TISKOVÁ

ZPRÁVA

Nejlepším projektem podnikatelského
akcelerátoru xPORT VŠE je Dozamo
V úterý 2. června 2015 uspořádal podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE první Demo Day
– prezentaci svých nejlepších týmů z inkubační linky iPORT. Během večera tak mezi
sebou soutěžilo šest týmů, které do xPORTu v únoru přišly se svými podnikatelskými
nápady a během čtyř měsíců je s podporou akcelerátoru měnily v reálné produkty a
služby. Porotci nejvíce ocenili tým s projektem Dozamo, který nabízí individualizovaný
nábytek online. Jeho tvůrci získali cenu xPORT Award spojenou s finanční odměnou od
rektorky VŠE ve výši 20 tisíc korun.
Praha 3. června 2015
O vítězi večera rozhodla odborná porota, ve které zasedl Dr. Ivo St Kovachev (investor,
podnikatel, donor); Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (prorektor VŠE pro strategii) a Jan
Sechovec (Universal Digital Punker, Česká spořitelna). Každý tým dostal 5 minut na prezentaci
a 5 minut na zodpovězení otázek komise.
Na Demo Day soutěžilo 6 týmů, které se za čtyři měsíce v akcelerátoru dokázaly nejvíce
posunout od nápadu ke startupu. Vítězem tohoto historicky prvního běhu inkubační linky
iPORT se stal tým s projektem Dozamo. Získal jak cenu odborné poroty, tak i cenu diváků.
Dozamo působí na trhu s online nábytkem. Prostřednictvím webové stránky s modulovým
konfigurátorem si jeho zákazníci mohou navrhnout vlastní nábytek do své domácnosti. Díky
spolupráci s mladými designery, automatizaci procesů a přímému propojení s výrobou, řeší
problém nedostupnosti originálního nábytku za rozumné ceny. „Tým se se svým projektem
dostal nejdál. Jde tedy o nejméně riskantní investici,“ glosoval předání ceny xPORT Award Dr.
Ivo St Kovachev.
Tým Dozamo tvoří Martin Žák, student programu CEMS na Vysoké škole ekonomické v Praze
a Cosimo Donati, student programu CEMS na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku. Se svým
projektem se zároveň dostali do finále letošního ročníku soutěže Vodafone Nápad roku. „Je to
pro nás překvapení, protože ostrý start spouštíme až začátkem července. Jsem rád, že se
nápad lidem líbí. Bereme to jako ověření poptávky po takové službě a je to pro nás motivace
jít dál,“ komentoval úspěch Martin Žák s tím, že finanční odměnu využije Dozamo na založení
právní entity v České republice. „xPORT nám poskytl spoustu kontaktů na relevantní lidi,
pracovní prostor i komunitu, ve které jsme mohli konfigurátor pořádně otestovat,“ shrnul Martin
Žák svoji čtyřměsíční zkušenost v xPORTu.
Na Demo Day xPORT kromě soutěžních podnikatelských projektů (iPORT), představil i své
další aktivity. V první řadě svoji akcelerační linku (aPORT), která je určena pro pokročilé
startupy. Aktuálně v aPORTu sídlí tři. Společnost Farafalia poskytující majitelům eshopů
automatickou interpretaci dat a doporučení, společnost Netspot poskytující wifi připojení na
veřejných místech a firma Naturalis, značka superpotravin.
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Další aktivitou, kterou xPORT rozvíjí, jsou inovativní projekty pro klienty z řad firem. Jde o
projekty z tak zvané korporátní linky (cPORT). Ta propojuje firmy, které mají zájem o odborné
služby ve specializacích Vysoké školy ekonomické v Praze s vyučujícími a studenty, kteří na
projektech pracují a vkládají do nich své know-how. Během Demo Day cPORT představil
projekt Incentiva 2.0. pro Českou spořitelnu a projekt tvorby kompletního trading systému pro
společnost Trading house.
Nové nápady se do inkubační linky mohou opět hlásit již v průběhu června a letních prázdnin.
Pro více informací lze navštívit web xPORTu nebo se s týmem xPORu zkontaktovat na
xport@vse.cz.
x x x
xPORT VŠE Business Accelerator je podnikatelský akcelerátor Vysoké školy ekonomické v Praze. Vznikl v roce
2015 a pomáhá s rozhýbáním byznysu začínajícím podnikatelům i korporacím. Z nápadů líhne nové firmy,
startupy dostává ke zkušeným mentorům či investorům a podporuje propojení akademického světa s praxí. Díky
tomu se postupně stává byznys centrem VŠE. Partnery xPORTu jsou Česká spořitelna a Microsoft.
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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