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PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN 

Temat szkolenia: POTENCJAŁ KOMERCYJNY PROJEKTU 

Termin: 9 grudnia 2015 r. 

Miejsce: Warszawa – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 
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POTENCJAŁ KOMERCYJNY PROJEKTU 

 

 Generowanie deal flow projektów innowacyjnych na własne potrzeby 

 Ocena potencjału komercyjnego projektów i wyników prac B+R 

 Narzędzia i procesy przydatne w przygotowaniu projektów do inwestycji 

 

Termin 9 grudnia 2015 r., godz. 10:00 – 18:00 

Miejsce Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 

Zakres 
tematyczny 

1. Generowanie deal flow projektów innowacyjnych na własne potrzeby 

a) Źródła deal flow 

b) Procesy generowania deal flow 

2. Ocena potencjału komercyjnego projektów i wyników prac B+R 

a) Cele oceny potencjału biznesowego 

b) Elementy oceny potencjału 

c) Technology Readiness Level 

d) Status projektu 

e) Technologia i jej zastosowania 

f) Elementy analizy rynku 

g) Pozycja na tle konkurencji 

h) Techniki identyfikacji ryzyk 

i) Model biznesowy 

3. Narzędzia i procesy przydatne w przygotowaniu projektów do inwestycji 

a) Harmonogram 

b) Teaser i prezentacja 

c) Customer development 

 

Certyfikat Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający 

zdobyte kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii. 

 

Metodologia 

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimalnie 4 a maksymalnie 15 osób 

i ukierunkowane są na budowanie relacji biznesowych. Wszystkie treści przekazywane są 

w oparciu o przykłady konkretnych projektów zaczerpniętych z doświadczenia prelegenta 

i Grupy  INVESTIN.  
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Prowadzący 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa INVESTIN 

Grupa INVESTIN od ponad 13 lat rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez 

inwestycje Venture Capital, programy akceleracji start-up’ów oraz wszechstronne doradztwo 

i CSR w obszarze globalnego rynku innowacji. 

 

Odbiorcy szkolenia 

Akademia Komercjalizacji to program dedykowany następującym grupom osób, 

odpowiadającym za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właściciele, 

kadra kierownicza, menedżerowie, specjaliści, pomysłodawcy. 

 

Bartosz Boniecki – Potencjał komercyjny projektu 
 
Posiada ugruntowane doświadczenie w modelowaniu finansowym i wycenach 

innowacyjnych technologii, a także analizach rynku. Project Manager procesu 

akceleracji projektów: E-windykacja, Recykling elektro-śmieci. Brał udział 

w skomercjalizowaniu oprogramowania do monitorowania badań klinicznych 

(Monitor CR) oraz współuczestniczył w powołaniu innych spółek 

technologicznych z różnych branż. Ponadto, prowadził szkolenia dla inwestorów 

i pracowników naukowych oraz tworzył analizy rynków finansowych, 

publikowane przez ogólnopolskie portale internetowe (Onet.pl, Gazeta.pl, 

Bankier.pl, Interia.pl). Od 2008 roku praktyk rynków finansowych (akcje oraz 

opcje na GPW, a także kontrakty CFD na Forex), a w latach 2011-2012 ekspert 

rynków finansowych TV Biznes, Polsat i Polsat News. Ukończył finanse i 

rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją 

Bankowość inwestycyjna.  

 



 

© 2015 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.                                               4 

 

Koszt uczestnictwa 
 

  

 

Istnieje możliwość uzyskania rabatu przy zapisach grupowych. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, 

certyfikat.  

 

 

Zgłoś się! 

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego 

na adres k.michalska@investin.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 7 grudnia 

2015 r. 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

 

 

Katarzyna Michalska 

Menedżer ds. Rozwoju i Komunikacji 

k.michalska@investin.pl 

+48 606 245 499 

 

 

CENA ZA 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY: 1 000 PLN + 23% VAT 

mailto:k.michalska@investin.pl

