2015

sková zpr áva

Start-up firmy

Zlínského kraje

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Zlínský kraj se může pochlubit nebývalou podnikatelskou tradicí. Jméno Baťa je známé po celém světě
a příběh zlínských ševců je dodnes fascinující. Důkazem toho, že podnikavý duch z regionu nevymizel,
je i tento katalog. Jde se totiž na něj dívat nejen jako
na seznam inovačních firem, ale také jako na zárodky
dalších příběhů. Příběhů těch, kteří mají nápad a vytrvalost. A právě takové lidi náš kraj potřebuje.
Kraje obecně příliš nástrojů k tomu, jak pomoci podnikání, nemají. A tak, pokud opravdu chtějí pomoci,
musejí být rovněž inovační – hledat skulinky, možnosti, originální řešení. My jsme začali před mnoha
lety tím, že jsme se zlínskou univerzitou založili Technologické inovační centrum, v němž nacházejí podporu začínající podnikatelé. Našli jsme také nástroje
jak propojit firmy s výzkumnými pracovišti vysokých
škol, také například pomáháme místním producentům . Není toho málo, ale to hlavní je stále na lidech.
Pokud oni nebudou aktivní, pak stát, kraje ani obce
nic nezmohou. Jsem proto rád, že se každý rok mohu
prostřednictvím tohoto katalogu seznámit s dalšími,
kteří se nebojí a jdou do toho.

Držíte v rukou další katalog start-up firem ze Zlínského kraje. Jejich obor podnikání je různý, jedno je ale
spojuje. Jde o lidi, kteří si našli svoji tržní niku a nabízejí služby s vysokou přidanou. Spojuje je ovšem
také riziko, s kterým se potýkají všechny začínající,
mladé firmy – že to zkrátka nemusí vyjít. Když si ale
listuji staršími katalogy, převládají ti, kteří se dokázali přes tuto obzvláště těžkou část životního cyklu
přehoupnout, a začínají růst a rozvíjet se. A přesně
to přeji všem, s nimiž se můžete na těchto stránkách
seznámit.
My si v Technologickém inovačním centru to, jak
těžké jsou první kroky v podnikání, velmi dobře uvědomujeme. A právě pomoci tyto útesy překonat je
důvod, proč jsme byli založeni, proč stále fungujeme
a proč průběžně rozšiřujeme nabídku našich služeb
začínajícím podnikatelům. A vůbec nejde jen o nabídku prostor za výhodnou cenu. Mnohdy daleko
důležitější roli hrají vzdělávání, metodická pomoc či
získání zpětné vazby od odborníků z praxe. To všechno u nás ti, kteří do toho chtějí, najdou.

Mgr. Daniela Sobieská,
jednatelka Technologického
inovačního centra
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www.OBRAZYsPRIBEHEM.cz

Ideacom interactive s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 02220229

Ke Skalce 344
763 16 Fryšták
IČ: podniká podle autorského zákona

Kontakt

Kontakt
Ing. Hana Auerová
+420 724 518 472
hana.auerova@seznam.cz
www.obrazyspribehem.cz
Profil firmy

Hlavní produkty / služby

Chcete mít doma jedinečný obraz s příběhem, který vám
každý den dodá energii? Chcete obraz, kvůli kterému budete chtít ráno otevřít oči o chvíli dříve? Obraz, na který se podíváte a uslyšíte hudbu? Pak se podívejte na
www.OBRAZYsPRIBEHEM.cz a pochopíte, o co jste zatím
přicházeli.

Moje obrazy zdobí stěny spokojených zákazníků na pěti
kontinentech (nejdál je část kolekce Modrá zahrada
v Queenslandu v Austrálii), píši pohádky (např. scénáře
ke 40 dílům Kulaté pohádky pro společnost Seznam.cz),
věnuji se klasické animaci.

Josef Polčiak
+ 420 725 117 667
info@listonoska.cz
www.listonoska.cz

dopis nejen vytisknou, ale i zabalí a doručí na poštu.
A to vše za zlomek času a ještě levněji než z klasické
pošty.

Profil firmy

Hlavní produkty / služby

Listonoška.cz je e-mailový klient, který umožňuje posílání papírových dopisů z počítače rovnou do poštovní schránky. Obyčejně, doporučeně, s dodejkou nebo
do vlastních rukou adresáta.
Osvobozuje tak administrativní pracovníky od stání
ve frontách u poštovních přepážek a podnikatele od zbytečných mzdových nákladů.
Jádro systému je napojeno na automatické linky, které

• odesílání papírových dopisů z počítače
• automatická archivace dopisů a podacích lístků
• chytrý adresář
• více uživatelských účtů v rámci společnosti
• vzdálený přístup – API
Posílání papírových dopisů online
www.listonoska.cz

fyziotrenér
Fyziotrenér s.r.o.

PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o.

U Stadionu 824
687 62 Dolní Němčí
IČ: 03853080

Holešovská 1691
769 01 Holešov
IČ: 04049195

Kontakt

Kontakt

Mgr. Vojtěch Šenkýř
+420 721 908 020
senkyr@fyziotrener.cz
www.fyziotrener.cz
Profil firmy
Většina populace má nějaké bolesti pohybového systému. Hledá rady, co tyto obtíže způsobuje a jak se jich
zbavit. Vytvořili jsme web fyziotrener.cz propojující fyzioterapii a trenérství. Takový komplexní web doposud
neexistuje, informace jsou velmi roztříštěné po celém
internetu. Fyzioterapeutická část zájemcům zprostředkuje videa, ebooky, webináře vysvětlující podstatu diagnóz pohybového systému a k nim rehabilitační cviky,
které většina lidí po skončení terapie zapomene.
Druhá část webu je trenérská. Zde si zájemci mohou
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Ing. Martin Burdík
+420 605 113 935
martin.burdik@principiasolutions.cz
www.principiasolutions.cz
projít cvičební programy, ve kterých jim ,,krok za krokem“ pomůžeme zařadit cvičení do běžného dne.
V současné době dokončujeme projekt Fyziomáma – systematický cvičební on-line tréninkový program pro maminky po porodu.
Poslední částí jsou osobní tréninky pod vedením fyzioterapeutů.
Hlavní produkty / služby
• systematické on-line tréninky
• osobní tréninky pod vedením fyzioterapeutů

Profil firmy
Našim posláním je umožnit společnosti profitovat na pozoruhodné schopnosti matematiky řešit problémy reálného světa.
S pomocí metod aplikované matematiky, statistiky
a pravděpodobnosti v kombinaci s moderní informační
technologií najdeme nejlepší možné řešení vašich problémů.
Informační technologie přizpůsobíme vašim potřebám.
Jsme specialisté na zakázkový vývoj software a outsour-

cing IT. Postaráme se nejen o kompletní vývoj nových
aplikací a webů, ale také o jejich provoz.
V našem školicím středisku vás naučíme používat matematické metody jako nástroj pro řešení problémů. Jsme
připraveni naučit vás také efektivní práci na počítači, a to
od základní práce po pokročilé techniky programování.
Hlavní produkty / služby
• analýzy s využitím matematických modelů, operační výzkum, zpracování dat
• zakázkový vývoj informačních systémů, webové aplikace, provoz a správa serverů, outsourcing IT
• IT kurzy, školení z oblasti matematiky a statistiky
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Pro každého

DigitalBrain Company s.r.o.

SALMA PLUS s.r.o.

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03496791

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03817679

Kontakt

Kontakt

Martin Zdražil
+420 723 667 126
martin@digitalbrain.cz
www.digitalbrain.cz

Adéla Lorencová
+420 605 126 566
adela.lorencova@salmaplus.cz
www.salmaplus.cz, www.jobsplus.cz

Profil firmy
Digital Brain je brand experience agentura, která spojuje kreativní a analytické mozky, aby výsledky práce byly
nejen originální, ale hlavně aby fungovaly.
V Digital Brain přemýšlíme za klienta, naším cílem je, aby
si zákazníci řekli WOW pokaždé, když se setkají s vaší značkou. Agentura Digital Brain vznikla před rokem ve Zlíně,
logickým krokem byl přesun do Prahy, kde se pohybu-

Hlavní produkty / služby
Tvorba webových stránek, microsite, aplikací a komplexních digitálních kampaní. Výkonnostní marketing, lead
generation marketing pro klientelu na B2B trhu. Tvorba
a konzultace značek v nové digitální době a digitální marketingové strategie.

Profil firmy
Společnost SALMA PLUS s.r.o. je organizací, jejímž posláním je zajištění rovných pracovních příležitostí všem.
Cílem společnosti je integrovat osoby se zdravotním
postižením do pracovního života a umožnit jim tak plnohodnotný život. Nabízí také vytvoření a zřízení chráněných pracovních míst a práci s rizikovými skupinami
na trhu práce. Studentům společnost umožňuje bezplat-

ATELIER SOBIESKI

Scholasticus s.r.o.

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 87415186

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03738159

Kontakt

Profil zakladatele

Kontakt

Klára Sobieská
+420 777 205 769
atelier@sobieski.cz
www.ateliersobieski.cz

Fotografování bylo mým koníčkem, který jsem při svém
studijním pobytu v Austrálii rozvinula do plnohodnotného podnikání. Navázala jsem zde spolupráci s marketingovou konzultantkou, se kterou jsme nafotily několik
reklamních kampaní pro módní butiky. Po návratu jsem
se začala focení věnovat naplno.

Luděk Kremser
+420 775 326 278
ludek.kremser@scholasticus.com
www.scholasticus.com

Hlavní produkty / služby

Scholasticus je globální služba, která pomáhá lidem, firmám a institucím kdekoliv na světě získat snadnější přístup k online vzdělávání a školení.

Profil firmy
Zaměřuji se především na ateliérové fotografie žen
i mužů všech věkových kategorií. Ať už se jedná o reklamní fotografii, business portréty nebo portréty pro soukromé účely. Speciální kategorií je boudoir fotografování pro
ženy a svatební focení, při kterém se mísí portrétní a reportážní styl fotografie.
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je většina klientů. Oblíbenými klienty jsou například
CZC.CZ, Nespresso, New Yorker či ETA.
Zlín je pro agenturu stále strategické místo, proto ve Zlíně funguje jeden nezávislý tým, který se stará o lokální
klienty, např. o Avonet, Luxusní elektroniku či Wistu.

• portrétní a reklamní fotografie
• boudoir fotografie
• svatební fotografie
• reportážní fotografování firemních i soukromých akcí
• návrhy fotoknih

Profil firmy

Scholasticus inovativně kombinuje pokročilé funkce
a nástroje z Learning Management Systémů s online
přednáškami, kurzy a webináři. Jedná se o cloudové řeše-

vhodné
i pro při tvorbě diplomových a bakalářné stáže
či spolupráci
ských prací. Absolventi mohou využít pomoci při hledání
pracovního uplatnění.
SALMA PLUS nabízí internetový pracovní portál Jobsplus.cz, který naleznete na stránkách www.jobsplus.cz,
Zaregistrujte
na jobsplus.cz
na němž
jsou přehledněsesoustředěny
pracovní nabídky
firem zeaZlínského,
Olomouckého
a
Jihomoravského
krazískejte výhody:
je.

ZTP

slevové kupóny

Hlavní produkty
/ služby
lepší umístitelnost
na trhu práce

a tipy
• personálnírady
agentura
• dotační audit
• dotační projekt
• vymezení a zřízení chráněných pracovních míst

ní nabízené formou předplatného, které nahrazuje nutnost pronájmu učeben, konferenčních místností a také
ušetří čas a peníze za cestování. Scholasticus je určen
nejen firmám a institucím, ale také samostatným lektorům a učitelům, kteří chtějí zpřístupnit své dovednosti
a znalosti online.
Scholasticus – We Make Learning Simple!
Hlavní produkty / služby
• online přednášky
• online kurzy
• webináře
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iTech21, s.r.o.

Jazyková škola a cestovní agentura Enjoy English

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 29377706

Čechova 1604
765 02 Otrokovice
IČ: 03056058

Kontakt

Kontakt

Ing. Lukáš Kouřil, Ph.D.
+420 737 808 071
info@itech21.cz
www.itech21.cz

Mgr. Martin Stehlík
+420 732 767 923
martin@enjoy-english.cz
www.enjoy-english.cz

Profil firmy

Profil firmy

iTech21, s.r.o., je dynamická softwarová společnost se sídlem ve Zlíně, která pro své zákazníky vyvíjí užitečná softwarová řešení a poskytuje spolehlivé související služby.
V našich referencích lze najít zakázky pro společnosti,
jako jsou Allegro Group CZ, NetDirect, ETA, HP TRONIC
Zlín, DC PORT, INSPECTUM a celou řadu dalších zákazníků. Jsme spolehlivým dodavatelem softwarových řešení.

Hlavní produkty / služby
• vývoj software
• vývoj softwarových řešení
• vývoj firmware
• vývoj webových, mobilních a desktopových aplikací
• poskytování služeb souvisejících s vývojem software

Noir

ROI Story, s.r.o.

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03990451

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03622622
DIČ: CZ03622622

Kontakt

Kontakt

Martin Ivo Nábělek
+420 606 891 648
martin@thenoir.uk
www.thenoir.uk
Profil firmy
Jsme Noir. Mladý kolektiv se zápalem pro kvalitní vizuální
tvorbu. Tvoříme kreativní tým s dlouholetými zkušenostmi z oblasti digitálního designu, vizuálních efektů a motion designu. Spolupracujeme převážně se zahraničními
studii a agenturami, díky čemuž držíme krok s aktuálním
děním ve světě. I když jsme primárně zaměření na digitální design a animaci, experimentujeme i s novými technologiemi, videomappingem a sound designem. Naším
hlavním cílem je hledat nové výzvy a neustále se zlepšovat.
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Jsme dynamicky se rozvíjející soukromá jazyková škola
a cestovní agentura se sídlem v Otrokovicích a působností po celém Zlínsku. Máme motivovaný a kreativní
tým lektorů a průvodců s výborným vzděláním a vášní
pro jazyky. V rámci jazykové školy nabízíme ucelený program kurzů i individuální výuky angličtiny od předškolních dětí, žáků ZŠ i SŠ, studentů VŠ až po výuku dospělých. Nabízíme i víkendové kurzy či zážitkovou výuku.

Hlavní produkty / služby
• digitální design
• ilustrace
• motion design
• animace
• art direction
• video mapping
• concept art

Lukáš Krejza
+420 604 120 977
lukas.krejza@roistory.cz
www.roistory.cz
Profil firmy
Založení digitální agentury ROIStory v prosinci 2014
vzešlo z nápadu pěti kolegů, dlouholetých specialistů
na segment e-commerce a internetový marketing. Primárně se soustředíme na doručování návštěvnosti, transakcí či leadů s jednoznačným cílem o maximální možnou
návratnost investic klienta. Navrhneme nejvhodnější
marketingovou strategii pro váš business a zrealizujeme
ji. Disponujeme know-how v nejnáročnějších současných
technologiích a využíváme vlastní technická řešení, díky

Nově u nás rozvíjíme i výuku německého jazyka.
Jako cestovní agentura jezdíme na konverzační výlety
s rodilými mluvčími. Pořádáme zájezdy do Velké Británie
a Irska a plánujeme připojit další destinace. Zájezdy připravujeme několikrát do roka s péčí a radostí, mnohdy
šité na míru rodinám, partám zájemců nebo firmám.
Hlavní produkty / služby
• kurzy angličtiny všech úrovní, individuální výuka, firemní výuka
• kurzy obchodní angličtiny, konverzační kurzy, zážitková
výuka
• výuka němčiny
• cestování do Velké Británie a Irska
• připravujeme pro vás příměstské jazykové tábory

kterým jsme schopni optimalizační procesy automatizovat a být dokonale efektivní. Dosahovat obchodních
či strategických cílů pomáháme klientům jako Aukro.cz,
CzechTourism, DEK stavebniny, Kasa.cz, Bigbrands.cz,
Snowboards.cz a dalším.
Hlavní produkty / služby
• PPC reklama ve vyhledávání a reklamních sítích
• Facebook ads
• display advertising
• RTB
• SEO a UX
• web development
• webová analytika
• tvorba mediálních a komunikačních strategií
• nákup online / offline médií
• školení
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ADVERTISING ENGINEERS s.r.o.

VENDEO.cz

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03248640

Prlovská 3862
760 01 Zlín
IČ: 87450691

Kontakt
Mgr. Jan Čada
+420 608 726 090
jan@reklamni-inzenyri.cz
www.reklamni-inzenyri.cz
Profil firmy
Jsme komunikační agentura složená z odborníků na reklamu. Projektujeme webové stránky, stavíme kampaně,
válcujeme konkurenci, měříme výkonnost, budujeme
mosty mezi lidmi na sociálních sítích a směrujeme proud
internetu na vaši stranu.
Hlavní produkty / služby

Kontakt

protože soupeř je zákeřný a silný, ale s vaší pomocí dokáží lékaři řadu nemocných zachránit a vrátit je do života.
Proto jsme spustili projekt Jedu na dřeň, díky kterému se
podařilo uspořádat největší hromadný nábor nových potenciálních dárců kostní dřeně v České republice.
Během třídenní Barum Czech Rally Zlín se do registru
zapsalo 571 lidí, což je 1 % objemu celého registru a zároveň rekordní výkon jednorázové akce. Statisticky toto
číslo znamená pět zachráněných lidských životů. Díky
osvětě, kterou projekt vyvolal, rozhodně nekončíme!
www.jedunadren.cz

Spolu s organizátory Barum Czech Rally Zlín jsme se
rozhodli, že porazíme rakovinu. Nezvítězíme sice hned,

Jakub Zajíček
+420 607 635 635
info@vendeo.cz
www.vendeo.cz
Profil firmy
Služba společnosti VENDEO.cz je určena pro fyzické
i právnické osoby, které řeší prodej nadbytečného majetku. Těmto subjektům umíme celý proces prodeje maximálně zjednodušit, zefektivnit a hlavně zpříjemnit tím, že
vše zařídíme za ně. Zajistíme vše od prvotní komunikace
s prodávajícím až po nezbytné právní podklady spojené
s převodem vlastnictví majetku. To znamená, že klient
nemusí řešit vůbec nic.

Surface s.r.o.

FORLEAF – audiovizuální produkce

Holešovská 1693
769 01 Holešov
IČ: 24301043

třída Tomáše Bati 31
760 01 Zlín
IČ: 02302080

Kontakt

Kontakt

Jiří Horák
+420 773 114 400
info@surface.cz
www.surface.cz

Jan Perout
+420 731 743 180
jan@forleaf.cz
www.forleaf.cz

Profil zakladatele/ů
U založení stáli Daniel Korabík a Jakub Zajíček. Mají za sebou zkušenosti z oblasti přímého prodeje, konkrétně financí a movitého majetku. Daniel se specializuje na právní a finanční stránku a Jakub zajišťuje marketingovou
komunikaci a PR. Díky této kombinaci dovedností tvoří
funkční a efektivní tým.
Hlavní produkty / služby
Kompletní služba zprostředkování prodeje sestává zejména z konzultace a doporučení ideální prodejní ceny,
pořízení fotografií prodávaného majetku, prezentace
majetku online i offline, právní podpory a prodeje novému majiteli.

Profil firmy

Hlavní produkty / služby

Profil firmy

Hlavní produkty / služby

Umíme toho hodně. Jsme mladý agilní tým, který je nadšen svojí prací. Spolupracujeme se začínajícími podnikateli i nadnárodními korporacemi. Rozhodly se pro nás
např. Obchodní dům Kotva, Elephant Orchestra, ePojisteni.cz, Obzor Zlín, Servodata, Gas, Topnatur, London Institute, Shoe Republic i Autoklub České republiky.

• kreativa a grafický design
• logotypy, corporate identity
• tvorba webů, microsite, e-shopů
• tvorba aplikací na zakázku
• on-line a outdoor kampaně
• marketingové strategie

Jsme tým studentů a absolventů filmových oborů a reklamy. Kolem filmu se točíme od malička a ve Zlíně už
to spolu roztáčíme pár let. Kdo dnes nemá video, jako by
nebyl, no a my jsme tu proto, abyste byli. Nejsme včerejší
a máme rádi klienty, kteří se do toho s námi nebojí skočit
po hlavě! Pojďte to s námi taky roztočit!

• komplexní audiovizuální produkce
• reklamní videa
• dokumentární filmy
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VELETRH
VĚDA
VÝZKUM
INOVACE
RISING creative studio s.r.o.

VVVI, s.r.o.

Nad Stráněmi 5656
760 05 Zlín
IČ: 29320461

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 01543822

Kontakt

Kontakt

Ing. Iveta Žouželková, lektorka
+420 604 706 355
iveta@supersenior.cz
www.supersenior.cz

Ing. Martin Janča, Ph.D.
+420 603 810 923
+420 575 570 652
janca@vvvi.cz
http://vvvi.cz

Profil firmy
Projekt SUPER SENIOR jsme založili na základě poptávky po příjemné a tvůrčí náplni volného času aktivních
seniorů. V současné době nabízíme širokou škálu zájmových kurzů v oblasti výuky jazyků a práce s PC. Nejoblíbenější je již druhým rokem kurz Digitální fotografie,
který kombinuje tvořivé focení v terénu s následným
digitálním zpracováním. Značka SUPER SENIOR reflektuje pohodovou atmosféru a radost z výuky. Především díky příjemnému přístupu lektorů je projekt velmi oblíben a posluchači kurzy navštěvují opakovaně.

Iveta Žouželková se již více než 7 let zaměřuje na vzdělávání seniorů. Současně působí jako fotografka a designérka v RISING STUDIU, které založila spolu s brand designérem a ideamakerem Vítem Holešovským.
Hlavní produkty / služby
Fotografické kurzy - focení v terénu a zpracování fotografií na PC (základní úpravy, fotoknihy, kalendáře, prezentace atd.); jazykové kurzy; PC kurzy.
Nabízíme kurzy celoroční, čtvrtletní i jednotlivé lekce
s konkrétním zaměřením.

DřevostavbyJURA
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Posláním firmy VVVI, s.r.o. je pořádání Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Jeho součástí jsou: odborná konference,
networkingové nástěnky, e-Plán schůzek, slavnostní zahájení s účastí významných osobností a další.

Kontakt

Kontakt

Společnost Dřevostavby JURA s.r.o. je projekční a realizační firma specializující se na moderní dřevostavby na klíč. Letitou praxi a zkušenosti v oboru přenáší
do svých projektů. Stavby jsou svou kvalitou a cenou určeny pro všechna spektra obyvatel. Osobním přístupem
a spoluprací s odborníky dodáme klientovi vysoký servis
návrhu a realizace.

Hlavní produkty / služby

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8
Bří Lužů 107, 688 01 Uherský Brod
IČ: 02329654

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 02187981

Profil firmy

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI) je vytvoření
nové interdisciplinární platformy propojující vědeckou
a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit
výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se mohou prezentovat vysoké školy, inovační firmy,

Simplehire s.r.o.

Dřevostavby JURA s.r.o.

Ing. arch. Petra Polášková
+420 774 345 143
info@drevostavbyjura.cz
www.drevostavbyjura.cz

Profil firmy

vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Návštěvníci se zde
seznámí s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty. Nejbližší termín konání
9.-11. 3. 2016 v Brně pod záštitou MŠMT.

Profil zakladatele
Ing. Jiří Vašíček vystudoval VUT Brno – Fakultu stavební.
Své znalosti prohloubil studiem a stáží v zahraničí. Vlastní
firmu založil s mottem: „Výsledkem vysoké úrovně kvality
realizace je spokojenost zákazníka“. Jeho další aktivity:
projekční činnost a poradenství v oblasti stavební fyziky
budov.
Hlavní produkty / služby
Kompletní služby v podobě návrhu, poradenství, financování a realizace dřevostavby.

Jakub Kunčar
+420 730 584 944
kuncar@simplehire.cz
www.doolister.cz
Profil firmy
Rekrutační systém pro každého personalistu.
Náborový systém Doolister je služba, která personalistům
ušetří až 70 % jejich času, o který je připravují rutinní činnosti, jako například procházení životopisů, porovnávání
kvalifikace a rozesílání pozvánek na pohovory. Rekrutační
systém Doolister zefektivní celý náborový proces tím, že
jej zautomatizuje. Navíc umožní vytvářet databázi uchazečů, sdílet data o kandidátech a reporty o náboru v rámci firmy. Možné je provádět i různé osobnostní a znalostní

testy – testovací modul ověří, zdali má uchazeč např. přiměřené jazykové dovednosti, znalosti v oblasti práva atp.
Hlavní produkty / služby
Doolister je unikátní online rekrutační systém, který řeší
problém organizace náboru zaměstnanců. Systém převezme veškeré rutinní činnosti a celý náborový proces
zautomatizuje a maximálně zefektivní.
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