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9 spotkań Life Science StartUp Scena, 
 

które miały na celu umożliwianie, ułatwianie oraz przygotowanie  
do podejmowania i rozwijania nowych przedsięwzięć biznesowych 
poprzez: 
 
• nawiązywanie relacji i budowanie kontaktów w obszarze life science 

(networking) 

• rozwijanie specyficznej wiedzy o rynku i jego potrzebach, niszach i 
możliwościach (exploration) 

• identyfikowanie, weryfikowanie, testowanie i integrowanie swoich 
pomysłów (ideation) 

• budowanie kompetencji i wiedzy niezbędnej dla efektywnego rozwoju 
nowego przedsięwzięcia (education) 

• inspirowanie do działania, zmiany postaw i celów rozwojowych (inspiration) 



1. Life Science Business StartUp Essentials, 
 

czyli zdrowy rozsądek i trochę umiejętności, bez których trudno o sukces 
w branży o najwyższym potencjale rozwoju i najniższym wskaźniku 
sukcesu. 

Dlaczego startupy w sektorze life science 
nie wyrastają jak grzyby po deszczu, 
nawet gdy mówimy o deszczu pieniędzy?  

• jak pozycjonować swój projekt na mapie innowacji, 
• jak opracować swoją prezentację, aby przemawiała do odbiorcy, 
• dlaczego warto pokazywać swój projekt, 
• kto ci powie prawdę o pomyśle, 
• komu i czego nie wolno mówić i o czym pisać, 
• dlaczego z Venturami trzeba zaczynać rozmawiać wcześniej, 
• kogo brakuje w twoim zespole, 
• dlaczego musisz mówić po angielsku, 
• dlaczego warto mieć konto na LinkedIn, 
• …. 



2. Pitching – Forma i Treść.  
Czy dobrze prezentujesz swój pomysł? 
 

To w jaki sposób zaprezentujemy się przed inwestorem, ma duży wpływ 
na odbiór i szansę realizacji naszego pomysłu.  
 
 
 
 
• Jak przygotować dobry pitch?  
• Co jest ważniejsze forma czy treść?  
• Jakie techniki zastosować, aby skutecznie sprzedać swoją ideę?  
• Co i jak mówić, aby osiągnąć zamierzony efekt? 

CO i JAK mówić, aby wypaść jak najlepiej? 



3. StartUp medyczny – Strategie regulacyjne 
 

Tworząc startup medyczny warto odpowiedzieć sobie na wiele pytań 
dotyczących licznych regulacji prawnych, w tym procedury 
przeprowadzenia badań klinicznych.  
 
 
 
 
 
• Czy wszystkie start-up’y potrzebują badań klinicznych?  
• Czym są strategie regulacyjne?  
• W jaki sposób nowa technologia medyczna trafia na rynek?  
• Czy jest jeden przepis na program kliniczny?  
• Dlaczego bardziej zaostrzone regulacje prawne przyczyniają się do 

zmniejszenia zysków dla inwestorów? 

ZAPAMIĘTAJ! Nieprawidłowe ustawienie strategii 
regulacyjnej wpłynie na wartość Twojej firmy. 



4. Ulga B&R – Krok milowy w rozwoju 
innowacyjności przedsiębiorstw 
 

Jak działa ulga B+R i jakie są inne narzędzia wspierające innowacyjność? 
 
 
 
 
• Ulga B+R od teorii do praktyki 
• Ulga dla twórców a koszt uzyskania przychodu 
• Status CBR a ulga B+R na poziomie 150% 
• Ulga strefowa na nowe inwestycje 
• Korzystanie z funduszy pomocowych 
 
i dodatkowo: 
• Rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracowników 

 

Czy wiesz, że możesz zyskać 150% 
ulgi na działalność B&R?  



5. Droga do sukcesu – czyli jak stworzyć 
doskonały model biznesowy 
 

Model biznesowy to strategiczne narzędzie zarządzania, które pozwala 
w prosty sposób zaprojektować, odmienić, stworzyć oraz wprowadzić 
innowacyjne rozwiązania w działalności każdej firmy.  
 
Jest szczególnie przydatny przy poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, 
tworzeniu  nowych produktów, czy wdrażaniu nowych mechanizmów 
zwiększających zyski.  

Jak się zabrać do jego tworzenia, 
aby nie popełnić błędu? 



6. Inwestowanie w StartUp’y – wpływ 
inwestorów na zarządzanie dofinansowaną 
firmą 
 

Wśród nowopowstałych startupów coraz większą rolę odgrywa kapitał 
prywatnych inwestorów. Zaangażowanie Aniołów Biznesu może 
przyczynić się do wdrożenia na rynek produktów, usług i technologii 
młodych przedsięwzięć.  
 
Pojawia się jednak pytanie – czy Aniołowie Biznesu mają prawo wpływać 
na sposób zarządzania firmą, a także podejmowanie kluczowych decyzji? 

Co startupy powinny zrobić aby zachować  
decyzyjność w swoim przedsięwzięciu  
i nie stracić kontroli nad jego zarządzaniem? 



7. Jak wprowadzać sprawnie i z powodzeniem 
nowe technologie na rynek? 
 

Wprowadzanie nowej usługi czy technologii na rynek, to nieodzowna 
forma rozwoju firmy. Jednak nie w każdym przypadku jest to zadanie 
łatwe.  
 
   

 
• Jak przygotować się do wprowadzenia nowej technologii                                                 

aby osiągnąć zamierzony cel?  
• Od czego zacząć? 
• Jakich błędów unikać?  
• Jak sobie radzić z problemami, które wpływają na współpracę w zespole                     

i planowanie nowych przedsięwzięć? 
• Jak osiągać zakładaną wielkość sprzedaży?  
• … 

Zgodnie z wynikami badań rynkowych, 
większość innowacyjnych pomysłów nie odnosi sukcesu.  
 



8. StartUp Scena @Life Science Open Space 
 

Sesja StartUp Scena, podczas #LSOS’18, dawała możliwość 
zaprezentowania się wielu firmom rozpoczynającym działalność.  
 
Poddawano ocenie rentowność i potencjał inwestycyjny ich technologii, a także 
same zespoły. W obecnym środowisku, gdzie jest więcej pieniędzy niż dobrych 
projektów, Inwestorzy muszą utrzymywać wysokie standardy, wykazywać 
rygorystyczną staranność i nie poddawać się presji. 

Eksperci twierdzą, że kluczem do sukcesu jest jakość zespołu a inwestorzy 

często cytują: "Trzy najważniejsze czynniki sukcesu odnoszą się 
do zarządzania, zarządzania i zarządzania".  
 
Dobry zespół będzie dążył do wygenerowania zwrotu nawet mając do 
czynienia z wadliwą technologią, natomiast słabemu zespołowi może się nie 
udać pomimo bardzo dobrej technologii. 



9. Jak się robi StartUp, Opłatek i Wino?  
 
– czyli podsumowanie tematów, których wspólnym mianownikiem były 
problemy, na jakie trafiają nowe przedsięwzięcia biznesowe oparte na 
innowacyjnych pomysłach. 
 
 
  

• zbyt mało dobrych przykładów – potrzeba uczenia się od ludzi sukcesu, 
przedstawicieli firm, które osiągnęły sukces na miarę światową; 

Eksperci zapraszani w ramach spotkań Life Science 
StartUp Scena, podzielili się doświadczeniami i 
przedstawili pomysły na rozwiązania niektórych 
spośród wielu problemów i potrzeb StartUp’ów, 
takich jak: 



• słaby kontakt z funduszami – potrzeba nawiązywania bezpośrednich relacji 
z inwestorami: „aniołami biznesu”, Seed Funds oraz VC, którzy znają 
branżę, rynek, bariery i możliwości, ponieważ już tą drogę przeszli; 

• małe umiejętności i doświadczenie w promowaniu idei startupów – 
potrzeba rozwijania kompetencji w zakresie prezentowania idei biznesu; 

• zbyt późne rozpoczynanie działalności biznesowej – potrzeba wczesnego 
przygotowywania się do uruchomienia biznesu na długo przed faktycznym 
działaniem; 

• brak umiejętności marketingowych, w tym w szczególności umiejętności 
sprzedaży – potrzeba rozwijania świadomości i kompetencji w zakresie 
marketingu i sprzedaży; 

• brak zasobów na start – potrzeba rozwijania kontaktów i zdolności 
pozyskiwania zasobów do rozwoju pomysłu czy biznesu; 

• zbyt duża ilość pomysłów oderwanych od realiów rynkowych – potrzeba 
weryfikowania pomysłów w odniesieniu do realnych potrzeb 
potencjalnych użytkowników. 
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Challenges for start-ups seeking finance: 

 

1. Lack of success stories and track record to draw on 

2. Fledgling relationships with investors 

3. Lack of experience in pitching 

4. Technology rather than business focus and unrealistic 
expectations of value & utility 

5. Lack of experience / lack of emphasis on business 
development & marketing 

6. Inexperienced and / or inappropriate team and management 

7. Technologies which represent solutions to non-existent 
problems 

 


