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Shesnnovation Academy to pierwsza w Polsce akademia startupowa dla kobiet w STEM.
Realizowana jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Citi Foundation ze wsparciem Fundacji
Kronenberga.
Celem projektu jest wsparcie kobiet związanych z obszarem STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w tworzeniu startupów i realizowaniu takich
przedsięwzięć w praktyce.
Do udziału w projekcie zaprosiliśmy studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych,
medycznych oraz pokrewnych, które składając aplikację, miały zarys pomysłu na własny startup
technologiczny.
Uczestniczki otrzymały w ramach programu wsparcie wyjątkowych mentorek – wielkich gwiazd
biznesu technologicznego – prezesek firm i twórczyń startupów, które osiągnęły rynkowy sukces,
a także cykl szkoleń o sztuce prowadzenia biznesu i skrojone pod ich potrzeby porady wybitnych
ekspertów z branży. Tyle wystarczyło, by ogromnie pomysłowe i pełne zapału młode kobiety, natchnąć
pewnością siebie i biznesowymi kompetencjami. W efekcie powstały seedupy (zaawansowane pomysły
na własną działalność) oraz 12 startupów.
Najlepsze startupy zostały zaprezentowane podczas Wielkiej Gali Finałowej 28 maja 2020.

DLACZEGO
STARTUPY W STEM?
Startup to młoda firma lub produkt, który opiera
się na świeżym pomyśle, zakłada podjęcie ryzyka,
jest nastawiony na wykorzystanie nowych
technologii i elastycznie dopasowuje model biznesowy do etapu rozwoju przedsięwzięcia. Startupy
w obszarze STEM w przyszłości przekształcą się
w prężnie działające, globalne firmy technologiczne!
Ich rozwój ma niebanalny wpływ na kształt przyszłej
cywilizacji i globalnego społeczeństwa.

PROJEKTY
Składając aplikację do programu, dziewczyny
musiały mieć już pomysł na własny startup
technologiczny, w realizacji którego pomogły
im nasze mentorki i eksperci. W rezultacie
powstało 12 niezwykłych startupów stworzonych
przez kobiety wizjonerki.
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NASTAWIAM UCHO NA KRYTYKĘ

Pomysł, który rozwijamy w naszej spółce, to GrainER, inkubator
do nasion wykorzystujący elektrostymulację do przyspieszania wzrostu
roślin i do zwiększania ich odporności na szkodniki czy choroby.
Można powiedzieć, że ten wynalazek to efekt połączenia kropek: zainspirowały nas różne praktyki, także tak odległe od świata roślin,
jak np. zastosowanie elektrostymulacji w fizjoterapii do usprawniania
pracy mięśni czy elektryczna stymulacja i kierowanie komórkami
macierzystymi tak by migrowały do miejsca uszkodzenia. I choć badania
nad elektrostymulacją roślin trwają na świecie już od lat, nikt dotąd nie
wpadł na pomysł stworzenia inkubatora wykorzystującego ten proces
do poprawy jakości i odporności nasion. Zatem nasze urządzenie
to produkt wyjątkowy w skali świata – potwierdza to zresztą opinia, jaką
uzyskaliśmy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
GrainER, który w obecnej wersji wielkością przypomina mikrofalówkę,
jest aktualnie prototypowany i testowany. Inkubator z pewnością będzie
przydatny dla rolników czy właścicieli szklarni.
Uważam, że kobiety i biznes to bardzo dobrze rokujące połączenie –
warunek jest jeden: my, dziewczyny, musimy zapomnieć o perfekcji,
za to skupić się na tym, że rynek nowych technologii jest otwarty również
dla nas. Z pewnością cenną cechą kobiet jest nasz naturalny dar
do jednoczenia się w trudnych chwilach, wzajemnego motywowania się
czy inspirowania. Możemy z tego czerpać, a mężczyźni w tym zakresie
mogliby się wiele od nas nauczyć.

W czasie praktyk w jednym z biur architektonicznych zauważyłam,
że na rynku jest duża luka, jeśli chodzi o dostęp do produktów
z branży meblarskiej w formie 3D, czyli czegoś, co jest potrzebne
np. profesjonalnym architektom do tworzenia wizualizacji dla klientów, ale
też dla wszystkich innych osób planujących umeblowanie czy zmianę
wystroju wnętrz. Zatem pomysł, który chcę rozwijać w ramach mojej firmy,
to stworzenie takiego cyfrowego katalogu mebli i produktów
wyposażenia wnętrz w wersji 3D. Katalog obejmować będzie produkty
wielu firm i ma umożliwiać wyszukiwanie według rozmaitych kryteriów,
np. po kolorze, cenie, wymiarach itp.
Na razie zweryfikowałam rynek od strony klienta – zebrałam ankiety online
od dwóch grup docelowych: profesjonalnych architektów oraz zwykłych
klientów, używających niespecjalistycznych programów do planowania
wnętrz. Teraz tworzę profile tych dwóch grup odbiorców. Potwierdzeniem
tego, że mój pomysł ma szansę powodzenia, może być m.in. wyróżnienie
w konkursie „Mój pomysł na biznes 2019” Biura Karier Politechniki Śląskiej.
W ślad za tym zgłosił się do mnie inwestor, który wyraził zainteresowanie
rozwijaniem mojego pomysłu.
Choć w prowadzeniu działalności biznesowej dopiero debiutuję, traktuję
to jako szansę, by się wielu nowych rzeczy nauczyć. Miałam dużo obaw
raz wynikających z braku pewności siebie jako kobiety porywającej
się na biznes, a dwa związanych z takimi kwestiami, jak np. marketing,
prognozowanie, rozmowy z inwestorami i in. Przygotowując się do założenia działalności, odkryłam, że trzeba myśleć o wielu różnych rzeczach
jednocześnie, być nastawionym na wielotorowość działań. Dlatego cechą,
która się przyda komuś, kto myśli o własnym biznesie, jest na pewno umiejętność słuchania, czerpania doświadczeń od innych, a także gotowość
nakrytykę, bo to ona może najbardziej pomóc poprawić nasz produkt.
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W ramach naszego startupu chcemy się zająć produkcją elektroniki
użytkowej, a konkretniej: mikrokontrolera do wrażeń dotykowych, który
będzie miał formę pierścionka emitującego wrażenia dotykowe odbierane wewnętrzną stroną dłoni użytkownika. Nasz wirtualny dotyk na początek ma znaleźć zastosowanie w sektorze gier.
Technologia, w której opracowujemy nasz produkt, nie jest nowością
na rynku. Natomiast pomysł samego urządzenia to efekt moich własnych
doświadczeń oraz badań nad użytkownikami internetu, jakie prowadziłam w ramach doktoratu. Dzisiaj coraz więcej aktywności dotyczących
różnych aspektów naszego życia (zakupy, finanse, rozrywka, społeczności
itp.) podejmujemy online. Ta wirtualna obecność wciąż jednak w dużej
mierze pozostaje dwuwymiarowa, zatem zapotrzebowanie na wrażenia
dotykowe w wirtualnej rzeczywistości – przeniesienie fizyczności
do wirtualu – to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań technologicznych. Haptology sp. z o.o. to młody startup – prace nad mikrokontrolerem trwają od początku roku, na razie pierścionek jest na kablach,
dogrywamy software i testujemy konsumpcję energii przez urządzenie.
Osobną kwestią jest sprawa patentu – przygotowujemy się do zgłoszenia
patentowego i mamy już za sobą analizę czystości patentowej.
Kiedyś usłyszałam, że zakładanie i prowadzenie własnej firmy jest jak jazda
rollercoasterem: wsiadasz i zaraz musisz się zmierzyć z bardzo szybkim
pędem do przodu, uczysz się wielu rzeczy i stajesz wobec ogromnej
dynamiki zmian. Dziś mogę powiedzieć, że to prawda: sama z początku
byłam przerażona tym, z jak wieloma problemami muszę się zmierzyć.
Naiwnie zakładałam, że do prowadzenia biznesu wystarczy dobry biznesplan i piękna prezentacja dla inwestorów. Tymczasem to zaledwie pierwszy mały kroczek, który poprzedza wielki skok w przepaść.
Jeśli miałabym coś radzić osobom marzącym o własnej działalności: na
początku skupcie się na zgromadzeniu wokół siebie ludzi zaufanych,
z którymi razem będziecie pokonywać trudności i radzić sobie z emocjami towarzyszącymi tej szalonej jeździe.

Produktem mojej firmy będzie platforma dla naukowców wykorzystująca
sztuczną inteligencję do analizy treści milionów artykułów naukowych.
Algorytmy NLP (ang. Natural Language Processing) „rozumieją”
semantykę, gramatykę i kontekst zdań. Zastąpienie zwykłych wyszukiwarek
takim narzędziem pozwoli na skrócenie czasu tworzenia artykułu
naukowego z kilku miesięcy do paru dni. Misją platformy jest dostarczanie
światu wniosków naukowych, które obecnie są rozproszone w niezliczonych publikacjach. Na wstępie skupię się na naukach biomedycznych,
by stopniowo rozszerzać zakres dyscyplin naukowych.
Pomysł zrodził się ze świadomości, jak bardzo skomplikowana jest natura,
którą my, naukowcy, próbujemy opisać i zrozumieć. Większość tych prób
ukryta jest w tekstach, w ilościach niemożliwych do przyswojenia przez
ludzki umysł. Miliony razy szybsze algorytmy robią to z łatwością,
co pozwala na masowe wydobywanie esencji wiedzy. Jednakże by tak się
stało, niezbędnym czynnikiem jest ludzka ciekawość. To naukowcy
nadadzą kierunek rozwoju platformie poprzez swoje zapytania. Zarówno
model biznesowy, jak i społeczność szukających wiedzy naukowców
odróżnia mój pomysł od podobnych, nielicznych rozwiązań istniejących
na rynku.
Dlaczego wśród startuperów jest mniej kobiet? Może wynika to z obaw,
jakie nas blokują, albo z tego, że za bardzo próbujemy racjonalizować,
przewidywać fakty i być precyzyjne w tym, co robimy. Ale to właśnie może
pomóc w biznesie – tu nie tylko trzeba wierzyć, że ma się dobry pomysł, ale
przede wszystkim należy być gotowym na ciągłe weryfikowanie założeń
i dalsze rozwijanie pomysłu.
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RYZYKUJĘ, LICZĄC NA SUKCES

Jednym z założeń mojej firmy jest stworzenie produktu i usługi z zakresu
wykorzystania innowacyjnej technologii wirtualnej rzeczywistości (Virtual
Reality, VR) w psychoedukacji oraz terapii dzieci i młodzieży. Aplikacja będzie
umożliwiała użytkownikowi wykorzystywanie jego zmysłów w specjalnie
wykreowanej przestrzeni, pozwalając na doświadczenie synestezji, czyli
odbieranie wrażeń jednego zmysłu poprzez inne zmysły. Taka aplikacja może
być wykorzystywana przez psychoterapeutów lub fizjoterapeutów, którzy
stosują narzędzia integracji sensorycznej w pracy z dziećmi nadwrażliwymi na
bodźce sensorycznie. Jest to narzędzie wspomagające rozwój umiejętności
społeczno-emocjonalnych oraz budowania równowagi i odporności zarówno psychicznej, jak i fizycznej.
Rozwój aplikacji jest na bardzo wczesnym etapie – wraz z zespołem staramy
się o grant. Finansowanie pomoże nam przeprowadzić odpowiednie badania
i zdobyć certyfikaty potrzebne do wdrożenia aplikacji.
Początki tego pomysłu sięgają czasów studiów na ASP – już wtedy odkryłam,
że VR może być wykorzystywany w celach terapeutycznych, pozwala też
rozwijać kreatywny potencjał i łączyć zmysły. Z początku traktowałam wirtualną rzeczywistość tylko jako narzędzie działalności artystycznej, ale z czasem
podeszłam do sprawy bardziej naukowo i zaczęłam łączyć sztukę z technologią i edukacją. I mimo że długo nie znajdowałam zrozumienia dla mojej idei
wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy artystycznej, nie poddawałam się i rozszerzałam moje pomysły. Dzięki temu dziś mogę rozwijać biznes,
który pozwala mi upowszechnić pierwotną ideę.
Moim zdaniem w biznesie powinniśmy stawiać na różnorodność cech
i wrażliwości. Dlatego uważam, że biznes powinni tworzyć i mężczyźni,
i kobiety – żadna z płci nie jest w tym zakresie lepsza. A wszystkim, którym
marzy się własna firma, radziłabym z pewnością: jeśli masz pasję do czegoś
i wierzysz w sens tego, co robisz, nie poddawaj się, ale rób to, co kochasz,
a w pewnym momencie znajdziesz odbiorców swojej działalności. Na pewno
warto szukać ludzi, którzy nas będą wspierać w naszej aktywności i pomogą
podtrzymać pasję oraz wiarę w to, co tworzymy!

Prace nad aplikacją CoWallet zaczęłam kilka miesięcy przed założeniem
działalności – pomysł powstał po tym, gdy organizowałam na raz kilka
wydarzeń (wyjazd ze znajomymi, zbiórkę na prezent, imprezę) i stwierdziłam, że mam już dość ogarniania wszystkiego sama (zbieranie pieniędzy,
zakładanie za innych, rozliczanie składek itp.). Jako że z zawodu jestem
programistką, postanowiłam stworzyć aplikację, która ułatwi tworzenie
zbiorowych budżetów i rozliczanie wspólnych finansów, czyli zautomatyzuje wszystkie czynności, które spoczywają na barkach organizatora danej
zbiórki pieniędzy.
Na rynku istnieją częściowo podobne do mojego rozwiązania, np. aplikacje, które rozliczają budżet, lub platformy do tworzenia zbiórek pieniędzy,
nie znalazłam natomiast narzędzia, które miałoby obie te funkcjonalności,
stąd wydaje się, że mój pomysł ma duże szanse powodzenia. Konsultowałam zresztą mój pomysł z wieloma osobami, które potwierdziły, że z chęcią
korzystałyby z takiego narzędzia. Obecnie zaczynam prace nad tworzeniem aplikacji (mam gotowy szkielet). Zdecydowałam, że powstaną dwie
wersje: darmowa (z reklamami i z limitami dotyczącymi np. liczby uczestników wydarzenia czy częstotliwości organizowania wydarzeń) oraz płatna
(bez reklam i bez limitów). Z narzędzia korzystać będą mogły np. grupy
znajomych czy rodzice planujący wydatki dla swoich dzieci, a z drugiej
strony – organizacje charytatywne.
Samo założenie działalności to sprawa bardzo prosta – np. ja zrobiłam
to przez telefon. To, że startupy technologiczne zakładają częściej
mężczyźni niż kobiety, wynika więc pewnie ze strachu przed ryzykiem, bo
większość dziewczyn woli spokojną pracę na etacie. Tylko że jeśli się nie
spróbuje podjąć tego ryzyka, nie ma co liczyć na duży sukces. Mnie w decyzji na pewno pomógł program Shesnnovation Academy i możliwość
rozmowy z wieloma ekspertami. To tu usłyszałam np. bardzo ważną informację – że klienci to ci, którzy płacą. Dla mnie nie było to oczywiste,
bo wcześniej tak nazywałam każdego odbiorcę aplikacji.
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Ponieważ weganizm to jedna z najważniejszych dla mnie wartości,
wartość, na podstawie której dokonuję w życiu wyborów, mój pomysł
w naturalny sposób wiąże się właśnie z dietą roślinną. Zamierzam produkować wegańskie zamienniki nabiału. Zaczynamy od masła zawierającego
bakterie probiotyczne – na razie produkt przechodzi fazę testów, na rynek
trafi najpewniej latem 2020 r.
Obok planu budowania własnej marki mam też ambitniejsze cele – pomysł
na nie podsunęła mi moja mentorka w programie Shesnnovation Academy. Chcę stworzyć sieć wzajemnie wspierających się marek promujących
w swej biznesowej działalności weganizm. Istotne przy tym byłoby utworzenie zaplecza eksperckiego dla nowych firm oraz zbudowanie wspólnego frontu w staraniach o zasoby finansowe, dzięki którym wschodzące
marki mogłyby się rozwijać.
W pracy nad własnym pomysłem nie jest dla mnie przeszkodą fakt,
że skończyłam mechatronikę, a rozwijam biznes w branży spożywczej.
Według mnie zawsze kluczową rzeczą jest wiara we własne siły i w swój
pomysł. I to nigdy nie jest tak, że w biznesie musimy wszystko umieć same
i ze wszystkim same sobie dawać radę. Wiedza czy kompetencje, których
nam brakuje, gdzieś są na rynku, wystarczy znaleźć ludzi, którzy je mają,
i przekonać ich do siebie, zdobyć ich do swojego zespołu. Brak kompetencji nigdy nie powinien nas zniechęcać i odwodzić od pomysłu założenia
firmy!

MAŁGORZATA
NOWAKOWSKA
FIZYKA I ŻYCIE

GRAŻYNA SROCZYŃSKA
AURA TECHNOLOGIES
CEO
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KAROLINA STAWIŃSKA
KAIROS SOCIETY
HEAD OF K50 SEARCH COMMITTEE

Moja firma ma kilka pól działalności, a to zaledwie początek realizacji
pomysłów, które co i rusz pojawiają mi się w głowie. Po prostu: przestałam
marnować czas.
Do mojego przypadku najlepiej chyba pasuje przysłowie „Potrzeba matką
wynalazku”. To potrzeba chwili sprawiła właśnie, że powstał mój najważniejszy jak dotąd projekt wcielany przez firmę Fizyka i Życie, czyli produkcja
osłon chroniących płyty indukcyjne. Zaczęło się od tego, że chciałam kupić
kuchenkę indukcyjną i bardzo drobiazgowo przyglądałam się wszystkiemu,
co jest dostępne na rynku, by wybrać najlepszy produkt. W toku poszukiwań okazało się, że problem uszkodzeń takich kuchenek jest bardzo duży.
Zaczęłam więc myśleć, jak można by zabezpieczyć płytę indukcyjną,
by służyła dłużej. Z pomocą przyszła mi wiedza zdobyta na studiach
i badania nad materiałami izolującymi, które prowadziłam we własnej
kuchni. Po roku pomysł zgłosiłam w urzędzie patentowym i nagle
zainteresowanie tym rozwiązaniem wzrosło. Dziś jestem w trakcie rozmów
z dużymi firmami i mam nadzieję, że niedługo moje rozwiązanie pojawi
się w sklepach.
Według mnie na przedsiębiorczość składają się takie cechy jak tolerancja
na ryzyko (bo prowadzenie działalności to taki totalizator), gotowość
na zmiany, a przede wszystkim zmysł obserwacji – umiejętność dostrzegania tego, co się wokół nas dzieje, i wyciągania z tego wniosków.

WIERZĘ, ŻE MOGĘ POŁĄCZYĆ
NAUKĘ I BIZNES

MARTA
PODRAŻKA
SENSOLIQ

ZYSKAŁAM MOC SPRAWCZĄ

Jednym z produktów startupu ma być przenośny czujnik do oceny jakości
wody pitnej. Urządzenie o rozmiarach pendrive’a byłoby przeznaczone
głównie dla turystów i połączone z aplikacją mobilną, która podawałaby
informacje, czy dany napój (bo w zamierzeniach ma badać nie tylko wodę,
ale i sok czy drink) jest zdatny do spożycia, czy nie.
Za naszym pomysłem stoi przekonanie, że nauka powinna być przede
wszystkim przydatna. Na co dzień pracuję w instytucji naukowej
i widzę, jak wiele projektów o potencjale komercyjnym, które są rozwijane
w laboratoriach, pozostaje tam na zawsze, a jak mało jest przekształcanych w rozwiązania dostępne dla szerokiego odbiorcy. Jedną z takich
laboratoryjnych wciąż technologii jest elektroniczny język, na którym
to rozwiązaniu opiera się nasz czujnik. Zaletą naszego urządzenia – i jednocześnie oryginalną cechą – mają być jego rozmiary oraz łatwość obsługi,
odróżniające go od wielkich przemysłowych elektronicznych języków
wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.
W toku przygotowań do rozwijania naszego pomysłu wykonałyśmy już
analizę FTO (ang. freedom to operate) i wiemy, że na razie nie
ma żadnych przeszkód do dalszych prac nad rozwojem naszego rozwiązania. Zakończony został też etap analiz, czy opracowany przez nas zestaw
elektrod daje pożądane odpowiedzi przy testowaniu różnych próbek
wody. Teraz zaczynamy pracę nad prototypem samego urządzenia.
Do założenia własnej działalności na pewno potrzebna jest wiara w to,
że nasz pomysł ma sens i że jest właśnie tym, co chcemy robić w życiu,
bo sprawia nam przyjemność i przynosi satysfakcję. To da nam siłę.
Na pewno też nie należy się bać próbować – tych różnych nowych rzeczy,
które się wiążą z zakładaniem i prowadzeniem biznesu.

SYLWIA BILSKA
PAYU CENTRAL EUROPE
COMMERCIAL DIRECTOR
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BEATA WIŚNICKA
BANXE
CZŁONEK ZARZĄDU

Od wielu lat pracuję naukowo na Wydziale Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w Zakładzie Ziem Rzadkich zajmuję
się nanomateriałami i nanotechnologią. Od jakiegoś czasu dojrzewałam
do pomysłu zajęcia się także działalnością komercyjną, ponieważ chciałam
zacząć wdrażać efekty prowadzonych przeze mnie badań. W nauce
od dawna brakuje mi bowiem takiej „mocy sprawczej”: badamy coś,
tworzymy i rekomendujemy do jakichś konkretnych, jednak wciąż
potencjalnych zastosowań, i na tym nasza rola się kończy.
Mój pomysł wziął się z badań nad lantanowcami, czyli pierwiastkami ziem
rzadkich, które mają właściwość luminescencji (świecenia) aktywowaną
promieniowaniem UV lub/i podczerwonym. Wykorzystanie nanomateriałów zawierających lantanowce w innych materiałach (papier, plastik itp.)
może pomóc w zabezpieczaniu np. dokumentów, pieniędzy czy papierów
wartościowych przed ich podrabianiem. Pomysł zyskał już pozytywną
opinię Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – w liście z PWPW
zapewniono mnie, że wykorzystanie tak przygotowanych materiałów
może faktycznie stanowić sposób zabezpieczania ważnych dokumentów.
Czas zatem na tworzenie pokazowego prototypu i podbijanie z nim rynku.
Kobiety i biznes to według mnie doskonałe połączenie. Jesteśmy silne
i doskonale zorganizowane. Będąc matkami, a jednocześnie spełniając
się zawodowo, mamy multitasking we krwi. Potrafimy też być bardzo
konkretne i walczyć o swoje. Trudno chyba o bardziej przydatne w biznesie
cechy.

AGATA
SZCZESZAK
LUMEKKO

OTWIERAM SIĘ NA EKSCYTUJĄCE
DOŚWIADCZENIE

JOANNA
TROJAK
MINDGENIC

Na pomysł chatbota produktywności, czyli rozwiązania, które rozwijam
w ramach mojej firmy (a docelowo w ramach spółki, jaką planuję tworzyć
z przyjaciółmi), wpadłam w czasie wyjazdu studenckiego na wymianę
zagraniczną. Dla mnie był to pierwszy raz, kiedy tak długo mieszkałam poza
domem. I mimo że semestr nauki w Portugalii stanowił wspaniałe
doświadczenie, zdarzały się okresy, gdy odczuwałam samotność i zagubienie, przez co trudno mi było poradzić sobie np. z obowiązkami na uczelni.
Zdarzało się, że przyjaciele, z którymi o tym rozmawiałam nawet po kilka
godzin, lekko się irytowali moim zagubieniem i poszukiwaniem pomocy.
Wymyśliłam wtedy, że dobrze by było mieć coś lub kogoś, kto pomagałby
zwalczać takie spadki nastroju i motywacji. Obecna sytuacja społecznej
izolacji w czasie pandemii upewniła mnie, że z podobnymi problemami
mierzy się wiele osób na świecie.
Głównym celem chatbota, który tworzę, ma być dostarczanie możliwości
rozwoju, a nie tylko dotrzymywanie towarzystwa użytkownikowi. Dlatego
planuję kilka ścieżek dostępnych w ramach aplikacji – na razie będą to:
sport (pomoc w wyborze określonych instruktaży ćwiczeń), edukacja
(m.in. nauka języków), rozmowa (dotrzymywanie towarzystwa) i random
(specjalna kategoria różnych dziwnych propozycji typu wyjścia
do restauracji, gdzie posiłki spożywa się po ciemku). Obecnie pracuję nad
wersją pod Messengera, ale jeśli nie uda się przejść przez weryfikację tego
komunikatora, opracuję samodzielną aplikację mobilną. Mam już przygotowane MVP, a aplikacja przechodzi teraz fazę testów.
Choć w prowadzeniu działalności biznesowej mam na razie niewielkie
doświadczenie, mogę poradzić jedno: by nie dać się pokonać obawom
o to, że nasz pomysł nie wypali, trzeba spojrzeć na nowe wyzwanie jak
na coś ekscytującego, co pozwoli nam się wiele nauczyć i zdobyć ciekawe
doświadczenia. W ten sposób może nie stłumimy w sobie strachu,
ale skupimy się na poczuciu, że tworzymy coś ważnego dla naszego
rozwoju.

SZKOLENIA
Design Thinking / Patrycja Radek, Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Strategia i model biznesowy / Magdalena Surowiec, Leonarto VC
Storytelling / Marcin Bruś, Self-employed consultant
Efektywna strategia marketingowa / Grzegorz Kolasiński, Business Tailors
Budowanie kompetentnego zespołu / Bartosz Sapała, Training Partners
Wprowadzenie do digital marketingu / Tomasz Samul, Wolves Summit
Prawo w startupach / Barbara Sobowska, Law (Poland US UK) | VC | PE |
Growing companies and startups || MOST Partners
Zakładanie działalności gospodarczej / Izabela Paluch, INTECH PK sp. z o.o.
/ Politechnika Krakowska
Mindfulness w biznesie / Zuzanna Ziomecka, Fundacja Polski Instytut Mindfulness
Własność Intelektualna dla startupów / Blanka Bułacz, Paweł Biały, Marek Gozdera,
Urząd Patentowy RP
Finansowanie startupów / Paweł Michalski, VCLeaders,
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE,
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DOROTA ZYS
SAASGENIUS
CMO OF STARTUPS

Kinga Stanisławska, Experior Venture Fund
Sztuka Pitchowania / Kamil Kozieł, Prezart
Sztuka Pitchowania cz. II - konsultacje / Agnieszka Maciejowska, Evenea.pl
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PROFESJONALISTKA

TECH
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Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat bada sytuację
kobiet w technologiach w Polsce i na świecie. Monitoruje ich udział w edukacji inżynierskiej i w różnych
obszarach branży technologicznej (raporty: „Kobiety na
politechnikach” - X edycji, „Potencjał kobiet dla branży
technologicznej” - z Siemens, „Kobiety w IT &Tech”). Na
tej wiedzy opiera swoje działania misyjne związane z
zachęcaniem dziewczyn do wyboru kierunków STEM
oraz inspirowaniem i wspieraniem młodych kobiet w
tworzeniu spektakularnej kariery – w przemyśle, nauce
czy też na drodze rozwoju własnego biznesu technologicznego. Raport „Kobiety w technologiach 2020”
powstał dzięki współpracy z Citi Foundation
i Fundacją Kronenberga. Jego ambicją jest przedstawienie sylwetki współczesnej kobiety w technologiach, jej
ścieżki kariery, aspiracji, sprawdzenie, na ile środowisko
jej pracy jest wciąż obciążone stereotypami i refleksja
nad tym, jak to zmienić. Dodatkowo przyglądamy
się inklinacji współczesnej kobiety technologicznej
do zakładania własnego biznesu opartego na rozwiązaniach high tech/science – bo kobiet aktywnych w tym
obszarze jest wciąż bardzo mało – a to on stanowi serce
innowacji i otwierają drogę do współkształtowania
przyszłości technologicznej świata.

STUDENTKA
STEM 2020

STARTup
CZY KOBIETY

ZAKŁADA JĄ STARTUPY?

RAPORT

Celem badania „Kobiety w technologiach 2020”
(„Women in Tech - professional path and will to
start up”) jest przedstawienie współczesnej sylwetki
kobiety wchodzącej do branży technologicznej oraz
budującej tam karierę profesjonalną. Towarzyszy temu
analiza uwarunkowań przebiegu tej kariery, czynników
sprzyjających jej rozwojowi oraz przeszkód ją hamujących. Dużo uwagi poświęcono diagnozie czynników
tworzących atmosferę pracy – i zagrożeniu seksizmem.
Osobny rozdział poświęcony jest stosunkowi kobiet
aktywnych w obszarze technologii, innowacji i nauki
do zakładania własnych startupów.
Analiza przeprowadzona jest na dwóch grupach badawczych – profesjonalistkach oraz studentkach kierunków
technicznych i ścisłych. W przypadku studentek zbadano także źródła ich zainteresowania obszarem technologicznym oraz oczekiwania w stosunku do pierwszej
pracy.
Badanie przeprowadzone było za pomocą ankiety
badawczej w okresie od września 2019 do stycznia
2020 na grupie 1000 kobiet – Polek.
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