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Náplň programu Playpark Bratislava 

1. tréningová perióda: október 2017 – apríl 2018 

Témy  Popis 

 Workshopy  

Workshop 3 
Zákazník, trh, 
dopyt a ponuka 
26. 10. 2017 
15:00 – 19:00 

 

Porozumenie potrebám zákazníka, dôvody a motivácia pre kúpu a použitie 
produktu alebo služby. Vytvorenie profilov vlastných zákazníkov. Pochopenie 
trhu, identifikácia, popis a riziká cieľových segmentov trhu. Analýza 
konkurencie.  
 
Lektorka: Karin Zábranská (MaxWill) 

 

Workshop 4 
Založenie 
podnikania, dane  
a odvody  
06. 11. 2017 
15:00 – 19:00 

 

Postup a najčastejšie chyby pri založení nového podnikania, dane, odvody a 
poplatky pri najčastejšie používaných typoch podnikania. Účtovníctvo v skratke. 
 
Lektor: Peter Andrišin (Dozen) 

Workshop 5 
Financie   
a financovanie 
21. 11. 2017 
15:00 – 19:00 

 

Základy finančného manažmentu, tvorba vlastného finančného plánu a rozpočtu. 
Cenotvorba  a ziskovosť produktov alebo služieb. Ako získať investora. Kľúčové 
informácie o prístupe k financiám z verejných a súkromných zdrojov – fondy, 
úvery, biznis anjeli, crowdfunding, iné. 
 
Lektor: Peter Andrišin (Dozen) 

 

Workshop 6 
Marketing  
a predaj 
28. 11. 2017 
15:00 – 19:00 

Ako prezentovať svoj biznis a osloviť budúcich zákazníkov. Nastavenie procesu 
predaja, cieleného marketingu a „go-to-market“ stratégie. Základné predajné a 
obchodné zručnosti. 
 
Lektori: Karin Zábranská a Peter Kniez (MaxWill) 

 

Workshop 7 
Prezentačné 
zručnosti 
a investor pitch  
Január 2018 
*dátum bude ešte 
upresnený 
15:00 – 19:00 

Prezentačné zručnosti. Kľúčové prvky prezentovania produktu alebo služby pred 
investorom – „investor pitch“. 
 
Lektor: Branislav Andreanský (Restartup) 
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Finálne výstupy a benefity 

Podnikateľský 
plán 

Vypracovanie jednoduchého podnikateľského plánu.  

Pitch video 
Príprava a vytvorenie video záznamu s prezentáciou vlastného inovatívneho 
produktu alebo služby pred investorom pre účely lokálnej súťaže o najlepší 
„investor pitch“.  

Lokálna súťaž  
a Playpark Finals 

Lokálna súťaž absolventov 1. tréningovej periódy v Playpark Bratislava.  
2 najúspešnejší vybraní finalisti sa zúčastnia na 2-dennom „Playpark pitching 
finals“ v Stuttgarte pred medzinárodnou porotou. 

Individuálne 
poradenstvo 

Individuálne poradenstvo v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúsených 
mentorov pre 3. najlepšie podnikateľské nápady z 1. tréningovej periódy 
v Playparku Bratislava v rozsahu 10 h na účastníka. 

Networking  
Možnosť networkingu v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ. 

Priebežná individuálna aktivita 

Prototyp 

Vizualizácia nápadu, vývoj základnej verzie finálneho produktu. Výroba 
prototypu a dizajnu v Creative Point SBA s možnosťou bezplatného použitia 
technológií - CNC strojové vybavenie, stroje pre 3D tlač, laserové a vyrezávacie 
stroje, laboratórne elektrotechnické stroje a prístroje, nástroje pre 
elektrotechnické programovanie. Pivoting a testovanie vytvoreného produktu. 

 

 

  


