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Szanowni Pa(stwo,

w!imieniu Polskiej Federacji Szpitali oraz Stowarzyszenia M)odzi Mened*erowie Medycyny,  
jak równie* naszych Partnerów i!Patronów mamy przyjemno+, zaprezentowa, Pa(stwu I!edycj- 
raportu TOP DISRUPTORS IN HEALTHCARE. Raport stanowi wynik ponadpó)rocznych prac 
zespo)u ekspertów, którzy podj-li si- trudnego zadania – próby zebrania i!ustrukturyzowania 
wiedzy na temat ró*nych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w!Polsce.

O!tym, jak wa*na i!po*yteczna jest to praca, +wiadczy ogromne wsparcie udzielone twórcom 
raportu zarówno przez przedstawicieli strony publicznej, organizacji bran*owych, du*ych 
przedsi-biorców, jak i!przedstawicieli samych start-upów, którzy licznie odpowiedzieli na nasz. 
propozycj- zaprezentowania si- w!raporcie.

Raport jest inicjatyw. realizowan. pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, 
Narodowego Centrum Bada( i!Rozwoju, Agencji Bada( Medycznych, Polskiego Funduszu 
Rozwoju oraz pod patronatem kilkunastu innych organizacji rz.dowych i!pozarz.dowych.

Szczególne podzi-kowania kierujemy do partnerów komercyjnych b-d.cych czo)owymi 
podmiotami wspieraj.cymi +rodowisko innowacji w!sektorze medycznym i!wspó)pracuj.cymi  
ze start-upami, czyli do AstraZeneca Pharma Poland i!PZU Zdrowie (partnerzy g)ówni),  
oraz do Medicover Polska Sp. z!o.o. (partner wspieraj.cy), a!tak*e do wszystkich start-upów, 
które nawi.za)y wspó)prac- z!naszym zespo)em – bez Pa(stwa ten raport by nie powsta).!

Mamy nadziej-, *e raport pozwoli na zwi-kszenie wiedzy o!innowacyjnych rozwi.zaniach 
dost-pnych na rynku i pomo*e w!nawi.zaniu wspó)pracy pomi-dzy start-upami i!podmiotami 
leczniczymi, a!tak*e mi-dzy start-upami i!inwestorami.

      Zapraszamy do lektury!

O#RAPORCIE

Ligia Kornowska
dyrektor zarz.dzaj.ca 

Polskiej Federacji Szpitali,  

prezes M)odych Mened*erów Medycyny 

Wojciech Sierocki
wiceprezes 

M)odych Mened*erów Medycyny 

Piotr Najbuk
project manager 

M)odych Mened*erów Medycyny 
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POLSKA FEDERACJA  
SZPITALI

„Ochrona zdrowia jest motorem innowacji” to przes)anie z!43 &wiatowego Kongresu Szpitali 
zorganizowanego przez International Hospital Federation w!Muscat (Oman) w!listopadzie 2019 r. 
Nasz sektor gospodarki, a!szczególnie szpitalnictwo, mo*e pochwali, si- licznymi nowoczesnymi 
rozwi.zaniami, zarówno technicznymi, jak i!organizacyjnymi. To w)a+nie nauki medyczne 
i!nauki o!zdrowiu w!po).czeniu z!post-powymi technologiami oraz efektywnym zarz.dzaniem 
s. prawdziw. kopalni. innowacji w!obecnych czasach. Inspiracj. oraz lokomotyw. post-pu 
w!sektorze ochrony zdrowia s. projekty powszechnie znane jako start-upy, które w!formie 
spolszczonej mo*na okre+la, jako tzw. m)ode biznesy. W+ród m)odych biznesów znajduj. si- 
projekty z!dyscyplin typowo medycznych, ale przede wszystkim – projekty interdyscyplinarne, 
).cz.ce za pomoc. technik informatycznych rozwi.zania organizacyjne, zarz.dcze, 
technologiczne z!procedurami diagnostycznymi, leczniczymi czy prognostycznymi. 

Polska jest jednym z!liderów regionu Europy &rodkowej w!obszarze start-upów medycznych, 
co ma zwi.zek m.in. z!dynamicznym wzrostem gospodarczym, du*ym zapotrzebowaniem na 
nowe projekty, ambitnym i!dobrze wykszta)conym spo)ecze(stwem oraz owocn. wspó)prac. 
mi-dzynarodow.. Nasz kraj zawdzi-cza pozycj- lidera w!szczególno+ci imponuj.cej aktywno+ci 
ludzi, przewa*nie m)odych, których +mia)o mo*na nazwa, liderami innowacji oraz pionierami 
post-pu w!ochronie zdrowia. Ta w!sumie niewielka grupa, tworz.ca wspieraj.ce si- sieci 
networkingowe, tak*e przy wykorzystaniu nowoczesnych kana)ów komunikacji, nie do+,, *e sama 
realizuje projekty m)odego biznesu, to tak*e inicjuje, pomaga oraz promuje inne start-upy, tworz.c 
niejako ekosystem m)odego biznesu medycznego na skal- krajow. oraz mi-dzynarodow.. 

Mam zaszczyt zaprosi, Pa(stwa do lektury raportu o!polskich start-upach medycznych 
przygotowanego przez w)a+nie tak. grup- liderów skupionych wokó) zespo)u M)odych 
Mened*erów Medycyny (MMM) dzia)aj.cego przy Polskiej Federacji Szpitali (PFSz), któremu 
przewodniczy Ligia Kornowska. Zespó) ten zrzesza dynamicznych ludzi, którzy pomimo m)odego 
wieku posiadaj. zarówno kierunkowe wykszta)cenie (medycyna, zarz.dzanie, marketing, 
IT, prawo itd.), praktyczn. wiedz-, jak i!do+wiadczenie w!realizacji odwa*nych projektów 
spe)niaj.cych definicj- start-upu. Co najwa*niejsze, jest to grupa, której nie brakuje pomys)ów, 
odwagi i!motywacji, a!której obce jest poj-cie beznadziejno+ci, roszczeniowo+ci czy tzw. wypalenia 
zawodowego. Raport o!polskich start-upach medycznych powsta) z!inicjatywy liderów zespo)u 
MMM przy PFSz, w+ród których, obok przewodnicz.cej Ligii Kornowskiej, pragn- wymieni, 
Piotra Najbuka oraz Urszul- Szybowicz. Jest to najprawdopodobniej pierwsze tak kompleksowe 
i!obszerne opracowanie tematu. W!raporcie znajduje si- opis ponad 70 arcyciekawych m)odych 
biznesów medycznych, które przedstawiamy Pa(stwu w!celu informacyjnym, inwestycyjnym, 
networkingowym, marketingowym, popularyzacyjnym, edukacyjnym itd., zmierzaj.c do 
promocji i!wspierania polskich start-upów sektora ochrony zdrowia na forum krajowym 
i!mi-dzynadorowym. Ze swojej strony pragn- doda,, *e wspó)praca z!zespo)em MMM, 
a!szczególnie z!jego liderami, jest dla mnie powodem do osobistej satysfakcji. Patronat nad 
zespo)em MMM, którego udziela PFSz oraz ja osobi+cie, przynosi kolejne owoce, tym razem 
w!postaci niniejszego, rewelacyjnego raportu, do którego lektury mocno Pa(stwa zach-cam. 
Ciesz- si-, *e mog)em przyczyni, si- do powstania tej wa*nej dla ochrony zdrowia publikacji. 

   prof. Jaros)aw J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC
   prezes Polskiej Federacji Szpitali
   gubernator i!cz)onek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali i!Ochrony Zdrowia HOPE
   przewodnicz.cy Rady Naukowej „Mened*era Zdrowia”



3  | O!RAPORCIE 

AKADEMIA BIOMED PFR

Rynek start-upów medycznych jest jednym z!bardziej obiecuj.cych sektorów dla rozwoju polskiej 
my+li technologicznej. Naszym zasobem s. wysoko wykwalifikowane kadry, popyt na nowe 
technologie wynikaj.cy z!potrzeb starzej.cego si- spo)ecze(stwa oraz zastrzyk funduszy venture, 
który w)a+nie pojawia si- na rynku za spraw. spó)ki PFR Ventures. 

Jedn. z!barier rozwoju sektora, co jasno wynika z!raportu, jest niski wspó)czynnik korzystania 
z!zewn-trznego finansowania. Wi-kszo+, start-upów wci.* si-ga g)ównie po w)asne +rodki do 
rozwoju biznesu – zaledwie 24,3% respondentów badania skorzysta)o z!polskiego finansowania 
venture capital. Obrazuje to du*. przestrze( do dzia)ania dla krajowych funduszy VC i!prognozuje 
zwi-kszon. aktywno+, w!zakresie poszukiwania atrakcyjnych projektów.

G)ówn. zalet. podj-cia wspó)pracy z!do+wiadczonym inwestorem jest wi-kszy kapita) na starcie, 
który spó)ka mo*e uzyska,. Równie cennymi i!warto+ciowymi elementami takiej kooperacji s. 
doradztwo biznesowe i!mo*liwo+, skalowania, co w!konsekwencji przek)ada si- na szybsze 
zdobywanie przewagi nad konkurencj.. Warto przy tym zwróci, uwag- na dotychczasowe 
portfolio rozwa*anego funduszu, bo to pozwoli oceni, obszar wiedzy eksperckiej oraz spektrum 
kontaktów, które mo*e wnie+, ze sob. inwestor.

Jako Polski Fundusz Rozwoju chcemy mie, aktywny udzia) w!rozwoju tego sektora. Prócz 
wsparcia kapita)owego PFR Ventures, stawiamy na edukacj- start-upów i!zwi-kszenie wiedzy 
biznesowej.

W!2019 r. uruchomili+my pierwszy program edukacyjny dla spó)ek z!bran*y farmaceutycznej 
i!medycznej – Akademia BioMed PFR. Dzi-ki temu rozwin-li+my kompetencje biznesowe 
wybranych spó)ek, pomogli+my im nawi.za, bran*owe kontakty zarówno w!Polsce, jak i!w!Wielkiej 
Brytanii oraz po).czyli+my spó)ki z!potencjalnymi inwestorami. W!programie Mentorów PFR 
zaanga*owali+my dodatkowych ekspertów z!bran*y medycznej, którzy swoim do+wiadczeniem 
i!wiedz. pomagaj. start-upom w!dalszym rozwoju. Kolejne programy i!spotkania eksperckie dla 
bran*y b-d. si- pojawia, w!2020 r. w!ramach sta)ej oferty PFR. 

W!celu usprawnienia dost-pu do kapita)u PFR Ventures na bazie +rodków z!Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 planuje zainwestowa, w!fundusze VC prawie  
2,5 mld z). Te z!kolei przeznacz. te +rodki na finansowanie start-upów na ró*nych etapach 
wzrostu – od fazy zal.*kowej po ekspansj- zagraniczn.. W!2018 r. zosta)y podpisane pierwsze 
umowy z!funduszami, a!ju* w!I!kwartale 2019 r. te pieni.dze zacz-)y trafia, do start-upów. 
Innowacyjne spó)ki z!obszaru medycyny mog. liczy, na finansowanie pochodz.ce od 
zespo)ów, które zaanga*owa)y si- w!uruchamiany przez nas projekt Akademia BioMed PFR. 
S. to: Biomedin, Arkley Brinc, Montis Capital, Augere Venture i!Aper Ventures. W!zale*no+ci 
od funduszu kwota inwestycji mo*e wynie+, od 1 do 20 mln z). Spodziewamy si- zatem, *e 
w!przysz)ym roku udzia) zewn-trznego finansowania w!tzw. medtechu!wzro+nie. A!z!nim urosn. 
polskie spó)ki!

      Magda Gajownik-de Vries

      lider programu edukacyjnego, Akademia BioMed PFR 
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ASTRAZENECA PHARMA  
POLAND

AstraZeneca Pharma Poland: nasza wizja rozwoju start-upów medycznych

AstraZeneca to jedna z!najwi-kszych firm farmaceutycznych na +wiecie, która dostarcza nowoczesne leki 
na najpowa*niejsze choroby stanowi.ce wyzwanie dla wspó)czesnej medycyny. W!Polsce firma jest obecna 
od ponad 20 lat. 

AstraZeneca Pharma Poland – Narodowy Czempion i filar polskiego &rodowiska innowacji 

Nasza firma od pocz.tku istnienia nieustannie k)adzie du*y nacisk na rozwój. Kluczowe znaczenie 
ma dzia)alno+, badawczo-rozwojowa, poniewa* badania kliniczne s. istotnym filarem innowacyjno+ci 
AstraZeneca. W!2011 r. firma utworzy)a w!Warszawie globalne Centrum Operacyjne Bada( Klinicznych 
jako pierwsze w!tej cz-+ci Europy i!obecnie jedno z!sze+ciu na +wiecie. Jeste+my jednym z!kluczowych 
pomiotów w!Polsce wytwarzaj.cym warto+, dodan. w!obszarze biotechnologii – w!Polsce zatrudniamy 
aktualnie ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Post-p naukowy i!technologiczny naszej firmy nie by)by mo*liwy bez wspó)pracy ze +rodowiskami 
akademickimi, organizacjami po*ytku publicznego, stowarzyszeniami pacjentów, a!tak*e z!innowacyjnymi 
start-upami medycznymi. W)a+nie dlatego wsparli+my inicjatyw- stworzenia raportu i!w!dalszym ci.gu 
b-dziemy wspiera, polskie start-upy nie tylko w!ekspansji na rynku polskim, lecz tak*e za granic.. 

Uwa*amy, *e rozwój gospodarki opartej na wiedzy w!ramach sektora biotechnologicznego w!Polsce, 
obok wzmacniania wspó)pracy mi-dzy podmiotami komercyjnymi, mo*e by, przyspieszony poprzez 
stworzenie specjalnego organu koordynuj'cego b-d.cego podmiotem publicznym odpowiedzialnym za 
rozwój bran*y life sciences w!Polsce. Podmiot ten we wspó)pracy z!kluczowymi interesariuszami systemu 
powinien wypracowa, strategi- rozwoju bran*y life sciences, która naszym zdaniem powinna zawiera, 
w!szczególno+ci nast-puj.ce elementy: 

• promowanie jako&ciowego podej&cia do bada( naukowych – powinni+my stawia, na jako+,, nie ilo+, 
(czyli wi-cej warta jest jedna publikacja w!czasopi+mie z!IF 20 ni* 10 publikacji w!czasopismach z!IF 2);

• stworzenie wydzia)ów translational medicine – komórek specjalizuj.cych si- w!„konwersji” wa*nej 
publikacji naukowej w!projekt o!potencjalne komercyjnym (pomys) / produkt);

• zwi*kszenie kompetencji personelu dzia)ów transferu technologii – powinni je zasia, ludzie, którzy 
maj. certyfikaty europejskiej agencji transferu technologii i!mie, jasne cele ilo+ciowe;

• promowanie w#spo)ecze(stwie wzorców dotycz'cych innowacyjno&ci i#przedsi*biorczo&ci (role 
model) – strona publiczna powinna na wszystkich kluczowych konferencjach bran*owych wspiera, 
polskich czempionów, których nale*y rozumie, jako podmioty, które wytwarzaj. w!Polsce warto+, 
dodan. w!obszarze life sciences. Te podmioty i!stoj.cy za nimi wizjonerzy oraz do+wiadczenie powinny 
stanowi, motor akceleracji polskiej sceny start-upowej (podobnie jak mia)o to miejsce w!przypadku 
Adama Ma)ysza czy CD Project);

• stworzenie &rodowiska wsparcia dla start-upów – start-upowcy to zwykle naukowcy, którzy chc. 
pój+, za ciosem, ale cz-sto nie maj. w)a+ciwych kompetencji mened*erskich czy przygotowania 
biznesowego. Powinni mie, pul- mentorów lub wsparcie w!rekrutacji odpowiednich osób do rad 
nadzorczych ich spó)ek;

• stworzenie organizacji bran+owej life sciences – jej g)ównym zadaniem powinno by, wyszukiwanie 
potencjalnych partnerów strategicznych w+ród Big Pharma, firm technologicznych czy IT;

• wprowadzenie narz*dzi promuj'cych i#premiuj'cych firmy life sciences wytwarzaj.ce realn. warto+, 
dodan. w!Polsce, w!tym równie* przy wykorzystaniu mechanizmów dotycz.cych refundacji produktów 
leczniczych i!wyrobów medycznych.

W!AstraZeneca wierzymy, *e Polska mo*e zaj., wa*ne miejsce w!globalnym )a(cuchu warto+ci w!bran*y 
life sciences. Chcemy by, cz-+ci. tego sukcesu. Sukces Polski to sukces AstraZeneca. 

      Jarek Oleszczuk 
      prezes Zarz.du Astra Zeneca Pharma Poland
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PZU ZDROWIE

PZU Zdrowie – start-up, który znalaz) si* w czo)ówce polskich operatorów medycznych 

PZU Zdrowie to jedna z najszybciej rozwijaj'cych si* spó)ek medycznych w#Polsce. W#ci'gu 
ostatnich kilku lat z#firmy formatu start-upu do)'czy)a do grona liderów prywatnej opieki 
medycznej na rodzimym rynku. Aby zapewni, pacjentom szybki dost*p do us)ug oraz 
wysokie standardy obs)ugi, buduje nowoczesne centra medyczne oraz pozyskuje lokalnych 
&wiadczeniodawców o#wysokiej renomie. 

Obecnie PZU Zdrowie ma ponad 130 w)asnych i!2200 partnerskich placówek medycznych 
w!blisko 600 miastach w!Polsce. Dodatkowo wspó)pracuje z!kilkudziesi-cioma szpitalami 
i!ponad po)ow. aptek w!kraju. Zapewnia pomoc prawie 2000 lekarzy przesz)o 50 specjalizacji. 
Spó)ka dynamicznie powi-ksza swoj. sie,, buduj.c nowoczesne centra medyczne 
o!wielospecjalistycznym profilu. Tylko w!tym roku otworzy)a placówki w!Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Gda(sku, Wroc)awiu i!Radomiu. W!lutym 2020 r. otworzy kolejne centrum medyczne 
w!Warszawie, gdzie zaprezentuje innowacyjne rozwi.zania, w!tym tak*e polskich start-upów. 

Wspó)praca ze start-upami 

Dynamiczny rozwój sprawi), *e PZU Zdrowie ch-tnie podejmuje wspó)prac- ze start-upami 
+wiadcz.cymi rozwi.zania medyczne w!zakresie:
• wdra*ania us)ug odpowiadaj.cych na zmieniaj.ce si- potrzeby klientów indywidualnych oraz 
przedsi-biorstw, np. telemedycyna, 
• dotarcia do nowych segmentów rynku i!budowania relacji z!klientem,
• gotowych rozwi.za( dla diagnostyki i!prewencji,
• implementacji technologii z!rodziny sztucznej inteligencji u)atwiaj.cej prac- lekarzom – 
wywiady medyczne, analiza symptomów.

Nowoczesne narz*dzia 

PZU Zdrowie wykorzystuje ró*ne rozwi.zania technologiczne w!ramach wspó)pracy ze start- 
-upami. Jednym z!nich jest Symptom checker dostarczany przez polsk. firm- medyczno- 
-technologiczn. Infermedica. Narz-dzie pomaga pacjentom wybra, w)a+ciwego specjalist- 
na podstawie dolegliwo+ci. Dzi-ki odpowiedziom na pytania dotycz.ce objawów system 
szacuje prawdopodobie(stwo jednostek chorobowych, dzi-ki czemu kieruje u*ytkownika 
do odpowiedniego lekarza i!skraca czas postawienia trafnej diagnozy. Symptom checker 
to rozwi.zanie przygotowane specjalnie dla PZU Zdrowie, które wspomaga prac- infolinii 
medycznej i!jest dost-pne dla pacjentów na portalu MojePZU. Swoje zastosowanie znalaz)o 
tak*e w!niedawno uruchomionej przez PZU Zdrowie Wirtualnej Przychodni, która umo*liwia 
przej+cie pe)nego procesu medycznego bez wychodzenia z!domu (kupno wizyty telemedycznej 
u!wskazanego lekarza, odebranie zlece( i/lub e-recepty oraz z)o*enie dyspozycji zamówienia 
leków do pó0niejszego odbioru w!dogodnie zlokalizowanej aptece). W!przysz)o+ci operator 
planuje rozbudowa, funkcjonalno+, Symptom checker o!mo*liwo+, zdalnego przesy)ania 
wyników z!jednoczesnym zapisaniem si- na wizyt- oraz rekomendacj. co do konieczno+ci 
przeprowadzenia bada( laboratoryjnych przed konsultacj. u!specjalisty. 

Wizj. PZU Zdrowie jest wyznaczanie standardów opieki zdrowotnej. Chcemy, aby nasze us)ugi 
odpowiada)y na potrzeby pacjentów, dlatego ca)y czas +ledzimy innowacyjne rozwi.zania. 
Z!najbardziej zaawansowanymi start-upami prowadzimy pilota*e lub wdra*amy ich pomys)y.  
Moj. ambicj. jest nawi.za, wspó)prac- z!licznymi przedsi-biorstwami i!wspólnie odmienia, 
rynek opieki zdrowotnej w!Polsce – powiedzia)a Julita Czy*ewska, Prezes PZU Zdrowie.
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PROF. MACIEJ BANACH

Wszyscy zdajemy sobie spraw-, jak trudnym przedsi-wzi-ciem jest budowanie od podstaw 
w)asnego biznesu. Tym bardziej nale*y docenia, polskie start-upy, które w!ostatnich latach 
licznie pojawi)y si- na naszym rynku medycznym. Na +wiecie nie brakuje przyk)adów, gdzie 
szeroko rozumiana opieka medyczna wspierana jest najnowocze+niejszymi rozwi.zaniami, 
daj.c realne szanse na coraz lepsz. opiek- nad pacjentem. Niestety w!Polsce jest wci.* wiele 
do zrobienia, zbyt cz-sto mówimy o!innowacjach, wci.* za ma)o innowacji jest dost-pnych na 
rynku, by docelowo lepiej diagnozowa, i!leczy, naszych pacjentów czy te* skuteczniej zarz.dza, 
jednostkami systemu ochrony zdrowia. 

Do prawid)owego funkcjonowania start-upów medycznych niezb-dna jest optymalna i!skuteczna 
wspó)praca z!rynkiem medycznym – rozumianym jako instytucje rz.dowe, personel medyczny, 
+rodowisko biznesu, oraz – co najwa*niejsze – pacjenci. Aby nawi.za, tak. wspó)prac-, 
niezb-dne jest rzetelne 0ród)o wiedzy na temat funkcjonuj.cych na polskim rynku start-upów 
medycznych i!innowacyjnych rozwi.za(, które proponuj.. Odpowiedzi. jest niniejszy raport, 
stanowi.cy rzetelne kompendium wiedzy. To w)a+nie taki raport mo*e skutecznie wspomóc 
marketing proponowanych dzia)a( innowacyjnych, to w)a+nie Polska Federacja Szpitali i!Think-
Tank „Innowacje dla Zdrowia”, instytucje, które mam przyjemno+, reprezentowa,, mog. realnie 
przyspieszy, wprowadzenie innowacji medycznych w!Polsce, a!niniejsze podsumowanie to 
pierwszy wa*ny krok, by skutecznie to zrealizowa,. 

Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia” to wielowymiarowy o+rodek analityczny, który zrzesza 
6 czo)owych polskich instytutów naukowo-badawczych, a!tak*e prawie 50 mened*erów, 
przedsi-biorców reprezentuj.cych najwi-ksze firmy medyczne i!farmaceutyczne, wydawnictwa 
oraz kancelarie prawne dzia)aj.ce na polskim rynku ochrony zdrowia. Powo)a)em go do *ycia, 
wiedz.c, *e tylko po).czenie specjalistycznej wiedzy +rodowisk naukowych z!do+wiadczeniami 
przedsi-biorców mo*e sta, si- motorem dzia)a( maj.cych na celu wdra*anie innowacyjnych 
technologii w!systemie ochrony zdrowia w!Polsce. Dzisiaj nie mam w.tpliwo+ci, *e by) to 
w)a+ciwy krok, ale zdaj- sobie równie* spraw-, jak du*o jest jeszcze do zrobienia, by dorówna, 
najbardziej innowacyjnym krajom +wiata wed)ug ostatniego raportu Global Innovation Index 
2019, takim jak Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja czy Izrael.

Jako think tank oferujemy wi-c nie tylko mo*liwo+ci tworzenia wspólnych start-upów, 
projektowania nowych bada( i!pozyskiwania +rodków na innowacje, ale tak*e sie, kontaktów 
pomocn. w!znalezieniu zaufanych partnerów biznesowych, jak*e wa*n. dla wchodz.cych na rynek 
przedsi-biorstw. W!rynku polskich start-upów tkwi ogromny, trudny do oszacowania potencja), 
dlatego nie mam w.tpliwo+ci, *e musimy wspiera, tak wa*ne inicjatywy, jak niniejszy raport. 

Pami-tajmy, *e ).czy nas jeden wspólny cel – zdrowie pacjentów.

      prof. dr hab. Maciej Banach 
      dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
      prezes Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”
      cz)onek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali 
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Punktem wyj+cia do prac nad raportem by)o prze+wiad-
czenie wynikaj.ce z! do+wiadcze( autorów oraz innych 
ekspertów bran*owych o!istnieniu du*ej luki informacyjnej 
w!obszarze innowacji w!ochronie zdrowia, w!szczególno-
+ci na linii start-upy – start-upy oraz start-upy – potencjal-
ni inwestorzy lub klienci. Luka ta powoduje, *e pozyskanie 
odpowiedzi na tak podstawowe pytania, jak:
• jakie s. nowe interesuj.ce rozwi.zania w! sektorze 

medycznym i!jaki jest ich poziom zaawansowania, 
• kto i!w!jaki sposób mo*e skorzysta, z!tych rozwi.za(,
• jaki jest poziom dojrza)o+ci start-upów,
• jakie s. potrzeby start-upów i!wyzwania przed nimi 

stoj.ce,
• jak dany start-up wypada na tle innych inicjatyw,
jest niezwykle trudne i!czasoch)onne. Mamy nadziej-, *e 
raport wpisze si- równie* w!trendy widoczne w!„+wiecie 
po Theranosie1”, zgodnie z!którymi inwestorzy i!partnerzy 
biznesowi start-upów oczekuj. wi-kszej liczby rzetelnych 
informacji przed podj-ciem wspó)pracy.

Celem raportu jest wspieranie ekosystemu innowa-
cji w!ochronie zdrowia, w!tym nawi.zywanie efektywnej 
wspó)pracy mi-dzy start-upami a!innymi podmiotami. 
S)u*y, temu ma identyfikacja najbardziej obiecuj.-
cych start-upów na polskim rynku ochrony zdrowia, 
uzyskanie kluczowych informacji o! tych podmiotach 
i!przedstawienie tych informacji w!ustrukturyzowany, 
spójny sposób potencjalnym odbiorcom, do których 
w!szczególno+ci nale*.:
• potencjalni inwestorzy, instytucje otoczenia biznesu,
• podmioty wykonuj.ce dzia)alno+, lecznicz. lub pod-

mioty z bran*y farmaceutycznej zainteresowane 
wdro *eniem rozwi.za( oferowanych przez start-upy,

• osoby wykonuj.ce zawody medyczne,
• przedstawiciele strony publicznej zainteresowani 

wspieraniem rozwoju innowacji w!zdrowiu, jak rów-
nie* wdra*aniem innowacji w! praktyce klinicznej 
oraz w!organizacji udzielania +wiadcze(,

• konsumenci/pacjenci.

1 Theranos to start-up z!Doliny Krzemowej, który w!szczytowym okresie w!2014 r. 
by) wyceniany na 9 mld USD, a!który zako(czy) dzia)alno+, w!2018 r. w!zwi.zku 
z! licznymi nadu*yciami i! wprowadzeniem w! b).d inwestorów regulatora 
rynku i! opinii publicznej. Upadek spó)ki doprowadzi) do licznych dyskusji 
na temat dobrych praktyk w! zakresie inwestycji w! nowe przedsi-wzi-cia 
w!obszarze life sciences, z!naciskiem na dost-p do informacji i!odpowiedniej 
analizy informacji, por.: Hu C, Ramsey L. The rise and fall of Theranos, the 
blood-testing startup that went from a!rising star in Silicon Valley to facing 
fraud charges (ang.). businessinsider.com, 8.09.2008 [dost-p 16.12.2019].

DLACZEGO POWSTA$ TOP DISRUPTORS 
IN HEALTHCARE 
- PRZEGL!D START"UPÓW MEDYCZNYCH W#POLSCE

Metodyka prac nad raportem

Jakie start-upy prezentujemy w!raporcie

Poj-cie start-upu jest nieostre. Przyj-li+my zatem, 
*e za start-up b-dziemy uznawa, te inicjatywy, których 
przedstawiciele sami uznaj. si- za start-up. Do grona 
potencjalnych top innovators in healthcare opisanych 
w!ramach raportu zaliczyli+my te start-upy, które pla-
nuj. oferowanie lub oferuj.:

• us)ugi skierowane do podmiotów wykonuj.cych 
dzia)alno+, lecznicz.,

• us)ugi wspieraj.ce procesy medyczne lub admini-
stracyjne, a! które to procesy wspieraj. udzielanie 
+wiadcze(,

• us)ugi skierowane do pacjentów zwi.zane z!dzia)al-
no+ci. lecznicz.,

• us)ugi dla firm farmaceutycznych i! B+R zwi.zane 
z!procesami regulowanymi przepisami prawa farma-
ceutycznego lub medycznego albo procesami B+R.

Ankieta

Raport zosta) stworzony na podstawie informacji 
zebranych za pomoc. wystandaryzowanego narz-dzia 
ankietowego wypracowanego przy wspó)pracy z!eks-
pertami bran*owymi. Zestaw pyta( do ankiety opra-
cowano w! taki sposób, aby mo*na by)o zgromadzi, 
najbardziej istotne informacje o!start-upach bior.cych 
udzia) w!raporcie, dotycz.ce tworzonego rozwi.zania, 
potrzeb, problemów, zespo)u, finansowania itp. 

W!ankiecie wydzielono nast-puj.ce sekcje:

• informacje ogólne dotycz'ce start-upu – dane tele-
adresowe, forma prawna i!stopie( dojrza)o+ci, pod-
stawowe informacje o!rozwi.zaniu i!za)o*ycielach,

• informacje o#rozwi'zaniu – to kluczowa sekcja za-
wieraj.ca pytania o! szczegó)owy opis rozwi.zania, 
o!to, czy to rozwi.zanie wymaga certyfikacji CE jako 
wyrób medyczny, jak równie* o!pozycj- konkurencyj-
n. start-upu na rynku,

• finanse – w!tej sekcji pytali+my o!0ród)a finansowa-
nia start-upu, oczekiwania co do pozyskania finan-
sowania, jak równie* o!podstawowe dane finansowe 
pozwalaj.ce z!jednej strony na kierunkowe ustalenie 
stopnia dojrza)o+ci prowadzonego biznesu, z!drugiej 
– mo*liw. wycen- start-upu, 



8 O!RAPORCIE |   

• ekspansja zagraniczna – do+wiadczenia, zw)asz-
cza z!bran*y medycznej, wskazuj., *e polski rynek 
mo*e by, zbyt ma)y, a! elementem niezb-dnym do 
osi.gni-cia sukcesu i! wyskalowania dzia)alno+ci 
jest ekspansja zagraniczna, dlatego w!tej sekcji za-
pytali+my o!planowane i!realizowane kierunki takiej 
ekspansji.

Gromadzenie i!obróbka danych

Autorzy na podstawie ogólnie dost-pnych 0róde) oraz 
informacji udost-pnionych przez niektórych partnerów 
raportu, a tak*e na podstawie zg)osze( samych start-
-upów przygotowali list- ok. 300 polskich podmiotów. 
Nast-pnie zespó) redakcyjny podj.) prób- kontaktu 
ze start-upami w!celu wst-pnej weryfikacji profilu ich 
dzia)alno+ci, a!na koniec – po ustaleniu profilu dzia)al-
no+ci – prób- zaproszenia start-upów do wspó)pracy. 

Przedstawiciele zainteresowanych start-upów otrzy-
mali link do narz-dzia ankietowego i!nast-pnie samo-
dzielnie wype)niali ankiet-. W.tpliwo+ci przy wype)nianiu 
ankiety by)y wyja+niane na bie*.co poprzez bezpo+red-
ni kontakt zespo)u redakcyjnego z! przedstawicielami  
start-upu. 

Zbieranie danych w!ramach ankiet odbywa)o si- mi--
dzy wrze+niem a!grudniem 2019 r., przy czym 90% an-
kiet zosta)o wype)nionych mi-dzy 1 listopada a!16 grud-
nia 2019 r. W!dalszej kolejno+ci wyniki ankiet zosta)y 
poddane przez zespó) redakcyjny ocenie i!uzupe)nieniu 
(w!porozumieniu z!przedstawicielami start-upów) pod 
k.tem:

• kompletno+ci, 

• zrozumia)o+ci u*ytych twierdze(, 

• ortograficznym i!stylistycznym.

Zastrze"enie
Zespó) redakcyjny nie dokonywa) analizy mery-

torycznej danych przedstawionych przez start-upy, 
w!szczególno+ci nie weryfikowa) danych z!danymi do-
st-pnymi publicznie, w!tym w!rejestrach publicznych, 
jak równie* nie weryfikowa) twierdze(, których wery-
fikacja wymaga)aby wiedzy eksperckiej np. w!zakresie 
zasadno+ci uzyskania certyfikacji CE lub otoczenia 
konkurencyjnego czy potencjalnych odbiorców. 

Raport w!liczbach
• ok. 300 – liczba zidentyfikowanych start-upów, 

z!którymi cz)onkowie zespo)u redakcyjnego podj-li 
prób- kontaktu,

• ok. 180 – liczba dni pracy nad raportem,
• 8 – liczba cz)onków zespo)u redakcyjnego (autorów),
• 74 – liczba start-upów, które wype)ni)y ankiet- i!zna-

laz)y si- w!raporcie, 
• 4 – liczba patronatów przedstawicieli strony publicznej,
• 3 – liczba partnerów komercyjnych – liderów wspó)-

pracy ze start-upami w!Polsce,
• 27 – liczba pozosta)ych patronatów. 

Wybrane statystyki na podstawie wyników 
uzyskanych z#ankiet 

spó)ka z!ograniczon. odpowiedzialno+ci. 

spó)ka akcyjna

spó)ka cywilna

jednoosobowa dzia)alno+, gospodarcza

spó)ka jawna

nieformalna grupa robocza

w!ramach akceleratora

78,4%

12,2%

Forma prawna start-upu

Zdecydowana wi-kszo+, start-upów bior.cych udzia) 
w!ankiecie, bo a* 78,4%, dzia)a w!charakterze spó)ki 
z!ograniczon. odpowiedzialno+ci., 12,2% to spó)ki ak-
cyjne, 4,1% dzia)alno+ci to nieformalne grupy robocze, 
nast-pnie 1,4% dzia)a w! formie spó)ki cywilnej, 1,4% 
w!formie spó)ki jawnej, 1,4% jako jednoosobowa dzia-
)alno+, gospodarcza i!1,4% w!ramach akceleratora.

DLACZEGO POWSTA$ TOP DISRUPTORS 
IN HEALTHCARE 
- PRZEGL!D START"UPÓW MEDYCZNYCH W#POLSCE

1,4%
1,4%
1,4%

4,1%
1,4%
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Obszary dzia)ania start-upu

Wykres u do)u strony pokazuje obszary dzia)ania 
start-upów – respondenci mogli wybra, kilka ró*nych 
obszarów, które ich zdaniem najlepiej charakteryzuj. 
dzia)alno+, firmy. Zdecydowanie najwi-cej start-upów, 
bo a* 45,9%, posiada rozwi.zania telemedyczne. Tele-
medycyna to bardzo pojemne poj-cie, które mo*e obej-
mowa, wykorzystywanie wyrobów medycznych i!prawie 
zawsze wi.*e si- z!przetwarzaniem danych medycz-
nych, dlatego nie dziwi równie* wysoki udzia) wyrobów 
medycznych – 35,1%, i!danych medycznych – 40,5%. 
Warto zwróci, uwag-, *e obecnie wiele start-upów zaj-
muje si- sztuczn. inteligencj. (29,7%), co dodatkowo 
wyja+nia znaczny udzia) obszaru danych medycznych 
w! odpowiedziach respondentów – dost-p do danych 
medycznych jest niezb-dny na etapie rozwoju i!walida-
cji algorytmów, jak równie* stosowania ich w!praktyce. 
Zaskakuj.ce jest to, *e mimo du*ego udzia)u danych 
medycznych w!odpowiedziach start-upów, *aden z!re-
spondentów nie zajmuje si- technologi. blockchain, 
która obecnie znajduje szerokie zastosowanie w!innych 
sektorach gospodarki, gdzie wa*ne jest zapewnienie 
rozliczalno+ci i!niezaprzeczalno+ci danych. 

Rozwi'zania innowacyjne a#certyfikat CE

Zarówno aplikacje, jak i!urz.dzenia tworzone przez 
start-upy w!zale*no+ci od ich funkcjonalno+ci mog. zo-

telemedycyna – 34 start-upy
dane medyczne – 30 start-upów
medical devices – 26 start-upów

AI/machine learning – 22 start-upy
platforma internetowa – 18 start-upów

rehabilitacja – 15 start-upów
udzielanie +wiadcze( zdrowotnych – 14 start-upów

edukacja – 14 start-upów
pharma/suplementy diety – 13 start-upów

tool IT – 12 start-upów
biotechnologia – 11 start-upów

badania laboratoryjne – 9 start-upów
AR/VR – 5 start-upów
robotyka – 4 start-upy

wearables – 3 start-upy
medycyna estetyczna/kosmetyki – 2 start-upy

inne – 20 start-upów

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
    Liczba start-upów

45,9%
40,5%

35,1%
29,7%

24,3%
20,3%

18,9%
18,9%

16,2%
17,6%

12,2%
14,9%

6,8%
5,4%

4,1%
2,7%

26,6%

Aktualny etap rozwoju start-upu

28,4%

16,2%

17,6%

37,8%

PoC – proof of concept

MVP – minimum viable product

Etap komercjalizacji

Growth – ekspansja

Ponad 1/3 respondentów, bo a* 37,8%, jest na eta-
pie ekspansji – s. to stabilne start-upy, które pracuj. 
obecnie nad pozyskaniem kolejnych klientów i! dal-
szym rozwojem produktu. Na przeciwleg)ym biegunie, 
czyli na etapie PoC, tj. stworzenia produktu, który nie 
spe)nia jeszcze podstawowych wymaga( klientów, jest 
16,2% start-upów. Firm troch- bardziej zaawansowa-
nych, posiadaj.cych gotowy produkt, jest 28,4%, nato-
miast tych na etapie komercjalizacji – 17,6%.
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33,8%

27%

39,2%

Posiadam wymagany certyfikat CE
Nie posiadam jeszcze wymaganego certyfikatu CE
Mój produkt nie wymaga certyfikacji CE

sta, uznane za wyroby medyczne i!przed wprowadze-
niem do obrotu spe)ni, wymogi wynikaj.ce z!przepisów 
prawa, czego potwierdzeniem jest posiadanie certyfika-
tu CE, dlatego te* uzyskanie tego certyfikatu jest cz-sto 
wa*nym kamieniem milowym w!rozwoju produktu. 

Mniej wi-cej 1/3 start-upów bior.cych udzia) w!ankie-
cie posiada certyfikat CE dla swojego rozwi.zania, 27% 
rozwi.za( nie posiada jeszcze certyfikacji CE, mimo *e 
mo*e by, wymagany, a!39,2% deklaruje, *e certyfikacja 
nie jest wymagana. Dane te mog. +wiadczy, o!wysokim 
poziomie dojrza)o+ci produktów start-upów. 

Opracowany model biznesowy

93,2%

Mamy opracowany model biznesowy
Nie mamy opracowanego modelu biznesowego

Zdecydowana wi-kszo+, start-upów, bo a* 93,2%, 
deklaruje, *e ma opracowany model biznesowy dla swo-
jego rozwi.zania. Ta odpowied0 staje si- jeszcze bardziej 
interesuj.ca, je+li zestawimy j. ze statystykami dotycz.-
cymi etapów rozwoju start-upów – prawie po)owa z!nich 
jeszcze nie wesz)a w!etap komercjalizacji produktu.

Poziom finansowania

Pr
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boostrapping – 12 start-upów (17,6%)
poni*ej 500 tys. z) – 5 start-upów (7,4%)
500 tys. – 1 mln z) – 10 start-upów (14,7%)
1–2 mln z) – 13 start-upów (19,1%)
2–5 mln z) – 12 start-upów (17,6%)
5–10 mln z) – 8 start-upów (11,7%)
10–20 mln z) – 5 start-upów (7,4%)
powy*ej 20 mln z) – 3 start-upy (4,5%)

Z!74 start-upów 68 wskaza)o jednoznacznie poziom 
swojego finansowania i! to ta liczba zosta)a uwzgl-d-
niona jako 100% na powy*szym wykresie. 

Poziom finansowania start-upu opieraj.cy si- na 
zbieraniu funduszy w)asnych i!rygorystycznym podej+ciu 
do kosztów oraz zarz.dzania p)ynno+ci. cechuje 17,6% 
respondentów. Ponad po)owa start-upów ma fundusze 
do 2 mln z), w! tym 7,4% do 500 tys. z), 14,7% mi-dzy  
500 tys. a!1 mln z), a!19,1% mi-dzy 1 mln a!2 mln z). 
Nieco ponad 1/4 respondentów okre+la swój poziom fi-
nansowania na 2–10 mln z). Ponad 10% cieszy si- finan-
sowaniem na poziomie powy*ej 10 mln z).

Cieszy fakt, *e a* 16 firm spo+ród naszych respon-
dentów mo*e pochwali, si- finansowaniem powy*ej  
5 mln z), a!ponad 60% finansowaniem powy*ej 1 mln z) 
– istotne kwoty finansowania koresponduj. z!du*ym po-
ziomem dojrza)o+ci start-upów oraz daj. szans- na kon-
kurowanie na rynkach mi-dzynarodowych. &wiadcz. te* 

DLACZEGO POWSTA$ TOP DISRUPTORS 
IN HEALTHCARE 
- PRZEGL!D START"UPÓW MEDYCZNYCH W#POLSCE

6,8%
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o!kapita)och)onno+ci start-upów medycznych – aby wpro-
wadzi, produkt na rynek, potrzebne s. znaczne +rodki na 
rozwój produktu, certyfikacj- i!niezb-dne badania. 

.ród)a finansowania
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finansowanie ze +rodków publicznych – 42 start-upy (56,8%)
prywatni inwestorzy/business angels – 31 start-upów (41,9%)

inne – 9 start-upów (12,2%)

bootstrapping – 23 start-upy (31,2%)
wzrost organiczny – 22 start-upy (29,7%)
VC krajowe – 18 start-upów (24,3%)
VC zagraniczne – 9 start-upów (12,2%)
crowdfunding – 2 start-upy (2,7%)
IPO (gie)da) – 0
ICO (kryptowaluty) – 0

Na polskim rynku niew.tpliwie króluje finansowa-
nie publiczne, z!którego korzysta 56,8% respondentów. 
Stosunkowo aktywni w!sferze start-upów medycznych 
s. równie* anio)owie biznesu, z!których wsparcia ko-
rzysta 41,9% ankietowanych firm. Mo*e to by, spowo-
dowane percepcj. mo*liwego du*ego wp)ywu na wa*ne 
spo)ecznie i!globalnie kwestie, które adresuj. badane  
start-upy (impact investing). Prawie 1/3 start-upów 
finansuje si- sama – reinwestuj.c zyski, co mo*e by, 
oznak. znakomitej kondycji finansowej tych przedsi--
biorstw lub przeciwnie: niskiej skalowalno+ci biznesu 
czy niedost-pno+ci innych 0róde) finansowania. W!po-
równaniu z!innymi bran*ami, stosunkowo niewiele firm 
finansuje si- ze +rodków w)asnych (bootstrapping) 
– takie finansowanie zadeklarowa)o jedynie 31,2% re-
spondentów. Mo*e to by, spowodowane wi-kszymi po-
trzebami kapita)owymi start-upów medycznych, które 
cz-sto przekraczaj. mo*liwo+ci finansowe founderów. 
Nieustannie dziwi niski poziom finansowania dostar-
czanego przez krajowe fundusze VC – posiadaniem 

takiego inwestora mo*e si- pochwali, jedynie ok. 1/4 
start-upów. Nie ma *adnego start-upu, który korzysta)-
by z!finansowania zebranego w!postaci IPO. 

Poszukiwanie finansowania

83,8%

16,2%

Poszukuj- finansowania
Nie poszukuj- finansowania

Zdecydowana wi-kszo+, start-upów, bo 83,8%, poszu-
kuje dodatkowych 0róde) finansowania. Kwoty te oscyluj. 
od 500 tys. z) do 40 mln z).

Powtarzalny przychód ze sprzeda+y

56,8%

43,2%

Generuj- powtarzalny przychód ze sprzeda*y
Nie generuj- powtarzalnego przychodu ze sprzeda*y

Spo+ród respondentów 43,2% generuje powtarzal-
ny przychód ze sprzeda*y, co mniej wi-cej odpowiada 
liczbie start-upów, które s. na etapie komercjalizacji 
b.d0 dalszego wzrostu (55,4%).
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Obecno&, za granic'
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nie jeste+my obecni komercyjnie – 45 start-upów (60,8%)
podpisane listy intencyjne – 15 start-upów (20,3%)
podpisane umowy komercyjne – 11 start-upów (14,9%)
zarejestrowany przychód z!rynków zagranicznych – 16 start-upów 
(21,6%)
inne – 4 start-upy (5,4%)

W!tym pytaniu ankietowani mogli wybra, wi-cej ni* 
jedn. odpowied0. 

Wi-kszo+, start-upów znajduj.cych si- w! ankiecie 
deklaruje zainteresowanie ekspansj. na rynki zagra-
niczne oraz podejmuje w! tym kierunku aktywne dzia-
)ania. Polski rynek mo*e nie by, wystarczaj.cy dla 
start-upów medycznych i!– jak pokazuj. wyniki badania 
– polskie start-upy zdaj. sobie z!tego spraw-. Obecnie 
jednak a* 60,8% respondentów nie jest obecna komer-
cyjnie na rynkach poza Polsk.. Cieszy fakt, *e zareje-
strowany przychód ze sprzeda*y na rynkach zagranicz-
nych posiada ju* nieco ponad 1/5 start-upów. Spo+ród 
organizacji 20,3% ma podpisane listy intencyjne z!part-
nerami zagranicznymi, a!14,9% podpisane umowy ko-
mercyjne.

DLACZEGO POWSTA$ TOP DISRUPTORS 
IN HEALTHCARE 
- PRZEGL!D START"UPÓW MEDYCZNYCH W#POLSCE
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PRZEGL!D INNOWACYJNYCH
 START"UPÓW MEDYCZNYCH 

W POLSCE
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INFORMACJE OGÓLNE 
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Pharma/suplementy diety, medical devices, AI/machine learning, dane medyczne, tool IT – samodzielna 
aplikacja IT

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Aplikacje mobilne dla lekarzy wspieraj.ce proces diagnostyczny i!terapeutyczny, na przyk)ad ThromBOX 
(prewencja udaru w!migotaniu przedsionków), CRCbox (rak jelita grubego), SMbox (po+wi-cone stwardnieniu 
rozsianemu), REUbox (dla reumatologii).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta z!produktu)?

Klient: firmy farmaceutyczne i!sprz-towe. U*ytkownik: lekarz, piel-gniarka, przedstawiciel medyczny.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Aplikacje s. realnie przydatne lekarzom, konstruowane wed)ug ich potrzeb. Jednocze+nie s. proste 
w!obs)udze, a!wiedza w!nich zawarta jest usystematyzowana, pozwala odnale0, potrzebn. informacj- szybko, 
b-d.c w!gabinecie czy przy )ó*ku pacjenta.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Produkt kupuj. firmy. Licencja roczna lub dwuletnia. W!ramach licencji firma ma mo*liwo+, prezentowania 
swoich produktów w!aplikacji. Dotyczy to tak*e leków na recept-, gdy* dost-p do aplikacji jest zamkni-ty tylko 
dla lekarzy. Ko(cowym u*ytkownikiem jest lekarz.

3CLICKS | www.get3clicks.com

3CLICKS SP. Z#O.O.

www.get3clicks.com
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba aktywnych u*ytkowników, liczba sponsorów, przychód.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Prezentacja oferty na konferencjach w!Afryce i!UAE. Spotkania z!klientami z!tych krajów oraz z!Niemiec. 
Internacjonalizacja równie* poprzez przeszczepianie rozwi.za( w!ramach jednej firmy (sponsora) z!polskiego 
rynku na inne rynki.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne.
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ACELLMED SP. Z#O.O.

www.acellmed.pl

INFORMACJE OGÓLNE 
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept), czyli wersja produktu, 
która pokazuje jego wykonalno+,. Nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów. 

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Pharma/suplementy diety, badania laboratoryjne, biotechnologia, edukacja, medycyna spersonalizowana dla 
pacjentów onkologicznych, testowanie leków onkologicznych (testy kardiotoksyczno+ci i!neurotoksyczno+ci) 
i!organy na chipach.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Testowanie leków onkologicznych (testy kardiotoksyczno+ci i!neurotoksyczno+ci) i!organy na chipach – 
innowacyjne us)ugi oparte na technologii iPSC, rozwijanie technologii iPSC w!kontek+cie jej zastosowania do 
badania kardiotoksyczno+ci i!neurotoksyczno+ci substancji:

a) linie komórkowe do prowadzenia bada( (przygotowane w!modelu 2D oraz 3D),

b)  linie komórkowe o!okre+lonym fenotypie (w!modelu 2D oraz 3D) – z!zastosowaniem iPSC pochodz.cych od 
chorych pacjentów,

c)  platforma do badania kardiotoksyczno+ci substancji na podstawie modelu komórkowego (kardiomiocyty); 
testy te b-d. polega, m.in. na: okre+leniu *ywotno+ci i!cytotoksyczno+ci substancji, ocenie poziomu wapnia, 
oznaczeniu biomarkerów okre+laj.cych zmiany fenotypu kardiomiocytów, ilo+ciowej ocenie ekspresji genów;

d) organy na chipach z!wykorzystaniem reprogramowanych komórek iPSC,

e)  tworzenie banku komórek od zdrowych osób i!osób z!konkretnymi chorobami (tworzenie linii komórkowych, 
które b-d. mog)y by, wykorzystywane do testowania leków i!oceny skutków ubocznych leków czy nowych 
zwi.zków/cz.stek).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta z!produktu)? 

Klientami s. firmy farmaceutyczne, firmy biotechnologiczne, jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie, 
firmy z!bran*y life science oraz docelowo kliniki onkologiczne (spersonalizowane testy dla pacjentów) – 
medycyna spersonalizowana.
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Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Na tle nielicznej konkurencji wyró*nia nas innowacyjno+, – wprowadzona us)uga badania kardiotoksyczno+ci 
i!neurotoksyczno+ci na podstawie komórek pozyskiwanych w!technologii iPSC, równie* z!wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwi.za( hodowli komórkowych 3D, tzw. organs-on-chips. Wed)ug naszej najlepszej wiedzy 
obecnie nie istniej. firmy oferuj.ce badania kardiotoksyczno+ci i!neurotoksyczno+ci na modelu organów na 
chipie – jeste+my jedynym przedsi-biorstwem oferuj.cym takie rozwi.zanie.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy zak)ada wykonywanie komercyjnych testów kardiotoksyczno+ci i!neurotoksyczno+ci na 
podstawie przygotowanych serii produktów opracowanych zgodnie z!potrzebami klientów (kastomizacja 
produktów), co pozwoli na zachowanie odpowiedniej jako+ci oferowanych innowacyjnych produktów. Produkcja 
nie zostanie rozproszona, nie zak)ada si- outsourcingu.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Jeste+my na etapie tworzenia rozwi.zania i!produktu.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planowana jest ekspansja zagraniczna na rynki USA, Kanady i!Europy Zachodniej. Pierwsze komercyjne us)ugi 
b-d. oferowane od 2021 r.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,. Nie spe)nia jeszcze 
podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, medical devices, AI/machine learning, dane medyczne, robotyka.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Bioniczna proteza d)oni dla osób po amputacji ko(czyn górnych.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem  
(korzysta z!produktu)? 

Klientem jest centrum protetyczne, a!u*ytkownikiem pacjent po amputacji ko(czyny.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Wi-kszo+, protez mo*na podzieli, na dwie grupy. Grupa pierwsza to tanie protezy, które charakteryzuj. si- 
bardzo ograniczon. funkcjonalno+ci.. Grupa druga to protezy bardzo drogie, które cho, s. wydajne, poprzez 
swoj. cen- nie s. dost-pne dla du*ej liczby osób. Nasz produkt ).czy w!sobie przyst-pn. cen- bez utraty 
jako+ci, dzi-ki czemu wype)niamy luk- istniej.c. na rynku.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Nasz model biznesowy to B2B2C. Produkujemy bioniczne protezy d)oni, które sprzedajemy do centrów 
protetycznych, które z!kolei produkuj. leje protezowe indywidualnie dla ka*dego pacjenta z!racji tego, i* ka*dy 
pacjent ma ró*ny stopie( amputacji, zapewniaj. szkolenia z!u*ytkowania naszej protezy i!sprzedaj. klientowi 
ko(cowemu.

AETHER BIOMEDICAL

https://www.aetherbiomedical.com/
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Po wej+ciu produktu na rynek – sprzeda*.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- na rynki krajów rozwijaj.cych si- z!pierwsz. wersj. produktu, a!z!kolejn. w!III/IV kwartale 
2020 r. na rynek ameryka(ski i!europejski.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne).
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AIDA DIAGNOSTIC SP. Z#O.O.

http://aidadx.io

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja 
produktu, która ma wystarczaj.ce 
funkcjonalno+ci, aby spe)ni, oczekiwania 
pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Badania laboratoryjne, AI/machine learning, dane medyczne, tool IT – samodzielna aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Nasz system sk)ada si- z!dwóch g)ównych elementów: 1) AIDA Engine – system szybkiego zarz.dzania bazami 
danych z!wynikami laboratoryjnymi, 2) AIDA Blood – nak)adka wyposa*ona w!system sieci neuronowych 
i!algorytmów genetycznych, która wspiera lekarza, informuj.c o!potrzebie przetoczenia krwi (lub pytaj.c 
o!stan kliniczny pacjenta, je+li istnieje podejrzenie, *e przetoczenie mo*e by, konieczne). 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta z!produktu)? 

Naszym p)ac.cym klientem jest szpital, a!u*ytkownikiem produktu lekarz, który opiekuje si- pacjentami 
mog.cymi wymaga, przetaczania.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

1. Skupienie na optymalizacji jednego produktu pozwala nam odnie+, du*o lepsze efekty oszcz-dno+ci ni* 
konkurencji.

2. Nasza spó)ka jest tworzona przez lekarzy, wi-c wszystko, co robimy, robimy z!my+l. o!bezpiecze(stwie 
pacjentów i!komforcie pracy u*ytkowników naszego systemu. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Zainteresowanym szpitalom oferujemy przygotowanie darmowego audytu oceniaj.cego, jakie oszcz-dno+ci 
mo*na wygenerowa, w!danej jednostce w!krwiolecznictwie. Nast-pnie ustalamy miesi-czn. op)at- 
w!wysoko+ci 50% zaoszcz-dzonej kwoty, dzi-ki czemu szpital zarabia na wspó)pracy z!nami. 
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Dopiero rozpoczynamy komercjalizacj- produktu, ale to, co nas zadowala, to du*e zainteresowanie darmowym 
audytem w!jednostkach, co wró*y dobr. konwersj- na klientów. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- w!kierunku Indii dzi-ki zaprzyja0nionym kontaktom, podobnie w!kierunku Azji, na rynek 
ameryka(ski chcemy wej+, dzi-ki spó)ce, któr. planujemy uruchomi, w!Stanach w!2021 r.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Medical devices, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

AioCare, system do monitorowania, diagnostyki pacjentów z!chorobami uk)adu oddechowego (astma, 
przewlek)a obturacyjna choroba p)uc).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Pacjent, lekarz, placówka medyczna.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Spe)niamy wysokie normy ERS/ATS, czego konkurencja nie robi, mamy urz.dzenie oparte na nowatorskiej 
metodzie pomiarowej, opatentowanej, daj.cej wysok. dok)adno+,, nie ma potrzeby kalibracji.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

B2C – pacjent po rekomendacji lekarza, p)atno+, za urz.dzenie plus subskrypcja. Lekarz – p)atno+, za 
urz.dzenie plus subskrypcja za us)ugi dodatkowe wewn.trz aplikacji: badania kliniczne oraz panel online  
do obs)ugi bada(.

AIOCARE SP. Z#O.O.

www.aiocare.com
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

5–10 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

VC krajowe, VC zagraniczne.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- na rynki UK, DE, US.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne).
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, telemedycyna, medical devices, AI/machine learning, platforma internetowa (marketplace).

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Orthyo.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta z!produktu)? 

Szpital z!oddzia)em rehabilitacyjnym, prywatna klinika rehabilitacyjna, indywidualne praktyki fizjoterapeutów. 
U*ytkownikami s. fizjoterapeuci oraz pacjenci.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Orthyo pozwala na kompleksow. obs)ug- pacjentów zarówno podczas diagnostyki, jak i!telerehabilitacji  
oraz zapewnia obiektywne pomiary podczas trwania terapii (monitoring post-pów).

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Nie.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

B2B – sprzeda* zestawu startowego Orthyo Pro do kliniki.

B2B2C – wynajem zestawu Orthyo Home dla pacjentów poprzez sie, partnerskich klinik. 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

AISENS SP. Z#O.O.

www.aisens.co 
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, VC krajowe,  
VC zagraniczne.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie. Wska0nikiem b-dzie liczba nowych klientów mierzona co miesi.c.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- poprzez udzia) w!kilku imprezach bran*owych w!2020 r. oraz poszukiwanie 
dystrybutorów na rynkach docelowych – Europy Zachodniej, Azji i!USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,. Nie spe)nia jeszcze 
podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Medical devices, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako podmiot 
leczniczy, medycyna estetyczna/kosmetyki.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Bioreaktor do ci.g)ej hodowli komórek macierzystych.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta z!produktu)? 

Klienci to przede wszystkim kliniki transplantologii, centra naukowo-badawcze, centra medycyny estetycznej 
i!regeneracyjnej oraz lekarze specjali+ci prowadz.cy prywatne gabinety. U*ytkownik to bezpo+rednio lekarz 
specjalista zajmuj.cy si- terapiami z!wykorzystaniem komórek macierzystych.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Zastosowanie nowego typu materia)u do budowy wk)adu oraz nowego uk)adu przep)ywu po*ywki. 
Zastosowanie rozwi.zania umo*liwiaj.cego pobór metabolitów w!celu kontrolowania procesu namna*ania. 
Mo*liwo+, skalowania hodowli – mo*liwo+, zastosowania wk)adów o!mniejszej powierzchni hodowli ni* 
powierzchnia standardowa (2,8 m2). Mo*liwo+, kontroli dwóch parametrów hodowli: temperatury i!pH. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Spó)ka Akrimtech sprzedaje bioreaktor do wysokowydajnej, ci.g)ej hodowli komórek macierzystych. Spó)ka 
Akrimtech b-dzie stosowa, upusty cenowe w!przypadku oddawania zu*ytych wk)adów w!wysoko+ci 40% od 
ceny podstawowej. Wybrany model sprzeda*y poci.gnie za sob. powstanie kosztów zwi.zanych z!prowizj. od 
sprzedanych produktów. 
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

500 tys. –1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Najwa*niejszym wska0nikiem jest liczba sprzedanych bioreaktorów wraz z!wymiennymi wk)adami.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Chcieliby+my od 2022 r. móc wej+, z!naszym produktem na rynki zagraniczne poprzez uczestnictwo 
w!imprezach bran*owych, aktywne poszukiwanie odbiorców oraz promocj- naszych rozwi.za( na 
mi-dzynarodowych konferencjach i!targach.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja 
produktu, która ma wystarczaj.ce 
funkcjonalno+ci, aby spe)ni, oczekiwania 
pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

HospiCare prezentuje wszystkie informacje o!pacjencie w!jednym miejscu, online, 24 godziny/7 dni w!tygodniu. 
Usprawnia komunikacj- pomi-dzy wszystkimi osobami zaanga*owanymi w!leczenie i!opiek-. Skraca 
czas reakcji i!zwi-ksza bezpiecze(stwo. Pomaga oszcz-dza, koszty dojazdów i!czas lekarzy – tak cenne 
w!organizacjach hospicyjnych, które tylko w!cz-+ci s. dotowane przez NFZ. Umo*liwia zdalny monitoring 
stanu pacjenta i!przypomina o!podawanych lekach. 

Ka*da z!funkcjonalno+ci aplikacji jest rozwi.zaniem/odpowiedzi. na realne trudno+ci opieki nad dzieckiem 
hospicyjnym. W!tworzeniu i!testowaniu aplikacji wspomagaj. nas rodzice innych chorych oraz lekarze 
i!piel-gniarki. Wszystko to gwarantuje, *e HospiCare jest narz-dziem maksymalnie efektywnym i!odpowiada 
na realne potrzeby.

Trzy najwa*niejsze korzy+ci dla hospicjów: wzrost bezpiecze(stwa ma)ych pacjentów, oszcz-dno+, pieni-dzy 
i!czasu na dojazdy do pacjentów, wygoda i!usprawnienie komunikacji, bezpiecze(stwo danych i!mo*liwo+, ich 
analizy w!celu usprawniania terapii.

Aby odpowiedzialnie wdro*y, i!utrzyma, HospiCare jako projekt spo)eczny, tworzymy na podstawie zdobytego 
do+wiadczenia OncoWay – projekt komercyjny dedykowany pacjentom onkologicznym i!ich lekarzom oraz 
terapeutom. 

OncoWay to mobilny system online dla pacjentów onkologicznych. Rynkiem przyczó)kowym s. aktywne kobiety 
w!wieku 25–55 lat chore na nowotwory z)o+liwe w!Polsce. Drugim odbiorc. systemu s. lekarze onkolodzy, 
którzy mog. zdalnie monitorowa, stan i!samopoczucie pacjenta, co znacz.co wp)ywa na jego stan fizyczny 
i!psychiczny oraz przed)u*a *ycie. Kolejn. grup. s. kliniki onkologiczne, w których system usprawni prac- 
zespo)u medycznego i!umo*liwi monitorowanie pacjentów wypisanych do domu. Projekt mo*e te* wspiera, 
instytucje naukowo-badawcze, które b-d. analizowa, unikalne, anonimowe, niezale*ne dane pacjentów, 
by optymalizowa, skuteczno+, terapii. Jest tak*e interesuj.cy dla spó)ek ubezpieczeniowych, które mog. 
dodawa, takie narz-dzie do swoich pakietów medycznych.
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Naszymi klientami mog. by, tak*e podmioty medyczne, które na zasadzie outsourcingu chc. zaoferowa, takie 
narz-dzie swoim klientom.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Model biznesowy przewiduje zarówno sprzeda* B2B, jak i!B2C. W!modelu B2B za us)ug- p)aci szpital, klinika, 
hospicjum, oferuj.c aplikacj- pacjentom i!lekarzom. W!modelu B2C dost-p do aplikacji wykupuje pacjent 
i!mo*e jej u*ywa, sam – jako dziennika choroby lub udost-pnia, do podgl.du lub edycji lekarzom, terapeutom, 
opiekunom itp.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nasze narz-dzie odgrywa rol- osobistego dziennika choroby, który zawsze mo*na mie, w!kieszeni. Pozwala 
na gromadzenie pe)nej i!kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta, bo tylko pacjent ma wszystkie 
dokumenty i!pe)n. wiedz- o!wykonywanych terapiach, ró*nych miejscach konsultacji, wszystkich wynikach 
bada(, samopoczuciu, przyjmowanych lekach i!suplementach, parametrach *yciowych itp. Podobne narz-dzia 
istniej., ale s. zwi.zane z!konkretnymi placówkami i!wynikami dotycz.cymi tylko terapii wykonanych w!danej 
placówce/klinice, a!nasza jest g)ównie w!r-kach pacjenta, który jest dla nas w!centrum uwagi. Maj.c pe)n. 
wiedz- o!swoim ciele, terapiach, pacjent decyduje i!zarz.dza swoj. chorob. i!podmiotami oraz lud0mi, 
którzy go w!tym wspieraj.. Aplikacja bowiem u)atwia zdalny kontakt z!lekarzem czy terapeut., który, maj.c 
do dyspozycji pe)ne dane o!historii choroby i!realizowanych terapiach, mo*e odpowiedzialnie podj., decyzj- 
o!zdalnej konsultacji. Nasze narz-dzia to tak*e nieoceniona pomoc w!komunikacji pomi-dzy wszystkimi 
uczestnikami procesu terapeutycznego oraz wsparcie dla opiekunów pacjenta.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Ko(cowym u*ytkownikiem jest zawsze przewlekle chory pacjent. W!przypadku HospiCare tak*e zespó) 
medyczny hospicjum. Z!za)o*enia jest to projekt spo)eczny wspieraj.cy niedofinansowane placówki dzieci-cych 
hospicjów domowych. Aby go utrzyma,, wdra*amy OncoWay – aplikacj- dla pacjentów onkologicznych, 
w!którym przewidujemy op)aty abonamentowe (miesi-czne/kwartalne i!roczne) p)acone zale*nie od modelu 
przez kliniki i!szpitale lub pacjentów. Dodatkowy dochód mo*e by, pozyskiwany z!promocji m.in. od firm 
farmaceutycznych lub producentów, np. sprz-tu medycznego, oraz od firm ubezpieczeniowych.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Poni*ej 500 tys. z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, crowdfunding,  
nasza fundacja „Zostaw Swój &lad”, która zbiera +rodki na wsparcie projektu.
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Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie mamy dot.d przychodów ani u*ytkowników. Zak)adamy samofinansowanie si- projektu przy oko)o 19 tys. 
sta)ych u*ytkowników abonamentowych.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

W!pierwszej kolejno+ci planujemy wdro*enie aplikacji, zw)aszcza w!modelu B2C, na rynki europejskie ze 
wzgl-du na podobne regulacje. Ten model nie wymaga od nas na pierwszym etapie partnerstw z!podmiotami 
medycznymi – wystarczy umie+ci, aplikacje do pobrania dla pacjentów. W!kolejnych etapach zak)adamy 
wspó)prac- B2B. Mamy doradców z!Europy Zachodniej (Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania), którzy 
potwierdzaj. potrzeb- podobnego rozwi.zania na tamtejszych rynkach.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

APPICARE SP. Z#O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Pharma/suplementy diety, telemedycyna, dane medyczne, platforma internetowa (marketplace), udzielanie 
+wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy, tool IT – samodzielna 
aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Aurero to platforma e-zdrowia umo*liwiaj.ca kompleksowe zarz.dzanie podmiotami medycznymi oraz 
o+rodkami bada( klinicznych. Dzi-ki niej praca jest wydajna i!komfortowa. Procesy „zaszyte” w!Aurero 
pomagaj. w!codziennej pracy i!przek)adaj. si- bezpo+rednio na wi-ksze przychody, ni*sze koszty i!lepsze 
opinie pacjentów.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem  
(korzysta z!produktu)? 

Lekarze (jednoosobowe gabinety lekarskie), szeroko poj-te podmioty +wiadcz.ce us)ugi zdrowotne 
(przychodnie, szpitale) oraz o+rodki prowadz.ce badania kliniczne.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Wdro*enie naszego rozwi.zania skraca czas obs)ugi pacjentów o!ponad 40%, umo*liwia kompleksow. zdaln. 
kontrol- nad firm. oraz zmniejsza koszty prowadzenia bada( klinicznych o!30%. Jako jedyni na +wiecie 
prowadzimy zdalne wizyty monitoruj.ce w!badaniach klinicznych, a!jako jedyni w!Polsce obs)ugujemy w!pe)ni 
zautomatyzowane procesy obs)ugi pacjentów, wliczaj.c w!to integracj- z!dostawcami p)atno+ci kartowych.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Ko(cowym u*ytkownikiem rozwi.zania jest podmiot leczniczy. Dzia)amy w!modelu subskrypcyjnym.



32 AURERO SP. Z!O.O. | www.aurero.pl 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels, w)asne – founder.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba u*ytkowników naszego systemu ro+nie o!ponad 40% w!stosunku do poprzedniego miesi.ca. 
Wyprzedzamy za)o*ony plan bud*etowo-operacyjny i!na tym si- koncentrujemy.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

W!2020 r. planujemy ekspansj- zagraniczn. do 7 krajów europejskich, gdzie mamy wypracowane +cie*ki 
i!kontakty biznesowe oraz zaplanowane wdro*enia w!konkretnych jednostkach. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

AURERO SP. Z#O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,. Nie spe)nia jeszcze 
podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Medical devices, biotechnologia, dane medyczne, edukacja.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Tworzymy urz.dzenie dedykowane pracownikom podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni, pediatrzy, 
interni+ci), dzi-ki któremu b-d. mogli przeprowadzi, celowan. terapi- antybiotykow. w!przypadku infekcji 
uk)adu moczowego i!górnych dróg oddechowych w!ci.gu 6 godzin od pobrania próbki i!umieszczenia 
w!urz.dzeniu.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem 
(korzysta z!produktu)? 

Decyzj- zakupow. podejmuje w)a+ciciel placówki, u*ytkownikiem jest lekarz b.d0 piel-gniarka.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od 
innych podobnych lub obecnie u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Urz.dzenie jest automatyczne, proste w!obs)udze i!nie jest drogie w!wytworzeniu w!porównaniu z!innymi 
podobnymi rozwi.zaniami na rynku.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Urz.dzenie jest dedykowane prywatnej s)u*bie zdrowia. Kierujemy nasz produkt zarówno do placówek 
w!Polsce, jak i!za granic.. Rozwi.zanie sk)ada si- z!dwóch cz-+ci urz.dzenia, w!którym przeprowadzany 
jest pomiar, oraz z!p)ytki, która s)u*y do wykrycia, jaki antybiotyk b-dzie najskuteczniejszy. Urz.dzenie 
b-dzie sprzedawane w!formie subskrypcji. W!tym modelu firma zarabia na sprzeda*y p)ytek. Ko(cowym 
u*ytkownikiem jest pacjent przechodz.cy bakteryjn. infekcj- gard)a b.d0 uk)adu moczowego.

biolumo
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Poni*ej 500 tys.

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Bootstrapping, prywatni inwestorzy/business angels

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Wraz z!zako(czeniem bada( walidacyjnych. Naszym nast-pnym krokiem jest ekspansja na rynki zagraniczne. 
Korzystaj.c z!organizacji rz.dowych, takich jak PAIH, prywatnych dystrybutorów oraz w)asnych kontaktów.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

BIOLUMO SP. Z O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Pharma/suplementy diety, biotechnologia, medycyna estetyczna/kosmetyki.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Biotts S.A. jest polsk. firm. biotechnologiczn., która opracowuje autorskie formu)y leków z!zakresu onkologii, 
dermatologii i!chorób autoimmunologicznych. Zespó) technologów Biotts opracowa) zastrze*on. technologi- 
uzyskiwania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego MTC-Y.
Dzi-ki unikalnym w)a+ciwo+ciom systemu mo*na kilkakrotnie zwi-kszy, biodost-pno+, substancji czynnych, 
umo*liwiaj.c penetracj- substancji czynnych przez bariery skórne do kilku centymetrów, docieraj.c do tkanek 
mi-kkich i!ko+ci.
Unikalny przezskórny system MTC-Y mo*na )atwo zmodyfikowa,, aby osi.gn., ukierunkowane dzia)anie 
w!zmienionych patologicznie tkankach. Zwi-kszaj.c biodost-pno+, substancji, mo*na zmniejszy, dawk- 
terapeutyczn., zachowuj.c pierwotny efekt, a!jednocze+nie zmniejszaj.c skutki uboczne. Unikalny 
transdermalny system Biotts umo*liwia transport od jednej do kilku substancji aktywnych, dzi-ki czemu 
mo*liwe jest zaprojektowanie leków wielosk)adnikowych. Dzi-ki prostym modyfikacjom systemu mo*liwe jest 
równie* zaprojektowanie leków o!zmodyfikowanym profilu uwalniania substancji leczniczej.
Unikalny przezskórny system MTC-Y mo*na )atwo modyfikowa,, aby osi.gn., ukierunkowane dzia)anie 
w!zmienionych patologicznie tkankach.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem  
(korzysta z!produktu)? 

U*ytkownikami naszych technologii s. firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, kosmetyczne oraz 
producenci leków i!suplementów diety.

BIOTTS SA

https://biotts.com/
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Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Biotts jest pierwsz. firm. biotechnologiczn. w!Europie &rodkowej, która stworzy)a zastrze*one preparaty 
i!formu)y leków oparte na ekstraktach naturalnego pochodzenia i!zastrze*onych no+nikach substancji 
czynnych, które zwi-kszaj. ich biodost-pno+,. Opatentowane no+niki substancji czynnych mog. by, równie* 
stosowane jako system transportu powszechnie stosowanych leków onkologicznych, przeciwzapalnych 
i!przeciwbólowych, zwi-kszaj.c ich docelowe dzia)anie, zmniejszaj.c dawk- leku i!radykalnie minimalizuj.c 
skutki uboczne terapii. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model I: sprzeda* licencji technologii oraz dedykowanego patentu partnerowi biznesowemu na konkretny 
obszar medyczny. Model II: sprzeda* technologii lub kandydatów na leki Biotts. Model III: rozwój autorskich 
kandydatów na leki i!technologii wspólnie z!partnerem biznesowym, z!którym dzielone b-d. koszty 
i!przychody.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z)

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, VC krajowe

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie. Obecnie przychody generowane s. g)ównie z!us)ug B+R. Rozpocz-li+my sprzeda* g)ównych technologii 
od sierpnia 2019 r.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Oko)o 300 tys. z) rocznie. Spó)ka od III kwarta)u 2019 r. dopiero zacz-)a sprzeda* i!poszukiwanie partnerów 
biznesowych zainteresowanych zakupem licencji lub przeprowadzeniem fazy PoC.

BIOTTS
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EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Dzi-ki unikatowym technologiom Biotts jest w!stanie szybko i!)atwo wdra*a, autorskie technologie 
do ró*nych obszarów terapeutycznych bez konieczno+ci modyfikacji linii produkcyjnych. Leki obecnie 
aplikowane w formie tabletek i!zastrzyków jeste+my w!stanie podawa, za pomoc. plastrów i!ma+ci. 
Po).czenie technologii Biotts z!istniej.cymi na rynku rozwi.zaniami, recepturami lub substancjami 
czynnymi tworzy unikatow. i!niepowtarzaln. jako+,, która b-dzie chroniona chmur. patentow., 
zabezpieczaj.c produkty naszych partnerów. Biotts planuje rozszerza, dzia)ania internacjonalizacji 
poprzez podejmowanie wspó)pracy w!ramach programów PoC (proof of concepty) z!globalnymi firmami 
farmaceutycznymi.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne.
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BRAINSCAN SP. Z#O.O.

https://brainscan.ai/ 

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, AI/machine learning, dane medyczne, radiologia.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Wykorzystujemy uczenie maszynowe, aby poprawi, czas i!wydajno+, interpretacji bada( TK mózgu, 
zapewniaj.c radiologom system wspomagania decyzji oparty na sztucznej inteligencji. Pami-tajmy, *e 
wczesna diagnoza ratuje *ycie, a!obecnie w!Europie interpretacje radiologiczne zajmuj. oko)o 2 tygodni – 
niestety, to cz-sto zbyt d)ugo. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem  
(korzysta z!produktu)? 

Naszym p)ac.cym klientem jest szpital/firma teleradiologiczna, a!u*ytkownikiem produktu lekarz radiolog.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

SaaS, wyliczony na podstawie oszcz-dno+ci osi.ganych przez szpital dzi-ki wykorzystaniu Brainscan. 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

BootstraPping, granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wska0nikiem wzrostu jest dla nas liczba pozyskanych danych, któr. w!ostatnim czasie podwoili+my,  
oraz liczba firm, które deklaruj. ch-, korzystania z!oprogramowania, która równie* si- podwoi)a. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

W!2020 r. planujemy pierwsze wdro*enia w!Europie przez sie, dystrybutorów i!integracj- z!jednym 
z!najwi-kszych producentów sprz-tu TK na +wiecie. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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CANCERCENTER.AI SP. Z#O.O.

cancercenter.ai

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja 
produktu, która ma wystarczaj.ce 
funkcjonalno+ci, aby spe)ni, oczekiwania 
pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Telemedycyna, AI/machine learning.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Platforma webowa wraz z!przegl.dark. plików MRI i!histopatologi. wraz z!zaimplementowanymi algorytmami 
AI/ML wspieraj.cymi diagnostyk- nowotworow.. Docelowo platforma do zasi-gania drugiej opinii w!onkologii.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)?

Klientem jest dyrektor zarz.dzaj.cy jednostk. (szpitalem, zak)adami histopatologii, radiologii), u*ytkownikiem 
obecnie s. lekarze histopatolodzy i!radiolodzy, docelowo te* pacjenci.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Fokus na onkologi- – raka prostaty.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Zak)ady histopatologiczne kupuj. PathCama jako alternatyw- dla skanerów. W!pakiecie dostaj. Pathoviewera. 
Za modu)y AI dop)acaj.. Model subskrypcyjny.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Bootstrapping.

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Bootstrapping.

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Nie. 

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba kolejnych zak)adów/szpitali ro+nie o!jeden miesi-cznie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Prowadzimy rozmowy o!ekspansji. Jeste+my w!trakcie zaawansowanych rozmów z!partnerem z!Indii.  
Ma zosta, powo)ana spó)ka w!USA i!Europie (Francji).

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie jeste+my obecni komercyjnie. Podpisane listy intencyjne.
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CARDIOMATICS SP. Z O.O.

www.cardiomatics.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, AI/machine learning.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Cardiomatics to narz-dzie oparte na!AI wspieraj.ce diagnostyk- kardiologiczn.. Lekarze przez dedykowan. 
platform- przesy)aj. sygna)y EKG dowolnej d)ugo+ci, które s. analizowane przez zaawansowane algorytmy, 
a!w!wyniku powstaje raport, który jest wykorzystywany do diagnostyki.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klient – zarz.d kliniki, przychodni, producent urz.dze( do rejestracji sygna)ów EKG. U*ytkownik – lekarz, 
piel-gniarka, technik lub inny personel medyczny.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Analiza jest w!pe)ni automatyczna i!bardzo szybka. U*ytkownik mo*e przesy)a, sygna)y z!ró*nych urz.dze(, 
brak konieczno+ci instalowania dodatkowego oprogramowania na w)asnym komputerze.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model subskrypcyjny (per urz.dzenie na miesi.c) oraz pay per use (za ka*dy wygenerowany raport). 
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

MRR (ro+nie 15% miesi-cznie).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Ekspansja na rynki DACH jest w!trakcie realizacji. B-dziemy bra, równie* udzia) w!5 targach i!konferencjach 
w!USA i!Europie w!2020 r.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne) oraz zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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CI COPERNICO"HEALTH SP. Z#O.O.

www.copernico-health.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Rehabilitacja, badania laboratoryjne, biotechnologia, AI/machine learning, dane medyczne, platforma 
internetowa (marketplace), udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako 
podmiot leczniczy, tool IT – samodzielna aplikacja IT. 

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Jeste+my na etapie przygotowywania produktu, roboczo przez nas nazywanego wirtualn. ortez., która ma na 
celu dotrze, do trzech grup pacjentów:

1. Dzieci. Zgodnie z!raportem Instytutu Matki i!Dziecka 90% dzieci ma wady postawy, które w!przysz)o+ci b-d. 
przek)ada, si- na powa*ne problemy wad postawy. Opracowali+my system, który pozwala na rehabilitacj- 
i!gimnastyk- korekcyjn., któr. dzieci b-d. w!stanie wykonywa, samodzielnie; system powstaje w!najwi-kszej 
mierze przy wspó)pracy z!Instytutem Matki Polki w!"odzi pod czujnym okiem dr. Marcina Machnia. Dzi-ki sieciom 
neuronowym jeste+my w!stanie +ledzi, ruchy dzieci wykonuj.cych zadane ,wiczenia w!domu – do ,wicze( 
wykorzystujemy grywalizacj-, co czyni ,wiczenia bardziej atrakcyjnymi dla dziecka. Dzieci pracuj. na bazie gotowych, 
przygotowanych przez naszych specjalistów protoko)ów rehabilitacyjnych. Zgodnie z!naszymi badaniami po pó) roku 
pracy z!naszym systemem wskazane u!dzieci wady ulegaj. znacznej poprawie, co prowadzi do ust.pienia wady.

2. Pacjenci doro+li. W!przypadku pacjentów doros)ych dostrzegli+my du*y problem w!diagnozowaniu 
i!klasyfikowaniu schorze( wskutek subiektywnej oceny lekarza. Chcieliby+my, aby nasze urz.dzenie najpierw 
sta)o si- urz.dzeniem wspomagaj.cym diagnoz-, a!pó0niej wspomaga)o proces zdrowienia. D.*ymy do 
funkcjonalno+ci holtera okre+laj.cego skal- schorzenia/wady.!

3. Pacjenci pozabiegowi. Dalsze wspomaganie diagnostyki, +ledzenie post-pów zdrowienia (czy pacjent stosuje 
si- do zleconych ,wicze( i!zalece( lekarza). Pacjent ma mo*liwo+, prowadzenia wskazanej rehabilitacji 
pod nadzorem lekarza i!rehabilitanta. Zgodnie z!naszymi badaniami pacjenci pracuj.cy pod okiem sieci 
neuronowych i!sztucznej inteligencji szybciej i!z!mniejszymi powik)aniami wracaj. do sprawno+ci i!zdrowia.

4. Pacjenci sportowi. Osoby uprawiaj.ce sport wykonuj. znaczn. liczb- ruchów niezgodnych z!nasz. anatomi., 
prowadz.cych do urazów. Praca z!naszym systemem daje mo*liwo+, wgl.du w!raport informuj.cy o!stanie 
przeci.*e( i!wspomagaj.cy w!doborze ,wicze(, które niweluj. powsta)e lub potencjalne urazy i!mikrourazy.  
Nasz system bedzie automatycznie podpowiada, zbiór zapisanych ,wicze( pozwalaj.cych na unikni-cie wad. 
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Dodatkowo badamy ogólne obci.*enie organizmu (wspó)praca z!UW i!prof. Robertem Ma)eckim i!jego autorski 
algorytm ActiViti). 

Nasza firma tworzy dodatkowo system, który dzi-ki wspó)pracy z!Instytutem Matki Polki b-dzie w!stanie 
+ledzi, rozwój dziecka. &ledzenie ruchów dziecka pozwoli nam na wychwycenie ewentualnych problemów 
neurologicznych i!ruchowych ju* w!pierwszym miesi.cu *ycia. Specjalnie skonstruowane przez nas urz.dzenia 
umo*liwi. kontrolowanie wagi dziecka, jednocze+nie okre+laj.c poprawno+, wskazanych punktów nacisku.!

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Szpital oraz pacjent z!powy*szych kategorii. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nie ma podobnego rozwi.zania na rynku. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model subskrypcyjny dla klubów sportowych, szpitali, placówek rehabilitacyjnych, inywidualnych pacjentów.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

&rodki w)asne.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Rozpocz-cie sprzeda*y planowane na luty 2020 r.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak, wrzesie( 2020 r.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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EXOS SP. Z#O.O.

https://www.getexos.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,. Nie spe)nia jeszcze 
podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Platforma internetowa do zarz.dzania organizacj. pracuj.c. z!danymi medycznymi oraz us)ugi 
konsultingowe.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Organizacje oferuj.ce us)ugi medyczne wspomagane produktami cyfrowymi, u*ytkownicy to zarz.d 
organizacji, osoby dedykowane do bezpiecze(stwa oraz inni pracownicy.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Produkt dedykowany jest dla zespo)ów pracuj.cych w!trybie zdalnym, rozs.dna cena.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Subskrypcja za dost-p do platformy.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping.
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Zaczynamy na rynku w!USA, chcieliby+my wej+, na rynek polski.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie jeste+my obecni komercyjnie, aktywne zainteresowanie klientów (produkty IT z!bran*y healthtech).
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GDZIEPOLEK SP. Z#O.O.

www.gdziepolek.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Pharma/suplementy diety, platforma internetowa (marketplace), edukacja, farmakoterapia – u)atwianie 
dost-pu do leków deficytowych lub potrzebnych pilnie, od r-ki.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

GdziePoLek to portal, którego g)ównym zadaniem jest pomaganie pacjentom w!znalezieniu i!zarezerwowaniu 
potrzebnego leku w!aptece stacjonarnej, dost-pnego od r-ki, czyli bez konieczno+ci czekania na zamówienie 
z!hurtowni. Z!drugiej strony dostarcza technologi- aptekom typu marketplace, dzi-ki którym mog. by, 
odnalezione przez pacjentów szukaj.cych leków w!pierwszej kolejno+ci w!Internecie.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

G)ówn. grup. klientów s. apteki, ale równie* producenci farmaceutyczni i!hurtownie (reklama produktów 
skierowana do pacjentów b.d0 aptek). U*ytkownikiem jest pacjent szukaj.cy leku.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie  
u"ywanych rozwi%za) na rynku?

Jeste+my jedynym niezale*nym (tj. od producentów systemów aptecznych, sieci aptek czy hurtowni) 
rozwi.zaniem, otwartym na wszystkie apteki bez wzgl-du na u*ywany system b.d0 przynale*no+, do jakiej+ 
sieci czy grupy zakupowej. Nasza technologia uznawana jest przez apteki za lepsz. i!bardziej intuicyjn.. 
Publikujemy wysokiej jako+ci tre+ci, z!których te o!tematyce medycznej tworzone s. przez sprawdzonych 
farmaceutów i!innych specjalistów, natomiast te, które analizuj. istotne dla bran*y dane, s. preferowanym 
przez dziennikarzy (ale te* przez rz.d) 0ród)em wiedzy o!najnowszych zmianach (np. ostatnio kryzys lekowy).

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.
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Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Naszym g)ównym klientem s. apteki, które w!zamian za udost-pnion. technologi- i!strumie( pacjentów 
ponosz. sta). op)at- abonamentow. (zazwyczaj miesi-czn.). W!przypadku reklam produktów rozliczenia s. 
per kampania. Ko(cowym u*ytkownikiem rozwi.zania jest pacjent, który nie ponosi op)at za u*ywanie serwisu.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, mamy dwa wska0niki wzrostu: liczba wizyt miesi-cznie (obecnie prawie 800 tys., rok temu 450 tys.)  
oraz liczba zintegrowanych aptek (obecnie ok. 1000 punktów, rok temu ok. 600).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Uruchomili+my ju* niemieck. spó)k- oraz wersj- beta portalu na inderapotheke.de. Pracujemy nad drug. 
rund. finansowania, aby kontynuowa, ekspansj- na rynek niemiecki (wymaga m.in. zatrudnienia 1–2 osób  
na miejscu).

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Tak, mamy podpisane listy intencyjne.
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GENEME SP. Z#O.O.

www.geneme.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy 
pierwszych p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, badania laboratoryjne, dane medyczne, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, 
diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Wykonanie badania genetycznego na ryzyka lub predyspozycje.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem  
(korzysta z!produktu)? 

Naszymi klientami s. osoby indywidualne, firmy, jak równie* placówki ochrony zdrowia.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Szybszy czas realizacji badania. Us)uga wykonywana we w)asnych laboratoriach, bez podwykonawców. 
Walidacja wewn-trzna testów zgodnie z!ISO. Dostosowanie testów i!zalece( do polskiego rynku. Oprawa 
merytoryczna pisana prostym, zrozumia)ym j-zykiem. Model biznesowy zak)adaj.cy wspó)prac- B2B.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy zak)ada sprzeda* internetow. dla klientów indywidualnych, wspó)prac- B2B ze 
spersonalizowanym panelem obs)ugi klienta, jak równie* propagowanie +wiadomo+ci o!badaniach 
genetycznych i!zwi-kszenie ich dost-pno+ci poprzez program informacyjny we wspó)pracy z!aptekami.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Poni*ej 500 tys. z)

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów)

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, jeste+my widoczni w!coraz wi-kszej liczbie miejsc, a!na razie koncentrujemy si- na zwi-kszeniu 
rozpoznawalno+ci marki.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Ekspansj- planujemy na 2020 r. Chcemy rozpocz., j. od przet)umaczenia strony i!raportów oraz pojawienia 
si- w!serwisach sprzeda*owych typu eBay, Amazon.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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GENOMTEC SA

www.genomtec.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja 
produktu, która ma wystarczaj.ce 
funkcjonalno+ci, aby spe)ni, oczekiwania 
pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Medical devices, badania laboratoryjne, biotechnologia, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, 
diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Genomtec ID to podr-czne, innowacyjne urz.dzenie diagnostyczne oparte na amplifikacji i!detekcji 
specyficznych fragmentów DNA i!RNA.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Placówki medyczne (sektor prywatny i!publiczny). U*ytkownikami produktu mog. by, zarówno lekarze,  
jak i!osoby nieposiadaj.ce do+wiadczenia laboratoryjnego.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Genomtec ID b-dzie wyró*nia, si- znacznie wy*sz. od rozwi.za( PCR czu)o+ci. oznacze( (ponad 95% dzi-ki 
namna*aniu wi-kszej ilo+ci materia)u), wy*sz. specyficzno+ci. testów (ponad 97%) oraz niskim kosztem 
testów i!urz.dzenia dzi-ki wykorzystaniu amplifikacji izotermalnej (INAAT). Inne zalety systemu to mo*liwo+, 
badania w!czasie rzeczywistym, brak konieczno+ci izolacji DNA/RNA przez wykwalifikowany personel, a!tak*e 
u*ycie chipu do bada( predyspozycji genetycznych oraz wczesnej diagnostyki onkologicznej. Dodatkowe zalety 
rozwi.zania to wysoka odporno+, na inhibitory, d)uga data przydatno+ci do u*ycia oraz odporno+, testów na 
przechowywanie w!wysokich temperaturach (dzi-ki liofilizacji sk)adników reakcji LAMP).

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.
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Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy przyj-ty przez Genomtec zak)ada szybk. internacjonalizacj- sprzeda*y docelowych 
produktów, pocz.wszy od najwi-kszych rynków bada( molekularnych chorób zaka0nych w!Europie,  
tj. Niemcy, Wielka Brytania, W)ochy, Francja (a!w!dalszej kolejno+ci rynki Europy &rodkowo-Wschodniej oraz 
rynek USA, Australii, Kanady, Japonii). Zak)ada si-, *e w!5-letnim okresie prognozy ok. 67% produktów b-dzie 
sprzedawanych na rynkach zagranicznych, a!pozosta)e 33% na rynku polskim. Wst-pnie uwzgl-dniamy 
wy)onienie na poszczególnych rynkach zagranicznych regionalnych dystrybutorów. Us)ugi consultingowe 
zostan. powierzone wyspecjalizowanej firmie.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

5 –100 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Sprzeda* produktów rozpocznie si- w!2022 r. w!Polsce, a!kilka miesi-cy pó0niej nast.pi ekspansja na rynki 
innych krajów europejskich. W!pierwszej kolejno+ci b-d. to najwi-ksze rynki bada( molekularnych chorób 
zaka0nych w!Europie: Niemcy, Wielka Brytania, W)ochy, Francja.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie jeste+my obecni komercyjnie. Podpisane listy intencyjne.
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GLUCOACTIVE SP. Z#O.O.

http://gluco-active.com/

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Telemedycyna, medical devices, wearables – nie wyroby medyczne.

INFORMACJE OGÓLNE
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Pracujemy nad rozwi.zaniem globalnego problemu bezbolesnego monitorowania przebiegu leczenia cukrzycy. 
W!przysz)ym roku jako pierwsi na +wiecie wprowadzimy na rynek ca)kowicie bezinwazyjny glukometr – 
bez nak)uwania palca – przeznaczone do celów diagnostycznych, profilaktycznych, u*yteczny w!procesie 
leczenia i!kontrolowania cukrzycy oraz do zastosowa( sportowych. Planujemy wyprodukowa, dwa typy 
urz.dze( – stacjonarne, przeznaczony dla placówek medycznych, sportowych i!aptek, oraz przeno+ne 
urz.dzenie wearable dla u*ytkowników ko(cowych. Nad projektem pracuje kilkunastu specjalistów z!dziedziny 
spektrofotometrii, optoelektroniki, mikroelektroniki, medycyny oraz biznesu.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)?

Grupy docelowe B2C: pacjenci chorzy na cukrzyc-, sportowcy amatorzy, ludzie dbaj.cy o!zdrowy styl *ycia. 
Grupy docelowe B2B: prywatne placówki medyczne polskie (5%), prywatne placówki medyczne zagraniczne 
(95%), firmy ubezpieczeniowe, wypo*yczalnie sprz-tu medycznego, sklepy medyczne, apteki, dystrybutorzy 
sprz-tu medycznego i!elektroniki u*ytkowej.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku?

Obecnie wci.* nie ma w!sprzeda*y na +wiecie ca)kowicie bezinwazyjnego glukometru. Wyró*niamy 
rozwi.zania inwazyjne i!pó)inwazyjne (np. Freestyle Libre). Przewaga konkurencyjna: bezinwazyjny, bezbolesny 
pomiar, wyniki pomiarów w!chmurze, dok)adny i!szybki pomiar, wielozadaniowy smartwatch, rozwi.zanie 
telemedyczne, innowacyjno+, technologii.
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Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

B2B2C – sprzeda*: placówki medyczne, firmy ubezpieczeniowe, sklepy medyczne, apteki, leasingodawcy 
sprz-tu medycznego. B2B2C – leasing (+ licencjonowanie oprogramowania). B2B2C – oficjalna dystrybucja 
(kraje Europy Zachodniej, USA, Azja, Ameryka "aci(ska). B2C – sprzeda* (online): klienci indywidualni.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Miesi-cznie odzywa si- do nas od kilkudziesi-ciu do kilkuset cukrzyków zainteresowanych zakupem 
urz.dzenia. Takie osoby deklaruj. te* ch-, udzia)u w!testach u*ytkowych, przeprowadzamy równie* wywiady 
focusowe pod k.tem funkcjonalno+ci. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy sprzeda* na rynku europejskim, ameryka(skim i!azjatyckim. Jest zainteresowanie wdro*eniem 
produktu ze strony korporacji zagranicznych, takich jak Bose, Maruban, Roche, BNP Paribas,  
Dr Max i!Decathlon. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Mamy podpisane listy intencyjne.
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GLUKANMED SP. Z O.O

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,, ale nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Pharma/suplementy diety.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Obecnie pracujemy nad wytworzeniem i!implementacj. plastrów z!beta-glukanem produkowanym z!owsa.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym klientem s. osoby, które rozpocz-)y proces diagnostyczny w!kierunku czerniaka skóry, oraz osoby 
z!ustalonym rozpoznaniem.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Obecnie nie ma na rynku firmy zajmuj.cej si- wykorzystaniem beta-glukanu pod k.tem nowotworów.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Nasz produkt jest przeznaczony dla osób w!trakcie diagnostyki czerniaka skóry oraz dla osób z!ustalonym 
rozpoznaniem. B-dzie mo*na go kupi, w!aptece. Jedno opakowanie produktu b-dzie zawiera, 4 plastry. 
Liczba zu*ytych plastrów zale*y od d)ugo+ci procesu diagnostycznego oraz leczenia.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Brak.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak, 2 lata po zako(czeniu tworzenia prototypu.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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HEART SENSE SP. Z#O.O.

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,, ale nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Medical devices.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Opracowujemy urz.dzenie do zastosowania w!kardiochirurgii. Heart Sense jest sond., która b-dzie 
odczytywa)a sygna) elektrokardiograficzny bezpo+rednio z!powierzchni bij.cego serca. Nasza sonda b-dzie 
poprawia)a wyniki operacji pomostowania t-tnic wie(cowych. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Klientem s. szpitale, a!u*ytkownikami lekarze.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nowy pomys). Koncepcja wysz)a od lekarzy. Tania produkcja. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Po rejestracji urz.dzenia chcemy zainteresowa, cztery du*e koncerny medyczne zakupem lub 
licencjonowaniem technologii. Koncern, który przejmie nasz. technologi-, zyska przewag- rynkow. nad 
pozosta)ymi trzema. Nasz produkt mo*e bowiem stanowi, upgrade czterech konkuruj.cych ze sob. wyrobów. 
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Wyrób jest od razu kierowany do producenta o!zasi-gu globalnym. Oferty b-d. przedstawiane w!sposób 
bezpo+redni oraz na spotkaniach bran*owych. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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HELFIO SP. Z#O.O.

www.helfio.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci,  
aby spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, badania laboratoryjne, AI/machine learning, dane medyczne, platforma internetowa 
(marketplace).

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Platforma zdrowotna dla u*ytkowników/pacjentów, która pozwoli na otrzymanie wst-pnej diagnozy, 
a!nast-pnie przedstawienie potencjalnej drogi leczenia. Pacjent b-dzie móg) dba, o kart- zdrowia zarówno 
swoj., jak i!podopiecznych, kontrolowa, podstawowe parametry, kontaktowa, si- z!innymi u*ytkownikami 
o!podobnych problemach zdrowotnych oraz rezerwowa, wizyty do lekarzy.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

P)ac.cym jest zarówno lekarz, jak i!u*ytkownik.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nasz system b-dzie najbardziej innowacyjn. platform. na rynku, pozwoli hipotetycznie zdiagnozowa, 
u*ytkownika, bazuj.c na jego badaniach krwi, problemach zdrowotnych oraz objawach. Nast-pnie zaproponuje 
potencjalny sposób leczenia i!lekarzy.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Produkt b-dzie sprzedawany lekarzom. U*ytkownicy b-d. p)aci, za analizator wyników bada( + liczne 
partnerstwa.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wzrost u*ytkowników.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- zagraniczn. od 2021 r., kiedy to zako(czymy system diagnozowania wst-pnego. 
Na pocz.tku b-dziemy musieli si- zapozna, z!regulacjami danego kraju i!za)o*y, odpowiednie 
przedstawicielstwo. Na pocz.tku skupimy si- g)ównie na Europie.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product), wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu).

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Telemedycyna, AI/machine learning, dane medyczne, platforma internetowa (marketplace),  
digital therapeutics. 

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Helping Hand to zintegrowany ekosystem ).cz.cy aplikacj- mobiln. oraz platform- terapeutyczn., 
pozwalaj.cy osobom uzale*nionym podda, si- terapii i!korzysta, ze wsparcia online, a!terapeutom oferowa, 
zdalne leczenie i!optymalizowa, terapi- uzale*nie(. Nasz projekt redefiniuje na nowo opiek- medyczn. 
w!obszarze terapii oraz wsparcia psychologicznego/psychiatrycznego, stawiaj.c na digitalizacj- i!u)atwienie 
pacjentom i!ich lekarzom dost-pu do dokumentacji medycznej na urz.dzeniach mobilnych. Ekosystem 
wykorzystuje sztuczn. inteligencj- (AI), aby zaoferowa, u*ytkownikom wst-pn. diagnoz-, rekomendacje 
dalszych dzia)a(, w!razie potrzeby – wskazanie specjalisty, ale przede wszystkim, by przewidzie, nawrót, czyli 
moment z)amania abstynencji.

Helping Hand to w!100% polski projekt, opracowany przez polskich in*ynierów. Wykorzystuj.c technologi- 
teleinformatyczn. z!elementami sztucznej inteligencji, pomagamy rozwi.zywa, problem uzale*nie(, 
a!w!szczególno+ci jednej z!najcz-stszych form – uzale*nienia od alkoholu, na które cierpi ok. 240 mln osób na 
+wiecie (4,9% doros)ej populacji). 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Na podstawie przedstawionej powy*ej charakterystyki grupy docelowej mo*na stwierdzi,, *e opracowywana 
technologia odpowie na potrzeby rynku i!spotka si- z!du*ym popytem ze wzgl-du na swoj. kompleksowo+,, 
dostosowanie do potrzeb terapeutów, jak równie* atrakcyjno+, cenow. w!stosunku do liczby proponowanych 

HELPING HAND POWERED  
BY ADDICTIONS.AI
JEDNOOSOBOWA DZIA#ALNO$% GOSPODARCZA
www.hh24.pl
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funkcjonalno+ci. Bior.c pod uwag- badania rynku i!potrzeb klientów (0ród)o: raport Brainlab Sp. z!o.o. Sp. k. 
przygotowany na zlecenie Marcina Brysiaka, 2018 r.), szacuje si-, *e popyt na opracowywane rozwi.zanie 
wyniesie 2800 sztuk systemu w!ci.gu 5 lat od daty zako(czenia projektu, co da mo*liwo+, wsparcia ok. 50% 
przewidywanej liczby terapeutów w!momencie rozpocz-cia wdro*enia projektu. W!2016 r. ).czna liczba osób 
uzale*nionych, którym udzielono konsultacji, wynios)a 129 069. Szacuj.c poziom sprzeda*y w!pierwszym roku 
na poziomie 300 sztuk (< 1%) rynku, zaplanowano stopniowy wzrost do 1000 sztuk w!pi.tym roku wdro*enia, 
co obejmie 1% rynku pacjentów. Dane oszacowano na podstawie analizy rynku, zainteresowania potencjalnych 
odbiorców oraz liczby osób uzale*nionych korzystaj.cych z!internetowych form walki z!chorob.. Liczb- 
gabinetów, które oferuj. terapie i!kuracje odwykowe dla osób uzale*nionych, szacuje si- dzi+ na 10–15 tys. 
Z!tej puli tylko 5–7 tys. to zak)ady opieki zdrowotnej i!prywatne gabinety lekarskie zarejestrowane przez lekarzy 
psychiatrów i!specjalistów z!certyfikatami. Znaczna cz-+, pozosta)ych to firmy kliniki, które zatrudniaj. 
lekarzy i!specjalistów terapeutów z!certyfikatami. Zaw-*aj.c analiz- tylko do ww. grup odbiorców, dla których 
zrobiona zosta)a analiza, tylko w!kraju jest ok. 5,5 tys. terapeutów potencjalnie zainteresowanych zakupem 
oferowanego rozwi.zania.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Innowacyjno+,: stworzenie najwi-kszego w!Europie systemu wsparcia online pacjentów uzale*nionych 
od alkoholu, a!w!kolejnych latach tak*e pacjentów z!innymi uzale*nieniami; stworzenie skutecznego, 
innowacyjnego narz-dzia do predykcji nawrotu choroby alkoholowej, pierwszego na +wiecie opartego 
na!algorytmach sztucznej inteligencji; budowa najwi-kszego w!Europie BIG DATA o!ró*norodnych 
predyktorach nawrotu.

Uwzgl-dnienie potrzeb zdrowotnych, spo)ecznych i!ekonomicznych: wsparcie milionów osób uzale*nionych 
od alkoholu i!ich rodzin, zmniejszenie zachorowalno+ci na choroby odalkoholowe, jednej z!g)ównych przyczyn 
przedwczesnej umieralno+ci ludno+ci na +wiecie, w!szczególno+ci w!Europie &rodkowo-Wschodniej, 
zmniejszenie ogromnych ekonomicznych kosztów picia alkoholu (w!Polsce ok. 40 mld z), w!Europie  
ok. 100 mld euro), zmniejszenie nierówno+ci zdrowotnych w!Europie, a!w!krajach dotkni-tych epidemi. 
alkoholizmu nierówno+ci spo)ecznych wynikaj.cych z!tej epidemii.

Korzy+ci terapeutyczne: permanentne wsparcie pacjenta w!terapii alkoholowej, skrócenie czasu oczekiwania 
na rozpocz-cie i!kontynuowanie terapii, zwi-kszenie dost-pu do terapeutów i!terapii alkoholowej, zwi-kszenie 
skuteczno+ci tradycyjnej terapii alkoholowej, zmniejszenie kosztów leczenia choroby alkoholowej, 
ergonomizacja oraz poprawa jako+ci i!kontroli pracy terapeuty.

Obecnie nie ma na rynku rozwi.zania, które w!kompleksowy i!zaawansowany sposób wspiera)oby prac- 
terapeutów w!leczeniu uzale*nie( i!prewencji nawrotu rozumianego jako z)amanie abstynencji, dlatego 
w)a+nie nasza aplikacja jest produktem bezkonkurencyjnym w!skali europejskiej.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Marketplace terapeutyczny (procent prowizji za ka*d. zrealizowan. sesj- terapeutyczn. wideo oraz czat), 
model B2B4C, czyli SaaS dla gabinetów terapeutycznych oraz w!przysz)o+ci public, a!wi-c kontrakt z!NFZ, 
czyli tak jak obecnie rozliczaj. si- stacjonarne placówki terapeutyczne. 
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

5–10 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wzrost liczby terapeutów w!bazie – obecnie mamy ich ok. 360, przyrost danych u*ytkowników, by jeszcze lepiej 
szkoli, algorytm AI – obecnie mamy ich ok. 1 mln.  

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

2021 r. poprzez zebranie rundy A. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

HELPING HAND POWERED BY 
ADDICTIONS.AI, 
JEDNOOSOBOWA DZIA#ALNO$% GOSPODARCZA
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HIGO SP. Z#O.O.

www.higosense.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, medical devices, AI/machine learning.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Telemedyczny produkt sk)adaj.cy si- z urz.dzenia medycznego, aplikacji mobilnej i!platformy telemedycznej, 
który umo*liwia przeprowadzenie podstawowego badania fizykalnego i!otrzymanie diagnozy bez konieczno+ci 
wychodzenia z!domu.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Dzia)amy w!modelu B2B2C. Naszym klientem s. dostawcy prywatnej opieki zdrowotnej oraz ubezpieczyciele, 
a!u*ytkownikami pacjenci w!swoich domach.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Kompleksowo+, us)ugi end-to-end oraz elastyczno+, biznesowa (mo*liwo+, integracji).

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Podstaw. naszego biznesu jest model subskrypcyjny, w!ramach którego klient ko(cowy (rodzice dzieci, 
doro+li, seniorzy – ogó)em pacjenci) otrzymuje urz.dzenie medyczne wraz z!aplikacj. mobiln. oraz dost-p 
do diagnostyki w!zakresie podstawowej opieki zdrowotnej za pomoc. rozwi.za( telemedycznych. Naszym 
partnerem biznesowym s. dostawcy prywatnej opieki zdrowotnej i!ubezpieczyciele, którzy s. zainteresowani 
wdra*aniem produktów i!us)ug telemedycznych w!swoim biznesie.



66 HIGO SP. Z!O.O. | www.higosense.com 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

5–10 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- w!III kwartale 2020 r. na wybranych rynkach Europy Zachodniej i!Skandynawii.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

HIGO SP. Z#O.O.
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HOMEDOCTOR SP. Z#O.O.

https://homedoctor.pl/

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Wizyta domowa oraz porada lekarska (telemedyczna).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Placówka medyczna jako franczyza us)ugi oraz klient B2C i!B2B.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Czas realizacji, jedna platforma ogólnopolska.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Wspó)praca z!placówkami medycznymi oraz realizacja wizyt dla pacjentów komercyjnych.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).



68 HOMEDOCTOR SP. Z!O.O. | https://homedoctor.pl/ 

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wzrost zrealizowanych wizyt rok do roku.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

HOMEDOCTOR SP. Z#O.O.
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IC SOLUTIONS SP. Z#O.O.

https://icsolutions.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Zarz.dzanie dokumentacj. medyczn..

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Flagowym produktem firmy IC Solutions jest IC Pen, tj. platforma digitalizacji danych, która mo*e zbiera, 
dane nanoszone przez ró*ne interfejsy – dokumenty wype)niane d)ugopisem cyfrowym na papierze, stylusem 
na tablecie lub podpisane na urz.dzeniu typu Wacom. Ka*dy z!tych sposobów pozwala zestawia, oraz 
uwierzytelnia, z)o*one na umowach podpisy, poniewa* zbierane s. podpisy biometryczne.

W!ka*dym momencie mo*emy zmieni, sposób podpisywania dokumentów – zmiana d)ugopisu cyfrowego na 
stylus lub Wacom przebiega bez straty czasu czy dodatkowych kosztów. W!tym aspekcie nasze rozwi.zanie 
jest unikalne w!skali globalnej.

System IC PEN, wykorzystuj.c m.in. d)ugopisy cyfrowe, umo*liwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej 
dokumentów i!ich elektronicznych odpowiedników. Dokumenty wype)nione d)ugopisem cyfrowym s. 
natychmiast dost-pne jako skan i!przeanalizowane w!komputerze. System digitalizacji danych IC Pen sprawia, 
*e naturalna czynno+, pisania na kartce papieru za pomoc. d)ugopisu cyfrowego pozwala na jednoczesne 
archiwizowanie danych w!komputerze. IC Pen umo*liwia zarówno tworzenie dokumentów, wype)nianie ich, 
jak i!analizowanie w!ramach rozbudowanego modu)u analitycznego. IC Pen stanowi odpowied0 na wiele 
wspó)czesnych problemów instytucji, w!których wyst-puje obieg dokumentów, m.in. s)u*by zdrowia czy 
administracji publicznej. System gwarantuje oszcz-dno+, czasu dzi-ki mo*liwo+ci ca)kowitego wy).czenia 
etapu skanowania lub wpisywania danych do komputera, co w!kompleksowy sposób rozwi.zuje problem 
informatyzacji szpitali i!wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, kluczowego projektu 
Ministerstwa. Niepotrzebne staj. si- papierowe archiwa, nie odbieraj.c tym samym mo*liwo+ci autoryzacji 
dokumentów w!sposób naturalny, zrozumia)y i!przyjazny. Dzi-ki nam proces obiegu dokumentów mo*e 
by, b)yskawiczny, co daje naszym klientom wymierne korzy+ci finansowe. IC Pen charakteryzuje si- 
innowacyjno+ci. produktow.. Nie dotyczy ona jednak samego d)ugopisu jako urz.dzenia (produkowanego 
przez firm- Neo Smartpen), a!algorytmów kodowania kartki kropkami, jak i!jej odczytywania przez d)ugopis. 
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Oprogramowanie to jest w!pe)ni autorskie i!stanowi o!innowacyjno+ci projektu. Opracowane algorytmy s. 
unikalne w!skali +wiata i!umo*liwi)y powstanie systemu cechuj.cego si- uniwersalno+ci. oraz znajduj.cego 
zastosowanie w!ró*norodnych bran*ach, takich jak: medycyna, finanse i!ubezpieczenia, energetyka, logistyka 
i!transport, o+rodki badawcze i!wiele innych. Jest to mo*liwe m.in. dzi-ki kompatybilno+ci systemu zarówno 
z!d)ugopisem cyfrowym, jak i!urz.dzeniami mobilnymi. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym klientem jest szpital/jednostka medyczna/instytucja, a!u*ytkownikiem systemu – personel szpitala/
pracownicy organizacji oraz pacjenci/klienci (np. podpisuj.cy o+wiadczenie woli/zgod- na leczenie).

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nasze rozwi.zanie odpowiada na realne potrzeby odbiorcy, np. personelu medycznego, który przede 
wszystkim chce si- skupi, na kontakcie z!pacjentem, a!nie marnowa, czas na klikanie w!komputerze lub 
na tablecie (szczególnie osoby starsze, wykluczone cyfrowo; niewygodne w!u*yciu tablety s. wycofywane), 
równie* skanowanie dokumentów stanowi dodatkow. czynno+,; brak elastycznego podej+cia do odbiorcy 
i!dostosowania technologii do jego mo*liwo+ci i!rzeczywistych potrzeb; brak znajomo+ci procesów (rozwi.zania 
oderwane od rzeczywisto+ci i!sprawdzonych zwyczajów pracowników).

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Nasz model jest uzale*niony od rynku, na którym rozwi.zanie jest sprzedawane. W!publicznych jednostkach 
medycznych oferujemy jednorazow. p)atno+, za sprz-t i!bezterminow. licencj- na system.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels,  
VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

IC SOLUTIONS SP. Z#O.O.
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Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Zdecydowanie wykazujemy wzrost – z!jednej strony jest on widoczny w!wysoko+ci przychodów (2018/2019 
prognoza – przewidujemy wzrost przychodów o!30%, wcze+niej co roku ok. 100% wzrostu), jak i!we wzro+cie 
liczby klientów (dodatkowych 20 du*ych klientów rozpocz-)o korzystanie z!IC Pen w!2019 r.). Wzrost 
definiujemy te* przez liczb- dokumentów wype)nionych za pomoc. naszego rozwi.zania – obecnie system  
IC Pen obs)uguje ok 200 tys. dokumentów miesi-cznie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak, planujemy ekspansj- zagraniczn. – podejmujemy ju* kroki w!tym kierunku. W!2019 r. wzi-li+my udzia) 
w!projekcie Go To Brand, dzi-ki czemu uczestniczyli+my w!10 targach i!konferencjach na +wiecie. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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ICAST MEDICAL SP. Z#O.O.

www.icast.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, medical devices.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Innowacyjne alternatywy do usztywnie( gipsowych – #smartgips. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszym p)ac.cym klientem jest szpital, jednostka medyczna, apteka, sklep medyczny, lekarz lub pacjent, 
a!u*ytkownikami produktu – lekarz ortopeda, chirurg, diabetolog, flebolog, anestezjolog i!ich pacjenci. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Zastosowanie naszych koncepcji skraca znacz.co czas leczenia pacjenta w!stosunku do obecnie stosowanych 
metod i!procedur medycznych. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Naszym p)ac.cym klientem jest szpital, jednostka medyczna, apteka, sklep medyczny, lekarz lub pacjent, 
a!u*ytkownikami produktu – lekarz ortopeda, chirurg, diabetolog, flebolog, anestezjolog i!ich pacjenci. 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Bootstrapping.
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, wykazujemy wzrost sprzeda*y rok do roku, a!tak*e wzrost liczby klientów. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Chcemy si- skupi, na reformie rynku medycznego w!Polsce. Na tym etapie nie planujemy ekspansji na rynki 
zagraniczne. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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INCISION GROUP B.V. SP. Z#O.O.

www.incision.care

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Platforma internetowa (marketplace), edukacja, 3D based e-learning.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Platforma e-learningowa w!technologii 2D/3D/VR.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)?

Klientem jest szpital, klinika, uniwersytet medyczny. U*ytkownikiem jest specjalista chirurg, kierownik 
specjalizacji, sta*ysta, rezydent, student.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Jest to jedyna na +wiecie platforma e-learningowa z!akredytacj. Royal College of Surgeons of England 
posiadaj.ca rekomendacje europejskich towarzystw chirurgicznych.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Prosty i!sprawdzony model rocznej subskrypcji zamawianej przez podmioty rynku ochrony zdrowia. 
U*ytkownikiem ko(cowym jest kierownik specjalizacji, rezydent, ordynator oddzia)u/kierownik kliniki, 
piel-gniarka operacyjna, naczelna piel-gniarka.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Informacja poufna.
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Informacja poufna.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba aktywnych u*ytkowników platformy, liczba odnowionych kontraktów rocznych.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Incision Academy jest obecna na wszystkich kontynentach. Zaplanowana jest ekspansja na kraje regionu CEE 
z!szeregiem dzia)a( i!aktywno+ci o!charakterze marketingowym i!operacyjnym.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Mamy zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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INTELLISEQ SP. Z#O.O.

http://www.intelliseq.pl/

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Pharma/suplementy diety, badania laboratoryjne, biotechnologia, dane medyczne, tool IT – samodzielna 
aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

System informatyczny s)u*.cy do przetwarzania odczytów genomu ludzkiego, który szybko i!precyzyjnie 
analizuje dane genetyczne oraz generuje raporty wynikowe. Modularno+, systemu umo*liwia jego szerokie 
zastosowanie w!diagnostyce molekularnej, personalizacji leczenia oraz genomice konsumenckiej. Produkt 
odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe poprzez rozwi.zanie problemów zwi.zanych z: przeci.*eniem du*. 
ilo+ci. danych pochodz.cych z!odczytów genomu, analiz. regionów DNA o!wysokiej zmienno+ci mi-dzy 
lud0mi, brakiem przystosowania +cie*ek analitycznych danych z!NGS do standardów klinicznych, trudno+ci 
w!kompleksowej prezentacji wyników sekwencjonowania genomu.

Produkty i!us)ugi przygotowane na bazie systemu s. dostosowane do dzia)ania zarówno w!modelu B2B, 
jak i!B2C. Tworzone automatycznie raporty genetyczne mog. by, dedykowane dla specjalisty (np. lekarza, 
diagnosty laboratoryjnego) lub bezpo+rednio dla odbiorcy ko(cowego.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Naszym klientem mo*e by, szpital, laboratorium, firma farmaceutyczna, producent *ywno+ci, natomiast 
u*ytkownikiem – diagnosta laboratoryjny, lekarz genetyk, specjalista ds. bada( i!rozwoju, bioinformatyk, farmakolog.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Zalety naszego rozwi.zania w!porównaniu z!konkurencj. to: 1) du*a szybko+, dzia)ania – osi.gana dzi-ki 
automatyzacji i!optymalizacji procesów analizy, 2) elastyczno+, – modu)owe i!)atwe w!obs)udze +cie*ki 
analityczne, gotowe do integracji z!systemami typu LIMS czy EHR, 3) wiarygodno+, wynikaj.ca z!pe)nej 
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zgodno+ci z!aktualnymi standardami technologicznymi, precyzyjnej kontroli wersji oraz pe)nej powtarzalno+ci 
procesów, 4) walidacja kliniczna – zgodno+, z!najnowszymi mi-dzynarodowymi standardami poprzez 
wykorzystanie certyfikowanych algorytmów oraz narz-dzi kontroli jako+ci, 5) optymalna dla klienta strategia 
sprzeda*y – oparta na modelu licencjonowania oprogramowania lub model SaaS.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Model biznesowy zak)ada sprzeda* produktów na zasadzie licencji lub w!modelu SaaS (B2B). Szczegó)owe 
bran*e, do których kierujemy nasze rozwi.zanie, to: medycyna precyzyjna (diagnostyka), genomika konsumencka, 
us)ugi badawczo-rozwojowe, producenci oprogramowania medycznego. Niniejsze przedsi-wzi-cie biznesowe 
jest skalowalne. Planujemy, *e naszym g)ównym 0ród)em przychodów b-dzie sprzeda* produktu firmom 
farmaceutycznym, klinikom i!szpitalom oraz w)a+cicielom konsumenckich platform genomicznych.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

5–10 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, wykazujemy rokroczny wzrost przychodów i!to jest obecnie nasz g)ówny wska0nik sukcesu.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Ekspansj- zagraniczn. na rynek ameryka(ski zacz-li+my w!2016 r. podczas realizacji projektu GO_GLOBAL 
finansowanego przez NCBR. Ta strategia znalaz)a zastosowanie w!nawi.zywaniu wspó)pracy z!pierwsz. 
na +wiecie platform. dystrybucji danych genetycznych. Od tego czasu stale wspó)pracujemy z!kilkoma 
partnerami w!Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo w!tym roku (2019) rozpoczynamy program GO_TO_BRAND 
finansowany przez PARP, w!ramach którego b-dziemy wystawcami na mi-dzynarodowych wydarzeniach 
bran*owych. W!sumie mamy zamiar szuka, klientów na 11 wydarzeniach, w!tym na 5 odbywaj.cych si- w!USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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JAKSZCZEPIC.PL + NIEFORMALNA 
GRUPA ROBOCZA/
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Pharma/suplementy diety, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako 
podmiot leczniczy, tool IT – samodzielna aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Aplikacja oszcz-dzaj.ca czas lekarzy rodzinnych i!pediatrów oraz zwi-kszaj.ca liczb- poprawnie 
zaszczepionych dzieci, która pozwala generowa, indywidualne kalendarze szczepie( dla dzieci zgodne 
z!najnowszymi wytycznymi oraz zaleceniami ekspertów w!mniej ni* minut-.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE? 

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym u*ytkownikiem jest lekarz rodzinny lub pediatra. P)ac.cym klientem jest ten sam lekarz, rodzic, 
w!imieniu którego zlecana jest us)uga, lub jednostka zatrudniaj.ca lekarza.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

W!porównaniu z!tradycyjnym, r-cznym tworzeniem indywidualnych kalendarzy szczepie( umo*liwiamy ich 
tworzenie tak*e nieprzeszkolonym lekarzom oraz pozwalamy zaoszcz-dzi, czas specjalistów.

W porównaniu z!konkurencj. w!USA, umo*liwiamy wybór szerszej gamy szczepie(, a!dodatkowo zapewniamy 
dodatkowe funkcje eksportu naszych terminarzy szczepie(, m.in. do kalendarza Google i!innych kalendarzy. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.
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Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Bazowa wersja aplikacji b-dzie zawsze darmowa. Dochody generowane b-d. z!dwóch 0róde). Po pierwsze, 
w!najbli*szym czasie planujemy wprowadzenie funkcji premium, takich jak kalendarze szczepie( dla 
dzieci przedwcze+nie urodzonych oraz generowanie terminarzy szczepie( z!dziedziny medycyny podró*y. 
Obowi.zywa, tu b-d. zarówno p)atno+ci jednorazowe, jak i!subskrypcje. Po drugie, stworzone przez 
nas rozwi.zania s. uniwersalne i!po dostosowaniu do lokalnych uwarunkowa( i!wytycznych mog. by, 
implementowane w!pozosta)ych pa(stwach europejskich. Chcieliby+my sprzedawa, nasze narz-dzia 
jednostkom rz.dowym innych krajów europejskich, dzi-ki czemu mog)yby one zapewni, lekarzom pracuj.cym 
na ich terenie dost-p do naszych rozwi.za(.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Bootstrapping

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Bootstrapping

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

G)ównym wska0nikiem jest dla nas liczba u*ytkowników aplikacji. W!listopadzie 2019 r. odnotowali+my  
1400 unikalnych u*ytkowników aplikacji (950 w!pa0dzierniku, 430 we wrze+niu).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- zagraniczn. w!przysz)ym roku. W!tym celu zamierzamy nawi.za, kontakty z!lokalnymi 
organizacjami rz.dowymi zajmuj.cymi si- nadzorem nad procesem szczepie(.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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JUTRO MEDICAL SP. Z#O.O.

www.jutromedical.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,, ale nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów. 

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej oparta na technologii.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

P)ac.cym klientem jest przychodnia POZ lub NFZ. U*ytkownikiem jest lekarz POZ oraz pacjent.

Co wyró"nia Was na tle konkurencji? 

Jeste+my w!stanie podwoi, produktywno+, lekarza POZ i!dzi-ki temu da, mu wi-cej czasu na opiek-  
nad pacjentem/wyeliminowa, kolejki.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model jest hybrydowy. Polega na prowadzeniu w)asnego POZ-u!i!utrzymywaniu si- ze stawki kapitacyjnej 
(publiczna opieka zdrowotna) lub udost-pnianiu technologii istniej.cym graczom na rynku w!modelu 
subskrypcyjnym.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping.
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie jeste+my jeszcze na etapie pozyskiwania u*ytkowników.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Nie planujemy ekspansji zagranicznej w!ci.gu najbli*szych 2 lat.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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LAPARO SP. Z#O.O.

www.laparo.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Medical devices, AR/VR, edukacja.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Symulatory medyczne – trena*ery laparoskopowe dla studentów medycyny, lekarzy rezydentów oraz chirurgów 
dla doskonalenia umiej-tno+ci zabiegów laparoskopowych. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Uczelnie medyczne, szpitale, oddzia)y szpitalne, klienci indywidualni – chirurdzy, lekarze rezydenci, studenci.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nowatorskie rozwi.zania wprowadzaj.ce now. jako+, do treningu medycznego oraz konkurencyjna cena.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Jednorazowa sprzeda* + mo*liwo+, dokupowania wymiennych akcesoriów. 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

0,5–1 mln z). Inwestycja zal.*kowa, obecnie finansujemy si- samodzielnie.

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

VC krajowe oraz wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).
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Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak. Kluczowymi wska0nikami s. wielko+, przychodów, EBITDA, liczba sprzedanych urz.dze(  
na poszczególnych rynkach w!danej kategorii produktowej.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Pracujemy nad tym, rok 2020 powinien by, kluczowy.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Tak, zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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MEDCOSTER - 
NIEFORMALNA GRUPA ROBOCZA
www.medcoster.pl (strona w#opracowaniu)

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,, ale nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów. 

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Dane medyczne, edukacja, tool IT – samodzielna aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Naszym produktem jest aplikacja webowa MedCoster wspieraj.ca podmioty ochrony zdrowia w!)atwej 
i!szybkiej implementacji przepisów rozporz.dzenia Ministra Zdrowia z!2019 r. w!sprawie zalece( dotycz.cych 
standardu rachunku kosztów u!+wiadczeniodawców. Szacuje si-, *e wdro*enie w!podmiotach ochrony zdrowia 
nowych przepisów, wymagaj.cych ingerencji w!funkcjonuj.ce systemy informatyczne, mo*e zamyka, si- 
w!bud*etach od kilkudziesi-ciu do kilkuset tysi-cy z)otych. Dodatkow. przeszkod. jest d)ugi czas projektu 
wdro*eniowego wynikaj.cy z!du*ej liczby zmian w!istniej.cych systemach informatycznych (a!rozporz.dzenie 
wchodzi w!*ycie 1 stycznia 2020 r.), a!tak*e ograniczone mo*liwo+ci przerobowe dostawców systemów 
informatycznych. Wdro*enie wytycznych rozporz.dzenia w!MedCoster, przy wykorzystaniu wzorcowych 
s)owników, nie wymaga zmian w!module finansowo-ksi-gowym czy kadrowo-p)acowym, co daje bardzo du*. 
oszcz-dno+, czasu i!+rodków finansowych. Co wi-cej, aplikacja daje u*ytkownikom mo*liwo+, samodzielnego 
dostosowania rachunku kosztów i!niezale*no+, wynikaj.c. z!braku konieczno+ci modyfikacji istniej.cych 
w!podmiocie systemów informatycznych. MedCoster u)atwi prac- pracownikom dzia)u ksi-gowo+ci oraz dzia)u 
analiz i!controllingu w!zakresie implementacji przepisów rozporz.dzenia.

Korzy+ci MedCoster: 1) wdro*enie nowego standardu rachunków kosztów ju* od stycznia 2020 r.,  
2) dostosowanie do nowych wymogów jest mo*liwe w!krótkim czasie i!bez dodatkowego anga*owania s)u*b 
IT, 3) implementacja nowych wymogów bez konieczno+ci zwi-kszania zatrudnienia w!dziale ksi-gowo+ci 
lub analiz, 4) raportowanie ka*dego etapu alokacji kosztów, 5) oszcz-dno+, czasu i!+rodków finansowych, 
6) przygotowanie do zastosowania przepisów nowego (drugiego) rozporz.dzenia, b-d.cego obecnie 
w!opracowaniu.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy.
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Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Z!tre+ci oceny skutków regulacji wynika, *e liczba podmiotów, na które oddzia)uje rozporz.dzenie, wyniesie 
7465 jednostek. Decyzj- o!zakupie podejmuje ostatecznie dyrektor podmiotu, na którym ci.*y obowi.zek 
wdro*enia nowego standardu rachunku kosztów. Inicjatorami oraz u*ytkownikami s. zast-pcy dyrektora ds. 
finansowych, pracownicy dzia)ów ksi-gowo+ci oraz analiz, controllingu i!planowania.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Bardzo niski koszt (miesi-czny koszt subskrypcji 1690 z)) i!krótki czas wdro*enia w!aplikacji MedCoster (jest to 
mo*liwe nawet w!kilka dni) przepisów rozporz.dzenia vs bud*ety firm informatycznych (od kilkudziesi-ciu do 
kilkuset tysi-cy z)otych) oraz czas trwania projektów informatycznych (od kilku miesi-cy do nawet kilkunastu 
miesi-cy). Warte podkre+lenia jest równie* nasze kilkunastoletnie do+wiadczenie zarówno w!rozwoju narz-dzi 
informatycznych wspieraj.cych zaawansowane rachunki kosztów, jak i!we wdra*aniu bardzo z)o*onych 
rachunków kosztów w!ró*nych bran*ach vs brak takich do+wiadcze( u!konsultantów firm informatycznych 
obs)uguj.cych +wiadczeniodawców.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Klientami s. podmioty, które podlegaj. rozporz.dzeniu dotycz.cemu standardu rachunku kosztów 
u!+wiadczeniodawców. Z!tre+ci oceny skutków regulacji „Projekt rozporz.dzenia Ministra Zdrowia w!sprawie 
zalece( dotycz.cych standardu rachunku kosztów u!+wiadczeniodawców” wynika, *e rozporz.dzenie 
obowi.zuje 7465 podmiotów sektora ochrony zdrowia. Opracowywana aplikacja b-dzie dost-pna przez 
przegl.dark- internetow. bez konieczno+ci wykonywania lokalnej instalacji na serwerach +wiadczeniodawcy. 
Op)ata jest za comiesi-czn. subskrypcj-, daj.c. dost-p do aplikacji oraz do stale aktualizowanej bazy wiedzy 
wspieraj.cej u*ytkowników ko(cowych w!samodzielnym wdra*aniu i!utrzymywaniu nowego standardu 
rachunku kosztów. Ko(cowymi u*ytkownikami s. zast-pcy dyrektora ds. finansowych, pracownicy dzia)u 
ksi-gowo+ci oraz dzia)u analiz, controllingu i!planowania.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping.

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.
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MEDCOSTER -  
NIEFORMALNA GRUPA ROBOCZA
Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wska0nikiem sukcesu b-dzie osi.gni-cie 100 aktywnych u*ytkowników w!ci.gu pierwszych 6 miesi-cy.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Przywo)ane rozporz.dzenie ma zastosowanie jedynie w!Polsce, obecnie nie planujemy ekspansji zagranicznej.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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MEDIDESK SP. Z#O.O.

www.medidesk.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Tool IT – samodzielna aplikacja IT, kompleksowa aplikacja do obs)ugi zg)osze( pacjentów.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Flagowy produkt spó)ki to aplikacja Medidesk. Rozwi.zanie to zosta)o wprowadzone na polski rynek w!lutym 
2017 r. i!wdro*one ju* w!ponad 100 podmiotach leczniczych w!ca)ej Polsce. Model biznesowy projektu opiera 
si- na sta)ych comiesi-cznych op)atach abonamentowych w!tzw. modelu SaaS. G)ównym przedmiotem 
dzia)alno+ci spó)ki jest sprzeda* i!wdra*anie autorskiej aplikacji stworzonej z!my+l. o!placówkach leczniczych, 
która usprawnia ich codzienn. prac-, wspiera budowanie wizerunku i!wi-kszego ruchu klientów. Aplikacja 
poprawia efektywno+, prowadzonych dzia)a( marketingowych, a!przede wszystkim zwi-ksza jej przychody. 
Aplikacja Medidesk jest oprogramowaniem +wiadczonym w!modelu SaaS i!jest dost-pna z!ka*dego urz.dzenia 
typu smartfon, komputer, tablet. Przeznaczona dla konkretnej grupy odbiorców (podmioty lecznicze) w!kanale 
B2B. Dodatkowo dzi-ki pe)nej integracji poprzez API, webserwisy, styk CTI (technologia SOAP i!Rest) 
umo*liwia przetwarzanie danych w!ramach chmury obliczeniowej.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym klientem mo*e by, dowolna placówka lecznicza posiadaj.ca rejestracj- telefoniczn.. U*ytkownikami 
s. osoby z!rejestracji obs)uguj.ce zg)oszenia pacjentów oraz mened*erowie i!w)a+ciciele obserwuj.cy 
statystyki i!wska0niki biznesowe.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Przewaga aplikacji Medidesk nad konkurencj.: 1. Aplikacja Medidesk zosta)a zaprojektowana po konsultacjach 
z!mened*erami i!pracownikami rejestracji placówek leczniczych. Jej ci.g)y rozwój w!g)ównej mierze opiera 
si- na sta)ych rozmowach i!spotkaniach z!u*ytkownikami korzystaj.cymi z!aplikacji na co dzie(. Aplikacje 
konkurencyjne to rozwi.zania dla wszystkich, które nie wyró*niaj. si- zbytnio dedykowanymi rozwi.zaniami 
dla bran*y medycznej. 2. Medidesk jest narz-dziem, które polepsza prac- rejestracji i!przynosi realne korzy+ci 
finansowe w!placówce. Te dzia)ania s. oparte m.in. na systematycznych audytach pracy rejestracji, audytach 
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nagra( rozmów oraz szkoleniach pracowników. Takie holistyczne podej+cie do podmiotów leczniczych wyró*nia 
aplikacj- na tle konkurencji, która skupia si- wy).cznie na wdra*aniu samych rozwi.za( informatycznych. 
3. Rozwi.zania konkurencyjne to systemy g)ównie dla call center i!recepcji, aplikacja Medidesk udost-pnia 
szereg funkcjonalno+ci dla mened*erów podmiotów leczniczych niezale*nie od miejsca, w!którym ów 
mened*er si- znajduje. 4. Medidesk jest zintegrowany z!wieloma kana)ami komunikacyjnymi, tj. strona WWW, 
formularze interaktywne, systemy VOIP, oraz z!innymi dowolnymi dostawcami us)ug interaktywnych. Du*. 
przewag. aplikacji Medidesk jest jego elastyczne podej+cie i!mo*liwo+, integracji za pomoc. dowolnych 
technologii interaktywnych. W)asne rozwi.zania API pozwalaj. do+, szybko zaimplementowa, i!zintegrowa, 
si- z!dowolnym systemem i!rozwi.zaniem. Aplikacje konkurencyjne s. do+, ograniczone w!tzw. swobodnym 
integrowaniu si-. 5. W!odró*nieniu od konkurencji w!ramach wdro*enia aplikacji Medidesk wprowadzany jest 
indywidualny ekosystem marketingowy, monitorowany jest ruch reklamowy z!ró*nych 0róde), m.in. Facebooka, 
kampanie adwords, plakaty, ulotki, artyku)y sponsorowane. Dzi-ki ogromnej wiedzy marketingowej nabytej 
w!ramach agencji Media Health wszelkie istotne parametry efektywno+ci marketingowej s. mierzone w!czasie 
rzeczywistym. Konkurencyjne aplikacje nie stosuj. tego typu rozwi.za(.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Medidesk kupuj. kliniki, szpitale, placówki lecznicze w!modelu subskrypcyjnym wraz z!jednorazow. op)at. 
wdro*eniow..

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Miesi-czny przychód odnawialny (MRR).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Od I!kwarta)u 2020 r. planujemy ekspansj- akceleracyjn. na rynkach Wielkiej Brytanii i!Irlandii.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

MEDIDESK SP. Z#O.O.
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MG GROUP SA

www.mediguard.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, telemedycyna, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Spó)ka MG Group SA jest w)a+cicielem Platformy Telemedycznej Mediguard – wielofunkcyjnego systemu 
pozwalaj.cego na wielostronn. komunikacj- i!transmisj- wyników bada( od pacjenta do lekarza lub innego 
administratora. Posiada wiele innowacyjnych funkcjonalno+ci, w!tym analiz- danych, które automatycznie 
przekazuj. komunikaty, alerty dla pacjenta lub lekarza. Badania wykonywane s. za pomoc. przeno+nych 
urz.dze( diagnostycznych (ci+nieniomierz, glukometr, waga, termometr, EKG, KTG, spirometr, analizatory 
moczu i!krwi oraz wiele innych) i!automatycznie wysy)ane na elektroniczn. kart- pacjenta w!placówce 
medycznej lub innym dowolnym miejscu. System umo*liwia zdalne kontrolowanie stanu zdrowia, 
interpretowanie wyników bada( (w!normie, poza norm. – wysy)ane alerty), przekazywanie informacji zwrotnej 
o!stanie zdrowia. Historia wyników bada( zgromadzonych na platformie jest udost-pniana pacjentowi 
w!aplikacji mobilnej na smartfon lub tablet oraz lekarzowi poprzez komputer z!zainstalowan. przegl.dark. 
internetow.. Dzi-ki temu istnieje prosty i!ci.g)y dost-p do wyników przeprowadzonych bada(. Poza tym lekarz 
mo*e szybko dokona, analizy danych, skontaktowa, si- z!pacjentem (poprzez SMS, chat, modu) wideo), 
a!nast-pnie podj., decyzj- o!ewentualnym leczeniu. 

Badania, które dotychczas mo*na by)o wykonywa, jedynie w!placówce medycznej, pacjent mo*e obecnie 
samodzielnie wykonywa, w!dowolnym miejscu. Wyniki za pomoc. aplikacji mobilnej Atencare automatycznie 
zostaj. przesy)ane do Platformy Mediguard, która dodatkowo mo*e by, zintegrowana z!systemem szpitalnym 
lub oprogramowaniem danej placówki.

Dost-pna jest równie* walizka telemedyczna zawieraj.ca zestaw dowolnie wybranych urz.dze( oraz tablet 
z!aplikacj. telemedyczn. Atencare. Walizka wykorzystywana jest w!zak)adach pracy do monitorowania stanu 
zdrowia pracowników lub przez piel-gniarki +rodowiskowe, które mog. w!domu pacjenta przeprowadzi, 
dost-pne badania. Obecnie na rynku polskim nie ma podobnego kompleksowego rozwi.zania. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.
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Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym g)ównym odbiorc. (p)atnikiem) s. szpitale, przychodnie oraz inne placówki medyczne, natomiast 
u*ytkownikiem ko(cowym s. lekarze oraz pacjenci tych jednostek.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Obecnie na rynku polskim nie ma podobnego kompleksowego rozwi.zania. W!zakresie nowych technologii 
prowadzono wiele projektów badawczych zajmuj.cych si- nowoczesnymi technikami telekomunikacyjnymi 
w!odniesieniu do grupowania i!zbierania danych medycznych, jednak nie ma wypracowanych standardów 
opieki zdalnej – prewencji pierwotnej i!wtórnej. Uruchamiane projekty do tej pory nie odegra)y swojej roli 
– by)y to badania obliczone na du*. skal- i!firmowane przez du*e instytucje, niekoniecznie kierowane do 
statystycznego pacjenta indywidualnego.

Obecnie dost-pne aplikacje mobilne do monitoringu poszczególnych parametrów zdrowia s. jedynie 
elektronicznymi dzienniczkami bez przetwarzania i!analizy danych, które mog)yby automatycznie 
przekazywa, komunikaty, alerty dla pacjenta lub lekarza. Poza tym ka*dy badany parametr, jak np. st-*enie 
glukozy, warto+ci ci+nienia, temperatury, wagi czy nawet EKG, wymaga osobnych aplikacji, co jest bardzo 
uci.*liwe w!codziennym u*ytkowaniu. Dodatkowo wykorzystywane aplikacje z!modu)em telekonferencji s. 
iewystarczaj.ce do stawiania diagnozy lub poprawy stanu zdrowia pacjentów. Poza tym wi-kszo+, aplikacji, 
które pojawi)y si- na rynku, nie zosta)a zaakceptowana przez ró*nego rodzaju departamenty odpowiedzialne 
za obszar zdrowia i!opiek- spo)eczn.. Platforma Mediguard jako rozwi.zanie telemedyczne dzia)a w!szpitalach 
i!jest chwalone przez u*ytkowników.

Zastosowania Platformy Telemedycznej s. bardzo szerokie, a!konfiguracja i!urz.dzenia wspó)pracuj.ce 
dobierane do potrzeb konkretnego zespo)u lekarzy i!pacjentów. Celem spó)ki jest zapewnienie komfortowych 
warunków dost-pu do us)ug medycznych dla pacjentów na ka*dym etapie profilaktyki, leczenia i!opieki. 
Jednocze+nie mechanizmy udost-pniane przez platform- optymalizuj. prac- lekarzy oraz pozwalaj. na 
wiarygodne informowanie osób bliskich o!stanie zdrowia i!historii choroby pacjenta, czego nie oferuj. 
konkurencyjne rozwi.zania.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Nasz produkt w!postaci kompleksowego rozwi.zania telemedycznego (system centralny – Platforma 
Mediguard) obecnie nabywany jest przez jednostki medyczne (szpitale, przychodnie itp.). Najbardziej 
wp)ywowym interesariuszem z!punktu widzenia podejmowania decyzji przy wdra*aniu nowych rozwi.za( 
w!procesie leczenia jest kierownictwo szpitala oraz lekarze specjali+ci. S. oni tym samym nabywc. tego 
rozwi.zania. 

Beneficjentami rozwi.zania zdalnego monitoringu i!opieki zdrowotnej s. zarówno osoby zdrowe, jak 
i!pacjenci lecz.cy si- na ró*nego rodzaju schorzenia (którzy szybciej otrzymuj. pomoc), lekarze (którzy mog. 
diagnozowa, i!leczy, wi-ksz. liczb- pacjentów), osoby +wiadcz.ce us)ugi oko)omedyczne (piel-gniarki), 
w)a+ciciele oraz podmioty zarz.dzaj.ce placówkami medycznymi. Model biznesowy opiera si- na sprzeda*y 
rozwi.zania w!ramach op)aty jednorazowej oraz na op)acie miesi-cznej – uzale*nione jest to od potrzeby 
i!mo*liwo+ci odbiorcy.

MG GROUP SA
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

W!d)ugofalowej strategii warto+, spó)ki b-dzie budowa, liczba u*ytkowników naszej platformy. W!ostatnim 
roku wzros)a ona bardzo znacz.co, natomiast ilo+, przeprowadzanych bada( zwi-kszy)a si- prawie 
dwukrotnie. Dodatkowo miar. sukcesu jest integracja z!nowymi systemami oraz urz.dzeniami. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- poprzez rozpocz-cie wspó)pracy z!partnerami oraz dystrybutorami na rynkach 
docelowych, szczególnie Europy Zachodniej. Obecnie planowany jest udzia) na targach medycznych ARAB 
HEALTH w!Dubaju.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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MEDISHIFT
AKTUALNIE DZIA$AMY W#RAMACH AKCELERATORA EDULAB, 
OD STYCZNIA PRZECHODZIMY W#FORM0 SP. Z#O.O.

www.medishift.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Platforma internetowa (marketplace), rekrutacja w!medycynie.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Serwis matchuj.cy lekarzy z!podmiotami medycznymi.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)?

Naszym klientem jest podmiot medyczny, a!u*ytkownikiem lekarz.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Automatyzujemy proces rekrutacji w!bran*y medycznej, bazuj.c na algorytmie matchuj.cym kryteria zadane 
przez lekarza oraz placówk- medyczn..

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Nasz produkt kupuje placówka medyczna, p)atno+, jest za pakiet. U*ytkownikiem ko(cowym jest zarówno 
dzia) HR placówki medycznej, jak i!lekarz.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Poni*ej 500 tys. z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Notujemy wzrost rejestracji zarówno placówek, jak i!lekarzy, aktualnie skupiamy si- na lekarzach.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- na Europ- Zachodni. w!2021 r.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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MEDIWELL SP. Z#O.O.

www.mediwell.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Produktem spó)ki jest Szpitalny Kiosk Telemedyczny MediWell jako stacjonarne urz.dzenie diagnostyczne 
przeznaczone do wykonywania bada( przez pacjentów samodzielnie lub z!asyst. personelu medycznego. 
Posiada zintegrowan. grup- aparatów medycznych daj.cych spójn., automatyczn. informacj- zwrotn. 
o!stanie zdrowia – urz.dzenie umo*liwia przeprowadzenie jednocze+nie szeregu bada(, np. poziom ci+nienia, 
EKG serca, natlenienie organizmu itp. 

Wykonanie bada( jest bardzo proste, a!przewodnikiem procesu badania jest aplikacja wy+wietlana na 
monitorze wbudowanym w!zabudow- kiosku. Zainstalowana aplikacja z!funkcj. automatycznej transmisji 
danych z!aparatów diagnostycznych, po analizie pobranych danych, wskazuje odchylenia od przyj-tych norm. 
Za po+rednictwem aplikacji nast-puje predykcja zagro*e( zdrowotnych oraz jest mo*liwo+, pozyskania 
wyników bada( w!formie raportów, przesy)anych na wskazany numer telefonu w!formie SMS lub adres e-mail. 

Dodatkowo integracja MediWell z!systemami szpitalnymi umo*liwia lekarzom dost-p do wyników bada( 
przeprowadzonych w!kiosku przez jego pacjentów i!na dodatkow. analiz-.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Klientami biznesowymi b-d. g)ównie jednostki medyczne, natomiast ko(cowymi odbiorcami rozwi.zania b-d. 
lekarze i!ich pacjenci.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Obecnie na polskim rynku nie ma podobnego kompleksowego rozwi.zania, które pozwala)oby na 
kompleksowo+, przeprowadzenia bada( w!jednym miejscu, przy u*yciu wbudowanych urz.dze(, bezobs)ugowo 
oraz dawa)oby informacj- zwrotn. w!formie raportu. Podobne projekty pozwalaj. jedynie na samodzielne 
przeprowadzenie bada(, a!nast-pnie skonsultowanie wyników z!lekarzem. Urz.dzenia nie s. zintegrowane  
ani po).czone w!ramach kiosku (zestaw oddzielnych, indywidualnych aparatów pomiarowych, za pomoc. 
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MEDISHIFT
AKTUALNIE DZIA$AMY W#RAMACH AKCELERATORA EDULAB, 
OD STYCZNIA PRZECHODZIMY W#FORM0 SP. Z#O.O.

których pacjent wykonuje badania podczas konsultacji). Ponadto nie posiadaj. systemu gromadz.cego wyniki 
bada(.

W!MediWell proces badania jest w!pe)ni zautomatyzowany z!dost-pn. aplikacj. mobiln. do gromadzenia 
i!analizy danych dzi-ki transmisji danych do dedykowanej platformy. W!zwi.zku z!tym, *e nie jest wymagany 
czynnik ludzki (proces jest w!pe)ni automatyczny), nie jest generowany koszt zmienny procesu badania. 
Wa*nym wyró*nikiem jest równie* integracja MediWell z!systemami placówek medycznych, a!dzi-ki temu 
lekarz ma dost-p do wyników bada( przeprowadzonych w!kiosku przez pacjentów.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Ko(cowym u*ytkownikiem rozwi.zania s. zarówno osoby zdrowe, jak i!pacjenci lecz.cy si- na ró*nego 
rodzaju schorzenia. Dost-p do zgromadzonych danych dzi-ki integracji z!systemami jednostek medycznych 
maj. lekarze, osoby +wiadcz.ce us)ugi oko)omedyczne (np. piel-gniarki), jak i!w)a+ciciele oraz podmioty 
zarz.dzaj.ce placówkami medycznymi. 
Dzia)alno+, biznesowa oparta jest na sprzeda*y placówkom medycznym kiosku w!jednorazowej transakcji 
z!dodatkow. op)at. utrzymaniow. lub w!modelu abonamentu miesi-cznego. Badanie wykonywane przez 
pacjenta mo*e by, bezp)atne lub p)atne. W!kiosku MediWell mog. by, umieszczane tre+ci marketingowe 
(sprzeda* dodatkowych us)ug prozdrowotnych), które mog. by, dodatkowym 0ród)em dochodów oraz 
instrumentem do edukowania spo)ecze(stwa w!zakresie dbania o!zdrowie.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wska0nikiem sukcesu b-dzie liczba sprzedanych urz.dze( (docelowo sie, kiosków daj.cych swobodny dost-p 
pacjentom do bada() oraz liczba u*ytkowników korzystaj.cych z!kiosku.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Obecnie b-dziemy si- skupia, na rynku lokalnym.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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MEDTUBE SP. Z#O.O.

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, platforma internetowa (marketplace), edukacja, MedEdTech.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Aplikacja e-learning, platforma spo)eczno+ciowa (dost-p do 200 tys. u*ytkowników na +wiecie), produkcja 
wideo (z!OR, wirtualne studio), us)ugi reklamowe i!marketingowe, product placement, narz-dzia do edukacji 
medycznej profesjonalistów.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klientem jest biznes medyczny (pharma, medical devices, ubezpieczyciele), a!tak*e instytucje edukacyjne 
(uczelnie, towarzystwa medyczne), a!u*ytkownikiem jest lekarz (+ pozostali profesjonali+ci, np. student 
medycyny, analityk medyczny, rehabilitant, technik, piel-gniarka itd.).

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Zasi-g globalny, baza u*ytkowników, baza dost-pnych tre+ci, szybko+, reakcji, jako+, versus cena (value for 
money), kreatywno+,, znajomo+, potrzeb klienta, rozwi.zania A-Z.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Dostarczanie rozwi.za( i!narz-dzi dla spo)eczno+ci profesjonalistów przy wykorzystaniu +rodków biznesu 
medycznego, który interesuje dost-p do tej grupy u*ytkowników (B2B2C).

www.medtube.net/www.medtube.pl/www.medtube.fr/ 
www.medtube.es/http://de.medtube.net
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, +rodki w)asne 
(reinwestowane zyski).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

+20% regularnego przyrostu u*ytkowników.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Jedena+cie wa*nych imprez/konferencji medycznych w!2020 r. na ca)ym +wiecie (np. Dubai, Barcelona, 
Cleveland, Miami, Amsterdam, Londyn, Toronto, Indie).

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne, zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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MEDVC.EU SP. Z#O.O.

https://medvc.eu

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, telemedycyna, edukacja.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Podstawowym produktem firmy jest medVC, interaktywna platforma zdalnej wspó)pracy medycznej 
umo*liwiaj.ca komunikacj- audio-wideo w!czasie rzeczywistym pomi-dzy salami operacyjnymi, salami 
konferencyjnymi i!gabinetami lekarskimi. medVC umo*liwia przesy)anie wielu równoleg)ych strumieni 
wideo w!wysokiej rozdzielczo+ci pochodz.cych z!kamer, mikroskopów, endoskopów i!innych urz.dze( 
obrazowania medycznego. Ponadto medVC oferuje zbiór narz-dzi u)atwiaj.cych zdaln. wspó)prac- 
profesjonalistów medycznych, takich jak zatrzymywanie strumienia wideo, oznaczanie dowolnych fragmentów 
obrazu, zapisywanie klatek obrazu do repozytorium medycznego czy zdalne sterowanie oprogramowaniem 
medycznym uruchomionym na pod).czonych do systemu komputerach (np. przegl.darkami obrazów 
DICOM). medVC jest równie* kompatybilne ze stereoskopowymi strumieniami wideo pochodz.cymi z!robotów 
operacyjnych i!endoskopów 3D.

Terminal medVC sk)ada si- ze specjalistycznego sprz-tu komputerowego wysokiej wydajno+ci, dedykowanych 
kart przechwytywania wideo oraz ekranu dotykowego umo*liwiaj.cego ergonomiczne sterowanie. 
Oprogramowanie medVC umo*liwia kodowanie do dwóch strumieni wysokiej rozdzielczo+ci przez ka*dy 
terminal i!jednoczesne wy+wietlanie do 15 zdalnych strumieni. medVC jest rozwi.zaniem umo*liwiaj.cym 
pozyskiwanie obrazu wideo z!ró*nych urz.dze( medycznych znajduj.cych si- na salach operacyjnych, 
takich jak kamery medyczne, mikroskopy, endoskopy. Dzi-ki temu system medVC mo*e pozyskiwa, obraz 
medyczny z!takich urz.dze(, jak: Storz, Olympus, Medrobotics, Trumpf Medical, ConMed i!inne. Podstawowe 
przeznaczenie systemu medVC to, w!ogólno+ci, zdalna wspó)praca lekarzy oraz edukacja medyczna.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.
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Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszymi klientami s. szpitale, aktualnie w!szczególno+ci szpitale kliniczne i!uniwersyteckie, a!u*ytkownikiem 
s. lekarze prowadz.cy zabiegi chirurgiczne z!dowolnej specjalizacji.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Platforma medVC posiada szereg innowacyjnych funkcjonalno+ci stanowi.cych o!jej przewadze nad 
produktami konkurencji. G)ównymi konkurentami s. producenci sprz-tu wideokonferencyjnego, jak Cisco 
lub Polycom. W!tej chwili nie porównujemy si- z!firmami dostarczaj.cymi rozwi.zania lekarz-pacjent, 
tylko z!firmami posiadaj.cymi rozwi.zania lekarz-lekarz. Rozwi.zania lekarz-pacjent, ze wzgl-du na brak 
odpowiedniego sprz-tu u!pacjenta, nie mog. dostarczy, jako+ci obrazu, która jest podstawow. cech. systemu 
medVC. Poni*sze porównanie pokazuje ró*nice mi-dzy medVC a!innymi systemami lekarz-lekarz: 1) medVC 
obs)uguje si- w!prosty sposób za pomoc. ekranu dotykowego, tak jak smartfon; 2) wspó)pracuj.cy lekarze 
maj. mo*liwo+, zatrzymania dowolnego obrazu wideo oraz za pomoc. ekranu dotykowego rysowania 
i!zaznaczania obszarów na obrazie; 3) stop-klatki obrazu wideo mog. by, przekazywane do systemów 
dokumentacji medycznej lub sk)adowane na szeregu urz.dze( zewn-trznych; 4) system umo*liwia równie* 
integracj- z!komputerami prezentuj.cymi zdj-cia obrazowania medycznego w!formacie DICOM oraz zdalne 
sterowanie tymi komputerami, dowolnemu lekarzowi uczestnicz.cemu w!sesji; 5) medVC pozwala na 
pozyskiwanie i!wy+wietlanie obrazu stereoskopowego (3D) pochodz.cego z!najnowszych endoskopów 3D oraz 
z!robotów operacyjnych, np. da Vinci. medVC posiada system konwersji sygna)ów 3D, umo*liwiaj.c pozyskanie 
sygna)u 3D ze 0ród)a w!dowolnym formacie; 6) medVC dysponuje równie* serwerem Multi-Point Control Unit 
(MCU) umo*liwiaj.cym po).czenie wi-cej ni* dwóch terminali medVC w!jednej sesji wideokonferencyjnej, 
czyni.c mo*liw. wspó)prac- mi-dzy kilkoma szpitalami jednocze+nie.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Klienci: dyrektor podmiotu leczniczego, rektor uniwersytetu medycznego, dyrektor centrum szkoleniowego, 
firmy ubezpieczeniowe – prywatne. U*ytkownicy: lekarze, pacjenci.

Aktualnie firma prowadzi sprzeda* bezpo+redni., bior.c na siebie wyszukiwanie klienta, prezentacj- 
systemu, opracowanie planu wdro*enia, wdro*enie i!utrzymanie. Ze wzgl-du na to, *e ka*dy szpital posiada 
ró*ne wyposa*enie oraz ró*ne wymagania scenariuszowe i!infrastrukturalne, ka*de wdro*enie medVC jest 
przygotowywane indywidualnie. Firma posiada równie* agentów (w!tej chwili podpisujemy umowy z!dwoma we 
Francji), którzy s. zwi.zani ze +rodowiskiem medycznym i!propagowaniem rozwi.za( telemedycznych.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Rozwin-li+my firm-, korzystaj.c z!funduszy unijnych, wyników prac projektów badawczych i!w)asnych 
pieni-dzy. Poziom finansowania osi.gni-ty z!tych 0róde) to oko)o 4,6 mln z). Nie posiadamy aktualnie 
inwestora, ale jednym z!udzia)owców jest nasz inkubator, NETICTECH SA. Struktura udzia)ów:  
Piotr Pawa)owski – 26%, NETICTECH SA – 23%, Sergiusz Zieli(ski – 20%, Piotr Szymaniak – 18%,  
Wojciech Kapsa – 13%.
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

G)ównym wska0nikiem sukcesu jest EBITDA, która wzro+nie w!2019 r. o!oko)o 40% w!porównaniu z!2018 r.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Jeste+my ju* obecni na rynkach Europy Zachodniej i!planujemy ekspansj- na rynki USA, Azji i!Afryki. 
Wystawiamy si- na targach bran*owych, takich jak Medica w!Dusseldorfie czy ArabHealth w!Dubaju. 
Wystawiamy si- te* na kongresach medycznych, takich jak UEG Week, EAES Congress. Brali+my te* udzia) 
w!spotkaniu Lake Nona Impac Forum na Florydzie w!USA.

Czy jeste(cie aktualnie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne), zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.

MEDVC.EU SP. Z#O.O.
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MICROSCOPEIT SP. Z#O.O.

www.microscopeit.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

AI/machine learning, AR/VR, dane medyczne, robotyka.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Us)ugi wykonania algorytmów AI na bazie danych medycznych (w!szczególno+ci danych obrazowych). Us)ugi 
wykonania modeli VR. Us)ugi programistyczne w!projektach robotycznych w!medycynie. Platforma do 
przegl.dania i!analizy slajdów histopatologicznych z!wykorzystaniem algorytmów AI do wykrywania raka.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Szef zespo)u R&D, szef start-upu medycznego.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Mamy bardzo wysokiej jako+ci zespó) programistów o!do+wiadczeniu naukowym.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Sprzeda* us)ug wykonania aplikacji i!algorytmów AI.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping.
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), klienci.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wzrost przychodów – ok. 20–30% rok do roku.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Naszymi g)ównymi klientami s. firmy zagraniczne.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.

MICROSCOPEIT SP. Z#O.O.
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MOLECULE.ONE SP. Z#O.O.

https://molecule.one

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

SRP (sales ready product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Pharma/suplementy diety, biotechnologia, AI/machine learning.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

System, który przyczynia si- do szybszego wprowadzania leków na rynek dzi-ki przyspieszeniu procesu drug-
discovery poprzez generowanie pe)nego przepisu na stworzenie moleku)y. Dedykowany dla firm zajmuj.cych 
si- syntez. organiczn., takich jak firmy farmaceutyczne. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Firmy farmaceutyczne i!chemiczne. Decyzja jest podejmowana przez dzia) zakupów po rekomendacji chemików.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Jako pierwsi wykorzystujemy potencja) AI i!danych publicznych. Nasz system jest ok. 100 razy szybszy 
ni* rozwi.zania konkurencji, a!co najwa*niejsze – potrafi generowa, wyniki dla nowych, nigdy wcze+niej 
niezsyntezowanych zwi.zków chemicznych.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model dzieli si- na dwa podstawowe strumienie. Saas – p)atne za ka*de zakupione stanowisko. 
Enterprise – kierowane g)ównie do wielkich firm, jak Bayer, Merck etc. Umo*liwia nam instalacj- systemu 
w!infrastrukturze klienta i!integracj- z!jego danymi wewn-trznymi.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z)

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels, VC zagraniczne

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy od pocz.tku. Wi-kszo+, klientów znajduje si- poza granicami Polski. Celujemy w!USA, kraje 
Europy Zachodniej, jak Niemcy, Szwajcaria i!ca)y region DACH. Azja i!Indie równie* s. potencjalnym 
kierunkiem.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie jeste+my obecni komercyjnie. Rozmawiamy ze spor. liczb. firm, ale z!uwagi na start komercyjny produktu 
troch- ponad miesi.c temu jeszcze nie mamy klientów.

MOLECULE.ONE SP. Z#O.O.
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MSKAID SP. Z#O.O.

mskaid.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, AI/machine learning, dane medyczne, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, 
diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy, edukacja, radiologia ortopedyczna.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Asystent sztucznej inteligencji cz-+ciowo automatyzuj.cy prac- radiologa w!diagnostyce ortopedycznej.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Decyzj- zakupow. podejmuj. szpitale, placówki medyczne zatrudniaj.ce radiologów i/lub ortopedów  
(np. dyrektorzy). Naszym u*ytkownikiem s. lekarze radiolodzy oraz ortopedzi.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Obecnie nie ma na +wiecie oprogramowania wykorzystuj.cego AI w!ocenie posturografii, ocenie palucha 
ko+lawego oraz w!planowaniu przedoperacyjnym osteotomii kolana, palucha oraz protez kolana.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Nie.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

B-dziemy licencjonowa, nasze rozwi.zanie placówkom medycznym, tak aby mogli z!niego korzysta, 
zatrudnieni w!nich lekarze radiolodzy i!ortopedzi. 
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Jeste+my w!fazie inkubacji przed ocen. formaln. i!uzyskaniem dofinansowania na poziomie 1 mln z). 
Aplikujemy o!dalszy rozwój prac naukowo-badawczych – kwota rz-du 4–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Obecnie wychodzimy z!MVP na rynek, odbywamy rozmowy z!placówkami medycznymi, lekarzami, poszerzamy 
zakres zainteresowania naszym produktem (osób obserwuj.cych).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Za 3–5 lat. Najbli*sze 2–3 lata chcemy dopracowa, produkt, by odpowiada) potrzebom klientów oraz by) 
dopasowany do rynku. Je*eli uzyskamy funkcjonuj.ce oprogramowanie przetestowane na rynku polskim  
oraz uzyskamy certyfikat medyczny, skierujemy nasze oprogramowanie za granic-. Przede wszystkim do USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

MSKAID SP. Z#O.O.
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MEDICAL SIMULATION 
TECHNOLOGIES SP. Z#O.O.
www.mstech.eu

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Dane medyczne, edukacja, symulacja medyczna.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Pierwszym flagowym produktem spó)ki, który zosta) opracowany i!wdro*ony, jest symulator echokardiografii 
przezprze)ykowej (TEE). Jest to urz.dzenie, które pozwala szkoli, i!doskonali, wiedz- i!umiej-tno+ci 
kardiologów oraz innych specjalistów wykonuj.cych to badanie. Opracowane rozwi.zanie stanowi równie* 
punkt wyj+cia do dalszego rozwoju firmy w!zakresie symulatorów dedykowanych do nauki interwencji 
mikroinwazyjnych wykonywanych pod kontrol. echokardiografii przezprze)ykowej. Symulatory rozwijane przez 
MST s. oparte na danych realnych pacjentów pozyskiwanych z!tomografii komputerowej (CT). 

Symulatory medyczne w!obszarze serca przeznaczone s. do prowadzenia szkole( i!warsztatów zarówno dla 
lekarzy specjalistów, lekarzy w!trakcie specjalizacji, jak i!studentów medycyny, którzy nieinwazyjnie mog. 
szlifowa, swoje umiej-tno+ci diagnostyczne w!przedmiotowym zakresie.

Podstawow. misj. firmy MST jest potrzeba wsparcia lekarzy specjalistów w!pog)-bianiu umiej-tno+ci 
i!wprawy w!zakresie wykonywania bada( i!interwencji kardiologicznych. Nasze motto brzmi: Doctor, don’t let 
your patient be your training model!
Z!do+wiadcze( zdobytych podczas szkole( organizowanych dla lekarzy wynika, *e kilka godzin sp-dzonych 
przy symulatorze Mr TEEmothy (symulator TEE produkcji MST) zapewnia skokowy wzrost efektywno+ci 
w!przeprowadzaniu badania i!odpowiada do+wiadczeniu, które zdobywa si- po wykonaniu kilkudziesi-ciu 
prawdziwych bada(. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym p)ac.cym klientem jest szpital, uniwersytet medyczny, centrum symulacji medycznej, firma 
farmaceutyczna, firma med-tech. U*ytkownikiem jest lekarz specjalista w!trakcie specjalizacji w!obszarze 
kardiologii, kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, ewentualnie inni specjali+ci wykonuj.cy badanie TEE. 
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Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Symulatory rozwijane przez MST s. oparte na danych realnych pacjentów pozyskiwanych z!tomografii 
komputerowej (CT). Jeste+my jedyn. na +wiecie firm., która zapewnia tak wysoki poziom realistycznego 
odwzorowania badania TEE z!prawdziwymi detalami anatomicznymi. Dzi-ki temu mo*liwe jest wykorzystanie 
tej platformy obrazowania do symulacji zabiegów na bij.cym ludzkim sercu.
Przewag- konkurencyjn. firmy buduje tak*e po).czenie lekkiego i!mobilnego 
hardware’u!z!wysokospecjalistyczn. baz. danych licznych patologii serca, która jest i!b-dzie stale rozwijana 
dzi-ki wspó)pracy z!najlepszymi o+rodkami medycznymi na ca)ym +wiecie. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy spó)ki oparty jest na 3 g)ównych kategoriach: 1) sprzeda* systemów do symulacji 
medycznej (hardware plus licencja na software) – TEE oraz mikroinwazyjne operacje serca; 2) licencja 
na oprogramowanie, up-grade systemu, nowe modele serca z!patologiami na potrzeby wykorzystania 
w!symulatorach medycznych, nowe u*yteczno+ci systemu (modu) warsztatowy, egzaminacyjny etc.);  
3) prace B+R na zlecenie klientów zewn-trznych (g)ównie firmy med-tech wprowadzaj.ce na rynek nowe 
narz-dzia do mikroinwazyjnych operacji serca – dedykowane symulatory).
Dodatkowym 0ród)em dochodu dla spó)ki jest najem systemów symulacji TEE na potrzeby szkole(/warsztatów 
dla lekarzy specjalistów w!Polsce. 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping.

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba klientów, EBITDA.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Jeste+my globalni od samego pocz.tku. Wi-kszo+, przychodów to eksport.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne), zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.

MEDICAL SIMULATION 
TECHNOLOGIES SP. Z#O.O.
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NESTMEDIC/PREGNABIT SA

www.pregnabit.com

INFORMACJE OGÓLNE 
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Telemedycyna, medical devices.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Mobilne KTG – urz.dzenie + us)uga interpretacji zapisów KTG.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Klientem jest szpital, lekarz/po)o*na, a!u*ytkownikiem kobiety w!ci.*y.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Jest to mobilne KTG do u*ytku domowego 24 godziny/7 dni w!tygodniu, maj.ce dok)adnie takie same funkcje 
jak stacjonarne KTG.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Produkt kupuje lekarz/po)o*na – p)atno+, za urz.dzenie + us)ug- w!abonamencie. Ko(cowym u*ytkownikiem 
jest pacjentka, która rozlicza si- z!lekarzem.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

2–5 mln z).
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Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu? 

G)ównym wska0nikiem jest liczba wykonanych bada(, liczba pacjentek i!lekarzy. Widoczny jest wzrost w!2019 r. 
w!porównaniu z!2018 r.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Bierzemy udzia) w!mi-dzynarodowych targach, poszukujemy dystrybutorów – Europa, USA, Afryka.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne).

NESTMEDIC/PREGNABIT SA
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ogen.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Pharma/suplementy diety, rehabilitacja, telemedycyna, dane medyczne, platforma internetowa (marketplace), 
udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy, edukacja, 
us)ugi dietetyczne, genetyka.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Obecnie naszym g)ównym produktem jest Indywidualny Raport Genetyczny, który zawiera opis predyspozycji 
genetycznych klienta na podstawie interpretacji 162 polimorfizmów w!obszarach diety, sportu, zdrowia, 
metabolizmu leków i!urody. Obecnie pracujemy równie* nad poszerzeniem naszej oferty o!diagnostyczne testy 
genetyczne w!obszarach onkologii czy te* kardiologii, jak równie* spersonalizowane suplementy diety.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

W!du*ej cz-+ci naszym klientem jest równie* u*ytkownik produktu (produkt kierowany jest obecnie przede 
wszystkim do klientów indywidualnych). Cz-sto jednak zdarza si-, *e klienci kupuj. raport genetyczny równie* 
dla swojej rodziny, np. partnerów czy dzieci. Model, nad którym obecnie pracujemy, jest skierowany tak*e do 
klienta korporacyjnego. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nasz obecny produkt wyró*nia si- na tle konkurencji w!kilku aspektach. Przede wszystkim jest to wyj.tkowo 
szeroki zakres analizy w!stosunku do przyst-pnej ceny. Przy zachowaniu konkurencyjnej ceny produktu 
nasz raport zawiera opis ponad 50 predyspozycji w!stosunku do zazwyczaj kilku u!konkurentów. Dodatkowo 
w!procesie analizy pozyskiwanych jest znacznie wi-cej surowych danych (ponad 600 tys. rekordów) w!stosunku 
do 1–13 u!konkurencji. Bardzo wa*nym punktem jest równie* wysoki stopie( zautomatyzowania procesu 
dostarczania interpretacji za pomoc. naszej autorskiej platformy, jak i!wysokiej wygody dla u*ytkownika 
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ko(cowego, który mo*e zamówi, zestaw do pobrania próbki DNA pod dowolny adres i!nast-pnie zwróci, go 
w!dowolnym momencie za pomoc. darmowego kuriera zwrotnego.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Obecnie nasz model biznesowy opiera si- na jednorazowej p)atno+ci. W!przysz)o+ci chcemy jednak 
wprowadzi, szereg opcji oraz dodatkowych us)ug, które b-d. mog)y by, równie* sprzedawane w!modelu 
subskrypcyjnym, np. suplementy przygotowane z!uwzgl-dnieniem predyspozycji, rozbudowa raportów o!nowe 
predyspozycje. Ko(cowym u*ytkownikiem jest zazwyczaj klient indywidualny, który kupuje dla siebie us)ug- 
wykonania raportu predyspozycji genetycznych. Zdarzaj. si- równie* sytuacje, w!których jeden klient zamawia 
kilka raportów, np. dla ka*dego z!cz)onków swojej rodziny.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels, crowdfunding, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Obecnie koncentrujemy si- na zwi-kszaniu liczby osób, które wykona)y nasz raport. Szacujemy, *e do ko(ca 
2019 r. przekroczymy próg 1500 dostarczonych raportów.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

W!2020 r. planujemy ekspansj- zagraniczn., która b-dzie si- opiera)a na przygotowaniu produktów oraz 
sklepu internetowego w!innych wersjach j-zykowych, a!tak*e podj-ciu dzia)a( promocyjnych online.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

OGEN S.A.
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www.paentra.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,. Nie spe)nia jeszcze 
podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

AI/machine learning, dane medyczne, edukacja, tool IT – samodzielna aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Aplikacja mobilna i!webowa, której zadaniem jest optymalizacja zlecanej przez lekarza farmakoterapii. System 
analizuje farmaceutyki pod k.tem obecnych interakcji oraz proponuje ewentualn. alternatywn. metod- 
leczenia na podstawie danych pacjenta.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?!

Klientem podejmuj.cym decyzj- zakupow. jest szpital, przychodnia, placówka medyczna (w!szczególno+ci 
o!charakterze internistycznym – POZ) oraz klient indywidualny. U*ytkownikiem s. lekarze.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Nasz program/aplikacja oprócz wykrywania samych interakcji proponuje lekarzowi alternatywny lek, 
dostosowany do parametrów pacjenta. Wi-kszo+, dost-pnych na rynku rozwi.za( ogranicza swoje dzia)ania 
do samego wykrywania i!wy+wietlania informacji o!interakcjach.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.!

Klient docelowy: szpital, przychodnia, placówka +wiadcz.ca us)ugi medyczne, klient indywidualny. Plan 
sprzeda*owy: us)uga b-dzie dost-pna w!modelu freemium, w!celu rozpowszechnienia platformy i!pozyskania 
niezb-dnych danych weryfikuj.cych klinicznie nasz produkt. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby u*ytkowników 
oraz wiarygodno+ci rynkowej firma rozpocznie sprzeda* w!modelu B2B, na zasadzie udost-pniania API oraz 
implementacji systemu w!placówkach medycznych. U*ytkownik ko(cowy: lekarz.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?!

Bootstrapping.

Jakie macie 'ród#a finansowania?!

Bootstrapping, wygrana pieni-*na w!konkursach.

Czy poszukujecie obecnie finansowania?!

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?!

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Aktualnie nie planujemy ekspansji zagranicznej.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

PAENTRA SP. Z.O.O
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PELVIFLY SP. Z#O.O.

www.pelvifly.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, telemedycyna, wearables – nie wyroby medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Trening mi-+ni dna miednicy – rehabilitacja po ci.*y i!porodzie – prowadzony zdalnie, w!warunkach 
domowych, ale pod opiek. specjalisty medycznego.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Naszym klientem jest zarówno u*ytkownik ko(cowy – kobieta maj.ca problem z!dysfunkcjami dna miednicy, 
jak i!specjalista (fizjoterapeuta) prowadz.cy prywatn. praktyk-.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Tylko PelviFly ma system teleopieki. Pozosta)e rozwi.zania ograniczaj. si- do sprzeda*y urz.dzenia. My na 
bazie do+wiadcze( wypracowali+my model ulokowania urz.dzenia jako narz-dzia w!r-kach specjalistów do 
prowadzenia zdalnej terapii.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

P)atno+, jednorazowa za urz.dzenie i!pó0niej abonamenty miesi-czne w!ró*nej wysoko+ci, w!zale*no+ci od 
poziomu us)ugi (,wiczenia podstawowe wsparte algorytmami lub ze wsparciem cz)owieka).
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

250 tys. z) przychodów w!2018 r. W!2019 r. planujemy osi.gn., przychody na poziomie 400 tys. z).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Mamy ju* dystrybutora w!UK, prowadzimy pilota* w!Austrii i!W)oszech, negocjujemy wspó)prac- w!Niemczech 
i!Szwajcarii.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne).

PELVIFLY SP. Z#O.O.
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PIKTOREX SP. Z#O.O.

www.piktorex.pl 

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Pharma/suplementy diety, telemedycyna, medical devices, platforma internetowa (marketplace), udzielanie 
+wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy, edukacja, tool IT – 
samodzielna aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Badania, lekolepki. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Korzystaj. apteki, firmy, lekarze, inni.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Du*a rzesza odbiorców w!bran*y.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).
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Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba u*ytkowników.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Dzia)amy ju* w!Grecji. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne).

PIKTOREX SP. Z#O.O.
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www.poltreg.tech 

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu. 

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Pharma/suplementy diety, biotechnologia. 

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Leczenie chorób autoimmunologicznych terapi. komórkow. TREG. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klient: szpital. U*ytkownik: lekarz diabetolog, neurolog, reumatolog. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Zaawansowanie kliniczne oraz wyniki II fazy badania.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Rejestracja leku w!EMA (Europejska Agencja Leków) i!FDA (Agencja ds. 1ywno+ci i!Leków).

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

10–20 mln z). 
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Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, g)ównym wska0nikiem jest cena akcji. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- zagraniczn. poprzez sublicencje.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

POLTREG SA 
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PROKINETIC SP. Z#O.O.

www.prokinetic.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, medical devices.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Innowacyjny system do rehabilitacji ruchowej (ISRR), nazwa handlowa Balancer System (https://youtu.be/
jIqBX3edXQU).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Klientami s. instytucje medyczne – szpitale, domy opieki, centra rehabilitacji, sanatoria, gabinety rehabilitacji, 
kluby seniora, centra fitness dla seniorów. U*ytkownikiem jest fizjoterapeuta. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nasze urz.dzenie jako jedyne na rynku pozwala uwolni, r-ce pacjenta podczas rehabilitacji. Obecnie w!Polsce 
i!Europie do rehabilitacji przeciwupadkowej u*ywane s. barierki, laski, balkoniki, które anga*uj. r-ce pacjenta 
i!nie pozwalaj. na rozpocz-cie pe)nej, funkcjonalnej rehabilitacji w!krótkim czasie, bezpiecznie dla pacjenta, 
terapeuty i!instytucji. Nasze urz.dzenie to pierwszy tego rodzaju produkt, który pozwala pacjentom ortopedycznym 
uwolni, si- od l-ku przed upadkiem i!urazem, a!jednocze+nie pozwala wykonywa, zaawansowane ,wiczenia.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Nasz produkt jest kupowany przez instytucje medyczne. P)atno+, jest jednorazowa, ale umo*liwiamy równie* 
p)atno+, w!ratach lub leasingu (mamy podpisan. umow- z!bankiem pozwalaj.c. naszym klientom ubiega, 
si- o!leasing na preferencyjnych warunkach). Cena urz.dzenia jest natomiast na tyle przyst-pna, *e wi-kszo+, 
klientów kupuje je za gotówk- lub p)aci w!3 ratach. 



122 PROKINETIC SP. Z!O.O. | www.prokinetic.pl 

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Start-up nie by) dofinansowywany – opiera si- na +rodkach za)o*ycieli oraz finansuje si- z!przychodów.

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Wzrost organiczny – finansowanie z!przychodów.

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak. 

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wzrost sprzeda*y w!tym roku o!20%. Obecnie w!fazie rozwojowej liczba aktywnych, zadowolonych 
u*ytkowników jest dla nas podstawowym wska0nikiem wzrostu. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

W!najbli*szym czasie planujemy dzia)ania na rynku ZEA i!Niemiec. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

PROKINETIC SP. Z#O.O.
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PROTEO SPÓ$KA CYWILNA
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Rehabilitacja, medical devices, protetyka ko(czyn dolnych.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Proteza ko(czyny dolnej i!zwi.zane z!ni. us)ugi – wymiana elementów i!serwis. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Jednym z!p)atników jest NFZ (posiadamy kontrakt z!NFZ od 2018 r.), jednak pokrywa on tylko cz-+, kosztów 
protezy. Reszt- +rodków finansowych przekazuje pacjent (+rodki prywatne, PFRON, MOPS, fundacje, raty itp.). 
U*ytkownikiem protezy jest osoba prywatna (pacjent po amputacji).

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie  
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Jeste+my jedyn. firm. w!Polsce, która ca)kowicie wdro*y)a technologi- druku 3D, modelowania 
komputerowego oraz skanu 3D do protetyki ko(czyn dolnych. Dzi-ki temu najwa*niejszy element protezy, 
czyli lej protezowy, mo*e by, bardziej komfortowy i!funkcjonalny dla pacjenta, co przyspiesza rehabilitacj-. 
Je+li chodzi o!skal- globaln., to jeste+my jedn. z!3 takich placówek, które robi. to w!komercyjny sposób, nie 
korzystaj.c ze starych konwencjonalnych metod (odlewy gipsowe). Prawdopodobnie jednak jako jedyni mamy 
podpisan. umow- z!lokalnym funduszem zdrowia, przez co jest to dost-pne dla ka*dego, nawet dla mniej 
zamo*nych pacjentów.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.
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Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

System jest oparty na refundacji i!dodatkowych dofinansowaniach z!PFRON oraz ze +rodków w)asnych 
pacjenta. Pracujemy nad optymalizacj. tego modelu.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Otrzymali+my po*yczk- JEREMIE2 w!kwocie 70 tys. z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

"ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – JEREMIE2.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, g)ówny wska0nik – przychód. Wykonujemy coraz dro*sze protezy w!przeliczeniu na jednostk-. W!2018 r. 
przychód wyniós) ponad 500 tys. z) brutto, w!2019 r. wyniesie ponad 700 tys. z) brutto.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Skalowanie us)ugi wykonania protezy ko(czyny dolnej na inne kraje po opracowaniu odpowiedniego systemu 
(np. w!ramach projektu B+R).

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

PROTEO 1SPÓ$KA CYWILNA/
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, AI/machine learning, dane medyczne, platforma internetowa (marketplace), tool IT – 
samodzielna aplikacja IT, systemy dziedzinowe w!radiologii (RIS, PACS, VNA, enterprise imaging).

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Zaawansowana platforma SaaS dla radiologii, teleradiologii i!telekonsultacji.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta 
z!produktu)? 

Radiologia, teleradiologia: podmioty lecznicze +wiadcz.ce us)ugi z!zakresu radiologii i!diagnostyki obrazowej 
(sieci diagnostyczne, szpitale, poradnie specjalistyczne), indywidualni specjali+ci (USG, RTG), stomatolodzy, 
weterynarze, pacjenci. Telekonsultacje: lekarze specjali+ci (ró*ne specjalno+ci), publiczne/niepubliczne 
o+rodki zdrowia (szpitale z!SOR, instytuty onkologiczne, oddzia)y zabiegowe).

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Model SaaS, )atwo+, kreowania nowych us)ug B2B i!B2C, wykorzystanie chmury obliczeniowej, warto+, 
dodana dostarczana przez AI, kompleksowo+, rozwi.zania, )atwo+, integracji, niskie koszty wdro*enia, 
skalowalno+,.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model SaaS, trzy plany abonamentowe dostosowane do segmentów klientów. P)atno+ci w!modelu 
miesi-cznym b.d0 rocznym. W!ramach jednej op)aty abonamentowej: dost-p do funkcjonalno+ci systemu, 
niezb-dny sprz-t, wsparcie, aktualizacje, wdro*enie, integracja. Mo*liwo+, rozszerzenia licencji zgodnie 
z!potrzebami klienta.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

10–20 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie. Firma przygotowuje si- obecnie do fazy szerokiej komercjalizacji.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Pozyskanie lokalnych dystrybutorów zarówno sprz-tu radiologicznego, jak i!lokalnych dostawców 
i!integratorów systemów medycznych (HIS).

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

RADPOINT SP. Z#O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?!

Rehabilitacja, telemedycyna, medical devices, AI/machine learning, AR/VR, us)ugi diagnostyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Telemedyczna platforma do zdalnych us)ug rehabilitacyjnych i!diagnostycznych w!VR. Na zestaw terapeutyczny 
sk)ada si-: oprogramowanie – zestaw anga*uj.cych ,wicze( wzrokowych w!formie gier terapeutycznych w!VR, 
panel sterowania do zdalnego monitorowania, kontroli post-pów i!regulacji terapii, oraz sprz-t – pierwszy 
i!jedyny na +wiecie, certyfikowany medycznie headset VR, wyposa*ony w!eye-tracking, 6DOF hand-tracking. 
Dzi-ki rozwi.zaniu RemmedVR rodzice nie musz. doje*d*a, do gabinetu kilka razy w!tygodniu, lekarze – 
po raz pierwszy w!historii – mog. prowadzi, domow. terapi- na podstawie obiektywnych danych, a!m)odzi 
pacjenci mog. gra, we wci.gaj.ce gry zamiast wykonywa, niezrozumia)e ,wiczenia.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?!

Naszym klientem s. o+rodki badania i!rehabilitacji wzroku (szpitale, kliniki). U*ytkownikiem produktu jest 
okulista, optometrysta, ortoptysta, terapeuta wzroku, a!odbiorc. us)ugi – pacjent z!zaburzeniami widzenia  
(zez i!niedowidzenie).

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Przewaga us)ugi RemmedVR nad konkurencj.: mo*liwo+, w!pe)ni zdalnego leczenia wad wzroku, 
udost-pnienie ca)ego programu terapeutycznego do u*ytku domowego pod pe)n. kontrol. terapeuty, 
certyfikacja ca)ego rozwi.zania (sprz-tu i!oprogramowania), brak kosztów pocz.tkowych, które nale*y 
pokry, z!góry – kliniki/terapeuci p)ac. tylko wtedy, gdy pacjent korzysta z!terapii, kliniki nie ponosz. *adnych 
kosztów implementacji rozwi.zania RemmedVR dzi-ki rozliczeniu abonamentowemu za ka*d. sesj-, pacjenci 
korzystaj.cy z!terapii codziennie w!domu wylecz. si- 2–4 razy szybciej, ni* stosuj.c terapi- stacjonarn. 
w!klinice 1–2 razy w!tygodniu, terapia jest +rednio 2 razy ta(sza ni* standardowa terapia wzroku i!4 razy ta(sza 
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ni* terapia Vivid Vision, terapeuci obs)u*. zdalnie 4–6 razy wi-cej pacjentów ni* stacjonarnie, zwi-kszaj.c tym 
samym przychody.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.!

Udost-pniamy nasze rozwi.zanie w!modelu SaaS/HaaS. Kliniki nie musz. kupowa, od nas ani sprz-tu, 
ani oprogramowania. Rozliczamy si- jedynie za 15-minutow. sesj- terapeutyczn.. W!cen- wliczone jest 
wypo*yczenie sprz-tu, aktualizacje oprogramowania, ubezpieczenie, serwisowanie i!szkolenie personelu. 
Pacjent mo*e zarówno stosowa, terapi- w!klinice, jak i!wypo*yczy, sprz-t z!oprogramowaniem do domu 
i!wykonywa, terapi- pod pe)nym zdalnym nadzorem terapeuty.!

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?!

10–20 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?!

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC krajowe, VC zagraniczne, prywatni inwestorzy/business 
angels, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?!

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?!

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Aktualnie najwa*niejszymi wska0nikami s. dla nas: liczba klinik korzystaj.cych z!naszego rozwi.zania oraz 
liczba pacjentów korzystaj.cych z!terapii RemmedVR (ro+nie ok. +50% miesi-cznie).

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Obecnie, wraz z!profesorem Rameshem S Ve z!Manipal Academy of Higher Education, prowadzimy intensywne 
przygotowania w!zakresie wprowadzenia us)ug RemmedVR na rynek indyjski i!inne rynki azjatyckie. 
W!zakresie dalszego wprowadzania naszego rozwi.zania na rynek europejski planujemy wspó)pracowa, – 
poprzez naszych specjalistów do spraw sprzeda*y – z!lokalnymi dystrybutorami, którzy maj. znacznie wi-ksze 
mo*liwo+ci operacyjne i!networkingowe, co pozwoli na sprawn. i!usystematyzowan. wspó)prac-. 

Indie i!UK: otwarcie biur handlowych, lokalni partnerzy badawczy, edukacyjni i!komercyjni (sieci szpitali 
okulistycznych, dystrybutorzy sprz-tu okulistycznego, prywatne kliniki terapii wzroku).

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne), zarejestrowany przychód z!rynku 
zagranicznego.

REMMEDVR SP. Z O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,, ale nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Opaska telemedyczna – certyfikowane urz.dzenie.

SOR (szpitalny oddzia) ratunkowy) – umo*liwia tria*owanie pacjentów, a!tak*e ma zastosowanie w!warunkach 
domowych u!pacjentów podlegaj.cych opiece telemedycznej. Opracowany produkt b-dzie stanowi, uzupe)nienie 
dla wprowadzanego/postulowanego przez Ministerstwo Zdrowia kolejkowego systemu TOPSOR (zgodnie 
z!rozporz.dzeniem Ministra Zdrowia z!dnia 27 czerwca 2019 r. w!sprawie szpitalnego oddzia)u ratunkowego) 
w!zakresie: segregacji medycznej – pacjent otrzymuje numerek, a!w!ci.gu maksymalnie kilkunastu minut tak*e 
opask- z!kolorem okre+laj.cym, jak pilny jest jego przypadek, dzi-ki czemu b-dzie informowany o!przewidywanym 
czasie oczekiwania na wizyt- w!gabinecie lekarskim za po+rednictwem wy+wietlaczy znajduj.cych si- 
w!poczekalni, a!lekarze b-d. weryfikowa, ich stan i!ewentualnie zmienia, ich tria* co okre+lony interwa) czasowy.

Ocena g)ównych parametrów *yciowych pacjenta. Ci.g)y zapis w!systemie szpitalnym zbieranych parametrów. 
W!przypadku za)amywania si- stanu pacjenta mo*liwo+, podj-cia natychmiastowej interwencji przez lekarza/
ratownika, docelowo mo*liwo+, wykorzystywania opaski równie* na oddziale szpitalnym – dla pacjentów tego 
wymagaj.cych.

DOM – produkt b-dzie przeznaczony dla pacjentów z!niewydolno+ci. serca (ok. 2 mln osób w!Polsce), którzy 
powinni korzysta, z!regularnych konsultacji z!lekarzem specjalist.. Obecnie pacjenci z!niewydolno+ci. serca 
(przy ci-*kiej niewydolno+ci serca – frakcja wyrzutowa poni*ej 30% – urz.dzenia wszczepialne, populacja  
ok. 300 tys. pacjentów). Potencjalna grupa docelowa dla „opaski DOM” to 1,7 mln osób. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klientami s.: pacjenci, szpitale, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, prywatne placówki medyczne, takie jak LUX MED itp.
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Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Na tle nielicznej konkurencji wyró*nia nas innowacyjno+,.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy zak)ada przygotowanie niewielkich serii produktów opracowanych zgodnie z!potrzebami 
klientów (kastomizacja produktów), co pozwoli na zachowanie odpowiedniej jako+ci oferowanych 
innowacyjnych produktów. Produkcja b-dzie realizowana u!regionalnego dostawcy, z!którym wspólnie 
realizujemy przedsi-wzi-cie.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Jeste+my na etapie tworzenia rozwi.zania i!produktu.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planowana jest ekspansja zagraniczna od 2024 r. na rynku Europy oraz w!pó0niejszym terminie po otrzymaniu 
stosownych pozwole( w!USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

RINGSMED SP. Z#O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?!

Telemedycyna, medical devices, biotechnologia, AI/machine learning, AR/VR, dane medyczne, platforma 
internetowa (marketplace), wearables – nie wyroby medyczne, elektroniczna dokumentacja medyczna (EMR), 
zarz.dzanie klinik. (CIS), w!ci.gu najbli*szego roku zarz.dzanie szpitalem (HIS).

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?!

Opieka zdrowotna 2.0. Nasz system jest nowoczesn. platform., która realnie pozwala na wdra*anie 
inteligentnych rozwi.za( opieki zdrowotnej. Z!jednej strony skracamy czas wizyt, daj.c korzy+ci operacyjne, 
z!drugiej pozwalamy medykom korzysta, z!wysoko+ci ich EMR z!inteligentnych urz.dze( i!sztucznej 
inteligencji. Najbardziej dumni jeste+my z!faktu, *e wprowadzenie wysokiej jako+ci dokumentacji medycznej 
zajmuje medykom mniej ni* 3 minuty na wizyt- – badania rynkowe wykonane przez Harvard wykazuj., *e 
+rednio na ka*de 15 minut z!pacjentem lekarz kolejne 30 minut wprowadza dokumentacj-. Skracamy ten czas 
10-krotnie. Wiemy to dzi-ki naszej bazie 2000 u*ytkowników RSQ Physio i!dedykowanego wdro*enia naszego 
rozwi.zania do Rehasport Clinic – jednej z!50 najlepszych sieci ortopedycznych na +wiecie z!certyfikatem FIFA 
Center of Medical Excellence.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?!

Chmurowe produkty: fizjoterapeuci w!RSQ Physio (2000+), kliniki w!RSQ Clinic (400+). Dedykowane wdro*enia: 
Rehasport Clinic – wspieramy ca). sie, kilkuset lekarzy i!fizjoterapeutów jednego z!najwi-kszych graczy 
ortopedycznych polskiej opieki zdrowotnej.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?!

Jako+,, przyjazno+,, praca w!spo)eczno+ci – identyfikujemy si- z!naszymi u*ytkownikami i!dla nich *yjemy. Poza 
prostymi metrykami, jak skracanie czasu wizyt, mo*emy si- pochwali, pozytywnym wizerunkiem genialnej 
m)odej firmy, która szanuje ludzi, dla których pracuje. Je+li kto+ zna rynek polskiej opieki zdrowotnej (albo 
+wiatowej), ten wie, *e takich firm jest bardzo niewiele. G)ówni gracze co rusz pokazuj., jak bardzo nie obchodzi 
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ich osoba dostarczaj.ca zdrowie. Szanujemy i!kochamy ludzi, którzy z!nami pracuj. i!korzystaj. z!naszych 
produktów, i!pracujemy z!misj., by pomaga, im pomaga, swoim podopiecznym. Widzimy, *e jest to nasza 
absolutnie unikalna i!najwarto+ciowsza cecha. Jak unikatowa, pokazuj. dane z!Harvard – drug. przyczyn. 
wypalenia zawodowego jest dokumentacja medyczna. Ta przyczyna znajduje si- pomi-dzy starzeniem si- 
a!biurokracj.. Co drugi lekarz/lekarka mierzy si- z!wypaleniem w!swoim *yciu i!mamy dane, *e dotychczasowe 
oprogramowanie wprowadzone w!latach 90. zabija ludzi, którzy maj. nam pomaga,. Rozpocz-li+my RSQ, by 
medycy mogli z!u+miechem patrze, na system, z!którym sp-dzaj. spor. cz-+, swojego dnia.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.!

Nasz produkt chmurowy jest obecnie bezp)atny i!taki pozostanie przez najbli*sze kilka miesi-cy, pó0niej 
rozpocznie si- model subskrypcyjny. Nasz produkt on premise jest sprzedawany licencyjnie, dochodzi koszt 
wdro*enia, a!na koniec miesi-czne utrzymanie w!infrastrukturze klienta. Wiedz.c, *e medycy chc. tylko, 
*eby wszystko funkcjonowa)o sprawnie, oferujemy te* us)ug- IT Support obejmuj.c. bie*.ce wsparcie 
u*ytkowników, zarz.dzanie infrastruktur. IT, obs)ug- PACS, Active Directory itd. Jeste+my w!pe)nym 
spektrum firm. pomagaj.c. w!IT medycznym.

FINANSE
Jakie macie 'ród#a finansowania?!

Bootstrapping, granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, wzrost 
organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?!

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak, wykazujemy wzrost. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Ju* j. rozpocz-li+my. Pierwsza osoba ju* pracuje w!San Diego. Mamy tak*e listy intencyjne z!Indii od 
inwestora, który chce, *eby+my przet)umaczyli system na tamtejszy rynek. Prowadzimy równie* rozmowy 
z!kilkoma firmami z!USA oraz z!Ministerstwem Zdrowia w!Katarze.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja 
produktu, która ma wystarczaj.ce 
funkcjonalno+ci, aby spe)ni, oczekiwania 
pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Badania laboratoryjne, AI/machine learning, dane medyczne, udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, 
diagnostyka, leczenie) jako podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Tworzymy algorytmy sztucznej inteligencji, eksperckie, w!celu wczesnej diagnostyki i!monitoringu pacjentów 
z!chorobami onkologicznymi oraz chorobami rzadkimi. Danymi wej+ciowymi do algorytmów s. pe)ne dane 
medyczne, takie jak: wyniki bada( laboratoryjnych, informacje opisowe z!bada( obrazowych, informacje 
z!wywiadu przedmiotowego oraz podmiotowego, przyjmowane leki czy rozpoznania.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszym klientem s. pacjenci, przychodnie, ubezpieczyciele lub firmy prowadz.ce badania kliniczne.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Metodyka pozyskiwania danych medycznych oraz skuteczno+, algorytmów.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy ró*ni si- w!zale*no+ci od finalnego klienta. W!najwi-kszym stopniu b-dzie oparty na modelu 
freemium oraz pay-per-use (pey pay feedback) i/lub success fee od korzy+ci finansowych.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping.

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów), granty komercyjne, prywatni inwestorzy/
business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nasz start-up ma kilka miesi-cy, wi-c jest za wcze+nie na takie analizy.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak, planujemy ekspansj- zagraniczn.. B-dzie to najprawdopodobniej IV kwarta) 2020 r. i!chcemy pozyskiwa, 
partnerów bezpo+rednio z!sektora ochrony zdrowia. Jeste+my ju* cz-+ciowo obecni na najwi-kszych 
konferencjach/targach na +wiecie i!robimy rozeznanie rynków. Pod koniec 2020 r. powinni+my ju* aktywnie si- 
prezentowa, i!szuka, klientów za granic..

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

SAVENTIC HEALTH SP. Z#O.O.
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INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Medical devices, biotechnologia.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

inPROBE – mikrosonda do diagnostyki nowotworów piersi. 

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

P)ac.cym klientem b-dzie szpital onkologiczny, a!u*ytkownikiem chirurg onkolog lub radiolog albo diagnosta 
(w!zale*no+ci od specyfiki danego kraju).

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Badanie in vivo i!rezultaty w!czasie rzeczywistym. Brak konieczno+ci przeprowadzania biopsji. Wyniki  
w!15–20 minut. Wysoka czu)o+, badania. Badanie bez fragmentowania guza – wystarczy zbli*y, si- do guza 
pod kontrol. USG. Obiektywne wyniki z!warto+ci. liczbow.. Lepszy dobrostan pacjenta – brak oczekiwania  
na wynik, mo*liwe natychmiastowe zastosowanie celowanego leczenia. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model biznesowy zak)ada 4 obszary: 1) przychody z!samego urz.dzenia medycznego: dystrybutorzy B2B 
i!partnerzy strategiczni, sprzeda* urz.dze( i!cz-+ci zamiennych rusza w!2021 lub 2022 r., 2) wspó)praca z!Big 
Pharma: skalowanie i!wspó)rozwój korowej technologii, licencja i!tantiemy ze wspó)rozwijanych technologii, 
3) wspó)praca z!medycznymi korporacjami technologicznymi: skalowanie i!wspó)rozwój korowych technologii 
(np. endoskopia), licencja i!tantiemy ze wspó)rozwijanych technologii, 4) M&A: wspó)praca z!innowacyjnymi 
start-upami i!projektami naukowymi z!regionu CEE, budowanie mocnego zespo)u R&D dla innych projektów.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Powy*ej 20 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, VC krajowe.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Na obecnym etapie wska0nikiem sukcesu jest realizacja projektu R&D zgodnie z!harmonogramem 
i!pozytywne wyniki bada( klinicznych.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- zagraniczn. po zako(czeniu bada( klinicznych i!uzyskaniu certyfikacji CE oraz 
dopuszczenia przez EMA/FDA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne.
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www.sensdx.eu

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, medical devices, diagnostyka.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Szybkie, ultraczu)e i!proste w!obs)udze narz-dzie diagnostyczne.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszym klientem jest lekarz pierwszego kontaktu, szpital, przychodnia, a!u*ytkownikiem – pacjent.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Nasze urz.dzenie jest tak precyzyjne jak obecnie najczulsze na rynku i!uznawane za z)oty standard urz.dzenia 
real-time PCR, a!jednocze+nie tak niedrogie i!proste w!obs)udze, jak testy kasetkowe (które z!kolei s. ma)o 
precyzyjne).

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Ko(cowym u*ytkownikiem jest pacjent. My sprzedajemy produkt na rynek profesjonalny – do kliniki, lekarzy 
pierwszego kontaktu, szpitali. Nasz model opiera si- na tzw. modelu razor-razorblade, tzn. udost-pniamy 
czytnik i!sprzedajemy jednorazowe czujniki.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Powy*ej 20 mln z).
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Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), inwestorzy bran*owi.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Obecnie mamy pilota*owe wdro*enie, trudno wi-c mówi, o!wzro+cie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- zagraniczn. w!kolejnym sezonie grypowym. Chcemy skupi, si- najpierw na rynkach 
europejskich, potem azjatyckich i!USA. Poszukujemy partnerów bran*owych, którzy pomog. nam u)o*y, 
modele sprzeda*y na poszczególnych rynkach.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

SENSDX SA
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SENSORIUMLAB SP. Z O.O.

www.sensoriumlab.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

PoC (proof of concept) – wersja produktu, która 
pokazuje jego wykonalno+,, ale nie spe)nia 
jeszcze podstawowych wymaga( klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Telemedycyna, medical devices.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

System telemedyczny do diagnostyki wysi-ku op)ucnowego u!pacjentów ambulatoryjnych.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klient – p)atnik za us)ugi medyczne, u*ytkownik – pacjent.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie  
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Zastosowanie naszego systemu umo*liwia prowadzenie diagnostyki i!monitorowanie obecno+ci wysi-ku 
op)ucnowego w!warunkach domowych przez pacjentów (nie jest wymagana obecno+, lekarza). Pozwala to 
na skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie liczby wizyt w!gabinetach lekarskich po hospitalizacji oraz 
zmniejszenie liczby przyj-, szpitalnych w!trybie nag)ym z!powodu wysi-ku op)ucnowego.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

B-dziemy sprzedawa, us)ug- monitorowania pacjentów, p)atn. miesi-cznie wspólnie przez pacjenta i!p)atnika 
za us)ugi medyczne.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

500 tys. – 1 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie mamy sprzeda*y.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy od 2021 r., najpierw Unia Europejska, pó0niej USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie? 

Nie.

SENSORIUMLAB SP. Z O.O.
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Smartcare.network

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

System monitorowania niemowl.t i!ma)ych dzieci z!wykorzystaniem urz.dze( mobilnych sk)adaj.cy si- z:  
1) pulsoksymetru mocowanego na stop-, 2) termometru mocowanego na rami-, 3) stacji bazowej zbieraj.cej 
dane z!urz.dze( z!mo*liwo+ci. integracji z!systemami szpitalnymi, 4) aplikacji na telefon z!systemem 
Android zbieraj.cej dane z!urz.dze( – aplikacja umo*liwia ustawienie progowych parametrów, po których 
przekroczeniu aplikacja uruchamia alarm (np. wzrost temperatury powy*ej danej warto+ci).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Szpitale oraz klienci indywidualni. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Na podobnej zasadzie do naszego rozwi.zania dzia)aj. urz.dzenia ubieralne, ale umieszczane na +pioszkach, 
np. Mimo Onesie, MONBWHITE1, MonBaby, lub pod pieluszk., np. Snooza. Rozwi.zania te jednak umo*liwiaj. 
monitorowanie tylko jednego dziecka na smartfonie. Podobnie wygl.da sytuacja w!przypadku sensorów 
pulsu i!saturacji, które umieszcza si- na ko(czynach dolnych dzieci, np. Fisher-Price Sproutling Smart Sleep 
Wearable Baby Monitor. Bardziej zaawansowanym systemem jest Owlet Sock – Smart Sock 2 Baby Monitor, 
który pozwala na monitorowanie oddechu i!pulsu za pomoc. sensora umieszczonego w!tekstronicznej 
skarpecie. System ten posiada równie* stacj- bazow., jednak*e pracuj.c. wy).cznie w!trybie Bluetooth, 
bez mo*liwo+ci pod).czenia do zewn-trznych systemów i!oferuj.c. relatywnie ma)y zasi-g monitorowania 
w!porównaniu z!technologi. wi-fi.
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SMARTCARE.NETWORK SP. Z#O.O.

Nasze rozwi.zanie zapewnia kompleksowy nadzór nad dzieckiem w!zakresie monitorowania temperatury oraz 
oddechu i!natlenienia krwi. Aplikacja na telefonie pozwala na jednoczesne monitorowanie do 8 urz.dze(  
(4 dzieci). Dzi-ki zastosowaniu stacji bazowej mo*na monitorowa, jednocze+nie do 16 urz.dze(  
(8 dzieci). Dodatkowo posiadamy aplikacj- serwerow., która umo*liwia pod).czenie nieograniczonej liczby 
stacji bazowych – umo*liwia to jednoczesna monitorowanie nieograniczonej liczby dzieci. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Nie.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Poni*ej 500 tys. z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba u*ytkowników jest nasz. g)ówn. metryk. wzrostu. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak, planujemy nawi.za, wspó)prac- z!zagranicznymi partnerami.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane listy intencyjne.
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www.smartmedics.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja 
produktu, która ma wystarczaj.ce 
funkcjonalno+ci, aby spe)ni, oczekiwania 
pierwszych klientów i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Rehabilitacja, telemedycyna, medical devices, AI/machine learning, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Innowacyjny system SmartMedics – produkt firmy to zestaw 18-odprowadzeniowego Patcha EKG 
zintegrowanego z!bezprzewodowym modu)em EKG i!dedykowan. aplikacj. mobiln.. Unikalny Patch 
zawiera w!sobie wszystkie niezb-dne do wykonania EKG elektrody, co stanowi znacz.ce u)atwienie przy 
wykonywaniu jednego z!najbardziej podstawowych i!powszechnie stosowanych bada( medycznych. Produkt 
SmartMedics wyró*nia kilka unikalnych funkcjonalno+ci: ca)kowity brak kabli, transparentno+, dla promieni 
rentgenowskich, a!tak*e wysoka rozci.gliwo+,, co sprawia, *e jest to produkt unikalny w!skali globalnej. 
System elektrod SmartMedics docelowo mo*e by, tak*e wykorzystywany do realizacji bada( Holtera czy 
prób wysi)kowych (cardiac stress test). Dodatkowo, w!przysz)o+ci system b-dzie zintegrowany z!mobiln. 
aplikacj., dzi-ki której mo*liwe b-dzie sta)e monitorowanie wyników zdrowotnych oraz np. konsultacje 
z!lekarzem online. System ma tak*e mo*liwo+ci zastosowania w!rozwi.zaniach dla pacjentów przechodz.cych 
rehabilitacj- oraz telerehabilitacj- kardiologiczn..

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszymi p)ac.cymi klientami s. szpitale, oddzia)y ratunkowe, ubezpieczyciele, firmy farmaceutyczne oraz 
firmy bran*owe. U*ytkownikami produktu s. pacjenci, personel medyczny oraz osoby prowadz.ce badania 
kliniczne.
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Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie  
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Patch SmartMedics to rewolucja z!perspektywy pacjenta. Po pierwsze, brak kabli znacz.co zwi-kszy komfort 
badania EKG, a!tak*e sprawi, *e elektrody nie b-d. si- przesuwa,, bo b-d. umieszczone w!jednym Patchu. 
Pozwoli to zarówno na komfortowe wykonanie badania EKG w!szpitalu, jak i!codzienn. aktywno+, np. przy 
badaniu Holtera lub telerehabilitacji kardiologicznej. To znacz.ca przewaga nad istniej.c. konkurencj.. Po 
drugie, technologia firmy SmartMedics nie powoduje *adnych podra*nie( skóry i!jest ca)kowicie bezpieczna 
dla pacjenta, co jest szczególnie istotne przy noszeniu elektrody przez d)u*szy czas, np. 24 godziny. 
Technologia przygotowana przez SmartMedics pozwala tak*e znacz.co zmniejszy, ryzyko zaka*enia pacjenta 
podczas pobytu w!szpitalu. Wynika to z!faktu, *e patch SmartMedics jest bezprzewodowy, tymczasem 
tradycyjne EKG wykorzystuje wiele kabli, które s. no+nikiem bakterii, cz-sto powoduj.cych szpitalne 
zaka*enia krzy*owe. Co szczególnie istotne w!kontek+cie produktu SmartMedics, a* 20% ataków serca nie 
jest mo*liwych do wykrycia przy wykorzystaniu tradycyjnego 12-odprowadzeniowego EKG. Zastosowanie 
na szerok. skal- systemu opartego na 18-odprowadzeniowym EKG znacz.co u)atwi procedur- badania 
i!w!konsekwencji przyczyni si- do zwi-kszenia wykrywalno+ci potencjalnych zawa)ów serca. Do tej pory na 
rynku nie istniej. podobne rozwi.zania, które umo*liwia)yby jednoczesny zapis wszystkich 18 odprowadze(. 

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Nie.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

5–10 mln z)

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), VC zagraniczne 

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Nie dotyczy.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- zagraniczn. w!ci.gu kolejnych 6 miesi-cy. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

W!trakcie podpisywania umowy z!dwoma partnerami strategicznymi w!USA.

SMARTMEDICS SP. Z.O.O
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StethoMe.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Telemedycyna, medical devices, AI/machine learning, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

StethoMe® to firma skoncentrowana na rozwoju sztucznej inteligencji w!sektorze ochrony zdrowia oraz 
telemedycynie. Tworzymy unikalny system do os)uchiwania p)uc i!serca. Naszym produktem jest elektroniczny 
stetoskop wspó)pracuj.cy z!dedykowan. aplikacj. oraz specjalnie zaprojektowanymi algorytmami AI – 
StethoMe® AI. Za pomoc. StethoMe® mo*na os)ucha, pacjenta o!ka*dej porze, zarówno w!warunkach 
domowych, jak i!w!ka*dym innym dogodnym miejscu, w!tym w!placówce ochrony zdrowia, a!nagrania przes)a, 
do lekarza w!celu dalszego procedowania, postawienia diagnozy b.d0 wydania zalece(. Algorytmy StethoMe® 
AI (wykrywaj.ce nieprawid)owo+ci w!uk)adzie oddechowym dzieci) i!stetoskop posiadaj. certyfikat medyczny 
(CE 2274) kategorii 2a przyznawany urz.dzeniom medycznym. To pierwsza taka certyfikacja na +wiecie.

Aktualnie rozwijamy algorytmy AI wykrywaj.ce nieprawid)owo+ci w!uk)adzie oddechowym u!doros)ych oraz 
algorytmy AI dla chorób sercowo-naczyniowych. Algorytmy AI automatycznie wykrywaj. patologiczne d0wi-ki 
z!dok)adno+ci. wy*sz. ni* lekarska, co pozwala na zwi-kszenie skuteczno+ci diagnostycznej.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

P)ac.cymi klientami s. firmy telemedyczne, jednostki kliniczne, firmy ubezpieczeniowe i!technologiczne, 
a!tak*e publiczne organizacje i!podmioty. U*ytkownikiem produktu jest zarówno pacjent, jak i!lekarz  
(np. pulmonolog/pediatra/POZ). 

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Dzi-ki algorytmom AI i!ich skuteczno+ci jeste+my w!stanie wesprze, lekarzy w!diagnozie. Algorytmy 
StethoMe® AI s. o!29% skuteczniejsze ni* pulmonolodzy w!wykrywaniu d0wi-ków patologicznych 
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spowodowanych infekcjami p)uc, astm., POChP itp. Co wi-cej, StethoMe® AI s. o!49% bardziej dok)adne ni* 
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w!wykrywaniu patologicznych szmerów serca.

Dzi-ki systemowi weryfikacji jako+ci badanie stetoskopem mo*na wykona, samodzielnie w!domu tak 
samo precyzyjnie jak lekarz. Dwoma podstawowymi funkcjonalno+ciami systemu jest kontrola ha)asu oraz 
kontrola jako+ci nagra(. W!przypadku pierwszej StethoMe® informuje o!zbyt du*ym ha)asie w!pomieszczeniu, 
przerywaj.c nagranie do momentu ustania zak)ócenia. Natomiast kontrola jako+ci nagra( opiera si- na 
algorytmach sztucznej inteligencji, które weryfikuj. poprawno+, wykonania badania.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Wspó)pracujemy w!modelu B2B2C g)ównie z!partnerami europejskimi, w!ramach projektów pilota*owych oraz 
integracji technologii. Naszymi partnerami s. firmy telemedyczne, jednostki kliniczne, firmy ubezpieczeniowe 
i!technologiczne, a!tak*e publiczne organizacje i!podmioty. Produkt dost-pny jest w!dwóch modelach 
sprzeda*y – StethoMe® as a!service i!pay per use.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

10–20 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels,  
VC krajowe, VC zagraniczne.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba zintegrowanych partnerów ro+nie o!kilkana+cie firm miesi-cznie i!jest to obecnie wska0nik, na którym 
najbardziej si- koncentrujemy.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Koncentrujemy si- g)ównie na rynkach zagranicznych – europejskich. Planujemy ekspansj- poprzez udzia)y 
w!wybranych imprezach bran*owych (minimum jeden event w!miesi.cu) oraz poprzez bezpo+redni kontakt 
i!spotkania z!partnerami z!Europy Zachodniej.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.

STETHOME SP. Z#O.O.
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http://superwnuk.pl/

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

MVP (minimum viable product) – wersja produktu, 
która ma wystarczaj.ce funkcjonalno+ci, aby 
spe)ni, oczekiwania pierwszych klientów 
i!zapewni, feedback dla dalszego rozwoju produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Platforma internetowa (marketplace), us)ugi senioralne. 

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Superwnuk to interfejs s)u*.cy do umawiania i!zarz.dzania us)ugami dla seniorów. Superwnuk ).czy 
us)ugobiorców (seniorów i!ich rodziny) z!us)ugodawcami (indywidualnymi opiekunami, firmami i!instytucjami, 
które +wiadcz. us)ugi na rzecz seniorów). Celem jest umo*liwienie )atwego i!bezpiecznego znajdowania, 
umawiania i!zarz.dzania opiek. dla seniorów. Superwnuk sk)ada si- z: platformy internetowej, aplikacji mobilnej 
na Androida oraz iOS. Z!perspektywy seniora Superwnuk to prosta platforma internetowa umo*liwiaj.ca dost-p 
do szerokiego zakresu opieki i!dedykowanych us)ug. Dla rodziny seniora Superwnuk to narz-dzie umo*liwiaj.ce 
zamawianie us)ug oraz bie*.c. kontrol- nad ich wykonaniem. Us)ugodawcy dzi-ki Superwnuk otrzymuj. 
narz-dzie u)atwiaj.ce dotarcie do nowych klientów oraz zarz.dzanie swoj. ofert. us)ugow..

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszym klientem s. osoby starsze oraz ich rodziny. U*ytkownikiem s. us)ugobiorcy (seniorzy + ich rodziny) 
oraz us)ugodawcy: indywidualni opiekunowie, firmy i!instytucje +wiadcz.ce us)ugi dla seniorów.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Inteligentne algorytmy dopasowuj.ce us)ugi. "atwiejszy kontakt z!us)ugodawcami (aplikacja mobilna). 
Weryfikacja us)ugodawców + kontrola bezpiecze(stwa przez aplikacj-. P)atno+ci mobilne. Us)ugi „szybkie”, 
bez wcze+niejszego planowania (np. w!ci.gu godziny). Nie tylko opieka – rozwijamy tak*e inne us)ugi 
nieopieku(cze dla seniorów (np. organizacja czasu wolnego).
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SUPERWNUK

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Model B2B oraz B2C. G)ównym 0ród)em przychodów firmy jest prowizja pobierana od warto+ci ka*dej us)ugi 
umówionej za po+rednictwem platformy. Pocz.tkowo planujemy prowizj- na poziomie 5%, *eby nie wp)yn., 
znacz.co na koszt us)ug. Chcemy, *eby Superwnuk dzi-ki niskiej mar*y w!pierwszym okresie dzia)alno+ci 
mo*liwie szybko uzyska) krytyczny dla funkcjonowania platformy poziom u*ytkowników. Zak)adamy, *e po 
pierwszym okresie funkcjonowania dostosujemy prowizj- do sytuacji na rynku. Na d)u*sz. met- planujemy 
wprowadzenie subskrypcji za dost-p do platformy. Ch-tnie skorzystaliby+my ze!wsparcia w!zakresie 
dopracowania modelu biznesowego.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Platforma nie jest jeszcze dost-pna komercyjnie. Po uruchomieniu g)ównym wska0nikiem b-dzie liczba 
aktywnych u*ytkowników oraz warto+, umówionych us)ug.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Ekspansj- zagraniczn. planujemy dopiero po wprowadzeniu us)ugi na polskim rynku.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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SYGNIS SP. Z#O.O.

https://sygnis.pl/bio

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu. 

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Medical devices, biotechnologia, edukacja.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Specjalistyczne rozwi.zania laboratoryjne.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Naszym p)ac.cym klientem jest uczelnia, a!u*ytkownikiem naukowiec.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W!czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku? 

Nasze rozwi.zania s. konkurencyjne cenowo. Jako jedyni w!Polsce nie tylko dostarczamy urz.dzenia, 
oferujemy szkolenia i!doradzamy na ka*dym etapie wdro*e( nowych technologii, lecz tak*e prowadzimy 
w)asne prace badawczo-rozwojowe na potrzeby w)asne i!we wspó)pracy z!partnerami, np. Fundacj. Bada( 
i!Rozwoju Nauki.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Nie.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wykazujemy wzrost. Wska0nikiem s. przychody, które z!miesi.ca na miesi.c rosn., a!tak*e liczba 
u*ytkowników, którzy korzystaj. z!naszych rozwi.za(.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Prowadzimy ekspansj- przez oferowanie naszych us)ug bezpo+rednio w!regionie Europy &rodkowo-Wschodniej.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.

SYGNIS SP. Z#O.O.
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TELEMEDICO SP. Z#O.O.

telemedi.co

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Telemedycyna.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Platforma telemedyczna.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Klientami – firmy ubezpieczeniowe, szpitale, przychodnie. Korzystaj. lekarze i!pacjenci.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? W! czym jeste(cie istotnie lepsi od innych podobnych lub obecnie 
u"ywanych rozwi%za) na rynku?

Mamy kilkadziesi.t sprawdzonych wdro*e( B2B; dy*ury lekarskie 24/7; 1 godzina na konsultacj- z!lekarzem 
pierwszego kontaktu.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

P)atno+, za technologi- lub p)atno+, za konsultacje.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

5–10 mln z).
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TELEMEDICO SP. Z#O.O.

Jakie macie 'ród#a finansowania?

VC krajowe, VC zagraniczne, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wzrost liczby konsultacji.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Siedem krajów, lokalni country managerowie.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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UNITDOSEONE SP. Z O.O.

www.unitdoseone.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?!

Pharma/suplementy diety, robotyka.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?!

Automatyczna apteka szpitalna, która redukuje pomy)ki lekowe o!99,99% i!likwiduje kradzie*e leków.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?!

Dyrektor szpitala, kierownik apteki.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?!

Modu)owe rozwi.zanie, które pozwala nam sprzedawa, us)ug- do ka*dego szpitala, podczas gdy nasi 
konkurenci sprzedaj. tylko do najwi-kszych – ogranicza ich technologia.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.!

Wynajem, sprzeda* bezpo+rednia lub przy pomocy dystrybutorów.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?!

5–10 mln z).
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Jakie macie 'ród#a finansowania?!

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels.

Czy poszukujecie obecnie finansowania?!

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy?!

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak. G)ównym wska0nikiem jest zysk.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Podpisali+my ju* pierwszy kontrakt w!USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Mamy podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne).
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UPACJENTA SP. Z#O.O.

Upacjenta.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, telemedycyna, badania laboratoryjne, AI/machine learning, dane medyczne, platforma 
internetowa (marketplace), udzielanie +wiadcze( zdrowotnych (profilaktyka, diagnostyka, leczenie)  
jako podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Platforma internetowa, która umo*liwia zamówienie us)ug medycznych prosto do domu. W!tym momencie 
+wiadczymy g)ównie domowe badania laboratoryjne oraz konsultacje wyników bada(. Nied)ugo przez nasz. 
platform- b-dzie mo*na zamówi, do domu wizyt- lekarsk. oraz fizjoterapi-. Dzia)amy operacyjnie  
w!20 najwi-kszych miastach w!Polsce.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Pacjenci, fee for service oraz firmy (profilaktyczne akcje bada( w!biurze).

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Dostarczamy us)ugi medyczne wysokiej jako+ci do domu pacjenta w!nowoczesny sposób, poprzez zamówienie 
internetowe. Inne firmy z!bran*y nie realizuj. tych us)ug w!tak skalowalny i!)atwy dla pacjenta sposób.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Fee for service – pacjenci lub firmy.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), prywatni inwestorzy/business angels, wzrost 
organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Liczba zrealizowanych us)ug oraz przychód firmy. Ten wska0nik wyniós) 6 razy wi-cej, porównuj.c rok 2018  
z rokiem 2019.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Tak, poprzez przygl.danie si- ró*nym rynkom i!partnerstwa z!firmami z!Polski istniej.cymi na innych rynkach.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

UPACJENTA SP. Z#O.O.
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https://usecrypt.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Dane medyczne, tool IT – samodzielna aplikacja IT.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Posiadamy dwie aplikacje: UseCrypt Safe – do szyfrowania plików medycznych i!szyfrowanej chmury wraz 
z!mo*liwo+ci. wys)ania bezpiecznych maili, zgodnie z!RODO, a!tak*e UseCrypt Messenger – do szyfrowanej 
komunikacji.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Naszymi klientami s. firmy o!ró*nym profilu dzia)alno+ci, szpitale, w!których z!rozwi.zania korzysta personel 
bia)y i!administracja.

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Technologia HVKM – unikalna na skal- +wiatow. technologia podzia)u prywatnego klucza asymetrycznego RSA.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Istnieje kilka mo*liwo+ci nabycia produktu – subskrypcja miesi-czna b.d0 te* p)atno+, jednorazowa, 
w!zale*no+ci od upodoba( klienta.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

Powy*ej 20 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Prywatni inwestorzy/business angels, VC krajowe, VC zagraniczne, wzrost organiczny (finansowanie 
z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak. 

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Wska0nikiem sukcesu jest dla nas liczba aktywnych u*ytkowników.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Planujemy ekspansj- poprzez poszukiwanie dystrybutorów na rynkach zagranicznych – Europa Zachodnia, 
USA.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Podpisane umowy komercyjne (np. dystrybucyjne), zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego.
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VR TIERONE SPÓ$KA JAWNA

www.vrtierone.com

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Etap komercjalizacji – mamy pierwszych 
p)ac.cych klientów.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, medical devices, dane medyczne.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Kompletne rozwi.zanie terapeutyczne (software i!hardware) wspieraj.ce rehabilitacj- pacjentów po udarze 
mózgu, z!chorobami sercowo-naczyniowymi oraz dotkni-tych depresj. i!stanami l-kowymi.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Tak.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Nasi klienci to szpitale, domy opieki, prywatne kliniki oraz psychoterapeuci. U*ytkownikami za+ s. 
odpowiednio rehabilitanci, fizjoterapeuci, psycholodzy i!psychoterapeuci.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Zastosowanie naszego rozwi.zania u!okre+lonej grupy pacjentów obni*a poziom l-ku o!28% oraz poziom 
depresji o!37% w!porównaniu z!pacjentami niestosuj.cymi VR TierOne.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

W!wi-kszo+ci opieramy si- na p)atno+ci jednorazowej, ale stosujemy tak*e model mieszany, czyli cz-+, wp)aty 
przy zakupie, cz-+, w!systemie ratalnym.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

2–5 mln z)

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Granty (NCBiR, PARP, PFR, dotacje UE itp.), wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów)

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Nie.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Ze wzgl-du na pocz.tek komercjalizacji produktu jedynym wska0nikiem 
jest rezerwacja wszystkich urz.dze( prototypowych – 5 szt.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Rozpoczynamy ekspansj- na rynek niemiecki, jeste+my w!trakcie negocjowania umowy z!kancelari. prawn. 
z!Niemiec. Kolejny krok to analogiczna umowa z!kancelari. brytyjsk.. Równolegle rozpoczynamy wspó)prac- 
z!WCTT w!zakresie poszukiwa( partnerów w!Europie, ale tak*e na rynkach nieco odleglejszych. Podobny 
kierunek obrali+my, rozpoczynaj.c rozmowy z!PAIH.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.

VR TIERONE SPÓ$KA JAWNA
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WEZWIJ DOKTORA -  
P2 MED SP. Z#O.O.
Wezwijdoktora.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Rehabilitacja, telemedycyna, platforma internetowa (marketplace), udzielanie +wiadcze( zdrowotnych jako 
podmiot leczniczy.

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Wizyta domowa oraz platforma internetowa.

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klientem jest zarówno klient indywidualny – pacjent, lekarz oraz placówka medyczna, firma ubezpieczeniowa. 
Produkt kupuje pacjent, lekarz, firma ubezpieczeniowa, klinika – jeste+my zarówno w)a+cicielem platformy, 
jak i!podmiotem leczniczym. Gdy klientem jest pacjent, dokonuje on p)atno+ci jednorazowej, w!dalszym 
rozwoju subskrybuje miesi-czny pakiet us)ug. Gdy klientem jest lekarz, dostarczamy mu pacjentów, 
zapewniamy kontakt z!pacjentem, obowi.zuje wtedy umowa, a!Wezwijdoktora.pl pobiera prowizj- za us)ug-. 
Gdy klientem jest placówka lub firma ubezpieczeniowa, jeste+my kontrahentem, podwykonawc. us)ug – wizyt 
domowych. U*ytkownikiem us)ugi jest wi-c jednocze+nie pacjent oraz lekarz.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Marka, któr. stworzyli+my, jest rozpoznawalna w+ród klientów oraz polecana przez lekarzy. Dostosowali+my 
nasz produkt do polskiego rynku, nie odtwarzamy +cie*ek firm dzia)aj.cych na rynku rosyjskim czy 
ameryka(skim. Posiadamy wiele opcji umów i!wariantów wspó)pracy z!lekarzami, które pozwalaj. nam 
w!pe)ni wykorzysta, czas pracy call center oraz dy*urów lekarzy.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.
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WEZWIJ DOKTORA -  
P2 MED SP. Z#O.O.
Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Produkt kupuje pacjent, lekarz, firma ubezpieczeniowa, klinika – jeste+my zarówno w)a+cicielem platformy, 
jak i!podmiotem leczniczym. Gdy klientem jest pacjent, dokonuje on p)atno+ci jednorazowej, w!dalszym 
rozwoju subskrybuje miesi-czny pakiet us)ug. Gdy klientem jest lekarz, dostarczamy mu pacjentów, 
zapewniamy kontakt z!pacjentem – obowi.zuje wtedy umowa, a!Wezwijdoktora.pl pobiera prowizj- za us)ug-. 
Gdy klientem jest placówka lub firma ubezpieczeniowa, jeste+my kontrahentem, podwykonawc. us)ug – wizyt 
domowych. U*ytkownikiem us)ugi jest wi-c jednocze+nie pacjent oraz lekarz.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

Bootstrapping

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Bootstrapping, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów), inkubator przedsi-biorczo+ci, wsparcie 
w!wynajmowaniu biura

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak. Zwi-ksza si- liczba lekarzy, z!którymi wspó)pracujemy, w!ka*dym roku planujemy podpisywanie nowych 
umów. Zwi-ksza si- równie* liczba pacjentów, jednak*e wzrost jest zale*ny od sezonu infekcyjnego, dlatego 
porównujemy ze sob. te same miesi.ce poszczególnych lat. 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Bierzemy pod uwag- tak. ewentualno+,, by, mo*e poprzez wspó)prac- z!inn. podobn. firm.. 

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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ZAUFANEKLINIKI.PL SP. Z#O.O.

ZaufaneKliniki.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up?

Platforma internetowa (marketplace).

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%?

Us)uga rejestracji online na zabiegi i!us)ugi medyczne poprzez nasz. platform- internetow..

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy./Nie jest wymagany.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)?

Naszym p)ac.cym klientem jest placówka medyczna, a!u*ytkownikiem us)ugi jest osoba prywatna 
poszukuj.ca kliniki, w!której mog)aby wykona, interesuj.cy j. zabieg medyczny. 

Co wyró"nia was na tle konkurencji?

Wyró*niamy si- unikalnym sposobem obs)ugi pacjentów, opartym na procesach buduj.cych skuteczno+, 
i!relacyjno+,.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy.

Placówki medyczne p)ac. nam prowizj- od umówionych i!zrealizowanych us)ug medycznych. &rednia prowizji 
to 10% od zrealizowanego zabiegu medycznego. U*ytkownikiem jest osoba poszukuj.ca kliniki, w!której 
mog)aby wykona, interesuj.cy j. zabieg medyczny.
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FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu?

1–2 mln z).

Jakie macie 'ród#a finansowania?

Prywatni inwestorzy/business angels, VC zagraniczne, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów).

Czy poszukujecie obecnie finansowania?

Tak.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak. 

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Tak. Liczba zrealizowanych zabiegów medycznych oraz EBITDA.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

Jeste+my w!trakcie ekspansji na rynek UK i!DE.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Zarejestrowany przychód z!rynku zagranicznego, mamy uruchomion. angielsk. i!niemieck. wersj- platformy.

ZAUFANEKLINIKI.PL SP. Z#O.O.
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ZDROWEGENY.PL SP. Z#O.O.

https://zdrowegeny.pl/

INFORMACJE OGÓLNE
Wska" aktualny etap rozwoju.

Growth (ekspansja) – pracujemy nad 
pozyskaniem nowych klientów i!dalszym 
rozwojem produktu.

W!jakich obszarach dzia#a wasz start-up? 

Platforma internetowa (marketplace).

INFORMACJE O!ROZWI$ZANIU
Co jest waszym produktem/us#ug%? 

Marketplace dla bada( diagnostycznych online. Platforma zapewnia realizacj- wyspecjalizowanych bada( 
diagnostycznych w!placówkach partnerskich (ponad 500 punktów pobra( w!ca)ej Polsce).

Czy produkt/us#uga ma certyfikat CE?

Nie dotyczy.

Kto jest waszym klientem (podejmuje decyzj& zakupow%)? Kto jest waszym u"ytkownikiem (korzysta  
z!produktu)? 

Klientami platformy s. u*ytkownicy indywidualni, którzy poszukuj. informacji o!badaniach diagnostycznych 
w!internecie. Klienci w!przyst-pny sposób otrzymuj. wiedz- specjalistyczn. dotycz.c. bada(, mog. dokona, 
zakupu bada( online oraz zrealizowa, je w!sieci punktów pobra( lub wysy)kowo.

Co wyró"nia was na tle konkurencji? 

Mo*liwo+, wykorzystania wiedzy konsultantów Zdrowegeny do podj-cia decyzji o!wykonaniu odpowiedniego 
badania. Prosty sposób realizacji badania online. Mo*liwo+, skonsultowania specjalistycznych bada( 
z!lekarzem lub diagnost. laboratoryjnym.

Czy macie ju" opracowany model biznesowy?

Tak.

Opisz zwi&'le wasz model biznesowy. 

Klientami Zdrowegeny s. osoby, które aktywnie poszukuj. informacji o!badaniach diagnostycznych oraz 
maj. mo*liwo+, realizacji p)atno+ci online za badanie. Badania s. realizowane przez partnerskie laboratoria 
diagnostyczne z!wykorzystaniem infrastruktury online Zdrowegeny.
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ZDROWEGENY.PL SP. Z#O.O.

FINANSE
Jaki jest obecnie poziom finansowania waszego start-upu? 

1–2 mln z)

Jakie macie 'ród#a finansowania? 

Prywatni inwestorzy/business angels, VC krajowe, wzrost organiczny (finansowanie z!przychodów), inwestor 
strategiczny.

Czy poszukujecie obecnie finansowania? 

Nie.

Czy generujecie powtarzalny przychód ze sprzeda"y g#ównego produktu/us#ugi firmy? 

Tak.

Czy wykazujecie wzrost? Co jest dla was g#ównym wska'nikiem sukcesu?

Zdrowegeny generuj. kolejny rok z!rz-du dynamiczny wzrost przychodów i!w!2019 r. osi.gn. sprzeda* na 
poziomie ok. 5 mln z). Wzrost 2017/2018 to ok. 2,7 razy, 2018/2019 to ok. 1,9 razy. Spó)ka jest obecnie rentowna 
na poziomie EBITDA.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Czy i!od kiedy planujecie ekspansj& zagraniczn%? W!jaki sposób?

W!przysz)ym roku spó)ka planuje ekspansj- zagraniczn. w!wybranych krajach w!Europie.

Czy jeste(cie obecni na rynkach zagranicznych komercyjnie?

Nie.
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360 Degrees powsta)o w!2012 r., rozpoczynaj.c od projektowania 
dedykowanych rozwi.za( mikroelektronicznych i!magnetycznych 
systemów przechowywania multimediów. Pod.*aj.c za tropem innowacji 
oraz stawiaj.c czo)a dzisiejszym wyzwaniom, firma rozszerzy)a zakres 
+wiadczonych us)ug o!konsulting biznesowy, co szybko sta)o si- g)ówn. 
osi. dzia)alno+ci 360 Degrees.

Oferujemy pomoc interdyscyplinarnego zespo)u specjalistów maj.cego 
wieloletnie do+wiadczenie w!zakresie dzia)alno+ci biznesowej i!doradczej. Obecnie 
firma dysponuje specjalistami w!wielu dziedzinach, m.in. kryptografii i!bezpiecze(stwa 
komputerowego. Oferujemy równie* pomoc ekspertów z!zakresu ochrony danych osobowych 
i!w)asno+ci intelektualnej oraz elektroniki i!biometrii. Dzi-ki ró*norodno+ci kompetencji, 
zainteresowa( oraz do+wiadczenia ka*dy cz)onek zespo)u wnosi do projektu cz.stk- 
siebie i!wspólne dzia)anie pomaga osi.gn., cel. Firma posiada kompetencje w!zakresie 
opracowywania analiz otoczenia biznesowego oraz przeprowadzania audytów aktualnej 
sytuacji przedsi-biorstwa, w!tym modelu biznesowego i!strategii rozwoju. Wielokrotnie 
przeprowadzali+my swoich klientów przez proces budowania i!egzekucji strategii 
przedsi-biorstwa, a!tak*e asystowali+my w!pozyskiwaniu finansowania zewn-trznego. 
Jeste+my w!stanie profesjonalnie pomóc start-upom oraz firmom z!sektora M&P odnie+, 
sukces, realizuj.c projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w!skali lokalnej, ogólnopolskiej oraz 
mi-dzynarodowej. Naszym celem jest wspieranie biznesu i!rozwi.zywanie trudno+ci zwi.zanych 
z!zarz.dzaniem przedsi-biorstwem oraz kontakcie z!klientami.

Jeste+my m)odym i!ambitnym zespo)em, który problemy zamienia na wyzwania. Patrzymy na 
+wiat z!ka*dej mo*liwej perspektywy i!zauwa*amy to, co umyka innym. Do ka*dego projektu 
podchodzimy w!pe)ni profesjonalnie. Naszym priorytetem jest, aby oferowane rozwi.zania by)y 
op)acalne oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Anga*ujemy si- w!wybrane 
projekty, w!wyniku których na rynku mo*e si- pojawi, nowa jako+,, nowy produkt, innowacja.

WSPARCIE MERYTORYCZNE

SK$AD I DRUK
Termedia Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne 
ul. Kleeberga 2, 61-615 Pozna( 

tel./faks: +48 61 822 77 81

termedia@termedia.pl

http://www.termedia.pl
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Ligia Kornowska – lekarz, dyrektor zarz&dzaj&ca Polskiej Federacji Szpitali, najwi'kszej organizacji szpitali w!Polsce. 
Pomys(odawczyni, za(o"ycielka i!prezes stowarzyszenia M(odzi Mened"erowie Medycyny, wyró"niona na li)cie 
Forbesa „25 under 25” w!kategorii „Biznes”. Alumn Fundacji im. Les(awa A. Pagi. By(a prezes pierwszego podmiotu 
leczniczego oferuj&cego innowacyjn& telemedyczn& us(ug' 24/7 dla kobiet w!ci&"y. Prelegentka i!moderator 
najwa"niejszych konferencji o!zasi'gu ogólnopolskim i!mi'dzynarodowym zwi&zanych z!sektorem ochrony zdrowia. 

Piotr Najbuk – lekarz, prawnik, ekonomista, wieloletni cz(onek zespo(u prawa medycznego i!nowych technologii 
wiod&cej polskiej kancelarii, obecnie dyrektor ds. public policy i!government affairs w!innowacyjnej globalnej 
firmie farmaceutycznej. Ekspert w!dziedzinie public policy, pracowa( nad regulacjami dotycz&cymi m.in. 
rynku telemedycznego, cloud computing, danych medycznych, udzielania )wiadcze* onkologicznych. Jeden ze 
wspó(twórców fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, wspó(za(o"yciel i!pierwszy wiceprezes Polskiej Izby Systemów 
Bezza(ogowych, pomys(odawca i!lider koalicji AI w!zdrowiu oraz kodeksu bran"owego RODO dla sektora medycznego. 
Laureat nagrody specjalnej konkursu „Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017” dla najlepszych polskich prawników 
m(odego pokolenia. Jest równie" cz(onkiem stowarzyszenia M(odzi Mened"erowie Medycyny przy Polskiej Federacji 
Szpitali i!alumnem Fundacji im. Les(awa A. Pagi.

Jan Nizi(ski – jeden z!finalistów konkursu Forbesa „25 under 25”. Wspó(za(o"yciel stowarzyszenia Leczymy 
z!Misj&. Interesuje si' zdrowiem publicznym oraz nowymi technologiami w!medycynie. Prowadzi badania naukowe, 
które z!sukcesami prezentuje na konferencjach najwi'kszych europejskich towarzystw naukowych (ESC, ESH). 
Jest laureatem licznych stypendiów oraz grantów naukowych, m.in. MNiSW. Obecnie rozwija start-up medyczny 
dedykowany seniorom i!ich rodzinom. W!wolnych chwilach student V roku kierunku lekarskiego w!Poznaniu. 

Wojciech Sierocki – wiceprezes stowarzyszenia M(odzi Mened"erowie Medycyny, za(o"yciel stowarzyszenia Leczymy 
z!Misj&, za(o"yciel i!prezes spó(ki telemedycznej w!Kenii – eMedica Limited. Jeden z!finalistów konkursu Forbesa  

„25 under 25” w!2018 r. Interesuje si' nowymi technologiami, zw(aszcza w!kontek)cie adresowania problemów 
krajów rozwijaj&cych si'. Student VI roku kierunku lekarskiego w!Poznaniu. 

Agata Kruczyk-Gonciarz – prawnik specjalizuj&ca si' w!sektorze life sciences. Aplikantka radcowska. Doradza przy 
wdra"aniu innowacji na rynek ochrony zdrowia. Przygotowywa(a strategie regulacyjne dotycz&ce wdra"ania w!tym 

sektorze innowacji obejmuj&cych obszary: telemedycyny, cloud computing, sztucznej inteligencji, pilota"owych 
)cie"ek i!opieki nad pacjentami, big data analytics. Jest cz(onkiem stowarzyszenia M(odzi Mened"erowie Medycyny 

przy Polskiej Federacji Szpitali i!alumnem Fundacji im. Les(awa A. Pagi. 

Anna Krawczyk – studentka II roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz I!roku 
Szko(y G(ównej Handlowej w!Warszawie. Interesuje si' zdrowiem publicznym i!debatami oksfordzkimi. Organizatorka 

konferencji TEDxWUM. Aktorka Teatru Magicznego dzia(aj&cego pod patronatem Fundacji Ronalda McDonalda. 
Wolontariuszka Mi'dzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny – IFMSA. 

Paulina Sobieraj – absolwentka Bachelor Studies in Finance, obecnie studiuje Master of Business Management 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc(awiu. Sta"ystka Compliance Academy w!Credit Suisse, gdzie dodatkowo 

udziela si' w!organizowaniu akcji charytatywnych. Na co dzie* pracuje w!360 Degrees, gdzie zajmuje si' doradztwem 
biznesowym dla przedsi'biorców, pozyskiwaniem funduszy zewn'trznych oraz dbaniem o!dobre relacje z!klientem. 
Nie jest jej obce podró"owanie z!plecakiem, (apanie autostopu przez po(ow' Europy czy spanie pod go(ym niebem. 

Urszula Szybowicz – project manager Polskiej Federacji Szpitali, wiceprzewodnicz&ca stowarzyszenia M(odych 
Mened"erów Medycyny, organizator licznych konferencji z!zakresu zarz&dzania w!ochronie zdrowia, w!tym  
m.in. najwi'kszej konferencji dotycz&cej RODO w!sektorze medycznym, kierownik organizacyjny Instytutu Zdrowia 
Publicznego i!Spraw Spo(ecznych, absolwentka kierunku zdrowie publiczne i!zarz&dzanie w!opiece zdrowotnej 
Uniwersytetu Medycznego w!Poznaniu. Z!powodzeniem wdra"a najnowocze)niejsze systemy do zabezpiecze* danych 
medycznych w!podmiotach leczniczych. Uczestniczy w!wielu projektach dotycz&cych innowacji na rynku ochrony zdrowia, 
rozwi&za* chmurowych i!innych rozwi&za* IT, a!tak"e w!projektach regulacji prawnych dla sektora ochrony zdrowia.
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Wsparcie organizacyjne i merytoryczne: Jaros)aw J. Fedorowski

Podczas XIV MI!DZYNARODOWEJ KONFERENCJI  
HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT  

organizatorzy planuj! spotkanie „Biznes a start-upy”.

Szczegó"y wkrótce.

Rada Programowa Hospital & Healthcare Management

13–14 czerwca 2019 r.

MANAGEMENT
WARSZAWA, 28–29 maja 2020 r.

;,9�0,ö'=<1$52'2:$�.21)(5(1&-$
+263,7$/�	�+($/7+&$5(

;,9�0,ö'=<1$52'2:$�.21)(5(1&-$

13–14 czerwca 2019 r.

MANAGEMENT
WARSZAWA, 28–29 maja 2020 r.

;,9�0,ö'=<1$52'2:$�.21)(5(1&-$
+263,7$/�	�+($/7+&$5(

WARSZAWA, 28–29 maja 2020 r.



Kontakt:
Ligia Kornowska
+48 690 875 075
ligia.kornowska@pfsz.org


