vytváøíme silné projektové zázemí

P R O Č

S E

S TÁT

Č L E N E M

technicallyours jako
nezisková organizace
vytváří zázemí pro
obchodní spolupráci
svých členů

sdružení zajišťuje zázemí
pro zapojení do programů
na
podporu
inovací,
technologické rozvoje a
start-up firem

spolupráce
členů
umožňuje realizovat větší
projekty nebo zastupovat
své
zájmy
s
větším
zázemím, stát se více
konkurenceschopnými

nabídka služeb členů
sdružení předčí rozsahem
nabídku
standardního
menšího nebo středního
podniku

S TA Ň T E

S E

Č L E N E M

kontaktujte nás emailem nebo skrze naše webové
stránky, bližší informace Vám zašleme obratem
- rádi rozšíříme naši členskou základnu -

WWW.technicallyours.COM

office@technicallyours.COM

jsme otevřené
sdružení
(collaborative
network)
zajišťujeme a
podporujeme
• spolupracující síť
členů
• virtuální společno
st pro
realizaci zákazn
ických
projektů
• start-up centrum
prostřednictvím
našich
činností a aktivit

te ch n ic a lly o u rs
sd ru žu je
čl e n y z o b o rů
b lí zk ýc h
informačním te
chnologiím,
kteří společ
ně nebo
samostatně real
izují R&D
projekty.

SPOLUPRACUJÍCÍ SÍŤ
ČLENŮ V R&D
PROJEKTECH
je
základní
aktivitou
občanského sdružení. Právě
proto má technicallyours
formu otevřeného sdružení
a nikoliv uzavřené obchodní
společnosti.
Cílem sdružení je zajišťovat
činnosti a služby, které
budou
podporovat
networking a vytvářet tak
silné projektové zázemí.
Okruhy členských aktivit
činnosti proj. zázemí
virtuální společnost
start-up centrum

VIRTUÁLNÍ FIRMA
technicallyours umožňuje
realizaci
R&D
projektů
s
využitím
pružné
organizační struktury a
spolupracující sítě členů.
Projekty jsou se členy
zajišťovány v dohodnutém
rozsahu.
Na rozdíl od obchodních
společností,
tato
projektová seskupení jsou
sestavovaná k realizaci
konkrétního cíle.
K realizaci projektu se tedy
nezakládá firma. V rámci
sdružení
je
projektové
uskupeni “virtuální firmou”.

START-UP CENTRUM
kromě
zákaznických
projektů
je
sdružení
orientováno
také
na
podporu
produktově
orientovaných
start-up
projektů (produkty nebo
nové služby).
koučování start-up
aktivit, zajišťování
významných odborníků
a specialistů ve
vybraných oborech
zajišťování zdrojů networking,
spolupracující členové
podpora seed investic
nebo venture kapitálu

ČINNOSTI
PROJEKTOVÉHO ZÁZEMÍ
účelové proj. jednotky
projektová kancelář
projektové
vedení,
lidské zdroje a služby
pro realizaci projektu
školení a poradenství
zakázková kancelář
obchodní
podpora
zákaznických projektů
financování
zajišťování
dotační
podpory a soukromých
investic
účetní služby
zajištění
a
správa
smluvního vztahu se
zákazníkem

