CZECH STARTUPS - CESA 2016

POPIS

Best Acceleration/ Incubation program by Infobip
StartupYard

http://www.StartupYard.com

Green Light

http://greenlight.vsb.cz/

JIC z.s.p.o.

http://www.jic.cz

StartupYard je jeden z předních středoevropských seed akcelerátorů pro technické startupy. Akceleruje nadějně startupy již od roku 2011 a sídlí v Praze.
Green Light je v současnosti nejucelenější akcelerační program v Moravskoslezském kraji. Za 3 roky své existence se do něj přihlásilo 145 projektů, z nichž 35 prošlo tříměsíčním programem zaměřeným na rozvoj
svého podnikání.
JIC je zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo v rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Centrum se zaměřuje na podporu startupů, ale i zkušených firem a nabízí jim komplexní servis
služeb.

Best IoT by GE
TeskaLabs

https://teskalabs.com/

Daatrics Ltd

http://daatrics.com/

Energomonitor

http://energomonitor.com

locaid.me

http://locaid.me

TescaLabs je poskytovatel bezpečnostní mobilní aplikace. Jedná se o produkt, který poskytuje světově nejkomplexnější aplikaci v rámci bezpečnostních technologií pro mobilní zařízení a IoT. Podstatou tohoto
produktu je snaha vytvářet bezpečnější digitální svět.
Startupová společnost, jejímž cílem je přinést technologii rodinám, kterým umožní každodenní aktivity pro pečovatele. Systém péče o dítě spolu s mobilní aplikací monitorují zvuk dítěte, srdeční frekvenci, teplotu a
upozorní rodiče na jakoukoliv podezřelou aktivitu.
Energomonitor se zaměřuje na sledování užitkové spotřeby a nákladů a poskytuje zákazníkům skutečná data o jejich domácnosti i podnikovém prostředí. Přístroj sbírá a měří užitková a další okolní data domácnosti
s větší efektivitou a pohodlností.
Locaid.me je systém mobilní aplikace a zařízení, který detekuje a v reálném čase mapuje krizové situace - např. požár, střelba. Uživatelé jsou přes mobilní aplikaci upozorněni a navigováni k bodům zájmu lékárnička, východ, hasicí přístroj atd. Na základě polohy uživatele se generuje cesta tak, aby se vyhnul nebezpečným zónám.

Best co-work space
JIC

http://jic.cz

Paper Hub (Paralelni Polis)

http://paperhub.cz/eng
Best Early Stage
http://battswap.com

BattSwap
GREYCORTEX s.r.o.

http://www.greycortex.com

IP Fabric
Nanits Universe Ltd.
SizeID

http://ipfabric.io
http://nanitsuniverse.com
http://www.sizeid.com

Virgla

http://www.virgla.com

Yieldigo

http://yieldigo.com

Zeerat

http://www.zeerat.com

JIC je zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo v rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Centrum se zaměřuje na podporu startupů, ale i zkušených firem a nabízí jim komplexní servis
služeb.
Paper Hub je coworkingový prostor vPraze 7. Jeotevřeno freelancerům,studentům, malým firmám a startupům i lidem, kteří mimo svou hlavní práci realizují další projekty. Svým členstvím dávají najevo zájem o
myšlenky a témata Paralelní Polis snoubící umění, společenské vědy a nové technologie.
Battswap je výměnný systém elektrické baterie pro elektrická auta. Je to nejrychlejší způsob doplnění energie do automobilů a zároveň nástroj, jak dosáhnout bezemisní dopravy.
Produkt, který je nyní prodáván pod obchodním názvem GreyCortex Mendel, je určen pro analýzu a forenzní monitoring síťového provozu. Cílí na střední a velké podniky, které díky němu získají autonomní systém
pro identifikaci bezpečnostních a provozních hrozeb a rychlou odezvu v případě jejich detekce.
IP Fabric řeší automatizaci analýzy podnikové síťové infrastruktury a její zefektivňování.
Nanits Universe je projekt digitální platformy pro vydávání a prodej komiksů. Jedná se o revoluční nástroj COMICS 2.0, který je určen pro jednoduché čtení, publikování a distribuci digitálních komiksů.
SIZE ID je revoluční internetová služba pomáhající s výběrem správné velikosti oblečení.
Virgla je mobilní marketingová platforma pracující s „kontextovou“ distribucí obsahu, odměňováním za interakci se značkou a věrnostními programy. Virgla spojuje svoje uživatele s jejich nejoblíbenějšími značkami,
tématy a akcemi.
Yeldigo je cenová platforma pro správu maloobchodníků, která prognózuje a optimalizuje jejich podnikání.
Zeerat je videokamera pro webové stránky. Nahrává každý klik, pohyb myši a další interakce uživatelů se stránkou. Vlastníci webů díky videozáznamům vidí přesně to, co vidí jejich návštěvníci, kam klikají a kudy
jezdí myší.

Best FinTech
Dateio

http://dateio.cz

fxSimulator

http://fxsimulator.com

Investiční aukce s.r.o.

http://www.investaukce.cz

SDK.finance

http://sdk.finance

Twisto

http://www.twisto.cz

Dateio nabízí řešení, jak umožnit obchodníkům oslovit klienty bank s cílenými marketingovými nabídkami spojenými s platební kartou. Společnost provede analýzu a vyhodnotí transakční data. Klientovi následně
přiřadí nabídku na míru, podle toho kde a jak svou platební kartu využívá.
Fx Simulator je webová obchodní platforma, s jejíž pomocí je možné rychle se naučit obchodovat. Nabízí mnoho zdokonalených funkcí, které umožňují získat co nejvíce zkušeností v oblasti vzdělání s obchodováním.
investAukce jsou webovým rozhraním, na kterém skupina prověřených investorů nakupuje pohledávky před splatností. Myšlenka investAukcí je podobná bankovnímu faktoringu, kde společnosti postupují
pohledávky před splatností bance, aby zrychlily a vylepšily svoje cash flow.
SDK.finance je "pre-fab" softwarový modul, na bázi, která může sloužit jako jádro prakticky jakéhokoliv FINTECH produktu. Široká škála FINTECH produktů může být vybudována za použití SDK.finance včetně
platebních systémů, elektronických peněženek, zpracování plateb, P2P převodu peněz, dárkových předmětů & předplacených karet, fakturaíe, směnáren & mobilních plateb.
Twisto je platební aplikace, která platí za klienta, bez použití jeho peněz a bez navázání na jeho bankovní účet. Twisto za klienta zaplatí jeho internetové nákupy, složenky nebo faktury za elektřinu nebo mobilní
telefon, a to úplně zdarma.

Best indie game developer by MITO
gamifi.cc games

http://gamifi.cc

Helium9 Games
Mingle Games

http://helium9games.com
http://mingle-games.com/
Best Investor
http://www.credoventures.com

Andrej Kiska
Credo Ventures

http://www.credoventures.com

J&T VENTURES

http://jtventures.cz/en/

Malý, ale velmi zkušený vývojářský tým her z Brna. Během posledních pěti let vyvinuli populární hry pro všechny hlavní platformy herního systému Microsoftu - od stolních počítačů přes Xbox 360 po Windows
Phone.
Pod Helium 9 Games spadá World of Tennis. Mobilní tenisová hra World of Tennis přináší globální multiplayer tenis s taktickou hrou.
Mingle Games vyvinula hru Calming Lia. Calming Lia je úžasná puzzle hra s krásným animovaným uměním, které přináší jedinečný mobilní herní zážitek.
Andrej Kiska se pohybuje na české investiční scéně sedm let. Za tu dobu stihl být u historicky největšího zhodnocení zdejšího rizikového kapitálu. Nyní loví zajímavé start-upy pro Credo Ventures.
Credo Ventures se sídlem v Praze je venture kapitálová firma založená v roce 2009 třemi zkušenými podnikateli a investory Ondřejem Bartošem, Janem Habermannem a Tomášem Orlíkem. Cílem firmy je stát se
vedoucím venture kapitálovým investorem do firem v raných fázích rozvoje, zejména v oblastech Internetu, IT a zdravotnictví.
Venture kapitálový fond skupiny JTFG investuje do slibných, začínajících inovativních firem s cílem přispět k jejich dynamickému rozvoji a růstu jejich hodnoty.

Best Social Impact by CEU BSch
Braci

http://braci.co/

FOREWEAR

http://www.forewear.cz

Koala Phone

http://www.koalaphone.com/

Kurzyzive.cz

http://www.kurzyzive.cz

Metalearners

http://metalearners.com

Pragulic

http://www.pragulic.cz

Techambition

http://www.techambition.com
Best UX
http://www.cleerio.com

Cleerio
fxSimulator

http://fxsimulator.com

Kiwi.com

http://kiwi.com

MyStay
Hana Šudáková
Lucie Brešová
Pavlína Zychová
Vladimíra Tesková

http://www.mystay.cz
Most Influential Woman by SAP
http://www.jic.cz/en
http://www.kiwi.com
http://www.mystay-app.com
http://www.teskalabs.com
Startup of the Year by SAP

ADVAMAT s.r.o.
EasyCargo - Load efficiently
Galavito s.r.o.

http://advamat.cz
http://www.easycargo3d.com
http://www.galavito.cz

GreyCortex s.r.o.

http://www.greycortex.com

Skinners

http://www.skinners.cz

Braci je zvuková rozpoznávací platforma, která funguje prostřednictvím rozpoznávání a analyzování zvuků z okolního prostředí a převádí je do vizuálních a senzorických oznámení a upozornění.
Projekt FOREWEAR, vzniklý z původní Výměny oblečení, řeší problém nenošeného oblečení, které spoustě lidem leží bezúčelně ve skříni. Část pomáhá lidem v nouzi (např. obchůdek Koloběh spadající pod Borůvku
Praha o.p.s., Azylový dům Sv. Terezie, sestry boromejky) a ze zbytku se v chráněných dílnách vyrábějí funkčně-designové výrobky (obaly na mobily, tablet, zápisníky, atd.).
Jednoduché mobilní prostředí pro dotykové telefony, které je uzpůsobené pro lidi se zhoršeným zrakem. Vyniká velkým písmem a fotografiemi u kontaktů. KoalaPhone vychází z výzkumu na ČVUT FEL, kterého se
zúčasnilo více než 100 seniorů.
Internetová televize, která vysílá kurzy bezplatně a v přímém přenosu. Kurzy je možné následně zakoupit pro pozdější sledování s doživotní licencí. Kurzy vedou špičky v oboru a vše je vedeno zábavnou formou.
Meta Učení je komplexní přístup, který kombinuje různé oblasti dohromady, aby učení bylo co nejefektivnější. Tým spadající do Meta Learners pečlivě vybírá odborníky, kteří jsou schopni efektivně užívat meta učící
techniky.
Tým mladých lidí, kteří pomocí sociálního podnikání odvážnou a zábavnou formou mění pohled veřejnosti na bezdomovce a umožňují jim tak jednodušší návrat do běžného života. Nabízí bezdomovecké prohlídky,
autentické zážitky lidí bez domova a další.
Techambition je doplněk výuky středoškolské matematiky. Usnadňuje práci učitelům i studentům díky online lekcím ze středoškolské matematiky s vizualizacemi, interaktivními otázkami a automatickým
vyhodnocením.
Cleerio je mapový informační systém, který zjednodušuje evidenci a správu majetku.
Fx Simulator je webová obchodní platforma, s jejíž pomocí je možné rychle se naučit obchodovat. Nabízí mnoho zdokonalených funkcí, které umožňují získat co nejvíce zkušeností v oblasti vzdělávání s
obchodováním.
Kiwi.com, dříve známý jako Skypicker, je online cestovní agentura s průkopnickou virtuální Interlining technologií a zaměřením na výjimečné služby zákazníkům. Kiwi je srovnávač a vyhledávač letenek z celého světa
s možností rezervace.
Aplikace MyStay je jakýsi hotelový průvodce pro hosty a nástroj komunikace mezi recepcí a zákazníkem. Hotelový komunikační systém, který mohou hosté využít jako virtuálního asistenta, který je provází celou
dobu jejich pobytu.
Součástí týmu JIC - Manager / Business Growth Manager, má na starosti JIC STARCUBE, pomáhá s přípravou produktu
Managing Director v Kiwi.com
Co-founder a COO v MyStay
COO v Teskalabs
R&D společnost zaměřená na vysokoúčinné PVD povlaky. Cílem je zaměřit se na funkční části výrobků, zejména povrchů, a připravit je od samého počátku, což často vede k snížení nákladů a hmotnosti výrobku.
EasyCargo je software na plánování nakládky kamionů a kontejnerů. Software pro plánování nakládky pomůže spočítat optimální rozmístění nákladu v nákladovém prostoru.

Galavito je inovativní společnost zaměřená na externí design. Klíčovým produktem je chytrý venkovní tepelný stůl, který je speciálně designován pro hotely, restaurace a kavárny.
Produkt, který je nyní prodáván pod obchodním názvem GreyCortex Mendel, je určen pro analýzu a forenzní monitoring síťového provozu. Cílí na střední a velké podniky, které díky němu získají autonomní systém
pro identifikaci bezpečnostních a provozních hrozeb a rychlou odezvu v případě jejich detekce.
Skinners jsou kompaktní boty, které lze jednoduše srolovat a dát do kapsy. Boty je možné vzít všude s sebou (na brusle, na kolo, při cestování atd.).

