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Proč jsme unikátní? Kdo za tím stojí?

V roce 2020 jsme sestavili první program 

svého druhu, kter" poskytuje slu#bu investorům 

a urychluje projekty a inovace v oblasti 

klimatick"ch technologií a udr#itelnosti 

v !esti neodděliteln"ch systémech: vzduch, 

voda, energie,  člověk,  zemědělství 

a cirkulární ekonomika.

03 07 12

04 08 13

05 09 14

06 10

Problémy s životním prostředím rostou mnohem 

rychleji než řešení. Proto usilujeme o nasazení 

řešení dostatečně rychle, abychom dokázali 

čelit změnám  klimatu, ale také ekonomickým 

a sociálním výzvám.  Investorům zajišťujeme  

úspěšnost investice a podnikům “smart money”.

Ná! t"m pomáhá začínajícím projektům 

i úspě!n"m podnikům v různ"ch fázích v"voje 

vytvářet vy!!í hodnotu pro v!echny zúčastněné 

strany. Zaji!ťujeme infuze financování a  

vytváříme síť lidí, aby se tyto projekty rychle 

dostaly od konceptu k uvedení na trh, vyhledání 

správné pozice a dosa#ení globálního rozsahu.
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Jsme multi-disciplinární t"m se schopnostmi a ambicí vytvořit globální zelen! 

akcelerátor a poskytovat !pičkov" servis pro investory.

První hybrid mezi akcelerátorem (aktivní příprava, vedení 

a !kálovaní startupů) a investičním fondem (financování startupů, pomoci jim 
růst a uspět) a komunitou, spojenou těmito v"chodisky:

O nás

Lidé Planeta Prosperita Svoboda Partnerství

Soulmates Ventures a. s.
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Existují dva obecně známe problémy (Valley of Death) 

pro investory: Technologie a Value Proposition. My jsme si v!imli 

je!tě třetí, samotné tr"ní expanze.

Rozpoznání a porozumění fázím procesu a pou"ití správné podpory, která pomáhá 

při navigaci k cíli, mů"e znamenat v!echny rozdíly mezi úspěchem a neúspěchem.

Akcelerátor

R&D Úsp!chDosa"ení
cílového trhu

První
zákazník

Pilot / Demo
MVP

Prototyp /
PoC

Tr"ní znalost

Monetizace

Technologie Propozice Expanze
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Vyvinuli jsme ná! program speciáln" pro 
podnikatele, kte#í staví spole$nosti m"nící sv"t 
prost#ednictvím své unikátní vize a udr%itelné 
budoucnosti. Obsahuje v!e $ím si jednotliví 
$lenové expertního t&mu pro!li, kdy% jsme 
zakládali své spole$nosti, v$etn" pitchingu, 
najímání, uzavírání smluv, marketingu, 
!kálování a exit'.

Zárove( je na!ím cílem p#iná!et obchodní 
p#íle%itosti podnikatel'm, kte#í staví udr%itelné 
sv"tové firmy.

Program
Go-To-Market

Scaling Layer

Equity Success

Vrstva Go-To-Market je určena ambiciózním podnikatelům, kteří vědí, !e mají v ruce jedinečn" produkt 

a !ivotaschopnou společnost, která je schopná mít udr!iteln" dopad a stát se rychle rostoucí společností 

s velk"m tokem příjmů, ale pot"kající se s určit"mi fázemi podnikání a budování společnosti.

Scaling vrstva programu je určena pro podnikatele, kteří mají fungující společnost s příjmy minimálně 

500 000 USD a nejméně 12 měsíců v podnikání. Měli by se připravovat na investiční kolo série A nebo 

u! mít druhou investici.

Je určena pro podnikatele, kteří mají dobře zavedenou společnost s vysok"m hrub"m v"nosem a vysokou 

zákaznickou základnou ve vztahu k velikosti trhu a byli v podnikání dostatečně dlouho, aby byli 

pova!ováni za obchod s prokázanou a důvěryhodnou prověřenou rekordní hodnotou.
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V Soulmates Ventures věříme, #e mů#eme 
vyu#ít vynalézavosti podnikatelů 
a dostupn!ch zdrojů k navr#ení způsobu, 
jak dlouhodobě prospívat v byznysu 
a zároveň na"í planetě, #ivotu a budoucím 
generacím. K tomu přiná"íme na trh 
“smart money”. 

Oblasti

Mobilita

Mobilita s nulovými emisemi, 

infrastruktura, městská mobilita, 

multimodální doprava, efektivita v 

letectví, lodní doprava a logistika.

Voda

Opatření v krajině, Čistá pitná voda, 
Havarijní připravenost, Ře"ení opětovného 
pou#ití vody, tě#ba vody.

Vzduch

Monitorování zneči"tění, mapové platformy 
zneči"tění, zpracování dat, či"tění 
vzduchu, prevence zneči"tění.

Cirkulární ekonomie

Vyu#ití odpadu, plasty, regenerace 

přírodních zdrojů, uhlíkové inovace, 
odpady, sdílená ekonomika, fintech.

Energie

Vyvá#ení sítě, nástroje pro zpeně#ování 
velkoobchodního trhu, efektivita, 

finanční nástroje pro zaji"tění čisté 
energie, elektrifikace v"eho, nástroje, 

které pomáhají "etřit energii a sni#ovat 
náklady na energii

Zdravotnictví

Digitalizace fyziologick!ch funkcí, 

emoce, farmaceutika, zařízení zdravotním 
poji"ťovnám a nemocnicím, přizpůsobená 
medicína, technologick! pokrok, obezita a 

ře"ení cukrovky, well-being.

Potraviná!ství / Zem"d"lství

Bezpečnost potravin, kvalita 
a sledovatelnost, senzory, automatizace, 

nástroje pro zv!"ení místní produkce, 

alternativy proteinů,  vysoce kvalitní 
vstupy, alternativy.

Vzd"lání

Měřicí zařízení, VR-vzdělávání, nové typy 

vzdělávacích institucí, exponenciální 

technika (např. umělá inteligence a 

virtuální realita).

Pomáháme chránit planetu sob! i budoucím generacím prost"ednictvím 
podpory a rozvoje zelen#ch inovací, které mají dopad na kvalitu 
a udr$itelnost $ivota na této planet!.
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Go-To-Market Scaling Equity Success

Pomáhá startupům a podnikům uvést značku 

na nové trhy a přiná!í investici  (Pre-seed to 

Seed)

01 02 03

Pomáhá startupům a podnikům vyvinout 

!kálovateln# obchodní model  a získat investici 

(Seed to VC)

Pomáhá startupům a podnikům připravit podnik 

na Series A a" D+ investici a prodej podniku 

(VC to Exit)

300 000 CZK

od 2 mil. do 5 mil. CZK

Uvedení na trh

300 000 CZK

od 5 mil. do 12 mil. CZK

!kálovatelnost a globální trh

300 000 CZK

od 12 mil. CZK

Management fundraisingu a exitu

Vstupní bonus do programu

Investment Commitment

Co společně děláme

Jak to funguje? Ka!d" rok vyhledáváme a vybíráme 
cca 10 spole#ností, investujeme do 
nich p$es 500 000 USD a pracujeme 
s nimi ve t$ech vrstvách. 

Na!í úlohou je urychlit uvedení na trh tím, 

"e řídíme v#znamné komerční inflexní body 
prostřednictvím demonstračních projektů v reálném 
světě a dopadu přizpůsobeného obchodního modelu. 
Děláme to za podíl ve společnosti od 3% do 25% 
prostřednictvím investice. Na rozvoj inovativních 
podniků přineseme 3 mil Euro. 
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Propojíme

s lidmi co mají

s lidmi co mají

a s lidmi co mají

Expertízu

Nápady (Startupy)

Pot!eby (Podniky)

Peníze (Investory)

Jak to doká!eme vy"e#it?Problémy
dne#ní doby
Problémy s !ivotním prost"edím rostou 
mnohem rychleji ne! "e#ení a pouze odvá!né 
inovace orientované na budoucnost, m$nící 
sv$t a dokonce i #ílen$ zn$jící mají sílu zvrátit 
ne#%astnou budoucnost na#í planety.
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Aktuální portfolio

Perfect Air

Platforma pro měření zneči"tění ovzdu"í.

Sensetio

Biofeedback a hluboké porozumění emocím.

Loyaaal

Eyetracker Lab

Jedna platforma pro v"echny loajalitní 

programy.

Technologie pro diagnostiku čtení 
a porozumění textů.

Teamnet Breathstudio

Platforma pro anal#zu kompetencí 

a klíčov#ch rolí.

Edlab

Technologie pro experimentální učení 
a měření.

Vizuální rozhraní API pro wellbeing.

Umbrella

ICEA

Nová generace účetní a daňové zero-waste 
kanceláře.

Asistent projektantů pro udr!itelné 
řízení.
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Aktuální fáze portfolia

Series B

Series A

Seed

Pre-Seed

Neaktivní

Posuzované

Perfect Air

Sensetio

Umbrella

Edlab

Eyetracker Lab

Loyaaal

ICEA

Teamnet

Breathstudio

mTube
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15 mil. CZK

70 mil. CZK

EIA a GIA, člen CAIM

Prokázaná stopa v akceleraci

Zkušenosti s projekty v US a EU trzích

Kapitál společnosti

Investiční kapitál pro rok 2020

Zakládající člen

Proč nám věří? Naše zkušenosti Soulmates Ventures je soukromá akciová společnost  

v partnersství s Made by Soulmates s.r.o., oceňovaným 

pražským vývojovým a inovačním studiem značek. 

Na svém začátku se studio specializovalio na oblasti 

rozvoje značky, strategií komunikace, kreativy, 

technologií a produkce. Podílela se na projektech pro 

významné značky a investory, kterým pomáhala rozvíjet 

projekty, které byly předmětem jejich investice. Mezi 

nejvýznamnější klienty patří:
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Expertíza, zku!enosti,
entusiasmus, kompetence

Václav Gregor, CEO

Partner Ideamaker

V!konn! ředitel společnosti

Technolog

Influencer Poradce Manager

Marketer

Hynek Sochor, COB

Zakladatel Ideamaker

Předseda představenstva

Producent

Strategick! konzultant

Stratég

Advisor

Value Creation

Matou! Polák

Investor Ideamaker

Partner

Martin Mal"ík

Předseda dozorčí rady

Ideamaker Docent

Vědec

Zakladatelé Partneři



13

Mal!,
ale zku"en! t!m

Ji!í Kuchy"a, CFO

Krist#na Pana$ová

Klára Smolová

Charlie Isslander, CBO

Tomá$ Schwarz

Kate!ina Gregorová

Ale$ Vejr, CLO

Josh Rosemberg

Adad Joel Warda

Mat%j &vr'ek, M&A

Interní t!m Experti
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