
Opisy projektów zakwali�kowanych do
II Etapu (rok 2007)

Uwaga: nazwy niektórych projektów i ich kluczowe elementy zostaªy w niektórych przy-

padkach zmienione. Zmiany przeprowadzono tak, aby zostaªy zachowane podstawowe in-

formacje dot. pomysªów przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostatecznej poufno±ci.

Papyrus

Przedsi¦wzi¦cie dotyczy rynku wydawniczego i prasowego, zwªaszcza w aspekcie cyfrowym.
Proponuje nowoczesny i ekologiczny no±nik tekstu, który po wprowadzeniu na rynek
przez domy wydawnicze i tytuªy prasowe stworzy now¡ jako±¢ w zakresie dystrybucji
wydawnictw. Czytelnicy otrzymaj¡ swoje ulubione periodyki w nowej, wygodnej i in-
nowacyjnej formie, oferuj¡cej dodatkowe interaktywne mo»liwo±ci. Projekt ma bardzo
du»y potencjaª wzrostu.

BIKI

Pomysªodawcy przedsi¦wzi¦cia przedstawiaj¡ kompleksowy system wspomagaj¡cy zarz¡-
dzanie wiedz¡, który wykorzystuje nowoczesne technologie wizualizacji i strategie pami¦-
ciowe. BIKI wspomaga procesy podejmowania decyzji, edukacji, odkrywania wiedzy.
System jest doskonaªym rozwi¡zaniem dla innowacyjnych organizacji, które musz¡ dos-
tosowywa¢ si¦ do szybko zmieniaj¡cych si¦ warunków. Oprócz ±rodowiska biznesu BIKI
doskonale nadaje si¦ do zastosowania na uczelniach i �rmach zajmuj¡cych si¦ szeroko
poj¦t¡ edukacj¡. Dodatkowo system jest przyjazny dla osób niepeªnosprawnych, które
równie» bior¡ udziaª w procesie jego tworzenia. Rozwi¡zania stosowane w BIKI zostaªy
docenione w jednym z wiod¡cych konkursów programistycznych.

MES

Przedsi¦biorstwo MES oferuje prowadzenie kampanii marketingowych w wyszukiwarkach
internetowych w oparciu o wªasn¡ innowacyjn¡ technologi¦. Przedsi¦biorstwo zapew-
nia wysok¡ jako±¢ ±wiadczonych usªug i du»¡ efektywno±¢ akcji marketingowych poprzez
wykorzystanie unikalnych narz¦dzi informatycznych wspomagaj¡cych prowadzenie kam-
panii. MES posiada kompetentny mi¦dzynarodowy zespóª oraz baz¦ klientów. Firma
uczestniczy w konkursie, aby zdoby¢ �nansowanie na znacz¡ce powi¦kszenie liczby klien-
tów i dalszy rozwój swojej technologii.
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MaleTrek

Przedsi¦wzi¦cie to niszowy serwis internetowy poª¡czony z mo»liwo±ci¡ dokonywania za-
kupów oraz usªugami doradczymi wspomagaj¡cymi decyzje zakupowe. Dodatkowo Male-
Trek ma charakterystyk¦ portalu spoªeczno±ciowego dobrze wpisuj¡c si¦ w nurt Web 2.0.
Proponowany serwis zagospodarowuje w ten sposób ciekawy rynek o du»ym potencjale
wzrostu. Innowacyjno±¢ projektu polega na znakomitym pomy±le twórców biznesu w za-
kresie grupy docelowej i proponowanego jej rozwi¡zania.

NOSTRADAMO

Propozycja dotyczy komercjalizacji dziaªaj¡cego portalu o tematyce astronomicznej, który
cieszy si¦ du»¡ popularno±ci¡ internautów. Mened»erowie projektu planuj¡ rozbudow¦
serwisu i wej±cie na rynek innowacji ekologicznych zgodnie z zasadami zrównowa»onego
biznesu. Siª¡ projektu s¡ nowoczesne i unikatowe rozwi¡zania technologiczne oraz dziaªa-
j¡cy portal o kilkuletniej historii i ustabilizowanej pozycji rynkowej (reputacji).

superPRESENTER

Celem projektu jest komercjalizacja innowacyjnych systemów wspomagaj¡cych prezen-
tacje. Proponowane rozwi¡zania znacznie podnosz¡ zrozumiaªo±¢ i efektywno±¢ odbioru
prezentacji audiowizualnych. Doskonaªe rozwi¡zanie dla rynku edukacyjnego i dla biznesu.
Zrewolucjonizuje form¦ profesjonalnej prezentacji i zaktywizuje publiczno±¢. Rozwi¡za-
nia stosowane w superPRESENTER zostaªy docenione w jednym z wiod¡cych konkursów
programistycznych.

ADpaintings

Projekt dotyczy coraz dynamiczniej rozwijaj¡cego si¦ obszaru, jakim jest sztuka nowych
mediów. Pomysªodawca przedsi¦wzi¦cia przewiduje stworzenie witryny e-commerce i por-
talu spoªeczno±ciowego dla miªo±ników dzieª artystycznych. Koncepcja biznesowa osad-
zona jest w �lozo�i Web 2.0 i w umiej¦tny sposób wykorzystuje i tworzy sieci spoªeczne.

X_or

Celem przedsi¦wzi¦cia jest dostarczenie kompleksowych usªugi ksi¦gowych wysokiej ja-
ko±ci. Zlecenia klienta realizowane s¡ szybko poprzez wykorzystanie sprawnej organizacji
i technologii wirtualnej obsªugi klienta. Wyra�nowane rozwi¡zania zarz¡dzania dokumen-
tami oferowane byªyby po konkurencyjnych cenach. X_or jest �rm¡, która obecnie posi-
ada solidn¡ baz¦ klientów, uczestniczy w konkursie, aby zdoby¢ �nansowanie na znacz¡ce
powi¦kszenie liczby klientów i dalszy rozwój swojej technologii.
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RENO

Celem przedsi¦wzi¦cia jest stworzenie pierwszego w Polsce portalu b¦d¡cego baz¡ ogªosze«
specy�cznego typu (niszowy portal aukcyjny). Projekt wypeªni znaczn¡ luk¦ w rynku i ma
bardzo du»y potencjaª wzrostu. Serwis przyczyni si¦ do usprawnienia procesu zawierania
umów gospodarczych poprzez zapewnienie pewno±ci obrotu i znaczne obni»enie kosztów
informacyjnych transakcji.

DriveNobile

Projekt przedstawia innowacyjny sposób organizacji transportu mi¦dzymiastowego osób.
Pomysª oparty jest na zasadach gospodarki sieciowej i koncepcji budowy zaufania pomi¦dzy
usªugodawc¡ a klientem. Realizacja przedsi¦wzi¦cia pozwoli na tanie i bezpieczne po-
dró»owanie osób pomi¦dzy miastami. Koncepcja biznesowa zakªada równie» wspóªprac¦
z przedsi¦biorstwami z sektora technologii mobilnych.

COLUBRIS

Przedsi¦wzi¦cie dotyczy rynku informatycznego i telekomunikacyjnego. Przedsi¦biorstwo
COLUBRIS planuje produkcj¦, testowanie i wdra»anie innowacyjnego oprogramowania
dla urz¡dze« mobilnych. Cechy wyró»niaj¡ce projekt to pomysªowo±¢ konstruktorska
i dobre perspektywy komercjalizacji rozwi¡za« technicznych.

SABRIEL

Projektanci projektu przedstawiaj¡ elektronicznego pomocnika, który odpowiada na pyta-
nia zadane j¦zykiem naturalnym i wspomaga decydenta w procesie podejmowania decyzji.
To rozwi¡zanie silnie zwi¡zane z koncepcjami z dziedziny sztucznej inteligencji pozwala
na rozwi¡zywanie problemów przy pomocy wirtualnego konsultanta. Dodatkowymi zale-
tami pomysªu s¡ obni»ka kosztów dziaªalno±ci biznesu, poszerzenie zasobów wiedzy przed-
si¦biorstwa, usprawnienie procesów decyzyjnych w organizacji. Produkt jest prosty i in-
tuicyjny w obsªudze.

PIXI

Przedsi¦wzi¦cie dotyczy internetowego handlu fotogra�ami cyfrowymi. Innowacyjno±¢
projektu polega na unikatowej formule biznesu opartej o zasady Web 2.0 i �lozo�i wyko-
rzystywania mechanizmów sieci spoªecznych. Planowany portal w peªni wykorzystuje
potencjaª Internetu.
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HD ONLINE

Przedsi¦wzi¦cie przewiduje zdalne wsparcie techniczne dla systemów operacyjnych Win-
dows. Rozwi¡zanie takie pozwoli na szybkie i sprawne rozwi¡zywanie problemów kom-
puterowych u»ytkowników sieci. Wst¦pne analizy projektu s¡ obiecuj¡ce i wskazuj¡ na
du»y potencjaª wzrostu biznesu.
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