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W ramach Platformy Startowej Unicorn Hub, start-upy uczestniczą w trwającym do czterech miesięcy
programie inkubacji, mając do dyspozycji szeroki pakiet usług podstawowych oraz pakiet usług
specjalistycznych.

Wykorzystując dostępne w platformie narzędzia oraz wiedzę i doświadczenie managerów i ekspertów, kolejne
zespoły startupowe zweryfikowały swoje pomysły biznesowe, przekształciły je w produkty, usługi i opracowały
rentowne modele biznesowe.

Za sprawą unikalnego ekosystemu współpracy wielu firm, instytucji otoczenia biznesu, funduszy VC oraz
jednostek samorządu terytorialnego, każdy start-up zrealizował kompleksowy program inkubacji dostosowany
do indywidualnych potrzeb, uczestnicząc również w szkoleniach, spotkaniach i warsztatach.

Jestem przekonana, że innowacyjne rozwiązania proponowane przez Startupy są zgodne z trendami
technologicznymi i będą miały możliwość zaistnienia na rynku i osiągnięcia sukcesu. Przekazujemy w Państwa
ręce niniejszą publikację z autorskimi rozwiązaniami startupów kończących siódmą rundę inkubacji i mamy
nadzieję, że spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do obejrzenia prezentacji spółek podczas Demo Day#7.0.
                                                                                                                                                    
 

Ewelina Iwanek
Prezes Fundacji „OIC Poland”
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IT | 
ICT INMUSICLOCATED  SP. Z O.O. 

Budujemy platformę internetową, która
usprawni proces realizacji lokowań
produktów w produkcjach muzycznych.
Platforma będzie zbierać zapytania ze
strony wytwórni muzycznych na
lokowania produktów i przekazywać je
agencjom marketingowym szukającym
nowych możliwości promocji produktów
ich klientów. 

zespół:

kontakt

Agencje marketingowe nie mają informacji o planowanych
przez wytwórnie produkcjach, a branża muzyczna nie wie
jakie kampanie reklamowe są szykowane. W konsekwencji
wiele produkcji nie zawiera lokowań produktów, co
powoduje utratę ogromnej liczby wyświetleń możliwej do
przeliczenia bezpośrednio na ekspozycję mediową marki
oraz korzyści finansowe dla wytwórni. Problemem jest też
trudny kontakt z wytwórniami muzycznymi, które są biegłe
w procesach artystycznych, ale mają problem ze
skutecznym przygotowaniem informacji koniecznych do
zaangażowania się marek we współpracę.

problem

Dzięki naszemu rozwiązaniu znacząco zwiększy się
prawdopodobieństwo pozyskania lokowań produktów
przez wytwórnie muzyczne poprzez dotarcie z informacją
do dużej liczby podmiotów. Dodatkowo, branża muzyczna   
i marketingowa będą w stanie wypracować lepsze
dopasowania lokowanych marek do danych produkcji,
dzięki czemu wartość reklamowa realizowanych lokowań
istotnie się zwiększy. Ponadto, dzięki informacjom                      
o nadciągających produkcjach agencje marketingowe będą
mogły składać lepsze propozycje zaangażowania
reklamowego swoim klientom i pozyskiwać większe
budżety. 

rozwiązanie

Michał Tarnowski
michal@inmusiclocated.com
+48 663 726 382

Kevin Mglej

CEO

Michał Tarnowski 

COO

Adam Galant

CTO

Rafał Janik

CSO
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IT | 
ICT BLOK PARK SP. Z O.O

BlokPark - aplikacja do wyszukiwania,
rezerwacji i udostępniania miejsc

parkingowych, wyposażonych
w automatyczne blokady parkingowe.

System BlokPark to innowacyjne
rozwiązanie do wyszukiwania, rezerwacji           

i udostępniania miejsc parkingowych.
System składa się z aplikacji BlokPark na
smartphony oraz z zasilanych na energię
słoneczną blokad parkingowych, które są

zdalnie sterowane za pomocą aplikacji.

Mateusz Kulka

Marketingowiec

zespół:

Paweł Wieczorek

Handlowiec

kontakt

Brak zapewnionego miejsca parkingowego w centrum
miast, przed najpopularniejszymi obiektami oraz przy
osiedlach mieszkalnych powoduje zwiększony ruch
samochodów poszukujących przestrzeni do zaparkowania
oraz tworzenie się korków ulicznych. Sytuacja ta przekłada
się na zwiększoną frustrację kierowców, marnowanie
czasu, a przy tym jest szkodliwa dla środowiska przez
większe ilości emitowanych spalin.

problem

Nasz system, w przeciwieństwie do obecnie stosowanych
rozwiązań, daje 100% gwarancji rezerwacji miejsca
parkingowego i wykluczenie sytuacji, w której to miejsce
zostanie zajęte przez innego kierowcę. BlokPark umożliwia
także współdzielenie jednego miejsca parkingowego przez
wielu kierowców, np. mieszkańców danego budynku lub
najemców biura, bez obawy o zajęcie miejsca przez osoby
nieuprawnione. Nasz użytkownik nie jeździ w poszukiwaniu
wolnego miejsca – jedzie bezpośrednio do swojego miejsca
od BlokPark.

rozwiązanie

biuro@blokpark.pl
+48 500 059 900

Maciej Twardowski

Prezes
Zarządu

 

Marek Gawroński

IT

7

mailto:biuro@zejman.net
mailto:biuro@zejman.net
mailto:biuro@zejman.net


IT | 
ICT EASY CLAIMS  SP. Z O.O. 

"Claims" to marketplace, umożliwiający
aukcję roszczeń́ odszkodowawczych osób
fizycznych oraz kompleksowe wsparcie          
w obsłudze cesji roszczenia. Istotnym
elementem rozwiązania będzie chatbot,
który będzie wspierać ́ użytkownika              
w całym procesie ubiegania się                        
o odszkodowanie.

zespół:

kontakt

Ponad 90% odszkodowań komunikacyjnych jest zaniżanych
o min. 50%, gdzie ludzie tracą na tym rocznie min. 2 mld.
Niewiele osób też wie, że może zgłosić szkody za czas do 3
lat wstecz! Nie ma obecnie miejsca, w którym można by
łatwo i szybko wycenić swoją szkodę, otrzymać najwyższą
wartość odszkodowania i otrzymać tę kwotę szybko na
konto.

problem

Platforma webowa, a w przyszłości aplikacja mobilna,
umożliwi kontakt pomiędzy poszkodowanym,
wystawiającym na aukcję swoją wierzytelność,́                       
 a zainteresowanymi kupnem kancelariami/innymi
podmiotami. Platforma będzie pełnić ́ rolę pośrednika,
dzięki któremu użytkownik końcowy osiągnie jak
najkorzystniejszą dla siebie kwotę̨ odszkodowania.
Istotnym elementem platformy będzie chatbot (asystent),
który będzie pełnić ́ rolę wsparcia dla osoby uczestniczącej
w kolizji drogowej.

rozwiązanie

Michał Żukowski
m.zukowski@innteo.com 
+48 724 704 566

Amelia Szukowska
a.szukowska@innteo.com 
 +48 535 535 878

Michał Żukowski 

Pomysłodawca,
CEO

Amelia Szukowska 

Chief Legal
Officer

Krzysztof Sobczak 

Konsultant ds.
technologii

Arkadiusz Talun 

CTO
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IVARAL SYSTEMS  SP. Z O.O. zespół:

Bartosz Radkowiak

Członek
Zarządu

IVARAL - Inteligent Video Analitics for
Railways and Aviation Luminires.
IVARAL to system pomiarowy
dedykowany do specjalistycznych opraw
oświetleniowych. Kamery rejestrują
obraz, który jest przetwarzany za pomocą
autorskiego oprogramowania do pomiaru
parametrów światła. Wyniki w zależności
od aplikacji służą do sterowania innymi
systemami lub generowaniu raportu
stanu oświetlenia nawigacyjnego.

kontakt

bartosz@radkowiak.pl
 +48 605 212 544

System IVARAL pozwala na wykonywane pomiarów
specjalistycznych opraw oświetleniowych w warunkach
terenowych z dokładnością zbliżoną do pomiarów
laboratoryjnych. System IVARAL znajduje zastosowania          
w dwóch aplikacjach: Lotniska – umożliwia wykonywanie
badania sprawności oświetlenia nawigacyjnego,
wymaganego przez najnowsze regulacje Komisji
Europejskiej, bezpośrednio na pasie startowym; Kolej –
system rozszerza zakres działań w obszarze
priorytetowego programu operatorów kolejowych
polegających na podniesieniu bezpieczeństwa przejazdów
kolejowych.

potrzeba

Lotniska – obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia
nawigacyjnego przez możliwość wykonania precyzyjnych
pomiarów i zdiagnozowanie usterki oprawy w miejscu
instalacji, tj. na pasie startowym, co pozwala ograniczyć
czynności serwisowe; 
Kolej – zmniejszenie ilości wypadków w miejscach kolizji
ruchu torowego oraz kołowego przez rozszerzenie
zakresu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo, które
do prawidłowego działania potrzebują informacji
zwrotnej o zbliżającym się pociągu.

System IVARAL zapewnia różne korzyści w zależności od
aplikacji: 

rozwiązanie
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IT | 
ICT FEEDBACKLIVE SP. Z O.O.

FeedBackLive to system do pozyskiwania,
oczyszczania i przetwarzania feedbacku
w sytuacjach edukacyjnych,                             
w szczególności edukacji zdalnej. Jego
zastosowanie rozciąga się na różne
rodzaje wystąpień, stacjonarnych                           
i zdalnych, dzięki prostocie udzielanego
feedbacku.

zespół:

kontakt

Edukacja zdalna boryka się z brakiem efektywności na
wszystkich poziomach: szkół, uczelni, nawet szkoleń
biznesowych. W obliczu tego, że edukacja zdalna z nami
zostanie, istnieje pilna potrzeba wyposażenia edukatorów          
w narzędzia, które pozwolą im tę efektywność poprawić.
Dodatkowo, brak rzetelnego feedbacku w wielu przypadkach
nawet dla edukacji stacjonarnej obniża jej efektywność, jak
np. w przypadku uczelni, które standardowo przeprowadzają
ankiety dwa razy do roku, z dość niskim poziomem ich
wypełniania.

problem

Nasza propozycja wartości to: 
1)  poprawa jakości usług edukacyjnych, 
2)  lepsza kontrola jakości pracy edukatorów, 
3) łatwa do zakomunikowania przewaga konkurencyjna,         
4) wzrost zaangażowania osób nauczanych w procesie
edukacji. Innowacyjność projektu polega na połączeniu idei
Continuous Feedback - ciągłej informacji zwrotnej,
oczyszczaniu feedbacku przez algorytmy czasów reakcji           
i przetwarzaniu feedbacku za pomocą AI. Prostota
wymiarów udzielanego feedbacku (ROZUMIEM [TAK/NIE];
PODOBA MI SIĘ [TAK/NIE]) umożliwia wielofunkcyjność
FeedBackLive.

rozwiązanie

 jantarnowski1996@gmail.com
+48 721 579 111

Jan Tarnowski Jerzy Ohme

Marek Tarnowski Rafał Ohme

Kamil Dudek Paweł Piłkowski 

Matthew Gladden

Wspólnik, prace nad
algorytmami AI

 

Katarzyna
Czernyszew-Siedlecka

Wspólnik, marketing
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IT | 
ICT ARKTIK AI SP. Z O.O

Zintegrowany system do zarządzania
pracą serwisów HVAC-R.
Tworzymy narzędzia pozwalające
efektywnie zarządzać pracą serwisu
HVAC-R. Produkt to serwis online                          
i aplikacja mobilna dla serwisantów.
Razem stanowią system łączący
funkcjonalności field management -
planowanie prac zespołów, zarządzanie
zleceniami oraz CMMS - przetwarzanie
danych o obsługiwanych urządzeniach             
i utrzymanie predyktywne.

Liudmyla Shulha

Project
Manager

zespół:

Michał Olszewski

COO

kontakt

Odpowiadamy na występującą w branży serwisów HVAC-R
(Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration)
potrzebę efektywnego zarządzania pracą zespołów
serwisowych, obsługiwanymi urządzeniami, procesami
obsługowymi i oraz klientami. Rozwiązujemy problemy
związane z niedostateczną wiedzą o maszynach używanych
przez klientów, koniecznością terminowego
przeprowadzania czynności serwisowych oraz
przewidywaniem potencjalnych awarii.

potrzeba

Zaoferujemy serwisom HVAC-R rozwiązanie składające się
z serwisu online i aplikacji mobilnej. Aplikacja pozwala
serwisantom wprowadzać dane nt. obsługiwanych
urządzeń HVAC-R, które potem są przetwarzane                        
i udostępniane w serwisie online. Zintegrowane
rozwiązanie pozwoli im zarządzać swoją pracą                           
i nadzorować obsługiwane urządzenia.
Innowacyjne jest przeniesienie procesów do systemu
online, działanie w chmurze, rozliczanie w modelu SaaS,
wykorzystanie aplikacji mobilnej jako źródła danych                  
i możliwość wdrożenia na bazie systemu procedur
utrzymania predyktywnego.

rozwiązanie

Joanna Wieleba
 joanna@arktik.us
 +48 504 232 424

Joanna Wieleba 

CEO
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IT | 
ICT CONNECTLY SP. Z O.O.

Connectly to API Connector integrujący
między sobą narzędzia SaaS, Fintech,
MarTech, Traveltech i e-commerce.
Innymi słowy, to narzędzie integrujące               
i automatyzujące wszelkie narzędzia
marketingowe, SaaS i e-commerce                
w ramach jednego ekosystemu, który
docelowo wymienia się danymi w relacji
jeden-do-wielu.

zespół:

kontakt

Integracja i automatyzacja wielu narzędzi jednocześnie to
jedna z kluczowych inwestycji firm na całym świecie.
Synchronizacja danych i szeroko pojęta integracja pozwala
na efektywne i zautomatyzowane prowadzenie biznesu, co
usprawnia pracę całej firmy i pozwala na utrzymanie jej
doskonałych standardów.
W Connectly wierzymy, że im więcej aspektów biznesu uda
nam się ze sobą połączyć i zautomatyzować, tym prostsze
staną się działania operacyjne firmy. Nasze rozwiązanie
jest kompleksowe i pozwala na synchronizację ze sobą
wielu aspektów każdego biznesu.

problem

Connectly to oprogramowanie, zawierające gotowe
integracje z najpopularniejszymi rozwiązaniami rynku.
Każdy użytkownik, nawet bez znajomości programowania
może skonfigurować integracje między różnymi
oprogramowaniami z których korzysta. Tym samym
przyśpiesza on i automatyzuje procesy operacyjne w swojej
firmie. 
Innowacyjność Connectly przedstawia się                                    
w kompleksowości i szybkości wdrożenia. Użytkownik nie
musi wydawać ogromnych sum na IT i pojedyncze
integracje dla konkretnych dziedzin swojego biznesu. Nasz
produkt integruje aplikacje z wielu kategorii.

rozwiązanie

msewastynowicz+connectly@gmail.com
+48 505 304 129 

Mateusz
Sewastynowicz

Prezes Zarządu,
pomysłodawca 

 

12

mailto:adam.nowak@interiar.pl
mailto:adam.nowak@interiar.pl
mailto:adam.nowak@interiar.pl
mailto:adam.nowak@interiar.pl


IT | 
ICT BUSSINESS SAIL SOLUTIONS SP. Z O.O

kompleksowe przygotowanie rejsu krok
po kroku - rezerwacje jachtu
generowanie dokumentów                           
i zarządzanie załogą
organizację kursów i egzaminów                 
z których będzie mógł każdy skorzystać
współzawodnictwo między
użytkownikami
rezerwację i opłacenia miejsca                
 w marinie
dostęp do usług w otoczeniu marin

Zejman.net – platforma marynistyczna,
która oferuje:

Marcin Mytych

Backend
developer

zespół:

Paweł Goclon

Senior
System

Designer

kontakt

Przy organizacji rejsu, wiele czasu poświęca się na
zaplanowanie trasy, czarter jachtu, zebranie załogi                    
i prowadzenie dokumentacji. Zejman to kompleksowe
rozwiązanie które, gromadząc wszystkie dane w jednym
miejscu, przetwarzając je i przesyłając w sposób
automatyczny generuje niezbędne dokumenty. Nowym
rozwiązaniem jest kreator rejsu.
Problem to też dostępność miejsc postojowych.
Wychodzimy naprzeciw tym problemom pozwalając na
wcześniejsze zapoznanie się z informacjami o miejscu
planowanego cumowania i wcześniejsze zarezerwowanie                           
i opłacenie miejsca postojowego.

problem

Tworzenie kompleksowo autorskiego rejsu 
Dostęp do dokumentów i własnych statystyk 
Ułatwienie w zdobywaniu kolejnych uprawnień
Dostęp do atrakcyjnej oferty rejsów, jachtów, kursów
Zawsze czekające bezpieczne miejsce w porcie

Zminimalizowanie obsługi administracyjnej - czas 
Wczesna rezerwacja - bezpieczeństwo 
Łatwa komunikacja z klientami 
Niezbędne zasoby – mariny, jachty, kapitanowie
Więcej klientów - pieniądze

Automatyzacja procesów
Informacje dotyczące terminów kursów i egzaminów

Wodniacy 

Organizatorzy rejsów 

Podmioty egzaminacyjne

rozwiązanie

biuro@zejman.net
Witold.Czudec@zejman.net
Pawel.Goclon@zejman.net
+48 794 748 581

Witold Czudec 

CEO

Grzegorz Piktas 

Frontend
developer
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IT | 
ICT SHARRY  SP. Z O.O. 

Sharry to platforma łącząca pasażerów              
z dostawcami usług transportowych
lądowych dalekobieżnych (takich jak
carpooling, mikrobusy i autobusy) na
terenie całej Europy.

zespół:

kontakt

brak jakichkolwiek ofert podróży, zwłaszcza "z" lub "do"
mniejszych miejscowości,
nieoptymalność ofert autokarów, z powodu zbyt długiego
czasu podróży, braku możliwości dojazdu "od drzwi do
drzwi" lub niskiego komfortu,
zbyt wysokie ceny przejazdu, których nie da się
negocjować z przewoźnikami.

Obecnie pasażerowie poszukujący dalekobieżnego transportu
naziemnego robią to na portalach agregujących autokary,
gdzie do wyboru mają rozkłady jazdy autobusów podane
przez wyszukiwarkę. Często wyniki takich wyszukiwań nie są
zadowalające dla pasażerów, ze względu na:

problem

systemowi aukcyjnemu, zasilanemu przez AI, który
umożliwia znalezienie oferty przejazdu na każdą kieszeń            
i gust dzięki automatyzacji zbierania ofert od przewoźników
oraz wbudowanemu mechanizmowi rekomendowania                
i negocjowania warunków transportu. 
all-in-one wyszukiwarce przejazdów, która agreguje różne
rodzaju przewoźników (carpooling, mikrobusy i autobusy)
na jednej platformie, oferując przejazdy różniące się
znacznie pod względem długości, wygody i dodatkowych
opcji (np. "od drzwi do drzwi"). 

Platforma Sharry ma na celu zapewnienie znalezienia oferty
dalekobieżnego transportu naziemnego odpowiadającego
preferencjom każdego pasażera, dzięki następującym
innowacjom:

rozwiązanie

sharry.info@gmai.com
+48 664 477 728

Andrei Evdochuk

CEO

Mareks Treščinskis

Sales &
Marketing

Anton Lukyanau

CTO

Murat Khatypau

Software
engineer
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IT | 
ICT MAGIMO SP. Z O.O. 

Projekt automatycznego tłumacza
pozwalającego na komunikację pomiędzy
osobami g/Głuchymi korzystającymi PJM
a osobami słyszącymi. System rozpoznaje
migi z PJM i tłumaczy je na język polski.
W drugą stronę tłumaczy wypowiedź
osób słyszących na PJM oraz prezentuje
ją za pomocą migającego awatara.

zespół:

kontakt

W Polsce jest prawie 4% osób posługujących się PJM.
Obecnie komunikacja pomiędzy osobami posługującymi się
językiem polskim i PJM realizowana jest za pomocą
tłumacza bezpośrednio lub online. Zarejestrowanych
mamy jedynie około 300 tłumaczy PJM. Osoby g/Głuche
tworzą swoistą mniejszość językową w Polsce. Trudno jest
im swobodnie funkcjonować w naszym społeczeństwie.
Wizyta w urzędzie lub firmie, gdzie muszą komunikować
się z osobami słyszącymi stanowi problem dla obydwu
stron.

potrzeba

System ma podnieść jakość i swobodę funkcjonowania
osób g/Głuchych w naszym społeczeństwie. Prostota
komunikacji ma poprawić jakość obsługi klientów a także
możliwość otwarcia i integracji osób g/Głuchych                         
i słyszących. Innowacyjnością tego rozwiązania jest
dwustronne tłumaczenie z PJM na język polski i odwrotnie.
Zawiera się w tym model rozpoznawania migów z obrazu
video, tłumaczenie pomiędzy językami tymi oraz
prezentacja przez migów przez awatara.

rozwiązanie

adam.koscielniak@yahoo.ie
artur.wronkowski@gmail.com

Jan Palmowski 

Prezes Zarządu
odpowiedzialny

za strategię 
i rozwój firmy

 

Marcin Jamrozik

Członek Zarządu
odpowiedzialny
za finanse oraz

rozwój
technologii
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IT | 
ICT SQUALUE SP. Z O.O. 

Squalue – nowoczesna wycena
nieruchomości.
Unowocześniamy i cyfryzujemy branżę
rzeczoznawstwa majątkowego w Unii
Europejskiej. Dostarczamy wyceny
nieruchomości mieszkalnych bazujące na
współpracy algorytmu uczenia
maszynowego i doświadczonego
rzeczoznawcy. Nasze wyceny spełniają
wszystkie wymogi prawne, nadzorcze            
i standardy branżowe.

zespół:

kontakt

Sposób wyceny nieruchomości w krajach Unii Europejskiej
nie zmienił się od lat dziewięćdziesiątych. Praca
rzeczoznawców jest manualna i w dużym stopniu opiera się
na ich uznaniowości, co oznacza podatność na błędy                 
i ingerencję zewnętrznych interesariuszy oraz utrudnioną
kontrolę efektów ich pracy. Potwierdzają to zarówno
opinie ekspertów, jak i badania ilościowe. Dlatego klienci
rzeczoznawców szukają nowych rozwiązań, przykładowo
od 2021 r. Europejski Nadzór Bankowy wymaga wobec
banków wycen hipotek opartych o analizę statystyczną.

problem

Jesteśmy pierwszą firmą w UE, która dostarcza wyceny
nieruchomości mieszkalnych oparte o algorytm uczenia
maszynowego, które jednocześnie spełniają wszystkie
wymagania prawne – są operatami szacunkowymi. Naszą
ofertę kierujemy do banków i pośredników kredytowych,
którzy zamawiają operaty w związku z udzielaniem kredytu
hipotecznego. Nasze wyceny: są dokładniejsze od
tradycyjnych, odporne na błędy ludzkie i naciski                       
z zewnątrz, zapewniają zgodność z wytycznymi nadzoru
bankowego, dzięki standaryzacji i cyfryzacji generują
znaczne oszczędności operacyjne dla banku.

rozwiązanie

biuro@squalue.com

Wojciech Chamier
Cieminski

CEO

Dominik Wasiluk

COO

Jan Kanty Milczek 

CDO

Dominika Chamier
Cieminska 

CMO
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IT | 
ICT GREENTECHCRM SP. Z O.O

System webowy pozwalająca na
automatyzację sprzedaży w branży OZE.
Greentechcrm pozwala, na tworzenie bazy
potencjalnych klientów, automatyczną
wysyłkę mailingu prospectingowego,
automatyczne generowanie oferty jak               
i wizualizacji instalacji oraz łatwe
planowanie spotkań online z klientami.
Wykorzystując algorytmy przetwarzania
obrazu (machinelearing) oraz  integracje
różnych źródeł danych (m.in. baza lockit
potential, strony firm etc.)

zespół:

kontakt

potrzeba

Na rynku OZE brakuje rozwiązań do automatyzacji, jest sporo
systemów pozwalających na zarządzanie klientami, jednak żaden              
z nich nie automatyzuje całości procesu sprzedażowego, a tylko jego
cześć np. generowanie oferty.
W celu doświadczenia przez klientów pełnej automatyzacji procesu
akwizycji, wykorzystujemy model machinelarningowy pozwalający na
rozpoznanie czy na danej nieruchomości, znajduje się instalacja
fotowoltaiczna (tych funkcji również nie znajdziemy u konkurencji).
System wygeneruje, również automatycznie przykładową wizualizację
instalacji na dachu klienta. W celu stworzenia interesujących dla firmy
insigtów na temat klienta wykorzystujemy analizę potencjału
sprzedażowego w wybranej lokalizacji, pod kątem potencjału
nabywczego klientów zamieszkujących dany obszar (analiza na
podstawie baz danych z kodów pocztowych), geolokalizacji i informacji
ilości paneli fotowoltaicznych na danym obszarze).

rozwiązanie

piotrmikrut@gmail.com
+48 662 635 160

Piotr Mikrut

Piotr Wegner

Mateusz Garbacik
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Większość firm instalacyjnych ma problem z pozyskaniem
nowych klientów. Brakuje źródeł kontaktu do potencjalnych
klientów. Proces tworzenia oferty, przypominaniu się o niej
zajmuje średnio handlowcowi od 20-30 godzin w tygodniu.
Nasz system automatyzuje te procesy, pozwala też na
proaktywną akwizycję klientów.
Greentech CRM pozwoli dotrzeć do nowych klientów dzięki
pełnej automatyzacji tworzenia bazy danych. Rozwiąże to
problem czasochłonności tej pracy oraz znacznie ułatwi
proaktywne zdobywanie klientów przez firmę. 
Technicznie nasze rozwiązanie stworzy listę potencjalnych,
klientów. 
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IT | 
ICT GLOBAL ADVENTURE HUB  SP. Z O.O. 

Adventure Hub to platforma ułatwiająca
organizację i sprzedaż: wyjazdów
zagranicznych, eventów oraz aktywności,
tworzących marketplace unikalnych
doświadczeń. Skierowana nie tylko dla
profesjonalnych organizatorów ale dla
każdego kto chce zorganizować
wydarzenie dla swojej społeczności. 

zespół:

kontakt

Na rynku polskim osoby nie będące firmami, bez wykupionego drogiej
gwarancji turystycznej i pozwolenia od wojewody nie mogą
organizować wyjazdów turystycznych. Przez to rynek jest hermetyczny,
szczególnie po pandemii gdy firmy ubezpieczeniowe na 2 lata
wstrzymały możliwość wydawana nowych gwarancji. W tej zmiennej             
i nieprzewidywalnej branży, osoby najważniejsze dla doświadczenia
klientów są słabo wynagradzani.
Kolejnym problemem profesjonalistów w branży
outdoor/welness/adventure jest nikła cyfryzacja i tym samym baku
dostępu do szerszego grona potencjalnych klientów. Wiele podmiotów,
instruktorów czy przewodników nie posiada nawet strony www i tym
samym usług, których wymaga konsument w XXI wieku np. możliwość
wyboru terminu oraz szybka rezerwacja i płatność.

problem

Rozwiązaniem jest platforma pozwalająca zorganizować cały proces
zarządzania aktywnościami, począwszy od kreatora ofert przez
obsługę rezerwacji, szybkich płatności po obsługę posprzedażową           
i organizację eventów z naciskiem na wyjazdy zagraniczne. 
Platforma jest skierowana nie tylko do firm i organizatorów, ale
przede wszystkim pozwala osobom indywidualnym, bez zakładania
firmy i uzyskania skomplikowanych pozwoleń na prowadzenie
działalności turystycznej. Jest to pierwsze rozwiązanie
„deregulujące” rynek turystyczny i wpłynie na powstanie marketplace
z unikalnym wachlarzem usług i wpłynie na skokowe zwiększenie
zarobków. 
Klienci indywidualni będą mieli możliwość rezerwacji doświadczeń na
jednej platformie, online 24/7, z informacją o kosztach, dostępności        
i opiniach, zyskując tym samym oszczędność czasu i pieniędzy. 

rozwiązanie

Łukasz Nowak
lukasz@solisci.pl
+48 502 106 843

Łukasz Nowak

CEO

Łukasz Porębski

COO

Bartosz Forysiak

CTO
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IT | 
ICT STATIOVIRTUAL SP. Z O.O

To wirtualna galeria handlowa na
platformie zakupowo-sprzedażowej
online. Przeznaczona dla sektora
modowego. Dostępna z poziomu
przeglądarki lub gogli VR. Obejmuje
kolektyw cyfrowych pomieszczeń 3D            
z możliwością przemieszczania się po nich
w czasie rzeczywistym. W ofercie jest
wykupienie przestrzeni sprzedażowej           
w multibrandzie, postawienie własnego,
flagowego sklepu oraz unikalne
doświadczenie zakupowe. 

zespół:

kontakt

Nasz zespół dostrzegł problem dystansu między sprzedawcą,            
a klientem. W niepewnych ekonomicznie czasach, zamykane są
sklepy stacjonarne. Obserwujemy większą niż kiedykolwiek
potrzebę utrzymania obecnych nabywców i utrudnioną
możliwość znajdowania nowych, na odległość. Alternatywnym
kanałem dystrybucji jest przestrzeń wirtualna. Internet był do tej
pory 2-wymiarowy. Płaska komunikacja online nie jest
wystarczająca. Potrzebny jest nowy rodzaj interpersonalnego
połączenia. E-commerce 2.0 zmienia się w 3.0 przy pomocy
grafiki 3D i gogli VR. StatioVirtual pełni w tym procesie rolę
pośrednika, umożliwiając twórcom fizycznym zaistnienie                  
w wirtualnej rzeczywistości, a kupcom nabywanie w niej
produktów.

problem

wyjątkowe doświadczenie zakupowe, połączenie sklepu
stacjonarnego, sklepu online i gry komputerowej 
podwojenie wartości zakupu - produkt rzeczywisty + wirtualny
przynależność do społeczności użytkowników zgromadzonych
w obrębie platformy - C2C
budowanie tożsamości w Metaversie (co-kreacja,
personalizacja)

nowy kanał dystrybucji towarów i reklamy
przynależność do kolektywu marek zgromadzonych w obrębie
platformy
budowanie rozpoznawalności marki w Metaversie
archiwizacja asortymentu marki - długowieczne modele 3D
nowy rodzaj reklamy - reklama 3D

B2C:

B2B:

rozwiązanie

Magdalena Rybojad
rybojadm@gmail.com
+48 664 262 712

Magdalena Rybojad 

Pomysłodawca,
projektant,

grafik,  
współtwórca strony 
i pierwszego wnętrza

stacjo-wirtualnego
sklepu

Piotr Rybojad:
rybojadp@gmail.com
+48 606 600 550

Piotr Rybojad 

menadżer,
współtworzenie

planów
operacyjnych

platformy oraz jej
wstępnej strategii

marketingowej 
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IT | 
ICT CUSTOMER DATA SP. Z O.O. 

System marketingowej analizy wizyjnej
oferuje korzystającym możliwość
poznania, badania, kategoryzacji
klientów, osób odwiedzających punkty
sprzedaży oraz odbiorców nośników
reklamowych każdego dnia oraz                    
w okresie do 90 dni wstecz w celu
zwiększenia sprzedaży dla
dotychczasowych klientów.

zespół:

kontakt

Dostępność w zakresie wdrożenia oraz ceny systemu
umożliwia skorzystanie z niego wielu użytkownikom,
którzy nie mogą pozwolić sobie na obecne na rynku obecne
rozwiązania. Punkty sprzedaży są zainteresowane analizą
własnych klientów, jednakże z uwagi na brak rentowności
inwestycji, wymagania techniczne obecnych na rynku
rozwiązań nie korzystają z nich. Nasz gotowy do wdrożenia
system pozwala na poznanie własnych klientów w
dostępnej cenie i wymaganiach zapewniając możliwość
zwrotu z inwestycji w rozwiązanie.

problem

System składający się z kamery IP, minikomputera                    
z dostępem do internetu, innowacyjnego oprogramowania,
dostępny w modelu abonamentowym pozwala na
określenie płci i wieku (dorosły/dziecko) odwiedzających
klientów oraz analizę czy są w grupach i o jakim składzie.
System umożliwia również wskazanie ilu odwiedzających
dokonuje zakupu w punkcie sprzedaży. Dane te pozwolą
dopasować ofertę punktu sprzedaży lub nośnika
reklamowego do klientów, którzy z nich korzystają                         
i dopasować marketing pod ich kątem, przykładowo
kampanie reklamowe, promocje, wystrój.

rozwiązanie

marek.stodolak@customerdata.pl
jarek.walega@customerdata.pl 
+48 792 848 424

Marek Stodolak

CMO

Jarosław Wałęga

CTO
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IT | 
ICT HOUSE MARKET SP. Z O.O.

House Market to platforma internetowa
typu marketplace umożliwiająca
połączenie osób poszukujących kapitału
oraz chcących go zainwestować na rynku
nieruchomości. Innowacyjne rozwiązanie
finansowania społecznościowego, które
wypełnia lukę pomiędzy wynajmem
nieruchomości a zakupem na kredyt.

zespół:

kontakt

Rynek nieruchomości jest powszechnie postrzegany jako
stabilny, bezpieczny oraz przynoszący satysfakcjonujące
stopy zwrotu. Z uwagi na wysokie kwoty inwestycji,
dodatkowe opłaty i złożoność procesu, zarówno osoby chcące
zainwestować oraz podmioty poszukujące kapitału
napotykają na ograniczenia. 
Brakuje rozwiązań stanowiących alternatywę dla kredytów
hipotecznych, ogólnodostępnych form finansowania
nieruchomości. W wyniku restrykcyjnej polityki banków oraz
rosnących stóp procentowych część społeczeństwa jest
wykluczona z możliwości zakupu mieszkania.

problem

Dzięki zastosowaniu technologii blockchain zapewniamy,
że transakcje będą mogły być realizowane sprawnie,
bezpiecznie i niezależnie od wysokości inwestowanej
kwoty. 
Podmioty zbierające finansowanie będą mogły skorzystać z
wtyczki pozwalającej na przeprowadzenie zbiórki pośród
swojej społeczności. 
Osoby poszukujące mieszkania na zaspokojenie własnych
potrzeb otrzymają możliwość najmu z prawem pierwokupu
nieruchomości, co zwiększy dostęp do mieszkań oraz
wyeliminuje częsty dylemat: „kupić, czy wynająć?”.

rozwiązanie

contact@housemarket.com.pl

Przemysław Zając 
+48 693 981 239 

Przemysław Zając

 Prezes Zarządu,
Lider Zespołu,
Product Owner

 

Paweł Stępień

Członek Zarządu,
Ekspert ds. IT,

Architekt
Rozwiązania

 

Business
Developer, Ekspert

ds. oceny
inwestycji

Radosław Pieczykolan
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IT | 
ICT UGC  SP. Z O.O. 

SOLGRIDE to kompleksowy system
obsługi mobilnego recyklingu paneli
fotowoltaicznych (software + hardware).
Rozwiązania składa się z: SOLGRIDE
PSZOK, a więc platformy webowej
przeznaczonej dla Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
przeznaczonej do ewidencji zdawanych
odpadów komunalnych i zarządzania
całym procesem, 

zespół:

kontakt

W 2017 roku w samej tylko UE zainstalowanych było 18
milionów paneli fotowoltaicznych, zaś w ujęciu globalnym
odpady PV stanowić będą do roku 2050 między 60 a 78
milionów ton. Przy żywotności paneli do (średnio) 20 lat
problem recyklingu paneli już pojawił się w krajach, takich
jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja i krajach spoza UE.
Obecne rozwiązania stacjonarne są rozwiązania
nieefektywnymi z punktu widzenia opłacalności całego
procesu. Rozwiązaniem będzie SOLGRIDE MRC                         
w kontekście samego procesu recyklingu oraz SOLGRIDE
PSZOK w kontekście monitorowania zdawania odpadów PV
w danym kraju.

problem

SOLGRIDE to kompleksowy system obsługi mobilnego
recyklingu paneli fotowoltaicznych. Rozwiązania składa się z:
SOLGRIDE PSZOK - platformy webowej przeznaczonej dla
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
służącej do ewidencji zdawanych odpadów komunalnych              
i zarządzania całym procesem, z naciskiem na monitoring
ilości i jakości odpadów związanych z panelami PV; SOLGRIDE
MRC to jedyne na świecie mobilne centrum recyklingu paneli
PV, będące pojazdem ze specjalnie zaprojektowaną naczepą
z zestawem maszyn pozwalających na rozpoczęcie procesu
recyklingu jeszcze na lokacji (PSZOK, farmy słoneczne, firmy
o dużych powierzchniowo instalacjach PV), przy
jednoczesnym ograniczeniu kosztów logistyki, transportu           
i potrzeby angażowania większej ilości zasobów ludzkich.

rozwiązanie

kontakt@solgride.com  
+48 723 136 250

Paweł Ujma 

Prezes Zarządu

Maciej Chrzanowski 

Członek
Zarządu
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IT | 
ICT INTERIAR SP. Z O.O.

InteriAR to innowacyjna aplikacja służąca
do prezentacji i wizualizacji mieszkań            
i ich aranżacji, stworzona w oparciu               
o okulary Rozszerzonej Rzeczywistości.
Użytkownik po założeniu specjalnych
okularów widzi holograficzną
wizualizację wnętrza w skali 1:1.

zespół:

kontakt

Aktualnie deweloperzy mogą prezentować mieszkania             
w realnej skali dopiero, gdy są już zbudowane, nie jest to
możliwe przed fizycznym powstaniem budynku. Dzięki
InteriAR mogą to zrobić nawet wtedy, gdy budowa dopiero
się rozpoczyna. 
Wszelkie aranżacje i wizualizacje są dwuwymiarowe                
i pokazywane na płaskich ekranach, gdzie można jedynie
zobaczyć wizję projektanta, nie można jej zmodyfikować.
Nie każdy klient jest w stanie określić czy mieszkanie
spełnia jego potrzeby, tylko na podstawie planu, a tym
bardziej wyobrazić sobie wygląd urządzonego mieszkania.

problem

Dzięki InteriAR klienci mogą obejrzeć mieszkanie w realnej
skali nawet wtedy, gdy budowa dopiero się rozpoczyna.
Dzięki wyświetleniu holograficznej wizualizacji, użytkownik
może zobaczyć układ w realnej skali na każdym etapie
budowy budynku. Jesteśmy w stanie pokazać również
interaktywne wnętrze mieszkania, z aranżacjami
przygotowanymi przez projektantów, w naturalnych
rozmiarach, które może być dowolnie modyfikowane przez
klienta, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

rozwiązanie

adam.nowak@interiar.pl
+48 503 308 147

Adam Nowak

Pomysłodawca 
i programista 
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IT | 
ICT DESIGNHUB SP. Z O.O

Projekt DesignHUB polega na stworzeniu
platformy internetowej wykorzystującej
sztuczną inteligencję w celu umożliwienia
zautomatyzowanego przeprowadzenia
procesu zabezpieczenia praw do znaku
towarowego i wzoru przemysłowego,            
a następnie bieżącego monitorowania
naruszeń praw własności intelektualnej   
 w sieci oraz usuwania naruszeń.          

zespół:

kontakt

Każdy podmiot funkcjonujący w Internecie narażony jest na
działania naruszające jego prawa, w tym prawa do marki,
produktów, czy domeny internetowej. Mogą one przybrać
formę podszywania się w wynikach wyszukiwania google
czy reklamach (Google Ads), podszywania się                       
 w kampaniach Amazon, eBay, Allegro, kopiowania wzorów
przemysłowych czy nawet kradzieży domen internetowych
lub profili w mediach społecznościowych. Dynamiczny
rozwój platform internetowych oraz rosnąca konkurencja
w sposób istotny wpłynęły na konieczność zabezpieczenia i
egzekucji praw.

problem

DESIGNHUB jako internetowa platforma umożliwi szybkie,
zautomatyzowane oraz tańsze zabezpieczenie praw do
marki i wzornictwa przemysłowego, a następnie
uruchomienie monitoringu wykrywającego naruszenia         
 w sieci. Projekt oferuje skuteczne narzędzia w walce                
z nieuczciwą konkurencją, przejawiającą się w postaci
podszywania się w reklamach Google Ads, kradzieży
domen lub kopiowania wyglądu i funkcjonalności wzorów.
Co więcej, automatyzacja procesu zabezpieczenia marki 
i monitoringu ułatwi dostęp do zabezpieczenia praw oraz
zmniejszy jego koszty.

rozwiązanie

Marcin Staniszewski: 
staniszewski.radca@gmail.com
+48 501 399 104

Anna-Maria Sobczak 
+48 577 399 320

Kamil Nurkiewicz
+48 577 399 098

Adrianna Buszkiewicz
+48 613 070 991

Marcin Staniszewski 

 Lider zespołu, specjalista
ds. nowoczesnych

technologii i sztucznej
inteligencji, prawnik

Kamil Nurkiewicz 

 Kierownik działu
sprzedażowego i call center

Anna-Maria Sobczak

Prawnik ds. własności
intelektualnej

Adrianna Buszkiewicz

Specjalista ds. własności
intelektualnej

Piotr Kaczor

Specjalista ds. własności
intelektualnej

Przemysław Jankowski 

Specjalista ds. marketingu
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IT | 
ICT RINNO POWER SP. Z O.O. 

Celem projektu jest stworzenie
platformy upraszczającej proces
zawierania długoterminowych umów
sprzedaży energii elektrycznej (tzw.
umów PPA) z przemysłowych instalacji
OZE. Platforma ma wspierać
użytkowników w całym procesie: od
znalezienia kontrahenta, poprzez
uzgodnienie warunków umowy i jej
podpisanie, aż do jej bieżącego
monitoringu.

zespół:

kontakt

Głównym problemem jest ograniczona dostępność umów
PPA (związana z koniecznością zatrudnienia doradców
zajmujących się szukaniem partnerów do jej zawarcia) oraz
sam czas trwania procesu zawierania takiej umowy.
Czasochłonne jest też samo monitorowanie i zarządzanie
umową PPA.
Mimo powyższych problemów popularność umów PPA
wciąż rośnie. Spowodowane jest to dużym wzrostem cen
energii na rynkach, co ważne jest dla odbiorców energii.
Właściciele farm szukają natomiast możliwości sprzedaży
energii po stabilnej cenie, co ułatwia pozyskanie
zewnętrznego finansowania.

problem

Platforma stworzy warunki zwiększające dostępność umów
PPA (poprzez stworzenie marketplace’u) oraz znacząco
przyspieszy proces zawierania umów (dzięki przeniesieniu
go całkowicie do chmury). Dodatkowo, znaczącym
ułatwieniem będzie monitoring wielu umów w ramach
platformy (pokrywający obszar rozliczeń i raportowania).

Platforma umożliwi sprawne i ustrukturyzowane
zawieranie umów PPA i będzie pierwszym tego typu
rozwiązaniem dostępnym w Europie Środkowej. W skali
globalnej wyróżnikiem jest natomiast holistyczne
podejście do całego cyklu życia umowy.

rozwiązanie

adam.koscielniak@yahoo.ie
artur.wronkowski@gmail.com

Adam Kościelniak

Współzałożyciel

Artur Wronkowski

Współzałożyciel
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IT | 
ICT RHS SP. Z O.O.

RHS - Remote Hearing Aids Services
RHS to usługa zdalnego serwisu                       
i dopasowania aparatu słuchowego.
System RHS składa się z urządzania,
które zapewnia zdalną komunikację
pomiędzy aparatem słuchowym,                    
a programatorem będącym własnością
protetyka, który może znajdować się
wiele kilometrów od serwisowanego
aparatu słuchowego. 

zespół:

kontakt

Wg danych z marca 2020 roku z niedosłuchem zmaga się
pół miliarda ludzi na świecie (do 2050 może ich być już
ponad 900 mln). Głównie problem ten dotyka osoby
starsze po 60 roku życia. Osoby takie mają problem             
 z częstymi wizytami u protetyka słuchu. Ponadto nasze
rozwiązanie sprawdzi się idealnie w pandemii poprzez
ograniczenie wizyt osobistych. 

problem

Nasze rozwiązanie poprzez serwis zdalny zwiększy dostęp
do aparatów słuchowych. Kolejnym efektem będzie
zwiększenie sprzedaży aparatów słuchowych. RHS
poprawia również sytuację placówek opiekuńczych, gdzie
komunikacja z podopiecznym jest bardzo konieczna by
zapewnić im dobrostan. Zdalny serwis aparatów
słuchowych ogranicza koszty wyjazdów i pozwala
natychmiast naprawić rozregulowany aparat. Projekt
dotyczy innowacyjności produktowej i technologicznej na
skalę światową. Przejawia innowację ekologiczną,
społeczną, marketingowe i organizacyjne.

rozwiązanie

Mateusz Stępień 
rhsspzoo@gmail.com
+48 792 614 661
Wiktor Wróbel
wrobel.wiktor@wp.pl
+48 690 303 745

Mateusz Stępień 

Prezes Zarządu
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IT | 
ICT 4IME  SP. Z O.O. 

Inteligentne Magazyny Energii.
Innowacyjny model biznesowy
napędzający powstawanie magazynów
energii średniej wielkości. Dodatkowo,
dostarczamy usługi w zakresie
technologii OZE dla gmin, spółdzielni
mieszkaniowych oraz umożliwiamy
obniżenie rachunków za energię
elektryczną dla prosumentów                         
i konsumentów.

zespół:

kontakt

Rosnące koszty pozyskiwania energii elektrycznej
Trudności w rozwoju rynku magazynów energii (zwrot             
z inwestycji)

Brak współpracy pomiędzy jednostkami mającymi wspólny
cel (gmina, dystrybutorzy energii, mieszkańcy)

problem

Koordynujemy współpracę pomiędzy uczestnikami modelu,
zapewniając korzyści wszystkim stronom. W naszym
interesie jest maksymalizacja korzyści naszych partnerów
oraz transparentna prezentacja naszych działań. Tworzymy
Spółdzielnie Wirtualne, które optymalizują wykorzystanie
dostępnych na rynku technologii. 

rozwiązanie

przemyslaw.lewandowski@4ime.pl
+48 604 912 420

Przemysław
Lewandowski

Koordynator
Projektu

 

Jakub Karp

Finanse

Michał Płonka

Technolog

Łukasz Martynuska 

Rozwój rynku
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IT | 
ICT VINCI SP. Z O.O. 

 Vinci to:
·  platforma analityczna (SaaS) w zakresie
SEO i marketingu w Google,
·  połączona z zestawem usług
doradczych,
·  oparte o big data i autorskie algorytmy
machine learning.
Vinci dostarczy dane, które przeanalizuje
i zaproponuje możliwości przyszłych
działań online marketingowych, ułatwi
strategiczne planowanie kolejnych
kampanii.

zespół:

kontakt

specjalista w codziennej pracy używa od kilku do kilkunastu
narzędzi, potem wyniki z nich uzyskane zestawia ze sobą,
specjaliści tracą dużo czasu i jest ich bardzo mało,
rynek się rozwija, a liczba podmiotów chętnych do działania
rośnie niewspółmiernie do tych mogących je obsłużyć.

Rynek e-commerce w Polsce stale rośnie. Nieodłączną częścią
sprzedaży w Internecie jest SEO i reklamy płatne Ads. Dzięki nim
na sklepach internetowych pojawiają się klienci, co daje
sprzedaż.
W związku z dynamicznym rozwojem rynek boryka się                     
z pogłębiającymi się problemami kadrowymi:

problem

VINCI oferuje:
·  połączenie cech i innowacji znanych na rynku narzędzi                       
w jedną fukcjonalność 
·  szacowanie budżetu kampanii oraz osiągniętych celów jej
realizacji,
·  możliwość określenia pożądanych w obrębie kampanii
działań oraz ich obszarów, dzięki Machine Learning,
·  obniżenie kosztów.
Dziś specjalista, żeby zaplanować kampanię potrzebuje ok.
10 narzędzi, i ok. 8 godzin. Przy Vinci, wprowadzi dane
podstawowe i otrzyma zestawienie, na podstawie którego
zostanie wyliczony budżet. Po czym algorytm zestawi              
z budżetem szereg działań, które dziś planuje człowiek.

rozwiązanie

mbinczarowski.mdl@onet.pl
+48 724 231 495

Marcin Szkaradek

CEO/CTO

Mikołaj Binczarowski

CMO/BDM
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RECOV LAB  SP. Z O.O. 

 Celem projektu jest opracowanie
technologii produkcji stentu żylnego
wykonanego z kompozytowego
elastomeru nowej generacji, odpornego
na pęknięcia i korozję,
uniemożliwiającego migrację oraz
opracowanie stanowiska laboratoryjnego
do wykonania testów
wytrzymałościowych zgodnych                       
z panującymi warunkami wewnątrz żył.

zespół:

kontakt

Układ krwionośny składający się z tętnic i żył stanowi
podstawę transportu ważnych substancji. Rośnie potrzeba
leczenia chorób nie tylko tętnic, ale i żył, co wymaga
opracowania nowych, dedykowanych urządzeń
medycznych. Dotychczas podczas zabiegów
wewnątrznaczyniowych wykorzystywane były stenty
tętnicze lub ich modyfikacje, co nie spełniało oczekiwań
klinicystów. Problemem jest zasadnicza różnica
hemodynamiczna układu tętniczego i żylnego oraz
mechanizmów prowadzących do ich patologii. Różne też
powinny być sposoby leczenia chorób układu żylnego                        
i układu tętniczego.

problem

Opracowanie technologii produkcji nowatorskiego stentu
dedykowanego do naczyń żylnych pozwoli na uniknięcie
występujących powikłań. Zanegowanie dotychczas
wykorzystywanych materiałów metalowych (nitinol oraz
kobalt i chrom) i opracowanie kompozytowego elastomeru
uwzględniającego typowe dla żył mechanizmy ucisku               
z zewnątrz pozwolą na skuteczniejsze leczenie chorób
żylnych. Ponadto zmieniona zostanie koncepcja
mechanicznego zabezpieczania przepływu w naczyniach
niskooporowych jakimi są żyły.

rozwiązanie

Radosław Pietura
radoslawpietura@gmail.com
81 534 01 58
+48 601 804 310

Radosław Pietura 

 Koncepcja medyczna 
i planowanie badań na

zwierzętach
 

Krzysztof Nazar

 Opracowanie i wykonanie
prototypów stentów

Marcin Kneć 

Budowa stanowiska
badawczego i badania

optycznymi technikami
pomiarowymi

Przemysław Godlewski

Modelowanie geometrii
stentów w programie Solid

Works, przeprowadzanie
symulacji numerycznych

stentów w programie Abaqus
 

Albin Michał Wit-Rusiecki

Opracowanie
kompozytowego elastomeru
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MOJA SP. Z O.O

Moja - urządzenie połączone z aplikacją
do profilaktyki ginekologicznej.

MOJA – "minilaboratorium" wspierające
profilaktykę zdrowia intymnego,                   
w formie dopochwowego czujnika
połączonego z aplikacją. Kształtem
przypomina silikonowy tampon.
Umożliwia monitorowanie podstawowych
parametrów pochwy i szyjki macicy,
ważnych z punktu widzenia diagnostyki
ginekologicznej kobiet.

zespół:

kontakt

Women’s Health Index z września 2021 pokazuje, że 6 na 10 kobiet z 1,5
mld populacji na całym świecie nie zostało przetestowanych pod kątem
żadnej choroby w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że prawie
miliard kobiet jest zagrożonych, bo się nie bada. Rak był przyczyną
prawie 10 milionów zgonów w 2020 r. W samej Polsce 3 mln kobiet nie
dociera do ginekologa. W ciągu najbliższej dekady powrócą wyzwania
związane z kiłą i rzeżączką, czyli bakteriami na które współcześnie
stajemy się lekooporni.
Największym wyzwaniem dla kobiety jest dotarcie na wizytę do
specjalisty na czas, czyli zanim poczują ból. Przyczyną, dla której kobiety
nie chodzą na badania profilaktyczne, jest lęk przed wizytą u ginekologa.
Kobiety boją się dyskomfortu i bólu albo wstydzą się swoich problemów,
na przykład nietrzymania moczu czy infekcji intymnej.

potrzeba

MOJA pomaga kobiecie lepiej poznać własne ciało oraz
zachodzące w nim zmiany. Wspiera rozwijanie samoświadomości
idące w parze z odbywaniem regularnych wizyt w gabinecie
ginekologicznym. 
Zdrowie intymne kobiet zawiera się w pomiarze temperatury            
i PH pochwy. Pierwszy parametr określa cykl owulacyjny, drugi
wykazuje zmiany flory bakteryjnej pochwy i występującej
infekcji. Ich uzupełnieniem jest kamera HD, która pozwala
weryfikować stan szyjki macicy.
Kobiety potrzebują intymnego opiekuna, który dostarczy
profesjonalnej i sprawdzonej wiedzy na temat profilaktyki. Stały
monitoring własnego zdrowia połączony z kalendarzykiem
menstruacyjnym i możliwością konsultacji lekarskiej online
zapewni minimum komfortu i bezpieczeństwa.

rozwiązanie

mmalachowska@moja.care 
+48 608 405 640 (Małachowska)
rnagay@moja.care 
+48 505 040 648 (Nagay)
nrybak@moja.care 
+48 663 541 688 (Rybak)

Marta Murawska

Członek
Zarządu 

Radosław Nagay

Członek
Zarządu 

Patryk Grygierczyk

Członek
Zarządu 

Jakub Palka

Członek
Zarządu 

Magdalena
Małachowska

 Prezes Spółki,
Członek Zarządu

 

Natalia Rybak

Członek
Zarządu 
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AIMPLANT SP. Z O.O

Nasze rozwiązanie przeznaczone jest do
wspomagania operacji chirurgicznych.
Działanie oprogramowania będzie oparte
o bazę czaszek będących wkładem dla
uczenia maszynowego. Udostępniając
chirurgom narzędzie w formie prostego
kreatora damy im możliwość
samodzielnego tworzenia wyrobów
indywidualnych, a to wszystko w formie
pay per use!

zespół:

kontakt

Problem, który zauważyliśmy związany jest z planowaniem
wirtualnym operacji i przygotowanie jednorazowych
wyrobów chirurgicznych takie jak szablony do resekcji czy
formy do kształtowania płyt. Obecnie w planowaniu
operacyjnym bierze obecnie udział zarówno lekarz, jak                  
i inżynier biomedyczny. Wiąże się to z poświęcaniem czasu
zarówno przez lekarza jak i inżyniera, a do tego muszą się
oni uzupełniać doświadczeniem. Korzystanie z takiego
modelu współpracy do dla szpitala obciążający koszt.
Wiemy, że można to robić lepiej!

problem

Przede wszystkim chcemy dostarczyć lekarzom proste
narzędzie, które dzięki wbudowanemu kreatorowi pozwoli
na projektowanie narzędzi jednorazowych przez nich
samych. Dzięki temu będą oni mogli przeznaczyć czas
potrzebny na konsultacje na prace z narzędziem                        
i samodzielnie zaplanować całą operację. Wcześniejsze
zaplanowanie umiejscowienia płyt i stworzenie form do
gięcia pozwoli na szybszą i bardziej precyzyjną
osteosyntezę. Innowacyjność rozwiązania będzie polegała
na zastosowaniu uczenia maszynowego, które wspomoże
działanie kreatora.

rozwiązanie

pawpacek@gmail.com
+48 782 332 981

Paweł Pacek 

Prezes
Zarządu 

Maciej Rysz

Członek
Zarządu 

31

mailto:elyteproject@gmail.com
mailto:elyteproject@gmail.com
mailto:elyteproject@gmail.com


IVR TECHNOLOGY  
SP. Z O.O

IVR (Interactive Virtual Rehabilitation) -
pierwsza metaplatforma rehabilitacyjna,
która wykorzystuje technologię
wirtualnej rzeczywistości dla
kompleksowego rozwiązanie rehabilitacji
fizycznej, społecznej oraz psychicznej                
i jest również unikalnym systemem
szkoleniowym dla pacjentów                            
i specjalistów rehabilitacji. Illia Shulezhko 

CEO/CRDO

zespół:

Olena Gorodecka 

CRDO

kontakt

Skuteczniejsze wdrażanie środków rehabilitacyjnych
Zwiększanie motywacji pacjentów
Umożliwienie samodzielnej rehabilitacji w domu
Szkolenie ludności w zakresie nowych technologii                
i metod rehabilitacji
Stworzenie nowej koncepcji medycznej „wirtualna
rehabilitacja”
Umożliwienie rehabilitacji pacjentów całkowicie
unieruchomionych

potrzeba

Dostępność 
Autorska metoda rehabilitacji
Spersonalizowane podejście
Szeroki zakres leczenie chorób.
Kompleksowe zastosowanie technologii
Możliwość leczenia w domu
Unikalny system szkolenia pacjentów ta specjalistów
rehabilitacji.

rozwiązanie

ivrehab.eu@gmail.com
+48 795 018 265

Oleg Sigaj 

CTO

Sergii Zhukovskyi 

CFO/COO
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ARTIFACTORY SP. Z O.O

Spektrofotometryczny moduł do
bezinwazyjnego pozyskiwania danych
biochemicznych organizmu człowieka.
ArtiSense to moduł opto-elektroniczny
do bezinwazyjnej diagnostyk.
Instalowany będzie w różnych
urządzeniach takich jak smartwatch               
i poprzez naświetlenie skóry, pobierane
będzie widmo odbite na podstawie
którego wyznaczane będą przez moduł
poziomy różnych związków takich jak np.
glukoza. 

Karol Majek

Data Scientist, Big Data &
Cloud Developer

zespół:

Teodor Buchner 

Doradca zarządu ds.
marketingu, komunikacji 

i sprzedaży

kontakt

Na rynku istnieje wiele urządzeń do diagnozy składu ciała
pacjenta, jednak większość z nich pozyskuje dane w sposób
inwazyjny oraz w przybliżeniu statyczny. Nie istnieje w tej
chwili na rynku również urządzenie umożliwiające detekcje
różnych związków chemicznych będących sygnaturami
stanu zdrowia człowieka. Oznacza to również że brak jest
aplikacji na rynku zaspokajająca tą potrzebę informacyjną
osób cierpiących na przewlekłe choroby, jak i osób
zdrowych, chcących poprawić jakość swojego życia.

problem

Największą wartość jest wprowadzenie na rynek,
bezinwazyjnej, mobilnej metody pomiaru parametrów
składu ciała człowieka w czasie rzeczywistym i w sposób
dynamiczny ciągły, oraz przeprowadzanie na tej podstawie
analiz. Dodatkowymi atutami będzie mała ilość zużywanej
energii przez użycie neuromorficznego chipu
przystosowanego to pracy w trybie offline, oraz małe
rozmiary, co pozwala na użycie modułu w aplikacjach
mobilnych.

rozwiązanie

pio.mikołajczyk@gmail.com
 +48 570 520 027

Ewelina Bartuzi-
Trokielewicz

Współwłaściciel, specjalista
uczenia maszynowego 

i computer vision

Damian Ostrowski

Elektronik, programista
FPGA/VHDL

Prezes, Dyrektor 
technologii, kierownik 

badań i rozwoju, główny
fotonik

Piotr Mikołajczyk 
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MEDYCYNA I
ZDROWIE PUBLICZNE

EPICGREEN SP. Z O.O.

Celem projektu jest stworzenie
VEGABIOTICS - wysokobiałkowych
odżywek (koktajli) roślinnych                          
o właściwościach probiotycznych.
Vegabiotics wpisuje się we współczesne
zalecenia dietetyczne, kreuje nowe
profile żywieniowe polegające na
ograniczeniu spożycia białka zwierzęcego
i cukru oraz wspieranie układu
odpornościowego.

zespół:

kontakt

Ewa Trzetrzelewska-Lalik
ewa@powerice.pl
+48 728 965 507

z alergią na białka mleka i nietolerancją laktozy (20%
ludności Europy),
aktywnie uprawiających sport,
starszych - spadek wraz z wiekiem bifidobakterii w jelicie           
(26% tj. 9,8 mln społeczeństwa to osoby 60+),
świadomych żywieniowo i ekologicznie,
preferujących dietę wegańską (7% populacji),
po antybiotykoterapii, profilaktycznie w terapii wielu chorób.

Vegabiotics stanowi rozwiązanie problemu dla szerokiej grupy
konsumentów tj. osób:

Według badań Mintel (2020) 34% Polaków deklaruje
zainteresowanie żywnością, która może wspierać system
odpornościowy. 

problem

 Vegabiotics to produkt, który będzie stanowił pełnowartościowy
posiłek (koktajl) wzbogacony w kultury probiotyczne.
Innowacyjnością będzie formuła (w różnych smakach) o unikalnej
kompozycji składników naturalnych (wysoka zawartość białka
roślinnego, błonnik, witaminy, składniki mineralne, niska
zawartość cukru) i odpowiednio wyselekcjonowane szczepy
probiotyczne. Produkt będzie smaczny oraz łatwy i szybki               
 w przygotowaniu. Vegabiotics nie zawiera: produktów
pochodzenia zwierzęcego, glutenu, sztucznych dodatków do
żywności.

rozwiązanie

Kierownik projektu B+R,
Prezes Zarządu

Ewa Trzetrzelewska-Lalik 

Kierownik ds. 
realizacji projektu

Aneta Radłowska-Działo

 Rozwój biznesu, 
wsparcie IT

Jaromir Działo

Sprzedaż i marketing

Waldemar Lalik 
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INEAPHARM SP. Z O.O.

Start-up wprowadzi na rynek
konsumencki linię innowacyjnych
preparatów nasennych, które pomogą
osobom cierpiącym na bezsenność.
Koncepcja opiera się o nowatorską
metodę przywracania biochemicznej
równowagi. 
Produkt to linia 3 preparatów,                        
z innowacyjną technologią uwalniania,
które pozwalają szybko zasnąć i dobrze
przespać całą noc, bez względu na
przyczynę bezsenności. 

zespół:

kontakt

biuro@ineapharm.com
Barbara Iwańczak 
+48 519 031 198

z zasypianiem
z budzeniem się w nocy
z przedwczesnym wybudzeniem się 

Do objawów bezsenności należą trudności z zasypianiem,
budzenie się w nocy, niespokojny sen lub jego brak                                
i przedwczesne wybudzanie się.  
Jak pokazują wyniki największego badania dotyczącego
problemu bezsenności w Polsce (2016 r.), problemy                             
z zasypianiem dotykają 60% Polaków w wieku 18-79 lat, 45% ma
problem z utrzymaniem ciągłości snu, a 26% skarży się na
przedwczesne wybudzanie.
Nasza linia kompleksowo rozwiązuje problemy związane                  
z doświadczaniem problemu bezsenności:

problem

technologii dwufazowego uwalniania substancji, dzięki której
preparaty będą skuteczniej zapobiegały budzeniu się w nocy –
będzie to wyróżniać nas w stosunku do produktów
konkurencyjnych na rynku polskim i europejskim
opatentowanej substancji Lactium, która szybko redukuje
wysoki poziom kortyzolu we krwi powodujący 1 z 3 gł. typów
bezsenności – będzie to nas wyróżniać w stosunku do
produktów konkurencyjnych na rynku polskim, gdyż byłby to
pierwszy taki preparat w Polsce

Szybsze zasypianie
Bez budzenia się w nocy
Nie uzależnia 

Innowacja polega na zastosowaniu: 

Propozycja wartości:

rozwiązanie

Anna Mączyńska-Dudzik

Wspólnik, Kierownik 
obszaru e-commerce 

i marketing

Prezes, Kierownik
 obszaru R&D, produkcja 

i administracja

Barbara Iwańczak

Paweł Koszewicz

Członek spółki, 
Kierownik obszaru relacji
zagranicznych i sprzedaży
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MED STAT 
INTERNATIONAL SP. Z O.O

System prognozy postoperacyjnych
powikłań resekcji nowotworów mózgu.

Spółka oferuje tworzenie modeli
matematycznych, które są dedykowane
dla celów medycznych. Obecny produkt
spółki służy do wsparcia procesu doboru
leczenia nowotworu mózgu. Jego główną
cechą jest możliwość oceny
pooperacyjnych powikłań ekstrakcji
nowotworu mózgu. 

Jędrzej Koziński

Ekspert ds.
międzynarodowego
rynku medycznego

zespół:

Maciej Szatański

Ekspert ds.
IT

kontakt

Obecnie lekarze, w tym neurochirurdzy, posiadają
zaawansowane urządzenia diagnostyczne. Ilość danych
pozyskiwanych dla celów stawiania diagnozy wzrosła
wielokrotnie w okresie ostatnich 15 lat. Ograniczenia
wynikające z percepcji umysłu ludzkiego sprawiają,                  
że nawet wysoko wykwalifikowani lekarze nie radzą sobie         
z analizą tych danych. Nasze rozwiązanie wypełnia tą lukę         
i pozwala z niespotykaną dotąd trafnością wskazać te
przypadki kliniczne, gdzie dany zabieg może zakończyć się
zgonem pacjenta lub pozostaniem w stanie
wegetatywnym.

problem

Innowacyjność produktu wynika z autorskiej technologii
analizy danych wielowymiarowych. Metodę tą stworzył
naukowy inicjatora niniejszego produktu w trakcie badań
prowadzonych na Uniwersytecie Cambridge. Metoda ta
znalazła zastosowanie w bankowości do celów
prognozowania skutków kryzysów finansowych. Wdrożyły
ją największe banki Nowojorskiej Wall Street m.in. Bank of
America, JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC.
W kontekście poprawy bezpieczeństwa finansowego
Państwa Polskiego, metodę zaprezentowano Ministrowi
Finansów oraz Prezydentowi RP.

rozwiązanie

Paw.siarka@gmail.com
+48 693 091 263

Dr Paweł Siarka 

Ekspert ds.
naukowych
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CIGLAB SP. Z O.O

Długofalowym celem jest opracowanie         
i wdrożenie do produkcji produktu
leczniczego z wybranym związkiem
żelaza, ze wskazaniem do stosowania          
w celu zapobiegania i leczenia
niedokrwistości związanej z niedoborem
żelaza. Z uwagi na długi okres związany       
z przygotowaniem dokumentacji, jak              
i samym procesem rejestracji produktów
leczniczych, w pierwszym kroku
planowane jest zarejestrowanie                      
i wprowadzenie do obrotu suplementu
diety, który będzie uzupełniał niedobory
żelaza.

Paweł Gorczyca

Wspólnik,
CEO

zespół:

kontakt

ciglab.office@gmail.com
+48 603 560 104

Żelazo jest mikroelementem niezbędnym do życia: jest
składnikiem hemoglobiny – białka występującego w czerwonych
krwinkach, odpowiadającego za transport tlenu z płuc do
wszystkich komórek organizmu, występuje w enzymach
biorących udział w powstawaniu DNA, wchodzi w skład
mioglobiny, ma udział w syntezie neuroprzekaźników w mózgu.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że niedobór
żelaza jest jednym z najczęstszych i najbardziej
rozpowszechnionych zaburzeń żywieniowych na świecie. Według
WHO na anemię związaną z niedoborem żelaza cierpi blisko             
2 miliardy ludzi na całym świecie, ok. 25-30% populacji. W krajach
rozwijających się problem dotyczy co drugiej kobiety w ciąży            
i blisko 40% dzieci w wieku do 5 lat.

problem

Pomysł startupu zakłada opracowanie takiej formulacji
produktu, która zapewni uwolnienie żelaza w miejscu jego
przyswajania (dwunastnicy) w optymalnej pod względem
wchłaniania postaci, dobranej do rodzaju zastosowanego
związku żelaza.
Opracowywany produkt pozwoli na znaczące ograniczenie
działań niepożądanych związanych z suplementacją żelaza
takich jak: nudności, wymioty, biegunki, zgagi, zaparcia,
dyskomfort w jamie brzuszne oraz zwiększenie jego
przyswajalności. Ograniczenie działań niepożądanych
poprawi również „patient compliance”, co jest szczególnie
istotne w przypadku kobiet w ciąży.

prof. Krzysztof Cal 

Wspólnik,
R&D

rozwiązanie
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Kemal Erdem

CTO

Piotr Mazurek

CEO

Jan Witowski

Doradca
medyczny

Krzysztof Geras

Doradca
naukowy

Platforma do klinicznego wdrażania
modeli sztucznej inteligencji (AI).                 
W ramach naszej platformy dajemy
szpitalom dostęp do rozwiązań AI
pochodzących od różnych producentów.
Dzięki wykorzystaniu naszego narzędzia
szpitale mogą łatwo integrować
zewnętrzne rozwiązania AI w swoim
środowisku pracy.

zespół:

kontakt

Piotr Mazurek
piotr.mazurek@zhiva.ai
+48 883 771 391

Startupy i grupy badawcze tworzące modele sztucznej
inteligencji wspierające radiologów, mają problemy z klinicznym
wdrożeniem takich rozwiązań. Są one zmuszone do tworzenia od
podstaw przeglądarek obrazów medycznych, a następnie
wdrażania ich w poszczególnych szpitalach, co utrudnia
skalowanie. Dla szpitali utrzymywanie osobnych rozwiązań dla
innych zastosowań medycznych od dziesiątków dostawców jest
zbyt trudne i kosztowne, dlatego wiele rozwiązań AI ma
zamkniętą drogę do szpitali.

problem

Dla twórców modeli AI główną wartością dodaną będzie
dostęp do dużych grup radiologów. Ułatwi to znacznie
skalowanie działalności, uwalniając twórców rozwiązań AI 
 od konieczności dystrybucji i wdrażania w pojedynczych
ośrodkach. Dla szpitali kluczową wartością dodaną będzie
liczba i różnorodność dostępnych rozwiązań. Będą oni
mogli połączyć się z globalnym ekosystemem rozwiązań AI
i nie będą ograniczeni wyłącznie do modeli opracowanych
przez ich własne działy badawcze.

rozwiązanie

ZHIVA.AI SP. Z O.O
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IAXAI SP. Z O.O

Elyte - celem naszego projektu jest
przygotowanie zminiaturyzowanego
urządzenia pozwalającego na
indywidualne monitorowanie stanu
gospodarki wodnej organizmu.
Urządzenie w formie opaski pozwoli na
wykonanie pomiaru w dowolnym czasie          
i podjęcie działań minimalizujących
ryzyko wystąpienia odwodnienia.

zespół:

kontakt

Odwodnienie organizmu jest jedną z głównych przyczyn
hospitalizacji osób starszych generującą znaczne
obciążenia ekonomiczno-społeczne. Podobnie zjawiskiem
na które szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz
sportowcy podejmujący intensywny wysiłek fizyczny.
Obecnie dostępne sposoby pomiaru stanu nawodnienia
organizmu wymagają dostępu do płynów ustrojowych, np.
krwi lub wymagają zastosowania kosztownej aparatury.
Brak jest rozwiązań umożliwiających poręczny pomiar bez
konieczności ingerencji w organizm ludzki.

potrzeba

Nasze rozwiązanie umożliwi aktualną ocenę i dostarczy
informacje dotyczące stanu nawodnienia organizmu.
Informacje te pozwalają na monitorowanie stanu
nawodnienia organizmu, zapobieganie zjawisku
odwodnienia, podjęcie wczesnej interwencji w celu jego
korekcji. Ponadto rozwiązanie dedykowane dla osób
uprawiających sport pozwoli na optymalizację
przygotowań treningowych, natomiast segmentowi
klientów oferujących instytucjonalną opiekę dla osób
starszych zapewni możliwość podniesienia standardów            
i redukcję kosztów związanych z ich utrzymaniem. 

rozwiązanie

elyteproject@gmail.com,
kjanikowska@gmail.com 

Karolina Janikowska

Prezes
Zarządu 

Dorota Janikowska

Członek
Zarządu 
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 Wspólnik - koordynator spraw
administracyjnych

 

BRUXPLAT SP. Z O.O.

Bruxplat projekt zakładający wykonanie
zestawu szyny i akcesoriów służący do
samodzielnego leczenia bruksizmu
nocnego. Projekt zakłada wykonanie
szyny twardej do samodzielnej adaptacji
w ustach pacjenta. Szyna będzie
indywidualizowana poprzez dobór
rozmiaru za pomocą aplikacji na smartfon
oraz wykorzystania tworzywo
fotoplastycznego. Tworzywo
fotoplastyczne - żywica będzie dołączony
do zestawu celem wprowadzania do szyny
co półrocznych zmian. Szyna zaopatrzona
będzie w urządzenie, które będzie
polimeryzować tworzywo.Szyna BruxPlat
będzie pełnowartościową twardą szyną
typu Michigan, którą lekarz będzie mógł
wykonać w gabinecie wg instrukcji               
w aplikacji. Będzie to też szyna do
długotrwałej terapii bruksizmu 2-3 lata.

zespół:

kontakt

drandrzejbozyk@gmail.com
+48 606 961 739

Rynek bruksizmu to szacunek w ilości osób (dotkniętych tą
dolegliwością): 6 mln (PL), 70 mln (EU), 50 mln (USA). Wydatki na
diagnostykę i leczenie bruksizmu są szacowane na poziomie 190 mln
USD w EU i 250 mln USD w USD na rok 2023. Bruksizm dotyczy 15%
populacji ludzkiej, w przedziale wiekowym 13-50 lat. Ostatnie analizy
rynkowe pokazują iż rynek leczenia bruksizmu sennego wzrośnie            
o 6,7% CAGR i osiągnie 638,22 mln USD do 2023 r., według raportu
Global Sleeping Bruxism Treatment Market Analysis opublikowanego
przez Market Research Future. Wzrost ten można przypisać
rosnącemu występowaniu chorób zębów, a co za tym idzie coraz
większej liczbie zabiegów dentystycznych w połączeniu z rosnącymi
funduszami i ubezpieczeniem zdrowotnym na całym świecie. Rynek
leczenia bruksizmu to diagnostyka i leczenie.

problem

skuteczniejsza metoda lecznicza  
oferta usług dot. ochrony zdrowia klientów 
podręczne narzędzie do opieki nad pacjentem (wygoda                 
i oszczędność czasu) 
wizerunek nowoczesnej firmy, otwartej na innowacyjne
rozwiązania 
innowacyjne urządzenie po przystępnych cenach 

Wygenerowane na rzecz placówek stomatologicznych wartości
dla klientów zawierają się w: 

Zastosowanie opisywanego rozwiązania pozwoli placówkom na
zdecydowanie szybszą i skuteczniejszą diagnostykę a także na
dywersyfikację zakresu usług. Spółka zakłada wytworzenie
kompatybilnej aplikacji mobilnej.

rozwiązanie

Wspólnik - opracowanie 
i modyfikacje modelu

biznesowego i medycznego,
kontakt z ekspertami, określenie

MVP, przeprowadzenie
weryfikacji rynkowej,

dotrzymanie terminów kamieni
milowych

 

Andrzej Bożyk

Jakub Jankowski 

Pracownik - kontakt z klientami,
kontakt z ekspertami, pozyskiwanie

partnerów biznesowych
 

Piotr Stachurski 

Pracownik - koordynacja prac 
w zakresie materiałoznawstwa

stomatologicznego 
 

Piotr Wiktor
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44100.PL SP. Z O.O

SPADDLES to treningowa łapka pływacka
z oprogramowaniem, uzbrojona                      
w precyzyjne sensory rejestrujące cały
trening w wymiarze szeregu danych
fizycznych. Oprogramowanie analizujące
dane z łapki dostarcza zawodnikom                
i trenerom profesjonalnych danych
pozwalających poprawić technikę                   
i podnieść efektywność treningu.

Kajetan Załuski

Founder

zespół:

Andrzej Pytlik

CEO

kontakt

O sukcesie w pływaniu decydują detale – technika, siła,
kadencja. Brak możliwości monitorowania treningu
pływackiego na takim poziomie, jak w innych dyscyplinach
generuje potrzebę stworzenia urządzenia, które pozwoli
mierzyć siłę i rejestrować niuanse techniki pływania na
każdym metrze pokonywanego dystansu. Te informacje
umożliwią dynamiczną poprawę jakości treningu                       
i osiąganych rezultatów. Innowacyjność łapki pływackiej
SPADDLES jest na poziomie światowym, potwierdza ją
patent uzyskany przez Kajetana Załuskiego.

potrzeba

SPADDLES oferuje nową jakość wsparcia treningu
pływackiego rozwijając standardowe łapki pływackie               
o rewolucyjną funkcjonalność. Po analizie danych                      
z czujników można przedstawić lub oszacować parametry
opisujące jakość treningu pływaka. Dane dotyczące ruchu
ręki, stylu i innych detali treningu. Te dane będą
prezentowane w formie liczbowej, jak też w formie
wykresów. Produkt będzie komunikował się ze stacją
bazową lub bezpośrednio z aplikacją mobilną
zainstalowaną na urządzeniu wyposażonym                               
w oprogramowanie. Korekta treningu przełoży się na
efekty w rywalizacji.

rozwiązanie

Krzysztof Biernacki 
+48 501 446 620 

Krzysztof Biernacki

Prezes
Zarządu
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TECH RESEARCH 
SP. Z O.O. 

Przedmiotem pomysłu biznesowego pt.
,,Działania inkubacyjne mające na celu stworzenie
innowacyjnej, w skali światowej,
wielopłaszczyznowej kamizelki ratunkowej dla
szeroko rozumianych sfer medycyny, rehabilitacji
i turystyki, w całości dostosowanej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Kamizelka ma być
przeznaczona przede wszystkim dla osób, które
mają problemy wynikające z braku pełnej
sprawności ruchowej i umysłowej, np.
korzystających z różnych zajęć terapeutycznych i
rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wody.

zespół:

kontakt

Głównym problemem na który odpowiada proponowane
rozwiązanie jest kwestia ogrzewania (utrzymania
określonej temperatury) w materiałach, które w danej
chwili nie mogą być podłączone do sieciowego źródła
zasilania. Biorąc powyższe pod uwagę chcemy wdrożyć na
rynek swój autorski pomysł oparty o wykorzystanie
dostępnych na rynku materiałów nanokompozytowych,
które zostaną wklejone lub wszyte (w zależności od
aplikacji) w specjalny materiał termiczny, a następnie
zostaną wykorzystane do produkcji wyrobów z aktywną
funkcją grzania. To niespotykana do tej pory innowacja,
zarówno w kraju, jak i na świecie.

problem

Pod kątem innowacji produktowej - proponowane
rozwiązanie zakładać ma zastosowanie
nanokompozytowych mat grzejnych które cechują się
istotnymi przewagami, wśród których można wyróżnić niski
pobór energii, pracę na niskich napięciach, elastyczność
oraz równomierny rozkład temperatury na powierzchni
mat.

Pod kątem innowacji procesowej - wytwarzanie kamizelek
ratunkowych w oparciu o technologię nanokompozytów
grzejnych wyróżnia się wytrzymałością.

rozwiązanie

slawomirwasielewski@wp.pl
+48 730 900 430

Paulina Wasielewska

Pomysłodawca,
Manager
Projektu

Sławomir Wasielewski 

Wdrożenie,
sprzedaż,

kontakty z B2B 
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NIEAMPUTUJ.PL 
SP. Z O.O

Aplikacja mobilna wspierająca Chorych         
z Zespołem Stopy Cukrzycowej.
NIEAMPUTUJ.PL to projekt medycznej
aplikacji mobilnej, która na podstawie
wykonanego smartfonem zdjęcia stopy         
z raną u chorego na cukrzycę, wstępnie
rozpoznawałaby oraz różnicowała
istniejące owrzodzenie na stopie,                   
a następnie proponowała wstępny plan
postępowania diagnostycznego                            
i terapeutycznego.

zespół:

Paweł Pietrzyński

Członek
Zarządu

kontakt

Wg danych MZ i NFZ „w Polsce przeprowadza się rocznie
ponad 4500 pierwszych amputacji powyżej kostki                     
u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej oraz
dziesiątki tysięcy mniejszych obszarowo amputacji, które
również powodują niepełnosprawność” (tzn., że co 2
godziny w Polsce amputuje się kończynę dolną z powodu
Zespołu Stopy Cukrzycowej). „Tymczasem wczesne
rozpoczęcie specjalistycznego leczenia zapobiega aż 75 –
90% przypadkom amputacji i zmniejsza liczbę
hospitalizacji.” Dodatkowym problemem chorych jest
ograniczona dostępność do specjalistycznych poradni.

problem

NIEAMPUTUJ.PL daje szansę na zmniejszenie ryzyka
amputacji kończyny dolnej u Chorego z Zespołem Stopy
Cukrzycowej, a także poprzez przedstawienie wstępnych
zaleceń dotyczących postępowania z raną zwiększa szansę
na szybsze wygojenie rany.
Innowacyjna aplikacja NIEAMPUTUJ.PL łączy rozwiązania
sztucznej inteligencji (AI) w zakresie rozpoznawania zdjęć  
 z dużym specjalistycznym doświadczeniem medycznym                  
w zakresie leczenia Chorych z Zespołem Stopy
Cukrzycowej.

rozwiązanie

Nieamputuj.pl Sp. z o.o. 
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 
poczta@nieamputuj.pl

www.nieamputuj.pl

Piotr Liszkowski

Członek
Zarządu
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VELOMIASTO  SP. Z O.O. 

ShareAI – aplikacja do obsługi
publicznych systemów pojazdów
współdzielonych.
Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów
w systemach działających w oparciu              
o ekonomię współdzielenia. To, co
wyróżnia produkt od istniejących, to
zastosowanie mechanizmów sztucznej
inteligencji oraz uczenia maszynowego,
co umożliwi optymalizację
rozmieszczenia floty z uwzględnieniem
pory dnia, pogody etc.

zespół:

kontakt

Coraz większe znaczenie ma obecnie doświadczenie
użytkownika: jego wygoda, dostępność pojazdów i tzw. user
experience. Lepiej zarządzany system mogący przewidywać
zapotrzebowanie na rowery w konkretnych miejscach sprawi,
że wzrośnie zaufanie użytkowników do systemów rowerów
publicznych, gdyż będą oni mieli niemal 100%, że rower
będzie na nich czekał tam, gdzie tego potrzebują. Dzięki temu
więcej użytkowników może zdecydować przesiąść się na
rower i być zadowolonym z usługi.

problem

Dzięki możliwości dzierżawy samej aplikacji miasto lub
firma może nabyć swoje rowery i rozbić opłatę za system
na np. 2 lata. 
Z pomocą modułu sztucznej inteligencji, aplikacja na
podstawie zachowań użytkowników nauczy się, które
punkty mają większe zapotrzebowanie na rowery i będzie
zarządzała ich ilością. Dane te będą przekazywane do ekipy
relokującej. System rowerów miejskich oparty na
przyjaznej aplikacji i dobrej infrastrukturze zachęca
znaczną część mieszkańców czy pracowników do przesiadki
na rower. 

rozwiązanie

kgromniak@gmail.com
+48 669 600 888

Krzysztof Gromniak 

Specjalista –
Sprzedaż

 i marketing
 

Magdalena
Gromniak-Shi 
Specjalista -
koordynator

projektu
 
 

Adam Jurkiewicz 

Specjalista -
Koordynator
projektu IT

Tyler Shi 

Specjalista -
Logistyka, kontakty

z dostawcami zza
granicy 
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dostęp do zawsze świeżego i ciepłego pieczywa
możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze dnia            
i nocy
możliwość zakupów w dni niehandlowe 
uniknięcie kolejek
możliwość zakupu różnego rodzaju ciepłych przekąsek
elastyczne podejście do dostaw 
zmniejszenie kosztów zaopatrywania sklepów
zminimalizowanie problemu marnowania żywności
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 

Zastosowanie naszej maszyny umożliwi rozwiązanie szeregu
problemów z jakim obecnie spotykają się konsumenci: 

MINDCONSTRUCTION SP. Z O.O. 

Chlebomat to autonomiczna maszyna
służąca do przygotowania i sprzedaży
pieczywa. Umożliwia zamówienie,
opłacenie i odebranie świeżo
upieczonego pieczywa o dowolnej porze,
24/7. 

zespół:

kontakt

problem

Maszyna będzie obsługiwała kilkanaście rodzajów
pieczywa. Wybrany towar zostanie przygotowany                    
w innowacyjnym piecu tunelowym, który będzie wykazywał
się niskim zużyciem energii i krótkim czasem
przygotowania. Dodatkowo przygotowywanie tylko                  
i wyłącznie pieczywa zamówionego przez klienta,
zminimalizuje problem marnowania żywności. Zamówienie
pieczywa będzie mogło się odbywać zdalnie poprzez
aplikację mobilną. Urządzenie charakteryzować będzie się
krótkim czasem przygotowania zamówienia, wysoką
niezawodnością i bezobsługowością. 

rozwiązanie

biuro@mindconstruction.pl 
+48 510 362 423 

Dominik Gucwa 
 

CEO

Bartosz Pogan
 

CTO

Rajmund Matusik 
 

Programista AI
 

Wojciech Pogan 
 

Prawnik
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AMP4 SP. Z O.O.

Gregory Radek

zespół:

Zintegrowany system pojazdów
elektrycznych (skutery i małe
czterokołowce, system wymiennych
baterii, stacje ładowania,
oprogramowanie zarządzające) dla
gastro-kurierów i kurierów miejskich.

kontakt

g.radek@dostava.pl
+48 736 863 745

Wysoki koszt dostaw w mieście (napęd EE to 70-80%
oszczędności w eksploatacji i zdecydowanie większa
niezawodność dzięki prostej budowie). Brak możliwości
dotarcia w zielone strefy. Duże natężenie ruchu
(jednoślady są znacznie sprawniejsze). System zarządzania
adresuje limitowany zasięg i wydłuża trwałość baterii. 

problem

Dostarczamy zasób o nazwie “dostawa” o nieograniczonym
zasięgu w mieście i dostępności limitowanej tylko ilością
kierowców. Zlecone dostawy są realizowane ekologicznie
(cicho, bezemisyjnie), docierają wszędzie i są wyraźnie
tańsze/zyskowniejsze. Produkujemy mało elektrośmieci
korzystając z najlepszych dostępnych baterii i systemu
zopytamalizowanego ładowania.

rozwiązanie
Michał Skowronek

 

Pomysłodawca,
inżynier

telekomunikacji
i specjalista IT

Specjalista od
sprzedaży 

i marketingu
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3PM TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Piotr Bubicz

CTO, Project
engineer

zespół:

 Michał Sztuk

CEO, Quality
and application

Engineer

Bite-Grip Workholding jest systemem
mocującym wykorzystywanym w obróbce
na maszynach sterowanych numerycznie.
Dzięki swojej zwartej i kompaktowej
budowie zapewnia doskonałą siłę
utwierdzenia, a w połączeniu                               
z bezkonkurencyjnym dostępem Do
przedmiotu obrabianego, jest idealną
odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby
rynku.

kontakt

Sztuk Michał
3pmtechnology@gmail.com
+48 533 493 590

Podczas produkcji elementów na obrabiarkach występują
różnego rodzaju problemy i ograniczenia. Większość z nich
związana jest z technologią wykonania oraz ograniczeniami
wynikającymi ze sposobu mocowania oraz dostępu do
obrabianego elementu. Wymienione problemy wymuszają
konieczność podziału procesu na operacje i dodatkowe
przemocowania. Zwiększenie liczby przemocowań jest            
w technologii wykonania zjawiskiem niepożądanym,
ponieważ generuje błędy ustawcze i błędy wykonania oraz
wydłuża czas obróbki.

problem

Jednym z głównych elementów jest Innowacyjna budowa
zacisku, w której oprócz standardowo stosowanej                   
w dostępnych na rynku imadłach siły zaciskowej
zastosowano rozwiązania  z  siłą dociskającą materiał do
podłoża. Kolejną innowacyjnością jest również możliwość
mocowania części o nieregularnych kształtach, podczas
gdy w imadłach można mocować jedynie części
prostopadłościenne, a w uchwytach trójszczękowych
powierzchnie walcowe. Dodatkową zaletą jest dostęp do
obrabianego materiału z pięciu stron, co w znaczącym
stopniu ułatwia pracę.

rozwiązanie

Paweł Kurowski

CSO, Specjalista
ds. outsourcingu

Paweł Zwolak-

CBDO,
Konstruktor R+D
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KORDO RECYCLING  SP. Z O.O. 

Projekt umożliwi wdrożenie                             
i demonstrację działającej nowatorskiej
instalacji do utylizacji za pomocą
mechanicznego recyklingu zużytych opon
samochodowych lub kordu stalowego. 

zespół:

kontakt

Co roku w Polsce jest przetwarzanych ponad 200
tysięcy ton opon, które są odpadem niebezpiecznym.
Nasza technologia umożliwia tańsze i efektywniejsze
przetwarzanie tego odpadu do formy poszukiwanych
surowców. 

problem

Jako jedyni na rynku oferujemy rozwiązanie techniczne              
o najniższym zużyciu energii dla procesu recyklingu
mechanicznego opon. Ponadto, technologia umożliwia jako
jedyna na rynku utylizację zardzewiałego lub niewłaściwie
oczyszczonego kordu stalowego do poziomu czystości
akceptowalnej przez odbiorców tego produktu. Projekt
bazuje na wstępnych testach laboratoryjnych opracowanej          
i opatentowanej technologii rozdziału opon przynależnej do
jednego z udziałowców i zarządzających Kordo Recycling.

rozwiązanie

grzybowk@gmail.com,
jdabski@gmail.com 

Krzysztof
Grzybowski

Janusz Dąbski
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