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PRVÉ PRÍKRMY





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
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INŠPIRÁCIA

Zdroj: vszp.sk 



Boxík s prvou pomocou 
pre prvé príkrmy

NUTRIBOX
Mobilná aplikácia pre 

zavádzanie prvých príkrmov

PRVÉ PRÍKRMY

Zdroj: behance.net/huzefa_bagwala

Zdroj: pixartprinting.com



Inštruktážny set pre prvé príkrmy

PRVÁ LYŽIČKA

„Chcem uľahčiť každodenné starosti 
ohľadom prípravy stravy.“
Ing. Jana Guráňová [31]
výživová poradkyňa, Dúbrava

krabička s návodom a dávkovacou 
termo lyžičkou pre prvé príkrmy

rodičia miminiek, hlavne 
prvo mamičky, firmy

jednoduchý návod, overené 
fakty, praktické dávkovanie
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rozbehnisa.sk/live/nutribox



J.U.CH.

Zdroj: reachdesk.com

B2B

Jednoduchý, užitočný 
a chytľavý nápad

Zdroj: theaiminstitute.com



J.U.CH.

Zdroj: reachdesk.com

Jednoduchý, užitočný 
a chytľavý nápad



PINSTAGOOGLI
DESIGNGARDENING SLOW FASHION



J.U.CH. B2B

Zdroj: theaiminstitute.com
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