
Wannabe
Chce se do 

něčeho pustit, ale 
neví do čeho a 

neví s kým

Nápadník
Má nápad, ale 

neví, jak a s kým 
ho správně 
zrealizovat

Vytváříme novou generaci startupistů
Zaměřujeme se primárně na 2 skupiny:

Pojďme společně podpořit podnikavost v ČR
Stavíme otevřenou platformu pro nové podnikatele, která sjednocuje 

český startupový ekosystém a učí je postupovat správně.

Problém
Investoři, inkubátory, akcelerátory a 
soutěže chtějí jen atraktivní a úspěšné 
startupy. Ty ostatní nechávají ladem. 
Za každým startupem je ale jeho founder. 
Když pomůžeme jemu učit se z vlastních 
chyb a postupovat správně, podpoříme 
celý ekosystém i společnost. Věříme v sílu 
a potenciál inovátorů.

Řešení
Motivujeme k podnikání

Vyhodnocení stavu projektu

Centrální místo

Checklist úkolů

Rozcestník na podporu

Obsah a návody

Kompletně online

Produkt
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Náš produkt je digitální aplikace, která:

poskytne uživateli checklist 
kroků, které by měl udělat

1 doporučí správný postup pro 
projekt

2

na základě vstupních dat 
poskytne zpětnou vazbu3

poskytne návody 4

napojí ve správný moment na 
relevantního podporovatele 6

poskytne nástroje a příběhy 
úspěšných startupistů 5
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Produktová roadmapa
Máme za sebou úspěšnou validaci řešení, které jsme 

formou služby nabídli více než 30 startupům v různé fázi.

Spuštění MVP a beta 
testování (30 founderů)

Launch kampaně 
(300 founderů)

Spuštění funkcionality 
párování founderů

Otevření platformy 
pro investory

Září Říjen Listopad Prosinec

Co potřebujeme?
StartupBox hledá své partnery a mecenáše, kteří pomohou s 

financováním projektu. Pojďme spojit síly dohromady a rozhýbat 
českou podnikatelskou, inovativní scénu. Potřebujeme to všichni.

40%  SW development

5 miliónů Kč
40%  Lidi

10%  Marketing

10%  Provoz, legal apod.

Struktura nákladů do H1 2021

Jaký je váš obchodní model?
Nemáme ambici na projektu vydělávat. 
Stavíme udržitelný projekt, jehož cílem je 
zlepšit český podnikatelský ekosystém. Pro 
uživatele je Startupbox zdarma a peníze na 
provoz čerpáme od partnerů a mecenášů.

Proč to děláte?
Myslíme si, že podnikání rozvíjí jednotlivce 
i celou společnost. Chceme svým dětem 
předat rozvinutý podnikatelský ekosystém 
a dostat naši republiku tam, kam patří.

V čem se lišíte od běžného inkubátoru?
Základní myšlenka Startupbox je ve spojování. Inkubátory, 
akcelerátory a další subjekty pro nás nejsou konkurenti, 
ale spojenci. Startupbox si klade za cíl napojit začínající 
podnikatele na opravdu relevantní místo ve správný čas. 
Nemáme ambici si projekty nechávat pro sebe.

Časté dotazy

startupbox.cz

Zakladatelé
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Kdo už s námi do toho jde?


