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Zadavatel 
Icontio CR, s.r.o. 

Jihomoravské inovační centrum 

U Vodárny 2, 616 00 Brno 

info@icontio.com 

Název projektu 
Junior product manager  

Charakter projektu 
Varianta projektu: Business 

Datum nástupu: 1.1.2013 

Varianta: 5 měsíců, 4 dny v týdnu 

Představení společnosti 
Společnost Icontio poskytuje komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového 

řízení, řízení informační bezpečnosti, přes vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, dohled a správu 

počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software. 

Hlavní oblasti činnosti společnosti jsou: 

 vývoj informačních systémů a aplikací 

 konzultace v oblasti procesního řízení, projektového řízení a personalistiky 

 inovace 

 

Hlavním posláním společnosti Icontio je přinášet technologie do Vašich služeb. 

Popis problému 
Společnost Icontio v příštím roce uvede na trh nový celosvětový produkt v oblasti podpory řízení projektů 

organizací, který bude prodáván pouze formou pronájmu (SAAS). Náplní práce studenta bude sestavit kompletní 

strategii pro uvedení nového SW produktu na trh. Pracovat bude v úzké součinnosti s produktovým manažerem.  

Cíle projektu 
Naplánovat strategii uvedení nového produktu na trh včetně vytvoření marketingové, obchodní a produktové 

strategie. Dále se student bude plně podílet na realizaci projektu uvedení nového produktu na trh. 

Student bude realizovat celý projekt pod vedením produktového manažer. 
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Hlavní výstupy projektu 
 Získání osobní zkušeností v reálné praxi 

 Získání praxe v oblasti řízení projektů 

 Vytvoření strategií 

 Praktické činnosti v rámci uvádění produktu na trh 

 Získání zpětné vazby od potenciálních klientů 

 Přímé oslovení zákazníků 

 Zpráva o činnosti v průběhu projektu 

 Zpětná vazba pro společnosti Icontio 

Náplň práce 
 Plán projektu 

 Vytvoření marketingové, obchodní a produktové strategie 

 Uvedení nového produktu na trh 

 Komunikace s potenciálními klienty 

 Kompletní administrace projektu dle interní metodiky 

 Spolupráce s členy projektových týmů  

Požadujeme 
 Znalost marketingu a tvorby marketingových strategií 

 Obchodního ducha 

 Komunikační dovednosti 

 Schopnost učit se novým věcem 

 Orientace na výsledek 

Kontaktní informace - garant 
Petr Hladík 

email: petr.hladik@icontio.com 

tel.: 731402618 
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