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Investičná príležitosť  

 

 

Názov projektu startupino.me 

Oblasť podnikania 
Online portál a mobilná aplikácia s rôznorodou funkcionalitou pre 
užívateľov, ktorých zaujímajú novinky zo sveta startupov po celom 
svete 

Krátky popis projektu 

Vo svete startupov má najväčšiu hodnotu jedinečnosť 
a realizovateľnosť projektu. Avšak vo svete je veľké množstvo 
zdrojov informácií o nových nápadoch, ktoré bežný užívateľ 
nedokáže včas sledovať.  
 
Kvôli tomuto faktoru je v súčasnej dobe pre množstvo ľudí toto 
odvetvie stále neznámou oblasťou. Našou cieľovou skupinou 
(vybratá na základe štatistiky) je mladý muž od 20-29 rokov.  

Online portál a mobilná aplikácia 

www.startupino.me 
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Týmto užívateľom portál a aplikácia prinesie na jednom mieste 
všetky funkcie a informácie, ktoré sú potrebné pre denno-denné 
sledovanie trendov vo svete startupov.  

Aktuálny stav projektu 

Seed fáza. Doména a hosting boli zaregistrované len 1. decembra 
2016. Avšak samotná myšlienka je oveľa staršia... V súčasnej dobe 
pripravujeme úvodný obsah dostupný pre užívateľov pri riadnom 
spustení projektu a marketingu. 

Existencia firmy 
Pred založením. Startupino.me vznikne v najbližšom období 
výhradne len pre tento projekt. Právna forma bude určená po 
dohode s prípadným investorom.  

Lokalita  Globálny dosah - online projekt 

Počet ľudí pracujúcich na 
projekte 

V súčasnej dobe 8. V mesiaci jún je plán 12.  

Hlavné konkurenčné 
výhody 

V súčasnej dobe vzniká množstvo nových online webových 
stránok, blogov na tému technologických startupov. Množstvo 
štatistík potvrdzuje fakt, že v tejto oblasti v najbližších 3 rokoch 
nastane nárast aktívnych používateľov.  

Avšak v súčasnej dobe stále postrádame vizuálne jednoduchú, 
formou zaujímavú a obsahovo kvalitnú aplikáciu, ktorá bežného 
užívateľa krok po kroku prevedie procesom založenia a úspežnej 
realizácie technologického startupu. Práve v tejto oblasti budeme 
najlepší. 

Startup - predpokladané 
tržby na rok 2019 

 Minimálna očakávaná tržba 300 000 € 

 Nárast počtu užívateľov: cca 1500 mesačne celosvetovo 

Startup - predpokladané 
nákladyna rok 2019 

150 000 €  

Výška doteraz 
preinvestovaných peňazí 
(v $ hodnote) 

50 000 € z vlastných zdrojov (základná funkcionalita, aplikácie 20% 
+ 80% online marketing). 

Majetok projektu Domény, hosting, výpočtová technika (notebook, SW),  

Výška požadovanej 
investície (v € hodnote) 

200 000 EUR – slovom dvestotisíc eur. 

Na aký účel sa investícia 
použije 

Vývoj portálu a aplikácie (45%) 

online marketing (25%) 

výplaty (15%) 

firemný chod (15%). 

Čo ponúkame investorovi 1. Forma pôžičky: zhodnotenie 25%  
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za jeho investíciu 2. Forma investície: 10% v podobe firemného podielu v 
spoločnosti  

Forma zabezpečenia 
investície pre investora 

Zábezpeka vo forme záložného práva na nehnuteľnosť v hodnote 
350 000 € podľa znaleckého posudku. 

Dokumentáciu k 
projektu, ktorú vieme 
poskytnúť investorovi na 
posúdenie 

Biznis plán s projekciou cash-flow. Životopisy vlastníkov projektu. 

Ďalšie doplňujúce 
informácie 

Startupino.Me je mladý čerstvý projekt. Avšak má za sebou 
skúsenejších ľudí. V tejto fáze sa kryštalizuje množstvo vstupných 
dát ako sú ľudia pracujúci na projekte, samotná fáza projektu, 
webová návštevnosť a pod. Pri dôležitých zmenách Vás budeme 
bezodkladne informovať. 

Majiteľ projektu Meno a Priezvisko 

Email meno.priezvisko@gmail.com 

Tel. kontakt  +421 XXX XXX XXX 

  

 

Dôležité upozornenie 
HladamInvestora.sk ani jeho zamestnanci alebo poradcovia nezaručujú, že informácie 
obsiahnuté v tomto dokumente sú úplné a že žiadna časť tohoto dokumentu nesmie byť 
považovaná ako záväzné prehlásenia či záruka ohľadne minulosti, prítomnosti či budúcnosti. 
Všetky finančné údaje a ďalšie odhady obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na 
subjektívnych analýzach majiteľa projektu. Príjemcom tohoto dokumentu ako aj ďalších príloh je 
dôrazne doporučované podrobiť tieto údaje a odhady nezávislej analýze. 
 


