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Etap rozwoju

Akora

Pomysł
Projekt AKORA jest kompleksowym
rozwiązaniem kierowanym na rynek
nieruchomości komercyjnych. Obserwując
problem związany z rosnącą ilością
wysokowartościowych odpadów meblowych
na powierzchniach objętych krótkimi okresami
najmu, Akora proponuje rozwiązanie które
ma pomagać właścicielom budynków i ich
najemcom w zrównoważonym zarządzaniu
powierzchniami.

ArchApp
ArchApp to serwis łączący architektów
z klientami szukającymi projektu wykończenia
mieszkania, domu czy biura.
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Branża

Smart homes/cities

Cash Flow Security
Pierwsza SaaS platforma dedykowana
małym przedsiębiorcom, sektorowi MŚP
oraz większym przedsiębiorcom, służąca
zautomatyzowaniu i uproszczeniu procesu
odzyskiwania wierzytelności. J est to jedyna
usługa na rynku, która gwarantuje uzyskanie
pewnej kwoty należności z wystawionej faktury
poprzez umiejętne połączenie możliwości
prawnych oraz dostępnych produktów
finansowych.

Etap rozwoju

Pomysł
Branża

Fintech,
bankowość, prawo

Etap rozwoju

Etap rozwoju

Pomysł

MVP

Branża

Sztuka i projektowanie

Family Chef

Branża

Lifestyle

Chcemy zaoszczędzony czas naszych Klientów,
wzbogacać o prawdziwe doświadczenia
odbierane wszystkimi zmysłami, gdyż wierzymy
w możliwość połączenia technologii z emocjami
tak ważnymi dla uchwycenia w dążeniu do
głębokich relacji z drugim człowiekiem. Tempo
życia, praca sprawiają, że coraz mniejsza ilość
czasu poświęcana jest na uważny kontakt
z dziećmi. Dzięki „FamilyChef” zaspokoisz
apetyt dziecka na spędzanie czasu razem
wspólnie gotując oraz zredukujesz czas na
uzupełnianie Twojej spiżarni.
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GrainER
GrainER to inkubator dla nasion rolniczych
wytwarzający specjalne pole wewnątrz
urządzenia które wpływa na nasiona roślin.
Dzięki temu kukurydza, rzepak czy pszenica
jest w stanie wyrosnąć nawet 30 % szybciej.
GrainER wykorzystuje czas pomiędzy zakupem
nasion a ich faktycznym wysiewem w polu.
Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii,
rośliny następnie charakteryzują się
zwiększoną odpornością na panujące warunki
atmosferyczne i ograniczają do 50 % opryski
z pestycydów

Honey Revolution
Pszczoły są podstawą naszego ekosystemu,
tym subtelnym tworem natury, który sprawia,
że jest ona tak wspaniała. Te wspaniałe insekty
są dzisiaj pod ogromną presją. Jak chcemy
to zrobić? Od 1919 roku pasieki praktycznie
się nie zmieniły. Są drewniane, otwierane od
góry, nie posiadają czujników. Czy jest inna
branża, która poczyniła tak mały postęp?
Nasz cel to stworzenie nowego systemu
pozyskiwania miodu. Uważamy, że można
zmienić pszczelarstwo integrując dostępną już
na rynku technologię.
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Etap rozwoju

MVP
Branża

Zielone technologie

LizardFS
Software-Defined Storage to rozproszony,
skalowalny, odporny na błędy, wydajny
system do przechowywania plików. Zapewnia
bezpieczeństwo danych niezależnie od rodzaju
używanego sprzętu. Awarie serwerów są
obsługiwane automatycznie, bez przestojów.
Instalację opartą o LizardFS można skalować
w wyjątkowo prosty sposób - należy
jedynie podpiąć nowe serwery, a system
automatycznie przeniesie dane na nowo
dodane dyski - stale balansuje użycie zasobów
na wszystkich podłączonych urządzeniach.
Usunięcie serwera jest tak samo proste.

Etap rozwoju

Skalowanie
Branża

Software-defined
storage (SDS)

Etap rozwoju

Etap rozwoju

Pomysł

MVP

Branża

Rolnictwo

McRec

Branża

E-commerce

Wraz z rozwojem social mediów, rynek video
marketingu nieprzerwanie rośnie. Video
stanowi coraz bardziej skuteczną metodę
komunikacji i marketingu. Nasze rozwiązanie
wykorzystuje ten trend, łącząc rozwiązania już
znane i lubiane przez użytkowników. Wchwili
obecnej nie ma takiego rynku.
Wopracowywanym przez nas serwisie
innowacyjny jest mechanizm zamawiania usług.
Obecnie ten proces potrafi trwać do kilku dni,
u nas trwa poniżej 1minuty!
Projekt znajduje się w fazie rozwoju.
Zapraszamy na naszą stronę McRec.video
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Etap rozwoju
Etap rozwoju

Osiąganie zysku

Reactivepad

Usługi chmurowe

Reactivepad jest jak Excel, ale z bardziej
elastycznym i przyjaznym dla człowieka
interfejsem edytora tekstu, zamiast
nieskończonego arkusza kalkulacyjnego.
Formuły i tabele mogą znajdować się
w dowolnym miejscu dokumentu, nawet
w środku zdania. Do odwołań do formuł
zamiast niejasnych współrzędnych siatki
możesz użyć sensownych nazw.

Recurrento
Recurrento to platforma do płatności
rekurencyjnych dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Pozwala na automatyczne
pobieranie płatności od klienta w wybranym
terminie. Oszczędza czas, pracę i pieniądze
dzięki wyeliminowaniu konieczności
przypominania i windykacji płatności,
zapewniając pełną kontrolę nad płynnością
finansową.
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Osiąganie zysku

Branża

Trainers.org

Branża

Edukacja

Trainers.org to marketplace łączący dwie
uzupełniające się grupy - trenerów wiedzy oraz
potencjalnych uczestników zainteresowanych
zarządzaniem, IT i rozwojem kompetencji.
Dla trenerów jest to miejsce do sprzedaży,
brandingu, dzielenia się wiedzą, uzyskania
know-how oraz feedbacku. Dla użytkowników
to wiarygodne miejsce umożliwiające
zakup wiedzy eksperckiej oraz możliwość
dopasowania szkolenia do swoich potrzeb
w ramach machine learning.

Etap rozwoju

MVP
Branża

Fintech,
bankowość, prawo

Unicorn VR World
Unicorn VR World to innowacyjna metoda
terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu,
wykorzystująca technologię wirtualnej
rzeczywistości (VR) oraz analizę danych.
Wnaszej aplikacji dziecko samo, we własnym
tempie, tworzy swoją wirtualną, bezpieczną
przestrzeń w której rozwija swoje umiejętności
personalne i społeczne. Chcemy nie tylko
umożliwić dzieciom lepszy start w przyszłość
ale również rozwiązujemy aktualne problemy
z jakimi mierzą się rodzice i terapeuci. Ty też
uwierz w uzdrawiającą moc jednorożca!

Etap rozwoju

MVP
Branża

Rozszerzona i wirtualna
rzeczywistość
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Etap rozwoju

MVP

Etap rozwoju

MVP
Branża

Vindic

Fintech,
bankowość, prawo

Vindic to w pełni automatyczna aplikacja
do odzyskiwania niezapłaconych faktur.
Robot Vindic w 3 prostych krokach pomoże
Ci wyegzekwować zaległe należności.
Skuteczność windykacji przekracza 90 %
a twoje jedyne działanie to upload faktury.
Usługa dedykowana dla freelancerów oraz
małych i średnich firm.

WakeUpGuru
Nasz zespół to cztery kobiety, łączące
wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin.
Opracowujemy rozwiązanie, które
wspiera organiczny proces wybudzania.
Wykorzystujemy trzy czynniki potwierdzone
badaniami naukowymi. Światło słoneczne
wyprowadza z głębokiego snu, następnie,
łagodne drgania zmniejszą szok wybudzeniowy
i nadmierny wyrzut kortyzolu wywołany
klasycznym budzikiem. Proces kończy łagodny
dźwięk. To jak się budzimy determinuje cały
nasz dzień. Jeśli tak jak 50 % ludzi wstajesz
zmęczony i rozdrażniony, poznaj nasz pomysł!
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Wirtualny Nauczyciel

Branża

Sztuczna inteligencja
i robotyka

Wirtualny Nauczyciel do asystent do nauki
matematyki dla uczniów od 7. klasy szkoły
podstawowej do poziomu matury rozszerzonej,
który zautomatyzuje większość pracy
nauczyciela i obniży koszty indywidualnej
pracy z uczniem. Dzięki wykorzystaniu
systemów rozpoznawania kształtów pisanych
odręcznie (HWR) zapewni uczniom pomoc
w rozwiązywaniu zadań. Wirtualny Nauczyciel
będzie wykorzystywał metodę Sokratesa –
zadawanie pytań w taki sposób, aby uczeń
sam rozwiązał dany problem. Dzięki uczeniu
maszynowemu (ML) WNzrozumie z jakimi
zagadnieniami uczeń ma problem i na nich
skupią się proponowane mu zadania.

Etap rozwoju

MVP
Branża

Zdrowie i Medtech
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Agnieszka Andrzejak
Monika Arasimowicz-Andres
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Michał Krokosz
Bolesław Kruszewski
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