KARTA APLIKACYJNA
Reprezentant zespołu
Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Miejscowość:

Informacje o projekcie
Nazwa projektu: (robocza nazwa projektu)

Koncept: (wyjaśnij w 3-6 słowach jakie zagadnienie obejmuje projekt np. udoskonalona / szybsza wyszukiwarka
publikacji naukowych, system zarządzania przestrzenią itd.)

Produkt / Usługa: (2000 słów) (opis produktu / usługi, np.: co będzie produktem / usługą, jak odpowiada na potrzeby
odbiorców itd.)
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Czy Twój produkt ma zastosowanie w innych dziedzinach poza obszarem edukacji?

TAK

w jakich obszarach/sektorach?

NIE
Jak wyobrażasz sobie dalszy rozwój produktu w okresie do 3 lat? (max. 2000 słów)

Zamieść link do materiałów (opcjonalnie) (zdjęcia, grafika lub inne materiały dotyczące projektu)

Czy projekt dotyczy wyzwania ze strony www?

TAK nr. wyzwania
NIE Na jaką potrzebę edTECH odpowiada?
Czego szukasz? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
mam pomysł i skompletowany zespół, razem chcemy otworzyć startup
mam pomysł i chciałbym otrzymać pomoc w skompletowaniu zespołu
jestem/jesteśmy otwarci na dołączenie do istniejącego zespołu
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Odbiorca usługi / produktu: (2000 słów) (charakterystyka potrzeb odbiorców, kto jest ostatecznym, użytkownikiem
rozwiązania, kto płaci za rozwiązanie, jak duży jest rynek itd.)

Propozycja modelu biznesowego: (1000 słów) (w jaki sposób produkt będzie zarabiać oraz jaki jest przewidywany
model płatności - abonamentowy, mikropłatności, maintanance itd.)

Konkurencja (2000 słów) (analiza konkurencyjnych rozwiązań oraz wskazanie istotnej przewagi konkurencyjnej itd.)
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Technologia
Czy rozważałeś konkretne technologie w których produkt miałby zostać stworzony?

TAK określ technologie
NIE
W jakich obszarach technologicznych posiada kompetencje Twój zespół?

Jakich kompetencji technologicznych będzie potrzebował Twój zespół?
Backend
Frontend
QualityAssurance
Database
DevOps
Inne

Czy potrzebujesz wsparcia akceleratora w skompletowaniu zespołu pod kątem brakujących kompetencji?

TAK
NIE
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Reprezentant zespołu / Product Owner
Imię:

Nazwisko:
Studiuje Uczelnia / kierunek
Pracuje Miejsce pracy / stanowisko
Telefon:

E- mail:
Miejscowość:

BIO (500 znaków) (opis umiejętności technologicznych lub biznesowych)

Przewidywana rola w projekcie:

Wymiar pracy: (zaangażowanie czasowe członka zespołu)
Full Time: 40+ godz./tygodniowo
Part Time:

godz./tygodniowo

Dostępność zespołu: (w jakim czasie Zespół będzie gotowy do podjęcia akceleracji biznesowej?)

Czy Twój zespół posiada partnera naukowego w projekcie?
TAK nazwa
NIE
Link do CV: (pole obowiązkowe)
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Członkowie Zespołu Projektowego
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%,2 ]QDNyZ (opis umiejętności technologicznych lub biznesowych)
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Wymiar pracy: (zaangażowanie czasowe członka zespołu)
Full Time: 40+ godz./tygodniowo
Part Time:

godz./tygodniowo
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Wymiar pracy: (zaangażowanie czasowe członka zespołu)
Full Time: 40+ godz/tygodniowo
Part Time:

godz./tygodniowo
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Imię:

Nazwisko:
Studiuje Uczelnia / kierunek
Pracuje Miejsce pracy / stanowisko

E- mail:

Telefon:

Miejscowość:
Link do CV: (pole obowiązkowe)
BIO (500 znaków) (opis umiejętności technologicznych lub biznesowych)

Przewidywana rola w projekcie:

Wymiar pracy: (zaangażowanie czasowe członka zespołu)
Full Time: 40+ godz./tygodniowo
Part Time:

godz./tygodniowo

Jak tu trafiłeś?
strona www
wydarzenia
kanały Social Media
polecenie
inne (m.in. reklama online - web, mobile)

Pamiętaj dołącz CV zespołu jako załącznik do aplikacji!

Akceptuje REGULAMIN I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :
TAK
NIE

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA AKCELERACJĘ!
Już dzisiaj czekamy na zgłoszenie Twojego pomysłu na adres:
aplikuj@edulab.io
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