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 Dobrý den,

 jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních 
škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám spolupráci na 
tomto projektu.

 Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

DAVID FRIEDL, 
obchodní ředitel projektu Soutěž a Podnikej



PŘEDSTAVUJEME PROJEKT 
SOUTĚŽ A PODNIKEJ

 Cílem soutěže je nastartovat nadané studenty k zahájení podnikání již během studia na střední 
škole. Chceme, aby pochopili, že nemusí čekat, až dostudují, ale naopak své nápady a projekty mohou 
začít realizovat ještě než ukončí svá studia. Tak budou mít připravenou budoucnost, aniž by spoléhali na 
to, že si po škole „něco“ najdou nebo že jim „někdo“ pomůže získat lukrativní zaměstnání. Tím, že si na 
střední škole připraví podnikatelský záměr, nebo dokonce zahájí svou podnikatelskou kariéru, 
převezmou zodpovědnost za sebe a mnohdy i za své okolí.

 JAK SOUTĚŽ FUNGUJE? 

 Studenti budou mít za úkol de�novat a podrobně popsat konkrétní problém, se kterým se oni 
nebo lidé v jejich okolí setkávají, a navrhnout řešení či vizi, jak jej proměnit na podnikatelský záměr. To vše 
bude probíhat za dohledu zkušených mentorů a porotců, kteří jim spolu s námi poskytnou nezbytnou 
podporu.

 KDY BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

 Soutěž bude zahájena v září 2016 a ukončena v červnu 2017. Skládá se ze tří fází: rozřazovací, 
regionální a republikové. V rámci České republiky se soutěže mohou zúčastnit soutěžící ze všech regionů.

 CO BUDE PŘÍNOSEM PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE?

 Všichni účastníci soutěže získají neocenitelné zkušenosti, motivaci, kontakty z oblasti marketingu, 
managementu a podnikání a neocenitelné vedení mentorem. Pro absolutního vítěze je připravena 
unikátní hlavní cena, kterou je obchodní cesta do Chicaga (USA). Vítěz bude součástí �rmy, která mu 
umožní se seznámit se zahraničními odborníky z oblasti obchodu, marketingu a managementu, navštívit 
významné inkubátory, univerzity a zúčastnit se několika workshopů.
Svůj volný čas pak může věnovat poznávání města Chicaga, které je významnou obchodní metropolí 
USA.

 Ani ostatní soutěžící nepřijdou zkrátka. Celkově odměníme 24 týmů, tedy až 72 studentů. Hod-
notné výhry získají týmy, které se umístí na prvních třech místech v každém regionu a samozřejmě týmy 
z druhého a třetího místa �nálového kola.

 Umístění na dalších místech získají zkušenosti, kontakty a otevřou se jim nové příležitosti.



 JAK BUDE SOUTĚŽ KOMUNIKOVÁNA?

 Soutěž bude prezentována mediálně v jednotlivých regionech, v hlavním městě Praze a také v 
Chicagu, dále prostřednictvím sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, …) a našich spřátelených 
celorepublikových médií.

 JAKÝ JE ROZPOČET SOUTĚŽE A CO ZAHRNUJE?

 Celkový rozpočet soutěže je přes 600 000 Kč. Každá položka má své opodstatnění a je doložitelná 
v rozpočtu soutěže. Rozpočet soutěže Vám rádi představíme při osobním jednání nebo jej zašleme 
elektronicky.
 K tomu, abychom mohli soutěž realizovat, je třeba získat pomoc velkých i malých partnerů a 
�lantropů, kteří vidí v našem projektu potenciál, a chtějí tak být u začátku velmi zajímavých 
podnikatelských záměrů a současně podpořit mladé nadané studenty v jejich rozvoji. Budeme Vám 
vděční, pokud se stanete našimi partnery právě Vy a podpoříte náš projekt.

 PROČ SE STÁT PARTNEREM A CO VÁM NABÍZÍME?

 Za Vaši podporu Vám nabídneme mnohem více než klasickou reklamu. Nabízíme možnost 
přímého přístupu k nadějným plánům, startupům, a hlavně lidem, kteří je vytvářejí. Můžete získat 
příležitost investovat do jejich nápadu nebo je po ukončení jejich studia získat do svých týmů. Myslíme si, 
že kategorie žáků vysokých škol je hodně vytěžená a mladší ročníky mají co nabídnout s tím, jak se 
zvyšuje jejich technická i jiná gramotnost. Bohužel takových lidí není dostatek a je problém je efektivně 
najít.

 Získáte také kontakty na mentory, porotce a partnery. Tito lidé jsou všichni velmi zkušení a zdatní 
ve světě podnikání a mohou Vám přinést mnoho nových příležitostí.

 Samozřejmostí je také reklamní prostor, jehož nabídka je popsána níže.

 Věřím, že pro Vás samotné bude také přínosem stát se součástí vstupu mladých lidí do 
podnikatelského prostředí, zejména když to bude umocněno dobrým nápadem, který má smysl.



SPONZORSKÝ DAR VE VÝŠI 1 500 KČ A VÍCE

  Umístění loga Vaší �rmy na stránku sociální sítě Facebook věnovanou soutěži
  Umístění loga Vaší �rmy na webové stránky v sekci Podporovatelé soutěže
  Darovací smlouva/smlouva o reklamě*

SPONZORSKÝ DAR VE VÝŠI 3 000 KČ A VÍCE

  Umístění loga Vaší �rmy na stránku sociální sítě Facebook věnovanou soutěži
  Umístění loga Vaší �rmy na webové stránky v sekci Podporovatelé soutěže
  Poděkování v regionálním kole formou loga na banneru podporovatelů soutěže
  Umístění loga Vaší �rmy do brožury k soutěži
  Darovací smlouva/smlouva o reklamě*

SPONZORSKÝ DAR VE VÝŠI 5 000 KČ A VÍCE

  Umístění loga Vaší �rmy na stránku sociální sítě Facebook věnovanou soutěži
  Umístění loga Vaší �rmy na plakáty
  Umístění loga Vaší �rmy na webové stránky v sekci Partneři soutěže
  Poděkování v regionálním kole formou loga na banneru partnerů soutěže 
  Umístění loga Vaší �rmy do brožury k soutěži
  Umístění Vašeho názoru na to, proč nás podporujete, společně s Vaší fotogra�í 
  na webovou stránku 
  Název soutěžního týmu pod Vaším jménem**
  Možnost mít zastoupení v porotě
  Darovací smlouva/smlouva o reklamě*

SPONZORSKÝ DAR VE VÝŠI 7 500 KČ A VÍCE

  Umístění loga Vaší �rmy na stránku sociální sítě Facebook věnovanou soutěži
  Umístění loga Vaší �rmy na plakáty
  Umístění loga Vaší �rmy na webové stránky v sekci Partneři soutěže
  Poděkování v regionálním a �nálovém kole formou loga na banneru partnerů soutěže 
  Umístění loga Vaší �rmy do brožury k soutěži
  Umístění Vašeho názoru na to, proč nás podporujete, společně s Vaší fotogra�í na   
  webovou stránku

REKLAMNÍ PROSTOR  
ZA VÁŠ SPONZORSKÝ DAR:



  Název soutěžního týmu pod Vaším jménem**
  Možnost mít zastoupení v porotě
  Prezentace Vás nebo Vaší �rmy jako patrona jednotlivého regionálního kola 
  – maximálně 2 osoby v každém kole***
  Darovací smlouva/smlouva o reklamě*

SPONZORSKÝ DAR VE VÝŠI 10 000 KČ A VÍCE

  Umístění loga Vaší �rmy na stránku sociální sítě Facebook věnovanou soutěži
  Umístění loga Vaší �rmy na plakáty
  Umístění loga Vaší �rmy na webové stránky v sekci Partneři soutěže
  Poděkování v regionálním i �nálovém kole soutěže formou loga na banneru 
  partnerů soutěže
  Umístění loga Vaší �rmy do brožury k soutěži
  Umístění Vašeho názoru na to, proč nás podporujete, společně s Vaší fotogra�í 
  na webovou stránku 
  Název soutěžního týmu pod Vaším jménem**
  Umístění PR článku na webové stránky věnované soutěži
  Možnost mít zastoupení v porotě
  Prezentace Vás nebo Vaší �rmy jako generálního partnera regionální části soutěže 
  – maximálně 10 osob pro celou soutěž***
  Možnost vlastního reklamního banneru v regionálních kolech o rozměru 
  maximálně 2,5 m
  Darovací smlouva/smlouva o reklamě*

SPONZORSKÝ DAR VE VÝŠI 20 000 KČ A VÍCE

  Celá propagace jako při sponzorském daru  10 000 Kč
  Prezentace Vás nebo Vaší �rmy jako generálního partnera celé soutěže 
  – maximálně 3 osoby pro celou soutěž***
  Možnost vlastního reklamního banneru ve �nálovém kole o rozměru maximálně 2,5 m 
  Možnost pojmenování jednotlivých cen názvem �rmy či jménem partnera 

Volba smluvního typu záleží na preferenci partnera či sponzora. 
Název nesmí být vulgární a nevhodný. Jeho formulace musí obsahovat pouze název společnosti partnera nebo jeho jméno. 
Konečné schválení podléhá přislibujícímu. 
Vaše jméno či název �rmy budou uváděny v rozhovorech a článcích v médiích a na všech ostatních propagačních materiálech 
v kontextu popsaném v dané cenové relaci. Rozšířená možnost propagace po domluvě s přislibujícím, a to v rámci rozsahu 
popsaného v příslušné cenové relaci. 

*
**

***



HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Začátek registrace soutěžících do soutěže  
Konec registrace soutěžících do soutěže  
Vybrání semi�nalistů 
Začátek práce na soutěžních projektech  
Konec příprav  
Regionální �nále – Zlín 
Regionální �nále – Olomouc 
Regionální �nále – Ostrava 
Regionální �nále – Brno 
Regionální �nále – Hradec Králové
Regionální �nále – Praha  
Regionální �nále – Liberec
Regionální �nále – Plzeň  
Finále soutěže – Praha   
Obchodní cesta do Chicaga – USA 

 1. 9. 2016
2. 10. 2016
9. 10. 2016

10. 10. 2016
5. 12. 2016
5. 12. 2016
7. 12. 2016
9. 12. 2016

12. 12. 2016
14. 12. 2016
16. 12. 2016
19. 12. 2016
21. 12. 2016

20. 1. 2017
Jaro 2017



PARTNEŘI

Petra Benešová, Zuzana Ševelová, Tomáš Javorský, Anna Randárová, Vojtěch Vašek, Dagmar Daňková, 
Marek Oršulík, Jan Kožík, Ela Vrlová, Zdeňka Friedlová, Radka Macíková, Nikola Konečná, Tereza Nováková, 

Barbora Hortová, Jan Vítek, Daniela Podhajská, Eva Lesinová, Vlastimila Máchalová, Luděk Kovařík, 
Alice Fischerová, Lucie Burianová, Viktor Slezák, Martin Vítek, Patrik Štipák, Nikola Zbranková

ORGANIZÁTOR

za podpory

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

CHICAGO PARTNEŘI

SOUKROMÍ PŘISPĚVATELÉ



soutezapodnikej.cz

+420 730 551 965

david@soutezapodnikej.cz


