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Problém

Řešení

Jaké jsou 1-3 nejpalčivější problémy
vašich zákazníků?

Jaké vlastnosti vašeho produktu řeší
problémy vašich zákazníků?

- Mapování znečištění

- Webová aplikace pro
správu všech zařízení a
zobrazování analýzy dat.

- Analýza dopravy
- Efektivní řízení
energetiky (například
osvětlení měst)

Existující alternativy
Jak zákazníci řeší své problémy dnes?

- Bodové neboli statické
měření

Autor:

Smart City

- Zařízení pro řízení a
sběr dat

Louťáci

Unikátní nabídka
hodnoty
Čím upoutáte pozornost? V čem jste jiní?
Jaká je výsledná hodnota pro zákazníka?

Zákazníci
Kdo jsou vaši zákazníci, resp. uživatelé?

- Mobilní řešení

- Aplikaci, kterou si vyvíjíme
sami

- Zmapování velké oblasti v
různých časech

- Serverovou infrastrukturu,
která zpracovává data.

Jak se dostanete ke svým zákazníkům?

- Tržby a jejich využití pro
další růst.
- Další profesní růst

- Kraje, města, obce
- Firmy zabývající se
sběrem dat

- Jsme tým nadšených
mladých lidí, kteří jsou
ochotni projektu obětovat
spoustu čase a energie.

Cesty k zákazníkům

- Aktivita na naší aplikaci

Verze #

Co vám nemůže nikdo snadno zkopírovat nebo si to
koupit? Proč byste to měli dělat zrovna vy?

Co pro vás znamená úspěch a jak jej budete
měřit? Jaká další čísla jsou pro vás teď důležitá
(akvizice, aktivace, loajalita, tržby, doporučení)?

- Aktivace zařízení
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Neférová výhoda

Indikátory
- Doporučení od ostatních
zákazníků

Datum:

Srozumitelný opis
Jak jednoduše opíšete vaše řešení pomocí
již existujících?

- Vyvíjíme mobilní měřič
ovzduší, který bude
umístěn na dopravní
prostředek.
- Naše aplikace
vyhodnocuje a vizualizuje
naměřená data.

- Osobní pohovor

S kým můžete začít nejdříve?

- Veřejná publikace
Webové stránky
Odborné časopisy
Tisk
- Dále by jsme se chtěli dostat
do ostatních médií jako je
rozhlas a televize, které mají
větší účinnost.

Struktura nákladů

Cenový model

Za co budete platit a kolik? Jaké jsou vaše fixní a variabilní náklady?

Jak naceníte vaše řešení problému?

Fixní
- Provoz serverů, údržba + lidi cca 20 000
Variabilní
- Výroba zařízení - podle počtu vyrobených zařízení 6 450/kus

První vlaštovky
- Jednání se starostkou
města Česká Třebová
- Připravované jednání
s dopravní společností
ICOM transport a.s.

- Nacenění našeho zařízení vychází dle skutečných nákladů na výrobu
(práce = 500, materiál = 4 400, obal = 50, propagace = 500, vývoj = 1000
+ zisk = 1550). Celkem 8 000
- Cena webové aplikace se liší s počtem zakoupených zařízení. Čím více
zařízení tím nižší cena. Cena aplikace (20 000)
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