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Cisco vyhlasuje sú ťaž nových podnikate ľských nápadov      
I-Prize  

Bratislava, 19. november 2007 – Spoločnosť Cisco® vyhlásila celosvetovú súťaž pre 
podnikateľov a inovátorov, Cisco I-Prize. Cieľom súťaže je spojiť tímy z celého sveta a 
rozvíjať technologické a podnikateľské nápady a zároveň spomedzi nich identifikovať novo-
vznikajúce technológie vhodné pre súčasný trh. Víťazný tím má šancu založiť v spoločnosti 
Cisco nové samostatné oddelenie. V závislosti od hodnoty nápadu Cisco investuje do I-Prize 
v priebehu troch rokov až 10 miliónov USD. 

Posolstvom spoločnosti Cisco je spájať ľudí a rozmach kolaboratívnych technológií 
poháňaných internetom prináša inovátorom možnosť navzájom spolupracovať a pretvárať 
nápady do reálneho podnikania. Cisco dúfa, že využitím globálneho potenciálu siete objaví 
v radoch prihlásených súťažiacich z celého sveta nové podnikateľské nápady.  

„V mnohých častiach sveta majú inovátori a podnikatelia vynikajúce nápady, no nemajú 
dostatočný prístup k rizikovému kapitálu alebo iným spôsobom financovania. Týmto ľuďom a 
tímom chceme dať priestor pre rozvoj a prostriedky pre realizáciu ich originálnych nápadov,“ 
povedal Marthin DeBeer, senior viceprezident divízie Emerging Technologies Group 
spoločnosti Cisco. „Nárast kolaboratívnych technológií a rozvoj globálnej siete podporujú 
obrovskú evolúciu v našej práci. Veríme, že Cisco dokáže prekonaním geografických 
vzdialeností vytvoriť priestor novým myšlienkam.“ 

O súťaži Cisco I-Prize  

Prihlásené projekty budú hodnotené rovnakým spôsobom ako nové interné podnikateľské 
nápady v rámci divízie Emerging Technologies Group, ktorá zastrešuje najpokrokovejšie 
technológie, ako napríklad Cisco TelePresence alebo Cisco Digital Media System. Porota 
bude posudzovať mieru technologického prínosu a podnikateľského potenciálu prihláseného 
nápadu. Nápady by mali mať potenciál priniesť spoločnosti Cisco v horizonte 5 až 7 rokov 
tržby v hodnote približne 1 miliardy USD. Prihlásené projekty musia ako platformu využívať 
sieť IP. V ďalších kolách budú mať súťažiaci možnosť využívať jednotlivé Cisco nástroje, 
vrátane systémov WebEx Meeting Center, WebEx WebOffice, ako aj konferenčné priestory 
TelePresence na celom svete.  

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci starší ako 18 rokov. Zamestnanci spoločnosti Cisco 
a ich rodinní príslušníci sa súťaže zúčastniť nemôžu. Projekt môžete prihlásiť na stránke 
http://www.cisco.com/iprize, kde nájdete aj pravidlá súťaže. 

# # # 

O spolo čnosti Cisco Systems 
Spoločnosť Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetovým lídrom v oblasti sieťových riešení, ktoré 
transformujú spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o firme nájdete na 
stránke http://www.cisco.com. Najnovšie správy sú na adrese http://newsroom.cisco.com.  
 
Cisco, Cisco Systems, a logo Cisco Systems sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami 
Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch amerických 
a v niektorých ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky spomínané v tejto správe sú vo 
vlastníctve príslušných vlastníkov. Používanie slova partner neimplikuje partnerský vzťah medzi 
spoločnosťou  Cisco a akoukoľvek ďalšou firmou. Tento dokument je verejnou informáciou spoločnosti 
Cisco.  

 


