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Vložit projekt 
Vámi vložené informace jsou v první fázi pouze pro interní použití a vyhodnocení ze strany členů 

týmu Stuna Space a nebudou ihned po vložení zveřejněny v naší databázi. Po prostudování 
zadaných informací k Vašemu projektu se Vám nejpozději do 3 pracovních dní ozveme a 

domluvíme se s Vámi na dalším postupu.


Základní informace 
Název: 
Motto: 

Detaily: 

Obrázek: 
Soubory musí být menší než 5 MB. 
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg. 
Velikost obrázku musí být mezi 800x600 a 4000x4000 pixely. 

Požadovaná výše investice (od)                         CZK 
Požadovaná výše investice (do)                         CZK 
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Rozšířené informace 

Přílohy 

Přidat soubor: 
Soubory musí být menší než 20 MB. 
Povolené typy souborů: txt doc docx xls xlsx ppt pptx pdf jpg png gif. 

Odhadovaná návratnost investice:               měsíců 

Odhadovaná doba realizace 
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Fáze projektu 
- Nic 
- Máme nápad 
- Máme prototyp 
- Máme potenciální zájemce 
- Máme platící klienty 
- Máme investora 

Projektový tým 

První řádek tabulky je použit jako záhlaví. 

1Jméno a 
příjmení Role Úloha v týmu, 

zkušenosti, info ..
2
3
4
5
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Požadavky na investora 
Požadovaná pomoc od investora 

E-commerce  

Ekonomika / finance  

Expanze na zahraniční trhy  

HR  

ICT / technologie  

Kontakty  

Management  

Marketing  

Obchod  

Právo  

Prostory  

Strategické řízení 

Výzkum / vývoj 

http://www.stuna.space


www.stuna.space

Požadavek na investora - znalost oboru 

Auto, moto, doprava  

Automatizace  

Automotive  

Biotechnologie  

Blockchain  

Cestovní ruch  

Cyber security  

Doprava  

E-commerce  

Ekologie  

Energie a energetika  

Fashion, móda, oblečení  

Fintech  

Hi-tech  
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Hotelnictví a gastronomie  

Investiční nemovitosti  

Komodity  

Licence a patenty  

Marketing a media  

Mobilní aplikace  

Obchod  

Ostatní  

Péče o zdraví a krása  

Počítače, internet, IT  

Právo  

Prodej společností  

Průmysl 4.0  

Recyklace  

Regenerace  

Retail  
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Služby  

Sport a volný čas  

Stavebnictví  

Technologie  

Telekomunikace  

Umění a kultura  

Vesmír  

Video  

Výroba, průmysl  

Vzdělání  

Zábava  

Zdravotnictví  

Zemědělství a lesnictví 

Jiné 
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Míra zapojení investora 

- Nic  
- Aktivní 
- Pasivní 
- Semo-aktivní 

Kontakt na vás 

Vaše jméno: 
Váš email: 
Váš telefon: 
Zadejte telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby ve formátu 
+420 123 456 789. 

Odkud jste se o nás dozvěděli? 

internetové vyhledávače  

doporučení od kolegů z byznysu  

reklama na Facebooku  

reklama ve vyhledávačích  

Malta  

EN web 

jiné (prosíme vyplňte do poznámky níže) 
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Poznámky 
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