
Instrukcja: proszę wypełnić szablon prezentacji według informacji 
podanych na konkretnych slajdach.



NAZWA SPÓŁKI
/ PROJEKTU

Logo, misja, wizja, slogan



Problem / potrzeba

 Jakie problemy lub potrzeby identyfikujesz na rynku?



Produkt / usługa

 Czym jest Twój produkt/usługa i jak działa?
W jaki sposób Twój produkt / usługa odpowiada na 

problemy lub potrzeby klientów?



Wdrożenia i klienci

 Czy rozpocząłeś już proces sprzedaży Twojego produktu / usługi?
 Jakich masz klientów?
 Podaj przykłady wdrożenia (use cases).



Innowacja / unikalne ceny produktu

 Jakie wyjątkowe cechy/właściwości posiada Twój produkt?
 Jakie unikalne wartości dostarcza klientom (UVP)?
 Co odróżnia Twój produkt/usługę od podobnych dostępnych na rynku?
 Czy zabezpieczyłeś własność intelektualną (patenty, znaki towarowe)?



Konkurencja

 Jak wygląda konkurencja?
 Czy istnieją podobne rozwiązania na rynku?
 Jak chcesz się pozycjonować na ich tle?



Rynek

 Jak duży jest rynek odbiorców Twojego produktu/usługi?
 Czy to dobry moment na wprowadzenie Twojego rozwiązania (trend)?
 Jak chcesz dotrzeć do klientów?



Firma / zespół

 Kto tworzy zespół i jakie są Wasze kompetencje?
 Jak wygląda struktura własności spółki / projektu?



Model biznesowy

W jaki sposób chcesz zarabiać na Twoim produkcie / usłudze?
 Ile planujesz na tym zarabiać (jaki jest planowany jednostkowy koszt 

wytworzenia, przychód ze sprzedaży, marża)?
 Kiedy jesteś w stanie osiągnąć rentowność?



Dane finansowe

 Jakie koszty na rozwój produktu zostały już poniesione?
 Czy pozyskiwałeś już finansowanie zewnętrzne?
 Czy projekt dostał jakieś dofinansowanie / grant lub jest w trakcie 

ubiegania się?
 Czy spółka osiąga już przychody? (jeśli tak, proszę przedstawić 

podsumowanie wyników finansowych).



Inwestycja

 Jakiej inwestycji potrzebujesz (forma i kwota)?
 Czy potrzebujesz dodatkowego wsparcia w wybranych obszarach?
 Co oferujesz w zamian?



Informacje dodatkowe

 Inne istotne informacje.



Dane kontaktowe
Imię i nazwisko, numer telefonu, 
adres e-mail.
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