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Zábavnost,
smysluplnost
a individualita

Chceme, aby vzdělávání bylo v naší 
společnosti bráno jako něco váženého. 
Naše vize totiž stojí na třech základních 
pilířích – zábavnost, smysluplnost a 
individualita. Pokud ve vzdělávání 
docílíme individuálního přístupu, který 
bude dávat studentovi smysl a bude ho 
bavit, pak budeme na cestě, kdy opravdu 
změníme svět.

ForClassmates Finance s.r.o.

Evropská 516/10 

160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 10852531

www.forclassmates.ioPřidejte se k nám!

Jaká je naše strategie?

Jaký je finanční plán?

Podrobnější informace včetně whitepaperu naleznete na www.forclassmates.io.

Předpokládané náklady
2021 – 2027

Předpokládané výnosy

Zkušené jádro týmu s více jak 7 letou praxí v oboru vzdělávání a tým motivovaný 
odměnou ve formě podílu na zisku

Speciální cenová politika (verze zdarma s reklamami, či placená s funkcemi navíc) 

Vlastní vybudované callcentrum pro kontaktování učitelů

Využijeme překladatelskou agenturu ve spolupráci s naší partnerskou školou, 
která v daném jazyku vyučuje

Pro každý předmět je vytvořen speciální tým složený z autorů, korektorů, grafiků a 
testerů obsahu, kde je převážné zastoupení cílové skupiny (studenti) 

Tvorba komunity studentů, učitelů a rodičů komunikující a spolupracující skrze 
naši výukovou aplikaci

Pojďme společně
změnit vzdělávání!

www.forclassmates.ioVerze 1.2 (27. 5. 2021)

Staňte se tichým společníkem našeho projektu 
ForClassmates (dříve ProSpolužáky.cz) a získejte 

podíl na zisku s vysokým zhodnocením.

™ForClassmates
Humanly by students
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Vývoj (32 %)

467 mil. Kč

Marketing (24 %)

346 mil. KčObchod (14 %)

203 mil. Kč

Rezervní fond (10 %)

148 mil. Kč

Administrativa (20 %)

299 mil. Kč



podílu na distribuovaném zisku společnosti 
ForClassmates Finance s.r.o.

100 000 Kč ≈ 0,025 %

Každoroční podíl na zisku společnosti ForClassmates Finance s.r.o.+

Vstup do naší privátní platformy pouze pro tiché společníky+

Přednostní právo na nákup našich krypto tokenů za zvýhodněnou cenu+

Náhled do účetních dokumentů a opis každoročních uzávěrek+

Každoroční výroční zprávu+

Podíl na zisku z eventuálního prodeje společnosti ForClassmates s.r.o.+

Jaká jsou investiční kola?

Pro splnění stanovených předpokladů a dosáhnutí hodnoty naší společnosti
ForClassmates s.r.o. alespoň 10 mld. Kč, je potřeba vklad ve výši 1 mld. Kč, 
který bude rozdělen do čtyř investičních kol.

110 mil. Kč4 mil. Kč 36 mil. Kč 150 mil. Kč 220 mil. Kč 320 mil. Kč

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo

Modelový výpočet předpokládá řádné plnění whitepaperu společnosti ForClassmates s.r.o. uvedeného na webu 
www.forclassmates.io. Modelový výpočet negarantuje dosažení zvoleného zhodnocení z vkladu. 

Za vklad společníka ve výši 100 000 Kč vyjadřující 0,025 % podílu na
distribuovaném zisku společnosti ForClassmates Finance s.r.o. získáte v 7 letém 

horizontu souhrnný podíl na zisku ve výši 985 000 Kč před zdaněním.

Uvedené informace se týkají společnosti ForClassmates s.r.o. a vznikly na základě
whitepaperu, který je dostupný na webu www.forclassmates.io.

cílová hodnota společnosti

13,2 mld. Kč

zapojených učitelů

13 900
aktivních uživatelů

11 mil.

Naše řešení

Gamifikace

Nástroj pro učitele

Interaktivní videa

Cenová politika

TestyKomunita Studentský jazyk

Přizpůsobení na míru

Mobilní aplikace

Jazykové mutace

CS

PT

ES

FR

ENEN

PLDE

Kompletní pokrytí výuky pro žáky 
ve věku 9 až 19 let v předmětech

Čeho chceme dosáhnout v následujících 5 až 7 letech?

40M Kč
již bylo

proinvestováno

180 000
prodaných

výtisků

12 383
podrobně

vyřešených příkladů

241
středních škol

vyučujících podle nás

47
titulů matematiky a 

chemie v CZ a SK

Co se nám doposud podařilo dokázat?

35 000
studentů majících 

naše knihy v ruce

Studentský jazyk

Krok za krokem

QR kódy

Přehledná grafika

Interaktivní videa a grafy

Ukázky praktického využití
Chceme dokázat, že naše metoda studentského jazyka 
pomůže dnešnímu způsobu výuky nejen v České 
republice, ale i v zahraničí.

Napsali jsme a sami vydali středoškolské učebnice a 
pracovní sešity matematiky a chemie psané lidskou 
formou, aby látku pochopil opravdu každý. Nedávno 
jsme vydali naši vlastní online výuku obsahující přípravu 
na přijímací zkoušky na střední školy.  

Od roku 2015 měníme způsob výuky matematiky a 
chemie zcela ojedinělým způsobem využívajícím naše 
know-how, které jsme si ještě jako studenti sami vytvořili.

Kdo jsme a v čem jsme výjimeční?

Splňuje vzdělávací programy

Matematika Chemie Fyzika

Biologie Zeměpis

Co jako náš tichý společník získáte?
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