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K.O. KRITÉRIÁ

To čo chceme, ešte 
nikomu nefungovalo 3. Technologická náročnosť

Neexistuje dôvod prečo 
by to nemalo fungovať

Aby sme začali, 
potrebujeme tisícky € 4. Investičná náročnosť

Vieme si financovať 
začiatok z prvých príjmov

Začne to fungovať pri 
tisíckach užívateľov 5. Trhovisko

Môžeme predávať 
od začiatku

Produkt je nelogický, 
ľudia po ňom netúžia 2. Túžba po produkte

Produkt ľudia veľmi chcú 
alebo nutne potrebujú

Nemáme v tíme 
kľúčový know-how 6. ZNALOSTI TÍMU

Kľúčový know-how máme
alebo sa naučíme

Aby to fungovalo,
musí sa zmeniť systém 7. Sféra vplyvu

Všetko je v našich rukách, 
nie sme na nikom závislí

Konkurenčné riešenia 
a alternatívy sú lepšie 1. odlíšenie od konkurencie

Inovatívny produkt bez 
priamej konkurencieJUCH

NO PAIN, NO GAIN

KO.ZA & MOHAMED

DERIVÁCIA

NETECH



ZVUKOVÝ SPRIEVODCA SLOVENSKOM
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mp3 príbeh pamiatky pre 
mesto či mikroregión

INHLA 2.0
sprievodca po Slovensku zo 

zvukovou stopou pre turistov

INHLA 1.0



audio príbehy slovenských pamiatok

INHLA

„Mám rád Slovensko a chcem, aby ho ľudia 
spoznávali atraktívnou formou.“
Adrián Hatala [27]
analytik, Trebišov & BA

mp3 príbeh a adventúra pre 
pamiatku, mesto či mikroregión

správcovia pamiatok a zástupcovia 
miest & mikroregiónov

zábavné a netradičné 
spoznávanie nových miest



AUDIO PRÍBEH PAMIATKY
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rozbehnisa.sk/live/inhls



DERIVÁCIA
x²=2x

x²
2x



DERIVÁCIA

Fitness Portál >> Tréning na mieru
Farmárske produkty portál >> Plná špajza
Spolujazda portál >> Pravidelný spolujazdec

Začne to fungovať pri 
tisíckach užívateľov 5. Trhovisko

Môžeme predávať 
od začiatku
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