Tisková zpráva
Deloitte ve spolupráci s Prague Startup Centre pomůže akcelerovat
byznys startupům
Praha, 7. dubna 2016 – Společnost Deloitte ve spolupráci s Prague Startup Centre
spustila pilotní projekt, jehož cílem je pomoci akcelerovat byznys startup společností
prostřednictvím uplatnění jejich inovativních řešení. Díky synergii mezinárodní
poradenské společnosti a Prague Startup Centre bude prioritou pro startupy v ČR
vytvářet silné partnerské a investorské vazby. Deloitte má již za sebou úspěšné
projekty na podporu byznysu startupům pro Alidea, CleverMaps, CZ Bric, Elon
Medical, Reporting.cz či Sithold.
„Jde o zcela jedinečný pilotní projekt, díky kterému propojujeme know-how mezinárodní
poradenské společnosti a zavedené aliance na podporu byznysu. S podobným konceptem
máme v zahraničí velmi dobré zkušenosti. Začínajícím podnikatelům a firmám pomůžeme
nalézt vhodné uplatnění jejich inovativních řešení u našich klientů a vytipovat vhodné oblasti
inovací, zároveň pomůžeme s přípravou byznys plánu či prezentací pro investory,“ říká
Radek Muška, senior manažer v oddělení poradenských služeb Deloitte.
Obsahem spolupráce je rovněž hledání obchodního potenciálu, nastavení obchodních
vztahů se zákazníky či prodejními kanály, vyhledávání investorů samostatně či za využití
členských společností Deloitte, stejně tak asistence startupu při realizované transakci.
„Společnost Deloitte je partnerem mnoha velkých společností nejen v ČR, ale takřka po
celém světě. Hlavním cílem Prague Startup Centre je pomáhat inovativním startupům
získávat nové zákazníky a investory. Spoluprací s Deloitte tak vytvoříme unikátní platformu s
vysokou přidanou hodnotou pro startupy z celé ČR," uvedl k uzavření spolupráce Michal
Zálešák, ředitel Prague Startup Centre.
„Deloitte nám posoudil IT bezpečnost celé navržené infrastruktury a obsluhy zákazníků.
Jejich výrok ohledně úrovně zabezpečení nám zajistil klíčové zakázky a reference velkých
mezinárodních zákazníků. Dalším výstupem spolupráce bylo vytvoření marketingové
strategie a podpora při přípravě příspěvků do dvou pro Reporting.cz úspěšných konferencí,“
podělil se o své zkušenosti Michal Rozehnal, ředitel společnosti Reporting.cz, která se
zaměřuje na on-line finanční reportování a plánování.

Kontaktní osoba:
Pozice:
Tel:
Mob:
Email:

Lukáš Kropík
PR manažer
+420 246 042 488
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou
(„DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný
a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis
právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví
veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost
Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější
podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings
Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné
a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.
Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám
poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích.
© 2016 Deloitte Česká republika

