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Proč vznikla Lipa?

Tomáš Bárta je český podnikatel, který si v roce 2012 uvědomil, že 
vzdělanější a tím i bezpečnější svět začíná u naší nejmladší generace – 
předškolních dětí. 

Děti milují technické vymoženosti, ale často tráví čas nad obsahem bez 
přidané hodnoty. Proto Tomáš Bárta založil Lipa Learning a začal vytvářet 
hry, které děti všestranně rozvíjejí. 

Navíc si uvědomil, že tablet se správným obsahem lze doručit kamkoli,
a tak všem dětem na světě dát stejnou šanci na kvalitní vzdělání a nám 
ostatním naději na bezpečnější svět.

O Lipě



Představujeme vám unikátní systém 
předškolního rozvoje, jehož cílem je 
rovnováha mezi digitálními a fyzickými 
aktivitami. 

U dětí podporuje veškeré dovednosti potřebné 
pro život a rodičům dává jistotu, že Lipa děti 
rozvíjí tím vůbec nejpřirozenějším způsobem: 
příběhem a hrou.

Vývojář, jakého svět neviděl
O Lipě



Lipa je v pravém slova smyslu všestranná a technologie 
využívá jediným způsobem, který dává smysl. 

Tam, kde jiné aplikace rodinu rozdělují, 
my ji spojujeme. 

Tam, kde se učí jedna konkrétní znalost, my rozvíjíme 
dětskou osobnost v souvislostech.

Veškerý obsah vzniká pod záštitou našeho týmu 
vzdělávacích odborníků.

Jsme jiní
O Lipě



Vlajková loď Lipa Land

Po 6 letech působení na poli vzdělávání jsme vytvořili 
revoluční aplikaci pro celou rodinu.

Lipa Land představuje krásně strávený čas – ať už 
hraním her, prováděním pokusů, společným tvořením 
nebo čtením pohádek na dobrou noc.

Všechny části aplikace jsou propojené pomocí témat, 
která děti mají nejraději. Vyprávění vede 
z dobrodružství s piráty do světa kouzelníků, poté na 
výpravu do vesmíru a ještě dál!

Hlavní produkt
Lipa Land



Obsahuje více než 25 her, 150 aktivit, 180 kapitol pohádek a 30 ukolébavek 
a relaxačních zvuků.

Vlajková loď Lipa Land
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Hlavní produkt
Lipa Land



Vlajková loď Lipa Land

Více než 25 tematických 
her, které rozvíjejí 
důležité předškolní 
dovednosti.

Hlavní produkt
Lipa Land



Čím je Lipa Land výjimečný
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Lipa Land:
Unikátní funkce



Čím je Lipa Land výjimečný

Lipa Land:
Unikátní funkce



Jedinečný vzdělávací systém Lipy

Systém Body-Mind-World, pečlivě sestavený odborníky na předškolní vzdělávání, tvoří oporu 
celého Lipa Landu a harmonicky propojuje digitální aktivity s reálnými. Podporuje u dětí zdravý 
rozvoj těla i mysli a zároveň je vede k prozkoumávání světa kolem nás.

Vzdělávací systém Lipy



Školka Lipa Preschool

Lipa Preschool je mezinárodní školka v 
Praze pro děti od 18 měsíců do 6 let.

Díky naší školce máme Lipa Land křížem 
krážem prochozený a vyzkoušený přímo 
dětmi – našimi hlavními zákazníky. Jejich 
zpětná vazba byla pro vývoj aplikace 
zásadní.

Naše školka



Lipa Land pro učitele
LL pro učitele

Lipa Preschool již 5 let používá náš unikátní 
systém rozvoje Body-Mind-World jako 
základ pro svá každodenní dobrodružství.

Proto máme jistotu, že Lipa Land má 
obrovský potenciál sloužit i školkám nejen 
u nás, ale i ve světě. 



Jak víme, že Lipa funguje

Fungujeme na trhu 6 let

a máme perfektní přehled o herním průmyslu. 

Máme 2,7 milionu organických stažení

bez jakéhokoli marketingu. 

Pravidelně testujeme. 

Vše, co vytvoříme, okamžitě zkoušíme s dětmi. A to jak 

v naší Lipa Preschool, tak v dalších školkách v Praze a 

České republice. 

Získáváme mezinárodní uznání. 

Můžeme se pochlubit řadou ocenění, např. od Apple 

Distinguished Educators, KidSAFE, odborných 

recenzních stránek Teachers with Apps a dalších. 

Jak víme, že 
Lipa funguje



Jak víme, že Lipa funguje

Jak víme, že 
Lipa funguje

Lipa má na kontě již 2,7 milionu stažení svých jednotlivých her – z toho 1,8 milionu za poslední dva 
roky. Tohoto počtu jsme dosáhli pouhým uvedením do obchodů s mobilními aplikacemi, aniž bychom 
jakkoli investovali do marketingu.

Jednotlivé hry jsou nyní nahrazeny komplexní aplikací Lipa Land, která obsahuje i pohádky, aktivity a 
mnoho dalšího. Proto očekáváme ještě rychlejší tempo nárůstu počtu stažení, a to i v souvislosti se 
začátkem marketingové kampaně.



Jak získat Lipa Land

Lipa Land je celosvětově dostupný v následujících obchodech s mobilními aplikacemi:

Nyní:

Již brzy:

Dostupnost 
Lipa Landu



Naše ocenění

„Zahrnutí doplňkových 
materiálů a možnost 
snadno navazovat na 
rozvíjené dovednosti 
výrazně odlišuje Lipa 
Land od jiných aplikací!“

„Lipa Land obsahuje 
aktivity, které dětem 
nabízejí nepřeberné 
možnosti rozvoje, 
ale zároveň je v 
případě potřeby i 
zklidní.“

„Lipa Land je 
unikátní v tom, že 
si v něm každý 
rodinný příslušník 
opravdu najde 
svoje.“

„Lipa Land je úžasná 
vzdělávací aplikace, 
která bezpečným 
způsobem děti vede k 
poznávání světa kolem 
nás.“

Ocenění a certifikáty

201920192019 2019 2018

Díky našemu přínosu k 
digitálnímu vzdělávání dětí 
nás Ruská národní asociace 
hraček nominovala na 
prestižní odznak “Nejlepší 
vzdělávací pomůcka a 
Vzdělávání” v kategorii 
“Produkt roku”. Každý rok je 
pečlivě vybráno a 
nominováno pouze malé 
množství produktů pro děti.



„Každý z nás – a především naše 
děti – má vliv na svět kolem. I malé 
dítě může ovlivnit společnost.
Věřím, že následováním principů, 
na nichž byl vybudován vzdělávací 
systém Lipy, můžeme inspirovat 
děti k tomu, aby měnily svět – a od 
toho zde koneckonců jsme.“

LIMOR HARARY, ADE

Naše ocenění

„Lipa Land není určen jen 
rodičům a dětem. Tento 
inovativní nástroj mohou 
používat i učitelé. Coby 
pedagogický institut doporučuje 
Gordon College používání 
aplikace Lipa Land jako 
prostředek, který učitelům 
pomůže zavádět technologie do 
výuky.“

2018

„Rodiče si mohou být jistí, 
že aplikace Lipy jsou nejen 
smysluplné, ale i zábavné.“

Od roku 20142018

Ocenění a certifikáty



Naše ocenění

2017 2016 2015

2014 2013

Ocenění a certifikáty



Významní partneři

S kým Lipa 
spolupracuje



Příklady spolupráce

S kým Lipa 
spolupracuje



Příklady spolupráce

● Vůbec poprvé jsou aplikace Lipy dostupné 
na palubách letadel v rámci systému 
“in-flight entertainment” – naše aplikaci baví 
děti nejenom na všech kontinentech,
ale i 9000 metrů nad mořem!

● Naším prvním mezinárodním partnerem v 
oblasti letecké dopravy jsou aerolinky 
Biman Bangladesh Airlines. Brzy budou 
následovat i jedny z největších čínských 
aerolinek – Hainan Airlines. 

● Tento projekt se dal se již dal do pohybu a v 
blízké budoucnosti očekáváme, že se 
seznam našich partnerských aerolinek 
významně rozšíří.

S kým Lipa 
spolupracuje



Robot Pudding BeanQ

30. dubna 2018 byla poprvé aplikace Lipy 
předinstalována na robotickou hračku firmy Roobo s 
názvem Pudding BeanQ. 

Dosavadní výsledky:
● Mezi ostatními aplikacemi na tomto modelu je 4. 

nejoblíbenější
● Uživatelská aktivita: týdně 60–70 tisíc aktivních 

uživatelů, měsíčně více než 100 tisíc
● Hlavními trhy jsou Čína, Jižní Korea a Rusko
● Celkem se prodalo 200 tis. zařízení s aplikací

Plánujeme instalovat další aplikace, především v 
souvislosti s uvedením nového modelu této robotické 
hračky.

S kým Lipa 
spolupracuje



Aplikace Lipy jsou také předinstalované na interaktivních 
stolcích Funtables od firmy Manico, a to na následujících 
místech:

● Obchody s nábytkem  IKEA a MIO ve Švédsku
● Školy a školky ve Švédsku, Finsku a Indii
● Banka v litevském Vilniusu
● Dětské koutky zřizované společností Rodeco, 

např. na letišti v Reykjavíku
● Dále také v knihovnách, obchodních centrech, 

restauracích a muzeích

V současné době fungujeme již na 500 zařízeních.

S kým Lipa 
spolupracuje

Stolky Funtables



Obchodní cíle Lipa Landu

Během 2 let od vydání Lipa Landu verze 2.0 máme za cíl akvizici 
15–20 milionů uživatelů, přičemž 0,5–1 milion uživatelů budou 
předplatitelé prémiové verze Lipa Landu za cenu cca 3 USD měsíčně.

Hlavní marketingové kanály:

1) Influenceři & Key Opinion Leaders
2) Rodičovské portály
3) Power marketing a Business Development
4) Školky 
5) Partneři
6) Konference a jiné akce

Obchodní cíle
Lipa Landu



Naše distribuční kanály

● B2C – nástroje, kterými přímého zákazníka vedeme ke stažení Lipa Landu:
○ Power marketing (on-line reklama)
○ Influenceři na sociálních sítích – zejména maminky, které doporučují náš produkt
○ WOM čili Word of Mouth – spontánní doporučení spokojenými zákazníky

● B2B – v rámci distribuce Business to Business nás zajímají především tyto spolupráce:
○ Školky, kde jsou  již nyní naše produkty hojně využívány
○ Letadla, vlaky, autobusy, nebo tablety v hotelových pokojích – tedy místa, kde náš 

vestavěný produkt přijde dětem nejvíce vhod
○ Dále také partnerství se společnostmi v Asii, díky nimž máme přístup na mnoho 

platforem s aplikacemi, IPTV (chytrých televizí), do robotů a dalších moderních zařízení

Obchodní model 
Lipa Landu



Obchodní model Lipa Landu

Naše vlajková loď Lipa Land disponuje unikátní cílovou skupinou rodičů, již mají děti v předškolním 
věku. Plánujeme proto tyto dva modely monetizace:

● Pro maximalizaci počtu uživatelů poskytujeme naši aplikaci zcela zdarma, počítáme ovšem s 
prémiovou verzí, která bude k dispozici formou předplatného v přibližné výši 3 USD měsíčně.

● Po dosažení odpovídajícího počtu uživatelů chceme doporučovat a prodávat produkty třetích 
stran, jako jsou hračky, knihy, deskové hry, výtvarné, kreativní i sportovní potřeby a další 
produkty pro děti – např. od společností Lego, Mattel, Fisher-Price, Ravensburger, Hasbro a 
dalších. Tyto produkty budou vždy přísně vybírány tak, aby byly pro děti zcela bezpečné a 
měly vzdělávací přesah.

Obchodní model 
Lipa Landu



Obchodní model – doporučování produktů

Obchodní model 
Lipa Landu

Získání dostatečného počtu uživatelů Doporučování produktů 3. stran



Prémiový model LL
Prémiový model 

Před zavedením premium Prémiový model



Ochranné známky

Celý vzdělávací systém, na němž je Lipa postavena, je chráněn notářským zápisem z počátku roku 
2018. Ochranné známky loga a názvu „Lipa“ jsou zajištěné v těchto zemích:

Ochranné známky

Evropská Unie, Japonsko, Severní a Jižní Korea, Singapur, Turecko, Čína, Rusko, Izrael, USA, Hong Kong, Austrálie, Indie, Mexiko, Švýcarsko, Ukrajina

Chráněno

Zatím neřešeno



„Vzdělání nemá být výsada, ale právo.“

Pomocí moderních technologií můžeme poprvé v 
historii lidstva doručit stejnou úroveň vzdělání do 
všech koutů světa.

Jak pomáháme

http://www.youtube.com/watch?v=hm766ZM8zvs
http://www.youtube.com/watch?v=ViYI4Ctsm6A
http://www.youtube.com/watch?v=xRhPbfK8oa0


Jak Lipa pomáhá

Naším cílem je přispět k tomu, aby se práva na 
vzdělání dostalo i dětem z oblastí, kde se 
nejedná o samozřejmost. Proto jsme již 
podnikli první kroky ke změně a darovali 
tablety s Lipa Landem dětem v odlehlých 
částech:
Indie, 
Nepálu, 
Myanmaru 
a Ugandy.

Další země budou brzy následovat.

Jak pomáháme



Tým Lipy

Náš mezinárodní tým 
více než 90 
talentovaných 
odborníků, kteří sdílejí 
stejný cíl.

Tým Lipy




