Katalog Start-upów

Projekt Platformy startowe dla nowych pomysłów

2dpro
Unikalne urządzenie, które zamienia ciepło na prąd elektryczny. Łatwe w montażu, pracujące
w warunkach gospodarstw domowych
IDEA

1

Poprawa bilansu energetycznego gospodarstw domowych poprzez konwersję energii cieplnej
na elektryczną przy wykorzystaniu innowacyjnego materiału, jakim jest grafen
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

działający prototyp urządzenia opartego o grafen
pomiary prądowo-napięciowe potwierdzające realne uzyski energetyczne
CO MAMY

KONTAKT

Michał Inglot, Paweł Kwaśnicki

biuro@2dpro.pl
ZESPÓŁ

2

3D Automation

IDEA

1,1

Rozpoczęcie własnej produkcji urządzeń typu All-in-one i skuteczne zajęcie niszy na rynku kompaktowych
drukarek 3D
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

ThreeDee to coś więcej niż niezwykle precyzyjna drukarka 3D w technologii DLP. To zintegrowana
plaYorma, która nie tylko wykonuje realny przedmiot w 3D, ale także zajmuje się jego postprodukcją,
która jest najbardziej uciążliwą częścią całego procesu

CO MAMY

przetestowane MVP precyzyjnej drukarki 3D DLP własnego projektu
opinia o innowacyjności i badanie rynku
doświadczenie w druku 3D i konstrukcji dedykowanych maszyn i automatyki

KONTAKT

mgr Karolina Kulicka, mgr inż. Piotr Kulicki

pk@3dautoma]on.pl
ZESPÓŁ

3

AcomoEye

IDEA

2

Sprzedaż przewagi technologicznej w formie patentów obecnym i przyszłym liderom produkcji gogli VR
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Ideą projektu jest stworzenie innowacji dla gogli wirtualnej rzeczywistości, która zapewni lepszą jakość
obrazu, bardziej naturalny, zdrowy i wizualnie komfortowy dla oczu obraz w goglach VR. Rozwiązanie
wyeliminuje zdrowotne dolegliwości oraz sprawi, że próg wejścia użytkownika do wirtualnego świata
będzie jeszcze niższy.

autorski prototyp śledzenia wzroku wmontowany w gogle VR Oculus
jasno i prosto określony główny model biznesowy
CO MAMY

KONTAKT

Kamil Czerski, Daniel Grzywczak, prof. Andrew Duchowski

czero69@gmail.com
ZESPÓŁ

4

ADR-EDU

IDEA

0,8

Wprowadzenie innowacji w szkoleniach dla branży transportu paliw ciekłych
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Symulator do obsługi urządzeń nalewczo-odbiorczych skierowany do kierowców obsługujących cysterny
paliwowe i terminale załadunkowe. Symulator ma na celu przygotowanie wszystkich osób uczestniczących
w procesach obsługowych do prawidłowej i bezpiecznej pracy na swoim stanowisku.

projekt mobilnego symulatora wraz z mobilną salą szkoleniową
deklaracje współpracy z dużymi ﬁrmami transportowymi działającymi w sektorze paliwowym
CO MAMY

KONTAKT

Daniel Suchocki, Magdalena Suchocka, Bartosz Donner

adr.suwalki@gmail.com
ZESPÓŁ

5

Asami

IDEA

2

Lider w Polsce pod względem skali robotyzacji, w kategorii robotów
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Robotyzacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem robotów współpracujących z ludźmi. Kobot Asami jest
pożądanym elementem projektowanych i modernizowanych linii produkcyjnych w zakładach sektora MSP
nastawionych na wydajną i tanią automatyzację.

MVP robota
opatentowane, autorskie rozwiązanie przekładni napędowej
CO MAMY

KONTAKT

Wojciech Głażewski, Adam Adamski

wojciech.glazewski@asamirobo]cs.eu
ZESPÓŁ

6

ATER

IDEA

1

Stworzenie globalnego systemu gromadzącego i przetwarzającego informacje niezależnie od rodzaju
automatyki pracującej na obiekcie
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

ATER net to nadrzędny system archiwizujący i analizujący w czasie rzeczywistym dane z procesów
przemysłowych. Posługuje się przy tym zarówno podstawowymi metodami statystyki, jak i modelowaniem
matematycznym czy sztuczną inteligencją. Wynikiem pracy systemu będzie optymalizacja procesów,
oszczędność energii oraz ochrona środowiska.

CO MAMY

przetestowany MVP
prototyp testowy
baza klientów zainteresowanych produktem
wsparcie producentów automatyki przemysłowej

KONTAKT

mgr inż. Łukasz Tomporowski, mgr inż. Tomasz Prusinowski

lukasz.tomporowski@gmail.com
ZESPÓŁ

7

BandWarrior

IDEA

0,96

Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla ﬁrm mających wpisane w swojej strategii
działania CSR związane z promowaniem sportu, w tym także rozwiązania oparte o aplikacje mobilne
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Marka BandAthletes wykorzystuje najnowsze technologie do zwiększenia aktywności ﬁzycznej dzieci
i dorosłych. BandAthletes wkracza w obszar grywalizacji, monetyzacji ruchu oraz w trend promowania
zdrowego stylu życia poprzez regularną aktywność ﬁzyczną. Idea ta bazuje na budowaniu zaangażowania
i uczuciu przyjemności z pokonywania kolejnych wyzwań oraz osiągania wyznaczonych celów.

CO MAMY

dokumentacja techniczna z opisem funkcjonalności
wizja pełnego scope’u systemu wraz z wytycznymi dla podwykonawców
biznesplan
wizualizacja logotypu i materiałów marke]ngowych
opinia Kancelarii Patentowej w zakresie ochrony IP

KONTAKT

Michał Karbowiak, Maciej Kubisty, Błażej Sujecki, Krzysztof Czaplicki

m.kubisty@bandathletes.com
ZESPÓŁ

8

Boxlo

IDEA

1

Stworzenie kompleksowego narzędzia do zarządzania sprzedażą w sieci, o zasięgu globalnym,
dostosowanego do gospodarki subskrypcyjnej
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

PlaYorma SAAS umożliwiająca uruchomienie i zarządzanie internetowym sklepem subskrypcyjnym
wyposażona w inteligentny moduł Buy with Boxlo, dzięki któremu w łatwy sposób można wdrożyć
subskrypcję w tradycyjnym sklepie internetowym.

CO MAMY

aplikacja umożliwiająca konﬁgurację internetowego sklepu subskrypcyjnego oraz zarządzanie
sprzedażą
pierwsze dwa wdrożenia

KONTAKT

Michał Martynowski, Marek Golan

michal.martynowski@boxlo.pl
ZESPÓŁ

9

CABIOMEDE

IDEA

1,2

Stworzenie marki eksperckiej oraz rozszerzenie działalność na rynek europejski
i w kolejnym etapie na rynek światowy
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

”R&D on demand” dla branży medycznej, sportowej i rehabilitacyjnej. Stymulacja innowacyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do zaawansowanych usług badawczorozwojowych w zakresie inżynierii biomedycznej.

CO MAMY

złożony zestaw narzędzi dedykowanych inżynierii medycznej
innowacyjny serwis umożliwiający pół-automatyzację obsługi zleceń z gwarancją ochrony
i bezpieczeństwa danych w formie MVP
pierwsze kontrakty na świadczenie usług

KONTAKT

Mateusz Pawlik, Paweł Pydziński, Aneta Piekart, Aleksandra Kurkowska

mateusz.pawlik@cabiomede.com
ZESPÓŁ

10

Chargelity

IDEA

1,4

Lider rozwiązań systemowych opartych na otwartym API dla branży EV
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

PlaYormowe rozwiązanie w postaci aplikacji i systemu z otwartym API dla rynku EV (electric vehicle).
Rozwiązujemy problem dziesiątek tysięcy terminali do ładowania pojazdów elektrycznych, różnych
systemów dostępowych, informacyjnych i płatniczych. Dane wyświetlamy w aplikacji klienckiej która
upraszcza proces dostępu do urządzeń, rezerwacji i płatności. Regulujemy rozproszony rynek.

aplikacja kliencka w wersji MVP dla posiadaczy aut elektrycznych
opracowane i obecnie testowane API
CO MAMY

KONTAKT

Herman Sadik, Radosław Krzycki

herman.sadik@gmail.com
ZESPÓŁ

11

CinematicVR
Tworzymy narzędzia wykorzystujące technologie VR i AR do prezentacji produktów, ze szczególnym
uwzględnieniem branży modowej.
IDEA

0,95

Stworzenie plaYormy LookRoom oraz narzędzi umożliwiających projektantom mody wykorzystanie VR i AR
w promocji i sprzedaży swoich produktów
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

zespół z doświadczeniem w tworzeniu treści VR i AR
współpraca z Katedrą Mody ASP w Warszawie
prototyp studia obrazowania VR
demonstracyjna aplikacja VR/AR

KONTAKT

Konrad Ziaja, Gabriel Ziaja, Małgorzata Steciak, Nikola Fedak

kontakt@cinema]cvr.pl
ZESPÓŁ

12

Contelizer

IDEA

1

Stworzenie aplikacji, które pozwolą zautomatyzować procesy budowania i analizy opisów produktów
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Sednem aplikacji Contelizer jest synergia narzędzi, które do tej pory nie egzystowały razem na rynku. Jego
wykorzystanie będzie skutkować szybkim tworzeniem contentu o wysokiej jakości SEO, jak i wartości
sprzedażowej, co do tej pory zwykle się wykluczało.

CO MAMY

„silnik” aplikacji Contelizer wraz z prostą wyszukiwarką
wdrożenie silnika Contelizer w autorskiej aplikacji Easyitem
wdrożenie aplikacji Easyitem u 6 klientów

KONTAKT

Jakub Marshall, Andrzej Jagieło, Damian Frańczuk, Bartosz Nejman

biuro@contelizer.pl
ZESPÓŁ

13

Cossi

IDEA

0,8

Rozpoznawalna, unikalna marka na rynku europejskim
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Cossi to produkty kosmetyczne zawierające naturalne minerały oraz charakteryzujące się dużą wartością
technologiczną i aplikacyjną o skuteczności potwierdzonej w badaniach i testach. Unikalne właściwości
powiązane są z doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi i sensorycznymi cenionymi przez klientów oraz
przede wszystkim dostępne za rozsądną, akceptowalną cenę.

CO MAMY

receptury 19 kosmetyków wraz z próbkami
dobrane odpowiednie opakowania
sieć sklepów i hurtowni zainteresowana sprzedażą serii nowych, naturalnych kosmetyków
podpisane pierwsze listy intencyjne

KONTAKT

Sychowski Grzegorz, Witold Rataj

g.sychowski@chemlab.com.pl
ZESPÓŁ

14

DAO
Naturalna Żywność
IDEA

0,92

CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

PoznajRolnika.pl to plaYorma wskazująca miejsce, gdzie można kupić produkty regionalne bezpośrednio
od rolnika. Ideą jest nowatorskie wykorzystanie technologii GPS, która pozwoli zlokalizować dane
gospodarstwo.
Łączenie producentów naturalnej żywności – gospodarstw rolnych – z jej odbiorcami (osobami ﬁzycznymi,
gospodarstwami agroturystycznymi itp.), z możliwością zakupu produktów, ich wysyłki bądź wskazania
trasy dojazdu do gospodarstwa.

przetestowane MVP
pełna specyﬁkacja funkcjonalno-techniczna docelowej plaYormy
testowa wersja plaYormy

Olaf Baranowski, Agnieszka Błażewicz
ZESPÓŁ

15

EASYORDER
Easyorder to plaYorma, która pozwoli zamówić jedzenie gdziekolwiek jesteś. Będziesz mógł to zrobić
w domu, w hotelu (zamawiając room service), w trakcie podróży, a także w lokalu nie czekając na obsługę.
IDEA

1,1

Lider w niszy rynkowej
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

funkcjonujące MVP
pierwsi klienci
CO MAMY

KONTAKT

Kacper Żbikowski, Krzysztof Natalicz, Maciej Żbikowski, Kuba Podolski, dr Anna Podolska

kacper.zbikowski@gmail.com
ZESPÓŁ

16

EcoCube
Sterownik IoT Pompy ciepła z magazynem energii. Klient będzie korzystał z energii w dzień po cenach
z tańszej taryfy, co przyczyni się do oszczędności w wydatkach na energię.
IDEA

1

Zwiększenie oszczędności w domowym budżecie
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

prosty sterownik oparty o algorytm, który uwzględnia magazyn energii
pierwszy prototyp w fazie rozwoju
CO MAMY

Przemysław Kołodziejczyk, Andrzej Chwalczuk
ZESPÓŁ

17

EKA Concept

IDEA

0,8

Wprowadzenie produktu na rynek krajowy, budowa rozpoznawalnej marki, a w przyszłości zgłoszenie
produktu do ochrony europejskiej i wejście na nowe rynki
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Naszym klientom dajemy nowoczesną, elastyczną opaskę zaciskową, która zastąpi dotychczasowe
poliamidowe trytytki. Dajemy opaskę odporną na warunki atmosferyczne, wytrzymałą i elastyczną. Opaska
będzie dostępna w trzech odmianach kolorystycznych: czarna – do zastosowań domowych,
zielona – dedykowana dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz biała – medyczna jako opaska uciskowa.

CO MAMY

MVP opaski w trzech kolorach
wykonane testy na zrywalność opaski
badanie rynku na grupie 500 osób
badanie czystości patentowej
deklaracje zainteresowania hurtowych dystrybutorów

KONTAKT

Edyta Sidło, Klaudia Sidło, Andrzej Sidło

biuro@opaskazaciskowa.com.pl
ZESPÓŁ

18

FirePlatform

IDEA

0,94

Stworzenie popularnego rozwiązania stanowiącego podstawowe narzędzie pracy inżynierów z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

FirePlaYorm to pakiet narzędzi informatycznych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
przeznaczony dla specjalistów z branży budowlano-projektowej, architektonicznej, ubezpieczeniowej,
petrochemicznej i innych. System ekspercki oferujący szybką i wiarygodną informację w ważnych
kwes]ach inwestycyjno-projektowych. Produkt międzynarodowy i wielojęzyczny.

CO MAMY

działający prototyp aplikacji
podpisane listy intencyjne dotyczące wdrożeń z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,
PZU Lab, Instytutem Techniki Budowlanej, Studio Atelier i Protect Sp.J.

KONTAKT

Valeria Suslova-Toﬁło, dr inż. Piotr Toﬁło

piotr.toﬁlo@gmail.com
ZESPÓŁ

19

FLEXWING

IDEA

1,5

Stworzenie nowej klasy jednostek żaglowych opartych na żaglach o innowacyjnym proﬁlu
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Ideą spółki Flexwing jest projektowanie oraz budowa lekkich i wytrzymałych konstrukcji. Produkty
FLEXWING są oparte na innowacyjnym systemie rozkładanej konstrukcji nośnej o wysokim współczynniku
wytrzymałości do masy. Rozwiązania znajdą zastosowanie w wielu branżach, między innymi jachtowej,
lotniczej i energetycznej.

chroniony patentem wynalazek stanowiący innowację na skalę światową
CO MAMY

KONTAKT

mgr. arch. Piotr Pietkiewicz, inż. Adam Pietkiewicz, inż. Michał Kulbacki

adam.jerzy.pietkiewicz@gmail.com
ZESPÓŁ

20

Float

IDEA

0,7

Rozpoznawalna marka houseboata oraz brand franczyzowy dla branży hotelowej
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Linia innowacyjnych houseboatów dedykowanych na rynek jachtowy oraz hotelowy jako pływające
apartamenty premium na wynajem. Projekt jest innowacyjny pod kątem designu, konstrukcji i systemów
autonomiczności. Proponuje nową wartość, wypełniając lukę rynkową.

CO MAMY

kontakty branżowe
projekt techniczny
doświadczenie w budowie łodzi

KONTAKT

Jan Sowa, Tomasz Fic, Agnieszka Bona, Rafał Lenartowski, Dominika Czechowska

js@ﬂoat.com.pl
ZESPÓŁ

21

Gevices
Zbudować urządzenie, które łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych czasomierzy i smart watch'y.
IDEA

1,2

Wprowadzić na rynek Gevices SmartQuartz w 2018 roku
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

prototypy hardware i so}ware
partnerzy technologiczni, sprzedażowi i ﬁnansowi
opracowany model biznesowy, model dystrybucji i sprzedaży
szczegółowe plany produkcji

KONTAKT

Daniel Michalski, Michał Bonikowski, Cezary Krzyżanowski

daniel@gevices.com
ZESPÓŁ

22

Imperio Laboratories
Stworzenie autonomicznego statywu do nastawy reakcji enzymatycznej
IDEA

1,1

Zagospodarowanie niszy na rynku urządzeń biotechnologicznych i rozwój pierwszej krajowej ﬁrmy
dostarczającej zaawansowany sprzęt laboratoryjny.
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

działający i przetestowany w warunkach pracy prototyp 3. generacji
CO MAMY

KONTAKT

Paweł Szewczuk, Piotr Szewczuk, Katarzyna Skolmowska

szewczuk.p@imperiolaboratories.com
ZESPÓŁ

23

iPassage

IDEA

1

Globalny zasięg współpracy z sieciami zarządców nieruchomości
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

iPassage to rozwiązanie zwiększające service charge rate i wartości nieruchomości oraz stanowiące nowy
kanał komunikacji bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji mobilnej dla każdego z obiektów bezszwowy interfejs komunikacyjny.

CO MAMY

na autorskim urządzeniu IoT, zasilanym z panelu fotowoltaicznego zrealizowaliśmy podstawową
usługę - wysyłania komunikatu push przez Google Nearby No]ﬁca]ons
stworzyliśmy podstawową architekturę informatyczną pozwalającą na komunikację zwrotną
z serwerami

KONTAKT

Piotr Koźniewski, Łukasz Paraﬁanowicz, Marcin Dąbrowski, Wojtek Bańcer, Jan Janusz

piotr.kozniewski@gmail.com
ZESPÓŁ

24

KONIX

IDEA

1

Stworzenie marki, która będzie kojarzona z solidnym i rozbudowanym systemem uniwersalnych, stalowych
konstrukcji modułowych
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Konix wprowadza na rynek produkt pod nazwą SMODI. To pełnowartościowy system umożliwiający
tworzenie konstrukcji wykorzystując pojedyncze elementy wykonane ze stali szlachetnej. Idea SMODI
eliminuje podstawowy problem łączenia elementów stalowych ze sobą jakim jest spawanie.

CO MAMY

dopracowana dokumentacja techniczna wraz z ekspertyzą ekspercką dotyczącą doboru materiałów
i technologii wytwarzania elementów.
przetestowane MVP
test systemu przy budowaniu prototypu robota do inspekcji łopat elektrowni wiatrowych

KONTAKT

inż. Konrad Giczewski, mgr. inż. arch. Robert Filipowicz

biuro.konix@gmail.com
ZESPÓŁ
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LIFEGUARD
Zbudowanie i wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego urządzenia ratunkowego "LIFEGUARD SWIM
BELT" zapobiegającego utonięciom
IDEA

0,8

Zwiększenie bezpieczeństwa podczas kąpieli wodnych
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

zaprojektowane urządzenie
opracowane techniczne rozwiązania
zgłoszenia patentowe

Artur Kamiński
ZESPÓŁ

26

Literacka
Plot On Spot to wielojęzyczny portal do wypełniania realnej przestrzeni geograﬁcznej treściami
związanymi z fabułą książek, ﬁlmów, seriali, gier. Idea: przenieść cały świat opowieści w realną przestrzeń.
IDEA

0,5

CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

Międzynarodowa (najpierw anglojęzyczna) społeczność dostaje narzędzia do tworzenia i udostępniania
"spotów" oraz tworzenia z nich szlaków i wyzwań służących zwiedzaniu miejsc akcji książki, pojawienia się
bohatera, kręcenia ﬁlmu, życia autora, ponadto wizytówki miejsc nawiązujących kulturowo lub
komercyjnie do danej historii, produktów związanych z dziełem w danej lokalizacji.

przetestowany MVP w wersji polskiej
prototyp w wersji angielskiej

KONTAKT

Urszula Witkowska, Małgorzata Sieniewicz, Zbigniew Łapiński, Jerzy George Fengler

literackamapaswiata@gmail.com
ZESPÓŁ
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Marina Code

IDEA

0,8

Lider usług IT dla branży żeglarskiej
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Nowe podejście do rezerwowania miejsca w marinie. System usprawniający komunikację między
żeglarzami a mariną; pozwala pozyskiwać (przez zewnętrzne wtyczki umieszczane na stronach www)
i zarządzać rezerwacjami pochodzącymi z różnych źródeł.

CO MAMY

przetestowane MVP
wstępna walidacja rynkowa
szczegółowe rozeznanie rynku południowej Europy
kontakty z zarządzającymi marinami m. in. w Chorwacji, Czarnogórze, Słowenii, Włoszech
i w Polsce

KONTAKT

Paweł Ellerik, Michał Sykulski

michal.sykulski@gmail.com
ZESPÓŁ
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Masterpiece Factory

IDEA

0,2

Wyposażyć lodówki w sklepach na rynku polskim, UE i USA
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Masterpiece Factory opracowało Coldizeer - wkład do lodówek sklepowych optymalizujący chłodzenie
piwa lub innych napojów. Ułatwia dostęp klienta do schłodzonego napoju oraz uzupełnianie lodówek
przez obsługę. Obniża zużycie energii przez lodówkę.

zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP
trzecia wersja MVP (w trakcie wytwarzania przez profesjonalny zakład produkcyjny)
CO MAMY

Tomasz Wójcik
ZESPÓŁ
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MKM Energia

IDEA

0,92

Lider w produkcji i sprzedaży nowoczesnych pomp ciepła, które eliminują wady dotychczasowych
dostępnych na rynku rozwiązań poprzez zastosowanie układu hybrydowego z dodatkowym źródłem ciepła
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Nowa jakość w produkcji pomp ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania domów.
Nasz produkt zastąpi na rynku tradycyjne pompy ciepła, a ich producentów zmusi do zmiany skutkujących
ograniczeniem zużycia prądu w urządzeniu.

CO MAMY

działająca pompa ciepła z prostym sterowaniem
współpraca z ﬁrmą, która tworzy aplikację mobilną, dzięki której użytkownik będzie mógł nie tylko
sterować swoim urządzeniem zdalnie ale również dowie się, jakie koszty związane z ogrzewaniem
ponosi obecnie i co może zrobić, żeby je obniżyć

mgr inż. Michał Wnuk, mgr inż. Kazimierz Martychowiec, mgr Marek Meleszczuk
ZESPÓŁ
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Motility
Mo]lity to wirtualny asystent dla ﬁzjoterapeuty i spersonalizowany program terapii dla pacjentów, który
pozwoli skrócić czas rehabilitacji i uzyskać lepsze rezultaty.
IDEA

1

Wspieranie pacjentów i ułatwienie procesu rehabilitacji poprzez wykorzystanie spersonalizowanych ﬁlmów
instruktażowych w codziennej rehabilitacji
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

prototyp aplikacji z jej podstawowymi funkcjami
ﬁlmy promocyjne i 8 ﬁlmów instruktażowych z zaprezentowanymi ćwiczeniami
przeprowadzone rozmowy i testy aplikacji na grupie kilkudziesięciu ﬁzjoterapeutów i ponad 100
pacjentów

KONTAKT

Mateusz Giżka, Marcin Solakiewicz, Michał Kuliński, Robert Dusza, Rafał Kuliński, Aleksandra Głowacka

ola@mo]lity.pl
ZESPÓŁ
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Motorro

IDEA

1,2

Lider na rynku europejskim
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Prosta i szybka aplikacja webowa kierowana do dystrybutorów części zamiennych oraz dużych warsztatów
motoryzacyjnych do porównywania indywidualnych warunków handlowych (cena, czas realizacji)
pozwalająca na szybkie rzetelne wyceny i terminów napraw

CO MAMY

makieta funkcjonalna aplikacji
pozyskane 4 hurtownie motoryzacyjne do współpracy w tym 2 o zasięgu międzynarodowym, jedna
z nich to piąta grupa zakupowa pod względem wielkości obrotów w Europie
pozyskana grupa testerów produktu
pozyskany patron medialny

KONTAKT

Mariusz Pawluk, Daniel Siwiec, Damian Wolanin, Anna Pawluk

mariusz.pawluk@gmail.com
ZESPÓŁ
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mybox.pl

IDEA

0,2

Zdobycie w ciągu 5 lat rynku 1 mln użytkowników korzystających z narzędzia mybox oraz rozwiązywania
90% problemów ze stronami WWW w sposób automatyczny – „jednym kliknięciem”
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Rozwiązanie mybox to nowoczesne narzędzie do automatycznej diagnostyki i naprawy problemów
związanych z funkcjonowaniem stron WWW w trzech newralgicznych obszarach: bezpieczeństwa,
wydajności oraz marke]ngu internetowego.

CO MAMY

MVP obejmujące algorytmy pozwalające na automatyczne analizowanie strony WWW w zakresie
wykrywania możliwości włamania na stronę internetową, niepoprawności kodu w skryptach strony
WWW oraz nieaktualnych wersji oprogramowania wraz z opcją ich automatycznej naprawy za
pomocą jednego przycisku

KONTAKT

Rafał Kuśmider, Przemysław Dolny, Łukasz Gawior

r.kusmider@mybox.pl
ZESPÓŁ
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NOXON INNOVATION
Tesla Boat to innowacyjna łódź o napędzie elektrycznym, skierowana do szerokiego grona odbiorców.
Wyposażona w unikalny system sterowania, nawigowania oraz zarządzania płatnościami (iB system).
IDEA

1,09

Zaoferować na rynku nowoczesną łódź o napędzie elektrycznym z unikalnym systemem zarządzania
(iB system)
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

trwające prace nad stworzeniem prototypu łodzi o napędzie elektrycznym oraz unikalnego
oprogramowania iB system
CO MAMY

KONTAKT
karol.kowalewski@outlook.com

Karol Kowalewski, Mateusz Malinowski, Jarosław Malinowski
ZESPÓŁ
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Pakomatic

IDEA

1,05

Ustanowienie urządzeń Pakoma]c jako najbardziej preferowanego sposobu odbioru przesyłek kurierskich
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Pakoma]c rozwiązuje problem ostatniej mili czyli dostawy przesyłki kurierskiej klientowi końcowemu. Sieć
innowacyjnych, efektywnie zlokalizowanych urządzeń będzie współdzielona między wszystkie ﬁrmy
kurierskie.

CO MAMY

KONTAKT
llapinski@gmail.com

autorska technologia budowy urządzenia wraz z systemem informatycznym
rozwiązane kwes]e prawne
partnerstwo z operatorem kurierskim

Łukasz Łapiński, Wojciech Łapiński
ZESPÓŁ

35

Plaza & Kenig

IDEA

0,85

Status lidera w projektowaniu ogrodów modułowych, który zapoczątkuje nowy nurt w kształtowaniu
przestrzeni zewnętrznych
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Plaza & Kenig opracowało Garden Box - innowacyjny produkt umożliwiający zakładanie ogrodów
i ich rozbudowę w oparciu o gotowe moduły. Moduły są tak skonstruowane, że można je dowolnie ze sobą
łączyć, tworząc unikalną kompozycję indywidualnie dopasowaną do kształtu i wielkości własnej działki.

CO MAMY

pierwsza kolekcja ogrodów Garden Box
współpraca z jedną z największych szkółek roślin ozdobnych w Polsce,
pierwsi klienci

Marzena Płaza, Piotr Kenig
ZESPÓŁ
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Praca Bez Barier
Innowacyjna plaYorma wielostronna dostępna dla osób niesłyszących wspomagająca ich w podnoszeniu
kompetencji i rozwoju ścieżki kariery.
IDEA

1

Świadczenie innowacyjnej usługi rekrutacji głuchych pracowników dla Klientów w oparciu o główny
produkt, jakim jest Innowacyjna PlaYorma Aktywizacji (IPA).
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

wypracowane MVP, pozwalające od razu prowadzić rekrutacje na rynku międzynarodowym
(tłumacze posługujący się językiem angielskim, głusi pracownicy posługujący się językiem
angielskim)

KONTAKT

Paweł Potakowski, Sławek Łuczywek, Przemek Kuśmierek

cv@pracabezbarier.eu
ZESPÓŁ
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Predictail

IDEA

4

Rozwiązanie Predictail podłączone do dowolnej maszyny będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie: jakie
parametry techniczne urządzenia związane są z moim problemem biznesowym.
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Predictal to uniwersalne narzędzia wspomagające podejmowanie trafnych decyzji związanych z
utrzymaniem i serwisowaniem maszyn przemysłowych. Narzędzie ma wspomagać jak najszerszy obszar
rynku MRO (maintenance, rapair and opera]ng) i jest oferowane w modelu SaaS.

CO MAMY

4 typy algorytmów typu „anomaly detector”
sprawdzony w działaniu algorytm, który odpowiada na pytanie: dlaczego farma wiatrowa pracuje z
obniżoną wydajnością
Gateway IoT (hardware) własnej produkcji, który jest testowany w autonomicznych robotach
logistycznych.
aplikację web, w której prezentowane są wyniki analizy algorytmów

KONTAKT

Szymon Kubicki, Jerzy Balcerzak, Robert Karbowiak

info@predictail.com
ZESPÓŁ
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Pricing Tags

IDEA

0,96

Celem marki PricingTags jest dostarczać nowoczesne rozwiązania optymalizacyjne dla handlu detalicznego
w oparciu o dobre zrozumienie potrzeb i zachodzących dynamicznie zmian
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Idea PricingTags polega na wprowadzeniu na rynek innowacyjnego systemu do optymalizacji i zarządzania
cenami na bazie narzędzi informatycznych do predykcji i natychmiastowego dokonywania zmian cen,
a także przeprowadzania analiz cen poprzez wykorzystanie historycznych danych na temat elastyczności
cenowej na poszczególne kategorie produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalizacji

CO MAMY

MVP produktu w postaci działającego modelu w programie Microso} Excel, który na podstawie
danych historycznych z wybranego punktu handlowo-usługowego dokonuje automatycznie
wstępnej segmentacji kategorii produktów ze względu na wybrane kryteria (np. krytyczne dla
generowania ruchu w punkcie albo budowania opinii o placówce), analizy zmienności cen
i pozwala na odpowiedni dobór parametrów optymalizujących ceny dla testowanej placówki

KONTAKT

Maciej Kubisty, Cezary Kosiński, Krzysztof Jaśkiewicz, Michał Smółka, Marcin Dobek

m.kubisty@pricingtags.pl
ZESPÓŁ
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Prognosis
Dostarczenie nowoczesnego i innowacyjnego oprogramowania Prognosis, które w znaczny sposób
optymalizuje proces zakupu oraz zużycia energii elektrycznej
IDEA

1

CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego oraz dostarczenie innowacyjnej "rodziny" produktów
Prognosis - oprogramowania do kompleksowej analizy energetycznej przedsiębiorstw oraz instytucji
publicznych.

system, zawierający implementację autorskiego modelu prognozującego dla sieci energetycznych
zrealizowane dwa wdrożenia pilotażowe potwierdzające skuteczność rozwiązania
CO MAMY

KONTAKT

Joanna Konopko, Paweł Konopko, Jerzy Kurowicki, Michał Chilczuk

joanna.konopko@prognosis.pl
ZESPÓŁ
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Psycho Sparrow Boots
Umożliwianie zawodnikom łyżwiarstwa i rolkarstwa szybkiego nabywanie wysokiej jakości
spersonalizowanych, specjalistycznych butów w przystępnej cenie
IDEA

0,92

Wprowadzenie na rynek konkurencyjnych butów do jazdy szybkiej na łyżwach i rolkach, wykonywanych
indywidualnie na podstawie odlewu stopy (buty High-End, full custom)
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

pracownię umożliwiającą prowadzenie produkcji
doświadczenie zespołu w łyżwiarstwie szybkim i znajomość związanej z tym sportem problematyki
CO MAMY

KONTAKT

Tomasz Wróblewski, Szymon Sajkowski

psboots@hotmail.com
ZESPÓŁ
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PURUS AER

IDEA

1

Naszym celem jest oczyszczenie środowiska, tak by nasze dzieci mogły się cieszyć z życia.
Łączy nas pasja i wiara, że można zmienić świat na lepsze.
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

PURUS AER tworzy urządzenia, które mają na celu oczyszczanie powietrza wokół nas ze smogu. Koszyk
produktów obejmuje urządzenia do zastosowania wewnętrznego dla użytków indywidualnych, segmentu
jednostek organizacyjnych sektora ﬁnansów publicznych (w szczególności jednostek samorządów
terytorialnych), jak również zastosowania zewnętrznego np. na przystankach itp.

CO MAMY

działający produkt dedykowany szkołom
kompletna dokumentacja pozostałych urządzeń
współpraca z Politechniką Gdańską
list referencyjny prezydenta Ełku

KONTAKT

Piotr Piątkowski, Przemysław Piątkowski, Małgorzata Fiedorowicz

pg.piatkowski@purusaer.com
ZESPÓŁ
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Rainforrest

IDEA

0,75

Wykształcenie wyższej świadomości związanej z utrzymaniem optymalnych warunków dla zwierząt
tropikalnych w realiach domowych, skutkującej bezpieczniejszą i bardziej efektywną hodowlą
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Automatyzacja warunków środowiskowych w domowych zbiornikach akwarystycznych oraz terrariach
w oparciu o aktualne dane pogodowe ze stref klimatycznych pochodzenia danego gatunku zwierzęcia
(biotopu)

CO MAMY

działające MVP
baza zainteresowanych zakupem osób oraz partnerów sprzedażowych
zaawansowane prace nad przygotowaniem do produkcji masowej

KONTAKT

Jakub Mateja, Bartosz Mateja, Grzegorz Porada, Tomasz Krawczyk, Karol Jurek

gporada@go2.pl
ZESPÓŁ
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Res Solution

IDEA

1

Lider otwartych systemów obniżających zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Kompletny system, pozwalający zmniejszyć zużycie prądu w domu - składa się z aplikacji pozwalającej na
zarządzanie urządzeniami zasilanymi przez energię elektryczną w inteligentnym domu oraz ze specjalnie
skonstruowanego modułu (jeden odpowiada jednemu urządzeniu).

CO MAMY

MVP całego systemu (aplikacja, serwer w chmurze, urządzenie)
zainteresowanie deweloperów budowalnych oraz klientów indywidualnych wdrożeniem systemu
analiza konkurencji, analiza grupy docelowej, kanały dotarcia

KONTAKT

Dominik Ciurko, Bartłomiej Zuba, Tomasz Rajzer, Jakub Jońca

ciurkodominik@gmail.com
ZESPÓŁ
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SAFESTROBES

IDEA

0,8

SAFESTROBES ma usprawniać i dostarczać innowacyjne rozwiązania do systemów nawigacji lotniczej i stać
się nowym standardem na rynku systemów oświetlenia nawigacyjnego na świecie
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

SAFESTROBES to lampy nawigacyjno-stroboskopowe, będące podstawą innowacyjnego systemu
oświetlenia, dedykowanego posiadaczom ultralekkich statków powietrznych. Ich głównym zadaniem jest
skuteczna poprawa bezpieczeństwa zarówno samych użytkowników, jak i pozostałych uczestników ruchu
lotniczego.

CO MAMY

MVP produktu testowane przez pilotów ultralekkich samolotów oraz trajek paralotniowych
współpracujące szkoły lotnicze
pozyskani dealerzy

Ewa Szwajka , Paweł Szwajka
ZESPÓŁ
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SAL MULTIROTOR
POWERLINE
STRINGING
Wprowadzanie wysoce innowacyjnych rozwiązań w sektor budownictwa elektroenergetycznego
IDEA

0,8

Lider technologiczny w zakresie rozwieszania liny wstępnej metodą lotniczą z wykorzystaniem UAV
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

prototyp systemu rozwieszania liny wstępnej metodą lotniczą
opracowana we własnym zakresie metoda pracy
referencje z ﬁrm z sektora elektroenergetycznego
pierwsza umowa na obsługę budowanej linii 400 kV

KONTAKT

Aron Michalczyk, Marcin Lipiński, Błażej Szpakowski

salmul]rotor@gmail.com
ZESPÓŁ
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Slavic Monsters

IDEA

0,7

Chcemy wykorzystać popkulturowy potencjał istniejących mitologii
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Tworzymy geolokalizacyjną grę mobilną z rzeczywistością rozszerzoną. Gra osadzona jest w świecie
rzeczywistym opanowanym przez mitologiczne stworzenia, ze szczególnym naciskiem na mitologię
słowiańską.

grywalna wersja alfa
wczesna wersja beta gry na system Android (docelowo również iOS)
CO MAMY

KONTAKT

mgr Marek Maruszczak, inż. Paweł Zelmański, inż. Marcin Wójcik, dr Włodzimierz Chołos]akow

marek.maruszczak@gmail.com
ZESPÓŁ
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Spotmedica.com

IDEA

0,8

Stworzenie wiodącej plaYormy do planowania rehabilitacji
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Marketplace organizująca całą usługę powrotu do zdrowia w sposób najszybszy i najbardziej optymalny
dla Pacjentów. Pacjent określa dolegliwości, następnie plaYorma wskazuje optymalną ścieżkę, gdzie i jak
wyleczyć dolegliwość. Określa plan rehabilitacji poprzez: dostępność miejsc, dostępność i kwaliﬁkacje
specjalistów, stosowane techniki, kwaliﬁkacje kadry pomocniczej, posiadany sprzęt medyczny oraz jego
właściwości, subiektywne opinie pacjentów.

CO MAMY

zweryﬁkowane hipotezy
sprzedażowe MVP
nieodpłatne oprogramowanie dla klinik
umowa z dostawcą telemedycyny
call center i przeszkolona załoga
regularna sprzedaż

Robert Boruc, dr n. med. Marek Grabski, Marcin Lis, Andrzej Kurzawa
ZESPÓŁ
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STKTK
Ideą STKTK sp. z o.o. jest dostarczenie ogólnodostępnego i dokładnego narzędzia inwentaryzującego,
wspierającego wybrane procesy zarządcze dla przedsiębiorstw branży HoReCa.
IDEA

0,8

Lider w nowoczesnych procesach inwentaryzacji w przedsiębiorstwach branży HoReCa.
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

gotowy produkt
zaplecze doradcze
CO MAMY

KONTAKT

Michał Kowalkowski, Bartosz Firmowski

luke@stktk.com
ZESPÓŁ
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STS
STS to projekt robota mogącego w sposób bezpieczny przetransportować ludzi z okrętu na plaYormę lub
między okrętami
IDEA

0,8

Stworzenie plaYormy do bezpiecznego transportu ludzi na otwartym morzu
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

MVP w postaci prototypu
podpisane listy intencyjne od potencjalnych klientów
CO MAMY

Łukasz Szypulewski, Henryk Olszewski
ZESPÓŁ
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Sundose
Personalizowany suplement dostarczany w modelu abonamentowym (raz w miesiącu).
Wszystkie witaminy, minerały i probiotyki, których potrzebujesz dostarczone w jednej dziennej dawce.
IDEA

1,8

Zapewnić ludziom właściwe odżywienie w warunkach intensywnego życia
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

zbudowany prototyp
branding
algorytm dobierania składu
zwalidowana metoda produkcyjna
wstępnie zweryﬁkowana grupa docelowa

KONTAKT

Michał Gołkiewicz, Tomasz Styk, Łukasz Wasilik, Piotr Smoleń, Greg Albrecht

michal.golkiewicz@gmail.com
ZESPÓŁ
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Systemy SCA
Zwiększenie efektywności systemów klimatyzacyjnych dzięki wykorzystaniu zjawiska chłodzenia
adiabatycznego
IDEA

0,8

Lepsza efektywność pozwoli na obniżenie zużycia energii elektrycznej przez systemy klimatyzacyjne
i pośrednio redukcję emisji CO2
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

kalkulator symulujący możliwe do osiągnięcia oszczędności dzięki redukcji zużycia energii
instalacja prototypowa
algorytm sterowania

Radosław Sosnowski, Adrian Niżnikowski
ZESPÓŁ
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Theravibe

IDEA

1,2

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych na świecie
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Naszymi produktami są nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne wykorzystujące doświadczenia terapeutów
z całego świata. Tworzymy innowacyjne technologie wytwarzające zjawiska o korzystnym wpływie na
ludzki organizm, co zostało potwierdzone naukowo.

CO MAMY

prototypy 4 różnych produktów o potwierdzonym działaniu
gotowa strategia rozwoju technologii i wprowadzenia produktów na rynek
baza zaprzyjaźnionych specjalistów i instytucji
strategia marke]ngowa oparta o skrupulatną analizę kanałów wymiany informacji między naszymi
odbiorcami

KONTAKT

Damian Chomicz, Beata Cichocka-Tylman, Mariusz Cichocki, Bogusław Żyniewicz

cichomir@gmail.com
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Traindly

IDEA

1,5

Pozycja Innowacyjnego Lidera w branży edukacyjnej i wspierającej procesy uczenia
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Traindly to przede wszystkim autorski algorytm do pomiaru stanu wiedzy w ramach określonych jej
dziedzin (DrillIndex) oraz unikalna kombinacja takich elementów jak: neurodydaktyka, gamiﬁkacja,
granulacja wiedzy, autorskie treści czy UX, która pozwoliła nam stworzyć skuteczną metodę utrwalania
wiedzy.

CO MAMY

działające i przetestowane MVP
aplikacja w zakresie utrwalania wiedzy związanej z gramatyką języków obcych (angielskiego
i hiszpańskiego)
potencjalni klienci, którzy podpisali listy intencyjne na zakup licencji

KONTAKT

Michał Chmielewski, Piotr Lewandowski, Przemysław Momora, Tomasz Chudak

kontakt@traindly.com
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TRONITECH
Rozwiązanie CircuitClaw ma na celu umożliwienie pominięcia korzystania z usług szybkiego
prototypowania, oraz samego tworzenia PCB prototypów w zakładzie zewnętrznym.
IDEA

2

Lider na świecie dla małych i średnich rynków
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Prototyp pierwszej generacji
CO MAMY

KONTAKT

mgr inż. Jakub Ryszard Niewiarowski

coricube@gmail.com
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WBC
WBC to projekt robota mogącego zastąpić ludzi w pracy na dużych wysokościach. Zwiększy to znacząco
poziom bezpieczeństwa i obniży koszty prac.
IDEA

0,8

Stworzenie robota zastępującego ludzi w pracy przy konserwacji łopat w elektrowniach wiatrowych
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

MVP w postaci prototypu
strategia sprzedaży
strategia budowania marki

Marek Szypulewski, Henryk Olszewski, Wojciech Kozikowski
ZESPÓŁ
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WORKPLACE
WELLNESS
Aplikacja Health Book jest wewnętrznym systemem promującym zdrowy styl życia pracowników, w tym
aktywność ﬁzyczną oraz dobre nawyki żywieniowe w pracy biurowej.
IDEA

0,2

CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

Celem projektu jest poprawa jakości życia pracowników poprzez wykorzystanie aplikacji Health Book oraz
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, ich efektywności, obniżenie wskaźników absencji
chorobowej i retencji.

MVP aplikacji
know-how
CO MAMY

KONTAKT

Patryk Rudawski, Magdalena Rudawska

oﬃce@workplacewellness.pl
ZESPÓŁ
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WTMACHINE
WTMACHINE to technologia cięcia wodą dostępna dla każdego
IDEA

0,9

Celem jest budowa kompaktowej maszyny do cięcia wodą – smart waterjet
CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

opracowaną dokumentację projektowo – wykonawczą gotowego urządzenia
wykonany model 3d
zweryﬁkowany model biznesowy
kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi i klientami

KONTAKT

Piotr Kapliński, Bartłomiej Bondarczuk, Jan Kapliński

piotrkaplinski@gmail.com
ZESPÓŁ

58

ZUMFI

IDEA

0,8

CEL

mln
OCZEKIWANY POZIOM INWESTYCJI

CO MAMY

ZUMFI to kompleksowe oprogramowanie skierowane do dzieci i młodzieży, służące do tworzenia,
opiniowania i zarządzania postaciami kreskówkowymi oraz umożliwiające komercjalizację otrzymanych
wizerunków wraz z danymi w systemie licencyjnym
Alternatywa dla dużych i drogich licencjodawców najpopularniejszych postaci kreskówkowych oferująca
atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla dużych, średnich, jak i małych graczy rynkowych, którzy do tej pory nie
mogli pozwolić sobie na współpracę z drogimi, zagranicznymi licencjodawcami
solidne MVP produktu – poddane testom i zewnętrznej walidacji
wyniki ilościowego badania rynku przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1054 –
respondentów (rodziców z dziećmi w wieku 4-12 lat) w 10 największych miastach w Polsce
wyniki jakościowych badań rynkowych weryﬁkujących użyteczność produktu i poziom atrakcyjności
jego kluczowych funkcjonalności, realizowanych w kraju i za granicą
podpisane pierwsze umowy i listy intencyjne z dużymi partnerami biznesowymi z kraju i ze świata
(m.in. ZAZZLE, CARTAMUNDI, PEPCO, RTV EURO AGD, NUTRICIA - DANONE)

KONTAKT

Paweł Chemperek, Witold Chemperek, Sebas]an Bielawski, David Kalantarov

p.chemperek@gmail.com
ZESPÓŁ
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