Data Retriver
Streszczenie propozycji inwestycyjnej (Case Study)
Przykªad propozycji inwestycyjnej opracowanej przez wspólników spóªki Data Retriever dla zarz¡du
funduszu venture capital Cambridge Sharks.

Streszczenie mened»erskie
Firma Data Retriever powstaªa 2 miesi¡ce temu jako spóªka prawa handlowego. Przedsi¦biorstwo
zajmuje si¦ odzyskiwaniem danych z wszystkich rodzajów no±ników elektronicznych oraz rekonstrukcj¡ zniszczonych dokumentów papierowych. Szczególnie drugi zarysowany tu obszar dziaªalno±ci jest cech¡ wyró»niaj¡c¡ przedsi¦biorstwo na polskim rynku. Data Retriever jest bowiem
jedyn¡ rm¡ w Polsce i drug¡ na ±wiecie oferuj¡c¡ podobne usªugi. Decyzja o zaªo»eniu przedsi¦biorstwa Data Retriever zostaªa podj¦ta na podstawie obserwacji rynku ochrony danych elektronicznych. Oczekuje si¦ bowiem, »e zapotrzebowanie na usªugi zwi¡zane z odzyskiwaniem
danych b¦dzie w najbli»szych latach rosªo. Obecnie rma w zwi¡zku z rosn¡cym popytem na
jej usªugi planuje rozbudowa¢ swoje laboratorium, aby sprosta¢ zapotrzebowaniu rynkowemu.
W tym celu spóªka przedstawia propozycj¦ inwestycyjn¡ funduszowi Cambridge Sharks na ª¡czn¡
kwot¦ 250 000 PLN.

Ludzie i rma
Przedsi¦biorstwo funkcjonuje jako spóªka z ograniczon¡ odpowiedzialno±ci¡. Zaªo»ycielami rmy
byªa grupa 6 przyjacióª - studentów Uniwersytetu Warszawskiego (3 studentów zyki, 2 studentów chemii, 1 student zarz¡dzania). Gªówny pomysªodawca przedsi¦wzi¦cia, Pan Jan Zaskroniec, prowadziª liczne badania nad efektywnym odzyskiwaniem danych, a nast¦pnie metody ich
skutecznej rekonstrukcji opisaª w wyró»nionej przez Rektora UW pracy magisterskiej. Obecnie
Pan Zaskroniec ª¡czy obowi¡zki zarz¡dzania spóªk¡ z prac¡ naukow¡ w Instytucie Fizyki Polskiej
Akademii Nauk. Zaªo»enie przedsi¦biorstwa zostaªo snansowane z kredytów studenckich zaci¡gni¦tych przez wspólników. Obecnie organizacja przedsi¦biorstwa nie jest sformalizowana, ka»dy
ze wspólników zajmuje si¦ tym, na czym najlepiej si¦ zna. I tak: student zarz¡dzania odpowiada
za koszty i kontrol¦ wewn¦trzn¡, pozyskiwanie nowych klientów i PR; studenci zyki zajmuj¡ si¦
odzyskiwaniem danych z no±ników elektronicznych; studenci chemii rekonstrukcj¡ zniszczonych
dokumentów papierowych. Wspólnicy nie zatrudniaj¡ na umow¦ o prac¦ osób zewn¦trznych, sami
wywi¡zuj¡ si¦ doskonale z otrzymywanych zlece«. Pierwsze zlecenia udaªo si¦ pozyska¢ dzi¦ki
pomocy opiekunów naukowych studentów.

Produkt
Do produktów oferowanych przez spóªk¦ nale»¡:
• Odzyskiwanie danych elektrycznych, magnetycznych i optycznych,
• Skuteczne niszczenie informacji na »yczenie klienta,
• Rekonstrukcja zniszczonych dokumentów papierowych,
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• Prowadzenie bada« naukowych na zlecenie.

Najwi¦ksze przyrosty klientów rma notuje w obszarze rekonstrukcji zniszczonych dokumentów
papierowych.

Pozycja rynkowa
Obecny udziaª w rynku warszawskim odzyskiwania informacji przedsi¦biorstwa Data Retriever
wynosi 10%, co przekªada si¦ na okoªo 4 klientów miesi¦cznie. Co ciekawe, w±ród klientów spóªki
przewa»aj¡ klienci instytucjonalni. Mened»erowie przedsi¦biorstwa do ko«ca 2007 roku chc¡ zwi¦kszy¢ liczb¦ zlece« miesi¦cznych do 10 poprzez promocj¦ swoich usªug w segmencie klientów indywidualnych.

Strategia
Data Retriever przygotowuje obecnie strategi¦ marketingow¡ na najbli»sze 9 miesi¦cy. Przedsi¦biorstwo zamierza przeprowadzi¢ promocj¦ swoich usªug w±ród klientów indywidualnych poprzez
stworzenie jednolitego wizerunku rmy ±wiadcz¡cej usªugi odzyskiwania danych najszybciej w Polsce. W tym celu konieczna jest rozbudowa laboratorium i zakup sprz¦tu najwy»szej jako±ci. Promocja przeprowadzona zostanie w Internecie (spoªeczno±ci internetowe, fora dyskusyjne, portale
tematyczne) i w prasie fachowej. W dalszej perspektywie planowana jest akcja billboardowa.

Ostatnie osi¡gni¦cia
Ostatni miesi¡c przyniósª zako«czenie prac nad rozbudowan¡ stron¡ internetow¡ spóªki. Wszcz¦ta
te» zostaªa procedura audytu wewn¦trznego o certykacje wedªug norm ISO serii 9001.
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