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MOSovi podjetni talenti 2017

PRIJAVNICA

PRIJAVITELJ (podjetje):

Dolgi naziv podjetja:

Naslov:

Davčna številka:

Leto ustanovitve (od 1.6.2014 do 1.6.2017):

Zakoniti zastopnik:

Lastnik podjetja (prijavitelj ima najmanj 25 % lastniški delež): 

Telefon:

GSM:

Fax:

E-pošta:

Spletna stran:

Ime in priimek prijavitelja: 

EMŠO prijavitelja:

GSM:

E-pošta:

Partnerji:
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1. NASLOV PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELKA/STORITVE OZ. PODJETNIŠKE REŠITVE:

2. KRATEK OPIS PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELKA/STORITVE OZ.
PODJETNIŠKE REŠITVE

 Ustrezno označite:

Kratko in nazorno opišite (vsebino) predlog, njegov namen, cilje (če je le možno, jih kvantificirajte), kako ste se kot mladi 
podjetnik lotili posla oz. kako je nastala zamisel - ideja, način realizacije predloga, kdo je pri tem sodeloval, problem, ki 
ga obravnava oz. razrešuje, kakšen je pomen za podjetje, kakšen je pomen za trg, ali pripadajo avtorske in druge pravice 
iz predloga podjetju ali tudi komu drugemu (do 20 stavkov)?

Na kaj se nanaša :

 IZDELEK

STORITEV

REŠITEV

V kakšni fazi se nahaja: 

V FAZI ZAMISLI 

TESTIRANJA 

VSTOPANJA NA TRG U

VELJAVITVE NA TRGU

moja podjetniška ideja uvaja izdelke/storitve/rešitve, ki so splošno znane, uveljavljene, dosegljive in obstaja že veliko 
ponudnikov

moja podjetniška ideja uvaja nove izdelke/storitve/rešitve, ki niso/ne bodo rezultat lastnega razvoja

moja podjetniška ideja uvaja nove izdelke/storitve/rešitve, ki so/bodo rezultat lastnega razvoja 
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Utemeljite inovativnost vaše podjetniške ideje - v čem se razlikuje od drugih podobnih predlogov? Ali obstajajo 
primerljivi izdelki (do 20 stavkov o dodani vrednosti za kupca, potencialnih kupcih, trženjskih poteh, pričakovanih 
stopnjah rasti …).

Opredelite ciljne trge:

Podjetje ima izdelan poslovni načrt za prijavljeno podjetniško idejo: DA          NE

3. NAPIŠITE KRATKO INFORMACIJO O PREDVIDENIH STROŠKIH/PRIHODKIH TER EKONOMSKI
UTEMELJENOSTI PODJETNIŠKE IDEJE. NAVEDITE  PREDVIDEN NAČIN FINANCIRANJA
(do 10 stavkov)
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4. OPIŠITE ZAKAJ IMA PODJETNIŠKA IDEJA MOŽNOST ZA USPEH NA TRGU/TRGIH? (do 5 stavkov)

5. NAVEDITE S KAKŠNIMI TEŽAVAMI STE SE SREČEVALI ALI SE ŠE SREČUJETE PRI 

REALIZACIJI PREDLOGA (do 5 stavkov)

6. NAVEDITE, ZAKAJ SI VAŠ INOVATIVNI PREDLOG. OZ VAŠA PODJETNIŠKA POT ZASLUŽI
BREZPLAČNO PREDSTAVITEV NA 50. MOS, KAKŠNI SO VAŠI CILJI NASTOPA NA 50. MOSu IN
KAJ PRIČAKUJETE OD SEJEMSKE PREDSTAVITVE (do 5 stavkov)

7. S PRIJAVLJENIM PODJETJEM SEM ŽE SODELOVAL NA MOSu:

Kraj: Datum:

*IZPOLNJENO PRIJAVNICO VRNITE NA NASLOV ORGANIZATORJA! Za vse dodatne
informacije pišite na e-poštni naslov: tajnistvo@ce-sejem.si

Ime in priimek:

Podpis odgovorne osebe: Žig:

DA (LETO, LOKACIJA) 

NE
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CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija
T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si, www.ce-sejem.si

Partnerji:

v

KOMISIJA natecaja  
MOSovi podjetni talenti 2017

Vsako pravočasno oddano prijavo (do 30.6.2017) bodo ocenili vsaj š�rje ocenjevalci. Končno skupno število točk, ki jih 
pridobi prijavitelj, je izračunano kot povprečje ocen vseh sodelujočih ocenjevalcev zaokroženo na celo število. Prvih 
deset podje�j iz lestvice bo povabljenih k sodelovanju na MOSu in bo prejelo paket storitev. Obves�lo o izboru bo 
poslano po e-poš� do 15.7.2017. Izbrana podjetja bodo objavljena na spletni strani www.ce-sejem.si. Ocena komisije 
je dokončna. V okviru dogodka MOSovi podjetni talen�, ki bo predvidoma 3. dan MOSa (dan in ura bosta objavljena v 
programu prireditev na spletni strani www.ce-sejem.si) bodo razglašene tri najboljše prijavljene podjetniške ideje.

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE

 1. Ocena inova�vnos� predloga (10 točk)
Podjetniška ideja je inova�vna z vidika uporabnos� (inženirski del), designa (oblika in uporabnost produkta), trženjskih 
in marke�nških kanalov, spodbuja nove potrebe uporabnikov.

 2. Ocena ekonomsko-poslovnega vidika (10 točk)
Podjetje ima jasno opredeljeno uporabno vrednost predlagane podjetniške ideje, jasno opredeljene segmente 
potencialnih kupcev, potencialne trge in jasno opredeljene trženjske kanale. Podjetniška ideja je ekonomsko 
utemeljena.

 3. Ocena trajnostnega vidika (5 točk)
Podjetniška ideja bistveno prispeva k trajnostnemu razvoju in napredku ter ima dolgoročni razvojni potencial. Pri zasnovi 
in razvoju je upoštevan socialni in okoljski vidik. 




