílit na zahraniční trh, který je
obrovský a můžeme zde plňe uplatit svůj potencionál. Naším cílem bude
především

poskytnou

uživatelům jednoduchý

nástroj pro ulehčení svojí

každodenní práce nebo za účelem zábavy a výuky. Po projektu ChatChat
chceme realizovat mobilní aplikaci s vývojovým názvem Ange. Tato jednoduchá
aplikace bude cílena pro zahraniční trh a účelem bude zaplnit volný čas uživatele
formou zábavy a výuky.
Tohle je výpis naší aktuální práce. Máme spoustu dalších nápadů a neustále
sledujeme dění na internetu a nejmodernější trendy.
●

Charakteristika trhu, na kterém podnik působí
Internet je velmi dynamické prostředí, které vyžaduje inovativní a kreativní nápady.
Tím se nám otevírají neustále nové možnosti pro realizaci nejrůznějších projektů.
Velkou inspirací je pro nás zahraniční trh, kde je spoustu kvalitních a úspěšných
startupů, které aktivně sledujeme a učíme se od nich.

●

Vize podniku
Naším cílem je realizovat kvalitní projekty a zlepšovat naše služby přímou
komunikací s uživateli. Chceme se adaptovat na zahraniční trh, ale také přinášet
nové inovace na domácí trh a vytvořit si dobré jméno jak u uživatelů, tak i u
vývojářů.
Aktuální plánem je do konce roku 2013 spustit ChatChat, během dalších 2 měsíců
aktivně zdokonalovat službu a neustále se rozrůstat.
Poté se plně zaměříme na mobilní aplikaci Ange, kterou chceme prosadit v
zahraničí. Do projektů se zapojí další vývojáři a plánovaná doba na realizaci bude
6 měsíců. 6 měsíců zní dost optimisticky :) pro 2 platformy + web

3. Marketingový plán
●

Cenová politika

Webové a mobilní aplikace budou v základní verzi pro uživatele zdarma, abychom
oslovili co nejvyšší počet uživatelů, které naše služby budou využívat.
Vydělávat se bude přes rozšířené služby, inzerenty a statistiky pro různé firmy.
●

Propagace
Využíváme sílu sociálních sítí, které jsou nejrychlejší a nejlevnější formou
propagace s největším rozsahem uživatelů. Mluvíme zde o Facebooku, Twitteru,
ale také například prezentace na Dribbble nebo Behance. Jelikož naší strategií je
přímá komunikace s uživateli, kvůli zlepšení služby, tak je to také nejlepší forma
propagace.

Během

realizace

AsianStyle

a

ChatChat

komunikujeme

s

potencionálními uživateli, kteří nám navrhují svoje nápady a názory, ale také sdílí
svým přátelům chystané projekty.
Na propagaci chystaného projektu ChatChat chceme také využít redakční portály,
které informují širokou veřejnost. Připravené materiály poskytneme především
serverům zaměřující se na techniku a dění na internetu.
Na naše projekty a různé zakázky umístíme bannery, kterých by se mohli
všimnout tamní návštěvníci např. na AsianStyle nebo na BrainStormu.
Další podobou reklamy můžou být virální videa, které jsou poslední dobou
fenoménem. Nic nestojí a sdílí ho v krátkou dobu velký počet lidí, ale musí být
zajímavý a originální. S natáčením a postprodukcí máme také menší zkušenosti,
které můžeme kreativně využít na virální videa nebo prezentace našich služeb.

