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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
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IHLOVE 1.0

Zdroj: stoklasa.cz

IHLOVE 2.0

Zdroj: one9onlinestore.com

XS XXL



Online vybavenie krajčírskych opráv 

IHLOVE

„Udržateľnosť je moja láska!“
Katarína Kobušová [31]
odevná dizajnérka, BA

vyzdvihnutie, oprava & úprava 
odevov a následná donáška domov

zaneprázdení eko zmýšľajúci 
ľudia & rodiny s deťmi 

všetko sa vyrieši z 
pohodlia domova







rozbehnisa.sk/live/ihlove
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LATKA OK

Zdroj: wikihow.com

LATKA VYSOKO
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