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Interim Projekt 

 

Název projektu:  Návrh strategie zahraniční expanze produktů a služeb 

Varianta:   Business 

Místo stáže:   Brno 

 

Představení partnera 

Společnost INVEA-TECH je univerzitní spin-off, zaměřený na vývoj nejmodernějších řešení pro 
vysokorychlostní síťové aplikace. Společnost byla založena v roce 2007 v Brně. Skupina 
zakladatelů pochází z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického a sdružení CESNET.  

Hlavním oborem působení společnosti INVEA-TECH je bezpečnost a monitorování 
vysokorychlostních sítí se zaměřením na 40G a 100G Ethernet.  

Cíle projektu 

Expanze na zahraniční trhy není pro žádnou společnost snadným procesem. Mnohdy v tomto 
procesu neuspějí ani firmy s revolučním produktem/službami, neboť nemají v zahraničí žádné 
kontakty/partnery, neznají zahraniční trhy či zvyklosti, nemají dobře rozpracovaný plán zahraniční 
expanze nebo zvolí nesprávnou strategii. 

Náplň práce studenta bude zaměřena na vypracování projektu expanze do zahraničí pro konkrétní 
produkt a na něj navazující služby. 

Pracovní náplň 

 Průzkum vybraných zahraničních trhů a konkurence 

 Návrh strategie proniknutí na vybrané trhy 

 Otestování použitelnosti navržené strategie 

 Vyhodnocení výsledků a návrh na zlepšení 

Požadavky 

 Základní orientace v IT a problematice počítačových sítí 

 Schopnost komunikace v anglickém jazyce (další jazyky výhodou) 

 Zájem získat nové zkušenosti a rozvíjet své schopnosti 

 Aktivní a iniciativní přístup 
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Přínosy 

 Možnost pokračování projektu v podobě dlouhodobé spolupráce. 

 Prostor pro kreativní práci. 

 Ověření získaných vědomostí v praxi a možnost získat velmi cenné praktické zkušenosti. 

Výstupy projektu 

 Průzkum vybraných zahraničních trhů v podobě detailního reportu (analýza konkurence - 
jejich produktů a služeb, analýza potencionálních partnerů, odhad tržních příležitostí). 

 Návrh strategie proniknutí na vybrané zahraniční trhy s vybranou skupinou produktů a 
navazujících služeb v podobě Roadmapy s jasně definovanými milníky, dosažitelnými a 
měřitelnými výstupy a cíly. 

 Průběžný reporting z průběhu testování navržené strategie. 

 Závěrečný report výsledků testování strategie spolu s návrhem zlepšení strategie (efektivita 
komunikace, komunikační kanály, marketingové materiály atd.) 

Ohodnocení 

 Placená pozice 

 Odměna podle dohody a pracovních výkonů 

Přihlášky 

Prosíme zájemce, aby zaslali svůj profesní životopis mailem na adresu jobs@invea.com. Vybraní 
zájemci budou pozváni na osobní pohovor. 
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