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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







POHYBOVÉ MINIVÝZVY



Návyk cvičenia s radosťou

POHYBOVÉ MINIVÝZVY

„Najväčšiu radosť mi robí keď sa niekto 
cíti lepšie a môžem mu k tomu pomôcť.“
Michal Ochránek [32]
web dizajnér, Považská Bystrica

30 dňová výzva na 3‘ cvičenie 
denne s cieľom vybudovať návyk

ľudia zo sedavým zamestnaním 
& bežná kancelárska populácia:)

pravidelnosť, minimálna 
náročnosť a cviky, ktoré 
zvládne každý
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POHYBOVÉ MINI VÝZVY
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HOBBY VS
BIZNIS

Zdroj: ibhubs.medium.com 
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7 TÝŽDŇOVÁ VÝZVA
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PLÁN C

Zdroj: bluezones.com 
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rozbehnisa.sk/live/pohybove-minivyzvy



ZÁKAZNÍCKY 
PINGPONG

ČO MA 
VOLÁ?

Zdroj: bluezones.com 
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