1. Úvod a charakteristika podnikatelského záměru
●

Název a logo podniku: DreamWare s.r.o.

●

Sídlo: InovaJet

●

Zakladatelé podniku: Tran Tung, Jan Jůna, Tomáš Černý

●

Předpokládané datum zahájení činnosti: 1.2. 2014

●

Poslání podniku: tvorba webových a mobilních aplikací

●

Účel podnikatelského záměru – stanovení jasných cílů a plánů firmy

2. Podnikatelský projekt
●

Obory podnikatelské činnosti – informační technologie, poskytování software,
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové služby,
tvorba webových a mobilních aplikací a související činnosti

●

Vstupní předpoklady (oprávnění k provozování podniku, zkušenosti z oboru)
– znalost v oblasti informačních technologií, kreativita, přehled a přizpůsobivost na
trhu

●

Organizačněprávní forma podnikání (PO/FO)  s.r.o., společnost s ručením
omezeným

●

Stádium rozvoje podniku – jako tým již přes rok spolupracujeme na různých
zakázkách a projektech tvořených jak pro externí zákazníky, tak pro vlastní potřeby.
Aktuálně pracujeme na dalších startupech a připravujeme se na oficiální formu
spolupráce a prezentace

●

Majetkoprávní vztahy – zatím žádné

●

Organizace podniku *(mohli bychom využít názvy funkcí jako CEO, CTO, CPO...)
○

Tran Tung  jednatel, projektový manažer

○

Jan Jůna  jednatel, programátor

○

Tomáš Černý  jednatel, návrhář UI

○

Martin Smýkal  účetní a ekonomický poradce

●

Místo podnikání – Praha, Nekázanka 20, 110 00  současně domácnost ?

●

Fungování podniku – administrativa, provozní doba aj. – aktuálně pracujeme
na našich projektech ve svém volném čase podle předem sestaveného
harmonogramu

●

Dopady činnosti na životní prostředí – jsme šetrní k životnímu prostředí

●

Uplatňované postupy pro bezpečnost práce – dodržování zásad bezpečnosti
práce dle platné legislativy

●

Postavení na trhu – na domácím i zahraničním trhu jsou velké společnosti, které
se snaží držet krok dle aktuálních trendů a zlepšovat své služby. Také se stále
zvyšuje počet nových startupů, které se na trhu chtějí uplatnit. Pro náší prosperitu
je tedy důležité, abychom neustále sledovali trh a nové trendy, byli konkurence
schopní, měli kreativní nápady a úspěšně je realizovali. Také je důležitá
přizpůsobivost podmínkám na trhu a předvídání zájmů uživatelů.
Neni to spis nase postaveni na trhu?

●

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.

3. Cíle podnikatelského projektu
●

Služba – využití nejmodernějších technologií, přehledná grafika vytvořená podle
nejnovějších trendů, přímá komunikace s uživateli

●

Užitek – snažíme se poskytnout uživatelům aplikace, které budou jednoduché a
spolehlivé za účelem zábavy nebo výuky

4. Marketingový plán
●

Způsob a plán distribuce – poskytování služeb zákazníkům budou přímé

●

Cenová politika – webové a mobilní aplikace budou v základní verzi pro uživatele
zdarma, vydělávat se bude přes inzerenty, statistiky pro firmy a rozšířené služby

●

Propagace – sociální sítě, redakční portály, bannery, virální videa, události

5. Výrobní plán
●

Potřeby – elektřina, osobní počítače, mobilní zařízení

●

Produkční kapacita  čtyřčlenný tým

●

Logistika – není zapotřebí

●

Dodavatelé – WEDOS Internet, a.s.  hostingové služby

6. Finanční plán
●

Rozpočet zahajovacích výdajů (založení podniku) – veškerá administrativa >
poplatky a odměny, vizitky

●

Rozpočet měsíčních nákladů(provozních) – domény, servery, telekomunikace

●

Předpokládaný finanční výsledek – výnosy – 1 000 000 000Kč

●

Tok hotovosti – 1 000 000 000 000 Kč

●

Zisky a ztráty – budeme v plusu 1 000 000 000 Kč

7. Časový harmonogram
●

Příprava na podnikání – listopad  leden 2013/2014

●

Založení podniku – únor 2014

●

Zajištění finančních zdrojů do začátku podnikání  listopad  leden 2013/2014

●

Zajištění technologií, dodavatelů, lidských zdrojů  listopad  leden 2013/2014

●

Zahájení činnosti (poskytování služeb)  prosinec 2012
InovaJET ma nejaky svuj harmonogram, ktery asi budeme muset plnit, jestli
do toho s nima budeme chtit jit  viz
https://www.inovacentrum.cvut.cz/inovajet/cz/fazeinkubace

8. Zdroje financování
●

Finance na rozvoj firmy a jejich zdroje – zezačátku budou všechny náklady

financované z kapes zakladatelů, poté firma bude využívat vlastní zdroje z
vydělaných peněz
●

Rekapitulace majetku ?

9. Závěr a zhodnocení
? Závěrem 3x hurá, hurá, hurá.

Zdroj
http://www.zblog.cz/jakvypadalmujpodnikatelskyzamer/

