IoT и connectivity бизнес в България
В тазгодишното проучване на дигиталния микро-, малък и стартиращ бизнес в България
Innovationship| Digital 23% компании са отбелязали, че работят в сферата на connectivity и IoT.
Една четвърт от тях са в начален етап на развитие, а близо половината отбелязват растеж.
Над 60% от компаниите са избрали София за свой централен офис, а 10% са базирани в други
български градове – Стара Загора, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Благоевград.
Дейността на компаниите е разнообразна, като някои открояващи се сектори са smart home,
smart city, e-commerce, machine learning и автоматизация. По-малко от 10% от компаниите
разполагат/ предлагат хардуер. Повече от половината са ангажирани с изграждане на
платформа и със системи за автоматизация. Около 20% предлагат conversational systems.
За 20% от компаниите външният капитал е под 100 хил. евро, а близо 10% са успели да
привлекат над милион. Над половината компании предлагат продукт или технология, базирана
на собствена разработка.
Български инвестиционни фондове и частни инвеститори са подкрепили над една трета от
компаниите, а чужди такива са инвестирали в близо 20%. Публични инвестиции се откриват в
10% от компаниите.
Приходите за изминалата година на една трета от компаниите са в размер до 50 хил. евро, а за
20% от участвалите в проучването – над милион евро. По-голямата част очакват до 50% ръст
през следващата година. 10% дори планират той да надхвърли 100%.
Близо 40% посочват, че над половината от приходите са от екпорт. Над 60% от компаниите
планират да набират средства през следващата година, като за 15% от тях сумата надхвърля
милион евро.
Българският пазар е основен за 60% от компаниите. Желанието на 80% от екипите е да разширят
дейността си към нови пазари. В по-голямата част от случаите потенциален такъв е
европейския.
Работата на 80% от компаниите е насочена към бизнеса. Повече от половината компании
предлагат своите продукти/услуги и на крайни потребители, а в една трета от случаите клиент е
публичният сектор.
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