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CzechStarter
Nastartujte svůj byznys!
CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte co nejvíce z mentoringu
od zkušených podnikatelů a služeb renomovaných poradenských společností. Ti nejlepší budou mít možnost
zúčastnit se dvoutýdenního programu v Silicon Valley.
CzechStarter je určen pro české podniky s:
+

inovativním existujícím produktem / službou, popř. prototypem, beta verzí

+

stářím do 3 let

+

maximálně 50 zaměstnanci

+

sídlem v Česku a provozovnou mimo region hlavního města Prahy

+

statutem právnické osoby

+

potenciálem k působení v zahraničí

+

růstovým potenciálem do budoucna

Nabízené služby
Sedmiměsíční Basic fáze plná mentoringu od zkušených podnikatelů a služeb poradenských společností.
Pro nejlepší start-upy možnost vyjet na dvoutýdenní Silicon Valley Camp nabitý mentoringem, workshopy
a networkingovými akcemi. Na konci projektu se nejúspěšnější společnosti představí na Fóru investorů.

Zpětná vazba
od profesionálů
+ odborné posouzení
podnikatelského záměru
start-upu pre-mentorem,
jehož výstupem je posudek
i návrh plánu rozvoje

Pre-mentoring

Pomoc od těch nejlepších
v oboru
+ 50+ mentorů
+ 150 hodin mentoringu
během 7 měsíců
+ předávání know-how
od zkušených podnikatelů
a investorů

Mentoring

Poskytnutá podpora na služby ve výši 75 – 100 %

Oblasti, ve kterých
Vám pomůžeme:
+ zpracovávání analýz
a studií od renomovaných
poradenských společností
v oblasti financí, práva,
managementu, organizace
a výroby, marketingu, PR
a duševního vlastnictví

Poradenství

Dvoutýdenní camp
v Silicon Valley
+ poskytnutí kancelářských
prostor, mentoringu,
workshopů, vstupů
na networkingové akce,
letenek a překladů

Gold fáze

CzechDemo
Představte svůj start-up světu!
Pomůžeme Vám s účastí na velkých mezinárodních akcích a zviditelněním Vašeho inovativního produktu.
Využijte možnost vystavovat na nejznámějších veletrzích, festivalech a konferencích. Pojeďte s námi na Slush,
TechCrunch Disrupt, CES, Web Summit, unbound, Rise či jiné konference.
CzechDemo je určen pro české podniky s:
+

inovativním produktem / službou

+

min. prototypem / beta verzí produktu

+

stářím do 5 let

+

maximálně 50 zaměstnanci

+

sídlem v Česku a provozovnou mimo region hlavního města Prahy

+

statutem právnické osoby

+

motivací působit v zahraničí

Nabízené služby
Budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí a příležitost
prezentovat na nich svůj produkt či službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité
kontakty. Díky našim zkušeným mentorům se na akci kvalitně připravíte.

Vstup na akci
a vlastní výstavní stánek

Cenné rady od
zkušených mentorů

Důkladná příprava
propagace

Doprava na zahraniční akci

+ vstupné na akci
+ poplatek za účast v soutěži
+ účast na doprovodném
programu k akci

+ až 10 hodin mentoringu
a poradenství
(pomoc s prezentačními
dovednostmi
a marketingem,
předání know-how)

+ pomoc s přípravou
propagačních materiálů
včetně překladů

+ zpáteční letenky
pro 2 osoby
účastnící se dané akce

Účast na akci

Mentoring
a poradenství

Marketingové materiály
a překlady

Letenky

Poskytnutá podpora na služby ve výši 50 - 100 %

CzechAccelerator
Chcete se prosadit v Silicon Valley, New Yorku, Singapuru nebo v Londýně?
Pomůžeme Vám uspět v těchto vyspělých destinacích, kde si budete moci rozšířit obzory a načerpat neocenitelné
zkušenosti v podnikání. Zúčastníte se tříměsíčního akceleračního programu, v průběhu kterého budete využívat
kancelářské prostory místního podnikatelského inkubátoru, mentoring, poradenství, služby na ochranu práv
duševního vlastnictví nebo se účastnit networkingových akcí.
CzechAccelerator je určen pro české podniky s:
+

statutem právnické osoby

+

stářím do 7 let

+

maximálně 50 zaměstnanci

+

sídlem v Česku a provozovnou mimo region hlavního města Prahy

+

inovativním existujícím produktem / službou

+

potenciálem k úspěšné komercializaci produktu v destinaci

+

vysokým růstovým potenciálem

Nabízené služby
CzechAccelerator Vám poskytne nejen zvýhodněné služby na pronájem kancelářských prostor a akcelerační
program v zahraničních destinacích, ale i zpáteční letenky pro dvě osoby a workshopy pro získání praktických
zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích.

Podnikání v zahraničním
inkubátoru
+ 3 měsíce pronájmu
kancelářských prostor
až pro 2 osoby včetně
úvodního představení
destinace

Kancelářské prostory

Pomoc od zahraničních
expertů

Ochrana produktu

+ mentoring od zkušených
zahraničních mentorů
+ poradenství na vypracování
dokumentů (např. výzkum
trhu, NDA, marketingové
studie)

+ poradenské služby související
s ochranou práv duševního
vlastnictví (např. zpracování
patentové rešerše, vypracování
přihlášky a jiné)

+ vstupné na zahraniční
konference a výstavy
dle vlastního výběru
+ pomoc s přípravou
propagačních materiálů
včetně překladů

Mentoring
a poradenství

Ochrana práv
duševního vlastnictví

Networkingové akce

Poskytnutá podpora na služby ve výši 50 - 100 %

Účast na networkingových
akcích v zahraničí

CzechMatch
Chcete představit Váš projekt investorům na akci v zahraničí?
Pomůžeme Vám připravit se na prezentaci a jednání s investory a obchodními partnery. Budete mít jedinečnou
příležitost seznámit zahraniční investory s Vaším inovativním nápadem a získat od nich zpětnou vazbu.
Akce se budou konat v Silicon Valley, New Yorku, Londýně a Singapuru.
CzechMatch je určen pro české podniky s:
+

statutem právnické osoby

+

stářím do 7 let

+

maximálně 50 zaměstnanci

+

sídlem v Česku a provozovnou mimo region hlavního města Prahy

+

inovativním produktem

+

potenciálem komercializace produktu a působení v zahraničí

+

schopností zaujmout investora

Nabízené služby
Během týdenního semináře v zahraničí Vás čeká program nabitý mentoringem a networkingem, završený
matchmakingovou akcí. Během týdne budete mít možnost prezentovat svůj projekt, zaujmout tak přítomné
investory, získat nové kontakty a expandovat na zahraniční trhy.

Workshopy na téma:
+
+
+
+

prezentační dovednosti
business plan
rizikový kapitál
specifika cílového trhu

Workshopy

Cenné rady
od zahraničních mentorů
+
+

individuální konzultace
poradenství ohledně
přípravy na vstup investora,
prezentace před investory
nebo vyjednávání
s obchodními partnery

Mentoring

Poskytnutá podpora na služby ve výši 50 - 100 %

Vrchol celého semináře
+ představení projektu
formou tzv. pitch před
zahraničními investory
+ zpětná vazba od investorů
+ networking

Matchmakingová
akce

Doprava na seminář
+ zpáteční letenky
pro dvě osoby
účastnící se semináře

Letenky

Kdo Vám pomůže s Vaším start-upem?
Helsinky (CD)

Berlín (CD)

New York (CD + CA + CM)
VentureOut

Praha (CS + CD + CA + CM)
Havel & partners, JŠK
BDO, Dark Side
síť 80+ mentorů

Silicon Valley (CS + CD + CA + CM)
BootUp, US Market Access Center

Las Vegas (CD)

Londýn
Impact Hub (CA)
Lisabon (CD)

Navštivte portál www.CzechStartups.org, kde naleznete rozhovory s úspěšnými start-upy a dozvíte se více informací
o českém start-upovém prostředí a start-upových akcích v Česku i zahraničí.

Hong Kong (CD)

Tokio (CD)

Singapur (CA + CM)
Expara, August Global
Asset Management

CS
CD
CA
CM

Kontaktujte nás na
podporastartupu@czechinvest.org

Agentura pro podporu
podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 342 500
www.czechinvest.org

Projekt je realizován agenturou CzechInvest z prostředků programu
Marketing prioritní osy 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
malých a středných podniků“ Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020.

