Vyhraj
iPhone
a další skvělé ceny s Českou spořitelnou a
aplikací Myia během dnešního odpoledne!
K zapojení do hry budete potřebovat mobil nebo tablet s fotoaparátem.
Přihlaste se na wifi s názvem "Festup" a stáhněte si aplikaci Myia. Najdete ji na webu
getmyia.com, případně v Google play, App Store nebo Windows Phone Store.

Naskenováním QR kódu se přihlaste k Festupu.
Prvník krokem k vlastnímu podnikání je dobrý nápad. Ten svůj krátce (ve 3-4 větách)
popište do Myii - v horním menu klikněte na zprávy, dole na business plán a vložte jej v
podobě textové zprávy.
Nyní je na čase jít za svůj nápad bojovat a prodat ho. To můžete na Festupu udělat
dvěma způsoby:

Přesvědčit ostatní návštěvníky, kteří jsou na Festupu. Pokud se jim bude Váš nápad líbit,
mohou Vám za něj dát 1 like v hodnotě 1 bodu.
Navštívit stánky prezentujících firem a přesvědčit jejich zástupce. Ti Váš nápad zhodnotí,
poradí jak ho vylepšit a předají své zkušenosti. Za tuto konzultaci Vám dají oskenovat QR
kód v hodnotě 10 bodů.
Firmy zapojené do soutěže poznáte podle štítku "Pomůžeme Ti vyhrát iPhone", který mají
na svém stánku.

Bez peněz do hospody nelez, do podnikání ale zrovna tak. Navštivte stánek České
spořitelny a pobavte se o možnostech financování Vašeho nápadu. Tím získáte razítko
"zafinancování Českou spořitelnou", bez kterého nemáte šanci na úspěch a výhru!
Razítko se zobrazí jako obrázek přidaný k Vašemu podnikatelskému nápadu.

Soutěž vyhrají podnikatelské nápady, které budou mít 23.10.2018 v 17:30 hod. nejvíce
bodů a zároveň budou schváleny Českou spořitelnou.
Záporné body se nezapočítávají a nehrají žádnou roli.
Vyhlášení výsledků proběhne v 18:00 v hlavním sále.
1. místo:
iPhone 6s 32 GB, 3 volné vstupy do coworkingového centra NODE5, automatické přijetí
do inkubátoru ICUK, festupové triko
2. místo:
Sluchátka Beats 3 Solo Wireless, 1 volný vstup do coworkingového centra NODE5,
festupové triko
3. místo:
Repráček JBL GO, 1 volný vstup do coworkingového centra NODE5, festupové triko

Pozn.: Soutěžit mohou jednotlivci i týmy. Jak jednotlivci, tak týmy mohou soutěžit pouze s jedním
podnikatelským nápadem, ten však mohou průběžně editovat. Každý kód smí být podnikatelskému nápadu
předložen pouze jednou. Každý návštěvník smí udělit podnikatelskému nápadu pouze 1 like. V případě, že by
došlo k rovnosti bodů, rozhodnou o vítězi organizátoři soutěže - ICUK a Česká spořitelna.

Hlavními partnery soutěže jsou Česká spořitelna, aplikace Myia a NODE5.

