»VSTOPNICA«
Obrazec za opis podjetniške ideje in podjetniške ekipe
Prosimo vas, da pazljivo izpolnite obrazec, ki vam bo omogočil včlanitev v SAŠA inkubator. Vsebina obrazca
predstavlja tudo osnovo za pripravo poslovnega modela, ki je pogoj za učinkoviti začetek lastne podjetniške poti.

A. PREDSTAVITE SE
Nosilec podjetniške skupine:
Ime in Priimek:
E-mail naslov:
Telefon:
NAZIV PODJETNIŠKE EKIPE
ALI PODJETJA:
NAZIV PODJETNIŠKE IDEJE:

Drugi člani ekipe
(imena in priimki ter
e-mail naslovi):

SAŠA Inkubator je podjetniški inkubator vpisan v javno evidenco subjektov inovativnega okolja pri Javni agenciji
SPIRIT, kot podjetniški inkubator s statusom A. V Evidenco A so vpisani subjekti inovativnega okolja, ki v skladu s
14. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo in Pravilnikom izvajajo naloge posameznih subjektov in
imajo zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo ter izpolnjujejo vse pogoje v skladu s tem Pravilnikom.

B. PREDSTAVITEV PODJETNIŠKE IDEJE
Prosimo vas, če na kratko
predstavite bistvo vaše
podjetniške ideje.
Obvezne sestavine kratke
predstavitve:

KRATKA PREDSTAVITEV PODJEMA

1. Zaznani problem: Jasna
in učinkovita
predstavitev zaznanega
problema potencialnih
kupcev, ki bi ga vi želeli
rešiti.

2.

Vaša rešitev za
problem: Predstavite
vašo ponujeno rešitev, ki
rešuje prej opisani
problem potencialnih
kupcev.

3.

Predstavitev ekipe:
Zakaj boste ravno vi
uspeli z realizacijo
predstavljenega
podjema? Kakšne so
vaše sposobnosti,
znanja, izkušnje, ideje in
pristopi?

Ta del predstavitve bo
najbolj vplival na oceno!
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Opišite vaš izdelek ali
storitev v luči
zadovoljevanja potreb
njegovih uporabnikov; za
kaj gre, za kaj se uporablja.

IZDELEKI ALI STORITVE IN NJIHOVA UPORABNA VREDNOST ZA KUPCE

Kdo so vaši ključni segmenti
kupcev in kakšen je
natančen profil vaših
zgodnjih uporabnikov.

KLJUČNI SEGMENTI KUPCEV IN KANALI

Opredelite vaše glavne
konkurente in razložite,
zakaj bodo vaši kupci
oziroma partnerji kupili
ravno vaše rešitve.
S čim lahko svoje trditve
podprete?

OBSEG NEPOSREDNE IN POSREDNE KONKURENCE

Ne pozabite! Konkurenti so
vsi, ki zadovoljujejo enako
potrebo kupcev, ne glede na
obliko oziroma vrsto njihove
ponudbe.
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V čem je vaša podjetniška
ideja inovativna?

INOVATIVNOST VAŠE PODJETNIŠKE IDEJE TER NEULOVLJIVA PREDNOST

Razložite, zakaj menite, da
boste z vašo podjetniško
idejo oziroma izumominvencijo-inovacijo uspeli na
trgu in podprite svoje trditve
z argumenti.
V čem vidite vašo neulovljivo
prednost na trgu (jedrna
kompetenca, zaščitena
intelektualna lastnina,
prednost prvega na trgu,
poslovna skrivnost,
specifično znanje,
vzpostavljena mreža
povezav, izkušnje v
panogi,…)

Opredelite potencialne
prihodkovne kanale, ključne
stroške in jasno opredelite
ključne kazalnike (uporabni,
dostopni in pregledni) ter
popolnoma skladni s panogo.

NAČRTOVANI TOK PRIHODKOV, STROŠKOV IN KLJUČNI KAZALNIKI NAPREDKA
STARTUP PODJETJA

Opišite v kakšni stopnji
razvoja se nahaja vaš
podjem. Ali imate mogoče
razvite hipoteze poslovnega
modela, izvedeno testiranje
hipotez pri ciljni publiki ali
izdelano kakršnokoli drugo
pilotno raziskavo
produkta/storitve oziroma že
razvit prototip produkta.

STOPNJA RAZVOJA PODJEMA
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C. VAŠA VIZIJA RAZVOJA PODJEMA
Kako vidite razvoj vašega
podjetja v naslednjih nekaj
letih?

D. SODELOVANJE S SAŠA INKUBATORJEM IN PARTNERJI PODJETNIŠKEGA EKOSISTEMA
Kakšna so vaša pričakovanja
od sodelovanja s SAŠA
inkubatorjem in njenimi
partnerji iz podjetniškega
ekosistema?

E. VAROVANJE PODATKOV
V Evropski uniji je zbiranje in ravnanje s osebnimi podatki podvrženo posebni zakonodaji. V obrazcu navedene
podatke nam posredujete zaradi vaše želje po sodelovanju. Posredovane informacije bodo podvržene temeljiti
presoji sodelujočih strokovnjakov in predstavljajo osnovo za naše nadaljnjo sodelovanje.
Ob tem se morate zavedati, da bodo posredovane informacije obravnavali strokovnjaki SAŠA inkubatorja in na vašo
željo oziroma potrebo tudi zunanji strokovnjaki (specialisti za posamezna področja). Z vsemi informacijami bomo
ravnali skrbno in v skladu z zakonodajo EU, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov.
ČE SE NE STRINJATE Z NAVEDENIM, POTEM VAS OPOZARJAMO, DA NE ODDATE IZPOLNJENEGA OBRAZCA. Z oddajo
izpolnjenega obrazca namreč izkažete vaše strinjanje z zgoraj navedenim pogoji. Če se ne strinjate z zgoraj
navedenimi pogoji, nas prosim kontaktirajte, da se pogovorimo o vaših morebitnih dvomih (info@startupvelenje.si).

Hvala za zaupanje!
Ekipa SAŠA inkubatorja
F. VEČ INFORMACIJ:
SAŠA inkubator, www.startupvelenje.si
Karla Sitar
direktorica
Tel.: (03) 7777 102; 051 325 680
E-mail: info@startupvelenje.si
Ana Anžej
Stiki z javnostmi in
TEL: (03) 7777 101
vodja projektov
E-mail: info@startupvelenje.si
Tanja Ževart
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Vodja financ in
projektov

Tel.: (03) 7777 104
E-mail: info@startupvelenje.si

G. KORISTA POVEZAVA: www.poslovninacrt.org
www.startupvelenje.si
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