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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

Naší vizí je inovovat svět designu tím, že spojujeme 
designéry a milovníky designu ...tak, jako nikdy předtím! 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

Stovky tisíc designérů po 
celém světě nemají přístup k 
zákazníkům, ztrácí tak 
miliardy dolarů ročních příjmů 

Milovníci designu nemají přímý 
přístup ke kvalitnímu zboží. 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

VÝHODY PRO DESIGNERY 
- Celosvětový přístup k milionům zákazníkům 
- Příležitost vybudovat uznávanou značku „BRAND NAME“ 
- Hodnocení designérů formou aktualizovaných žebříčků 
- Přímá zpětná vazba a přístup k osobním statistikám 
- Vlastní podnikání s minimálními náklady 
- Potenciál zvýšení příjmů – stovky či dokonce tisíce % 

VÝHODY PRO KUPUJÍCÍ 
- Přístup ke kvalitnímu designu 
- Nakupování z pohodlí domova 
- Posouzení kvality designu – reálný dopad na svět designu 
- Transparentnost – přehled produktů versus jejich ceny 
- Identifikace produktu – designové produkty vloženy přímo autory 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

NEJBLIŽŠÍ ANALOGIE 
TOP 10 segmentů v USA 2011 
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$15.453 BILLION 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

1,100,000 LIKES 1,350,000 MLUVÍ O TOM/ TÝDEN 

9,450,000 DOSAH / TÝDEN 

NAŠE „FACEBOOK RODINA“...TRUST ME, I'M…   

TRUST ME, I'M A "DESIGNER"   
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

diskreditace pro opravdové designéry 

není prezentace profilu designéra 

nedostatek statistických údajů 

poplatky za vložené produkty 

omezená možnost vybudovat image 

omezená zpětná vazba od zákazníků 

pouze řemesla 

prestižní pro designéry 

detailní profil designéra 

statistiky prodeje a oblíbenosti 

žádné poplatky za vložení produktu 

nástroj pro budouvání vlastní image 

rozsáhlé zpětné vazby od zákazníků 

pouze originální a kvalitní zboží 

? Příjmy 
 

2011   $538 mil.  +71 
 

 2012   $500 mil.  V červenci! 
 

není prezentace profilu designéra 

nedostatek statistických údajů 

není možné budovat vlastní image 

omezená zpětná vazba od zákazníků 

Nespecifikované produkty 

Příjmy 
 

2011 $20 mil.  1 rok po spuštění 
 

2012 $100 mil. Předpoklad 

žádné poplatky za vložení produktu 

diskreditace pro opravdové designéry 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

FREE účet 

BUSINESS účet VIP účet 

5 Produktů 
 

10% Z PRODEJE 

15 PRODUKTŮ 
 

$19.99 / MĚSÍC 
 

10% Z PRODEJE 

100 PRODUKTŮ 
 

$99.99 / MĚSÍC 
 

7% Z PRODEJE 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

NELA  
SOTONOVÁ 

ONDŘEJ  
CHUDÝ 

MAREK  
SVOBODA 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH 
 

1. MÍSTO - SILICON VALLEY STARTUP CAMP 2012 
                                   NOMINACE OD TECHNOLOGICKÉHO CENTRA V HRADCI KRÁLOVÉ 

NELA SOTONOVÁ 
 

AKTUÁLNĚ  ZASTUPUJE  DESIGNEROS.COM  V  
 

SILICON VALLEY 
SAN FRANCISCO, USA 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

Bc. Marek Svoboda 
 

Zemědělská univerzita v Praze (Hradec Králové) 
 

svoboda@designeros.com 
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