


Karolina Adamska-Woźniak Agencja Dobra czyli KAWA Dobra to jedna taka agencja w Polsce zajmująca się
promowaniem i wdrażaniem w życie strategii pomocowych dla osób publicznych (rozumianych jako te, które
mają wpływ) oraz dla przedsiębiorstw. Celem agencji jest łączenie świata biznesu i showbiznesu ze światem
potrzebujących po to, by rozpalać serca tych pierwszych, pomagając tym drugim. 

KAWA Dobra zajmować będzie się analizą wszystkich próśb o pomoc, które spływają do klienta agencji
(influencer, aktor, muzyk, każdy kto ma wpływ i zasięgi). Na podstawie tej analizy oraz dogłębnej, uczciwej,
szczerej i autentycznej rozmowy z klientem na temat jego wartości i zainteresowań pomocowych powstanie
kompleksowa, indywidualna dla każdego klienta strategia pomagania i zaangażowania się w zmienianie świata na
lepsze. Agencja, oprócz stworzenia strategii, zajmować będzie się także jej wprowadzeniem w życie i kontynuacją,
tj. stałą obsługą maili czy DM z prośbami o pomoc, współpracą z konkretnymi, wybranymi podczas ustalania
strategii, organizacjami, tworzeniem postów i komunikacji spójnej ze strategią, angażowanie się w działania
wynikające z decyzji podjętych podczas tworzenia strategii. 

KAWA Dobra

Karolina Adamska-Woźniak

Klientami Agencji Dobra bedą, w pierwszej kolejności, osoby, które mają wpływ w mediach społecznościowych (aktorzy, piosenkarki, blogerki, politycy). 
W drugiej kolejności, agencja zajmować będzie się odpowiedzialnością społeczną małych i średnich przedsiębiorstw. To podmioty, które często nie 
mają osobnego działu czy pracownika zajmującego się działalnością CSR. Lukę tę wypełni outsourcing w Agencji Dobra. 

Pobocznym, ale niemniej ważnym ogniwem działalności Agencji Dobra będzie sprzedaż kawy. To kawa specialty, z jasno określonym łańcuchem dostaw 
i stworzona z poszanowaniem człowieka i środowiska na każdym etapie jej tworzenia. Określona część dochodu ze sprzedaży kawy zawsze przekazy-
wana będzie na konkretną fundację czy stowarzyszenie. Media społecznościowe Kawy Dobra informować będą o konkretnej fundacji, na którą w tym
konkretnym miesiącu przeznaczony jest jasno określony procent od sprzedaży. Dzięki temu Kawa Dobra prowadzić będzie nieustannie akcję informa-
cyjną i zachęcającą odbiorców do włączanie się w działalność pomocową i edukacyjną. Nasze motto, za Dalajlamą: „Bądź dobry zawsze, gdy jest to
możliwe. A jest to możliwe zawsze” 



Agencja digitalowa, która obraca się w następujących obszarach: data
driven design, user focused, value based. Działa na rynku B2B. Swoje
projekty opiera tylko na badaniach. Kieruje się filozofią minimalizmu. 

Digital Voice Studio

Lidia Aksiuk



Weregolf jest inteligentnym kostiumem do nauki prawidłowej pamięci mięśniowej podczas treningu
swingu golfowego. Kombinezon wykorzystuje technologię motion capture, zaawansowane algorytmy
analizy danych oraz umożliwia przesłanie sygnału zwrotnego (np. haptycznego, wibroaktywnego,
dźwiękowego) umożliwiającego użytkownikowi korektę niepoprawnie wykonanych ruchów.

Urządzenie oparte jest o technologię motion capture bazującą na sensorach inercyjnych, do rejestracji 
i analizy ruchów użytkownika w czasie rzeczywistym. Systemy motion capture umożliwiają identyfikację
nawet najbardziej złożonych ruchów, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wizualizacji w 3D i zrozumie-
nia biomechaniki swojego ruchu, a także wprowadzenia natychmiastowych korekt. Tego typu systemy są
dotychczas najlepszym sposobem dla sportowców na poprawę wydajności, a także uniknięcie 
i ograniczenie kontuzji.

Weregolf

Justyna Bącela

Poza odczytem i analizą ruchów w czasie rzeczywistym, system wykonuje złożone obliczenia, dzięki którym możliwa jest weryfikacja
poprawności wykonania danego ruchu. Na tej podstawie, do użytkownika jest wysyłany haptyczny feedback w czasie rzeczywistym, 
w postaci wibracji do odpowiedniej partii ciała, której sekwencja ruchów odbiegała od sekwencji wzorcowej. Jest to innowacyjność
produktowa, która znacząco udoskonali proces nauczania ruchu golfowego zarówno od strony użytkownika, jak i trenera (polepszy
jakość jego pracy). Otrzymanie przez użytkownika informacji zwrotnej już w trakcie wykonywania ruchu pozwoli wypracować
prawidłowe nawyki ruchowe oraz zwiększyć świadomość własnego ciała wśród golfistów. Feedback w czasie rzeczywistym jest
niezwykle ważnym elementem ćwiczenia pamięci mięśniowej, która jest podstawą nie tylko swingu golfowego, ale także wielu sportów
i umożliwia wypracowanie prawidłowych nawyków ruchowych. Daje to również możliwość szerokich zastosowań w fizjoterapii i
rehabilitacji.



Ideą Dancingu Międzypokoleniowego jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem
starości. Społeczność łączy pokolenia i angażuje zarówno młodych, jak i osoby starsze do wspólnych
aktywności. Dancing uczy tolerancji i odwagi życiowej, inspiruje do rozwijania swoich pasji
niezależnie od wieku. 

Dancing Międzypokoleniowy świadczy usługi z zakresu silver marketingu, tworzy kampanie
skierowane do klienta silver generation, organizuje eventy, specjalizuje się w organizacji castingów
osób 50+ oraz współpracuje z silver influencerami. Planowanym nowym produktem Dancingu ma
zostać konferencja poświęcona Silver Influencerom oraz Silver marketingowi.

Dancing Międzypokoleniowy

Paulina Braun



Ostatnie lata poświęciłam zmienianiu polskiej edukacji na bardziej innowacyjną - pracując w Fundacji Zwolnieni
z Teorii, współorganizowałam pierwszą w Polsce praktyczną olimpiadę projektów społecznych, dzięki której już
ponad 17 tysięcy uczniów mogło rozwinąć w praktyce kompetencje przyszłości takie jak komunikacja, praca w
grupie czy zarządzanie projektem. Ucząc młodzież przedsiębiorczości, odpowiadaliśmy na wyzwanie, jakim było
niedostosowanie polskiej szkoły do świata przyszłości, w którym dużo większe znaczenie niż teoria i indywidu-
alizm, mają kompetencje i umiejętność współpracy. Ale świat przyszłości to także świat kryzysu klimatycznego -
kolejny zignorowany przez nasz system edukacji aspekt przyszłości. Właśnie dlatego tworzymy MOMKEY, czyli
innowacyjną formę edukacji ekologicznej, która łączy świat cyfrowy ze światem rzeczywistym. Zapewniamy cały
miesiąc zabawy, dzięki naszym boxom z materiałami zero-waste do tworzenia własnych zabawek oraz aplikacji,
która w ekscytującej, przystępnej formie podpowiada, jak wprowadzić dziecko do świata ekologii i współpracy. 

MOMKEY

Joanna Chabrowska

Opierając instrukcje zabaw i aktywności na metodzie Design Thinking, pomagamy rodzicom rozwijać w dzieciach empatię, umiejętność
rozwiązywania problemów oraz poczucie własnej wartości i sprawczości. Tworząc gotowe doświadczenie przygodowo-edukacyjne dla całej
rodziny pozwalamy jednocześnie skupić się na tym, co najważniejsze, czyli budowaniu więzi i czasie spędzonym razem. Nasz model
biznesowy to B2B2C: z klientami indywidualnymi działamy w modelu subskrypcyjnym, w którym opiekun co miesiąc otrzymuje box z
materiałami. Uwzględniamy również możliwość jednorazowego zakupu boxa. Firmom oferujemy promocję w wyselekcjonowanej grupie
odbiorców w zamian za sponsoring boxów (możliwą do sfinansowania np. w ramach działań CSR). W ramach współpracy wspieramy
przedsiębiorców również we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań z poziomu automatyzacji i skalowania upcyclingu - ich nadwyżki
materiałowe pozostałe po produkcji zostaną dzięki nam wykorzystane przez najmłodszych do tworzenia własnych zabawek. Wierzymy, że
wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zbudować eko-generację, która uratuje świat!

linkedin: https://www.linkedin.com/company/momkey/?viewAsMember=true

https://www.linkedin.com/company/momkey/?viewAsMember=true


Rynek kosmetyków naturalnych jest najbardziej dynamicznie rosnącą gałęzią przemysłu
kosmetycznego. Kupujemy coraz więcej kosmetyków, w tym także naturalnych, ale nie mamy
prawnej definicji kosmetyku naturalnego. Konsumentom trudno się poruszać na tym rynku i
często są wprowadzani w błąd. 

Dlatego chcę stworzyć aplikację, która pomoże konsumentom rozpoznać kosmetyki
naturalne, aby ułatwić im dokonywanie codziennych zakupów, niezależnie do tego, czy są
robione w drogerii, perfumerii czy supermarkecie. 

Naturalnie Proste

Dominika Chirek



Pragnę, aby każda Kobieta była szczęśliwa. Wiem, jak bardzo bieganie zmienia życie. Moje zmieniło diametral-
nie. Dzięki społeczności, osobom, które wspierały mnie podczas biegu dookoła województwa pomorskiego,
biegu dedykowanego Kobietom zdecydowałam o założeniu firmy. Od pokonania 1000 km w 14 dni minęło
trochę czasu, gdyż na metę wbiegłam 5 maja 2021, w dniu swoich 45 urodzin. Okres ten wykorzystałam na
przemyślenie modelu biznesowego i zdobycie kilku kluczowych kompetencji. Stworzyłam też bezpłatne,
trzymiesięczne szkolenie „Pokochaj Bieganie”. Start pierwszej edycji odbył się 1.01.2022, a kolejna rusza już
1.04.2022. W trakcie tego kursu uczestniczki zdobywają podstawową wiedzę z zakresu biegania, regeneracji,
odżywiania i wszystkiego co jest niezbędne, aby biegać z radością i bez kontuzji. Biegać w zgodzie ze sobą 
i planami życiowymi. Biegam dla Kobiet, aby przypomnieć im moją historią, że mogą w życiu osiągnąć wszystko
to co zdecydują się zrealizować.

Pokochaj Bieganie

Wioletta Czuryńska

Chcę stworzyć markę dzięki której Kobiety będą wzrastać, będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu biegania, odżywiania i motywacji.
Markę, dzięki której Kobiety będą szczęśliwsze i zdrowsze. Chcę tworzyć szkolenia, pisać książki, e-booki. Chcę oferować produkty, takie jak
plecaki biegowe, organizery, nerki itd… Marzy mi się organizacja obozów sportowo-rozwojowych, a w dalekiej wizji miejsca spotkań, takie
kluby dla Kobiet, w których mogą ćwiczyć, rozwijać się bez obawy o dzieci, gdyż dla nich też miejsce w tych klubach będzie. Takie biznesowe
SPA, enklawa Kobiet. Ale wszystko w swoim czasie, po kolei. Przecież każdy długi bieg składa się z pojedynczego kroku. Chcę odczarować
bieganie, nauczyć Kobiety jak biegać zdrowo, z radością, mądrze. To nie bieganie szkodzi zdrowiu, tylko złe przygotowanie. Mam wizję
potężnej firmy, chcę być jedną z najlepszych trenerek biegania i dietetyczek sportowych na świecie. Chcę, aby każda kobieta była szczęśliwa.
Prywatnie jestem pasjonatką życia, autorką przygodowej książki dla dzieci “Tronditle”, jedną z siedmiu bohaterek książki Anny Maruszeczko “
7 dróg - rozmowy o poszukiwaniu życiowej misji”, aktorką, biegaczką, matką trzech chłopaków. Uwielbiam tworzyć, rękodzieło, diy, prace 
w ogródku, aktywne spędzanie czasu i podróże. Gdy pokochasz bieganie, gdy pokochasz siebie, zmieni się Twoje życie.



Yamaluje tworzy niepowtarzalne tekstylia do wielokrotnego kolorowania dla dzieci i dla rodziny.
Produkty można kolorować i personalizować, używając spieralnych mazaków do tkanin.
Następnie wystarczy wyprać produkt i zabawa zacznie się od nowa. 

Edukacyjne, autorskie ilustracje zapraszają do świata zabawy i nauki. Obecnie w ofercie
Yamaluje dostępne są obrusy/maty z wzorem: Mapa świata oraz Zwierzęta świata. 

Mapa świata oraz Zwierzęta świata, to:
- unikalne, autorskie grafiki,
- doskonała jakość tkanin,
- bezpieczny nadruk,
- produkty wielorazowe wykonany w Polsce.

Yamaluje

Sylwia Ćwirko

Nasze produkty są idealne na prezenty, przyjęcia urodzinowe, uroczystości oraz jako pomoce do zajęć edukacyjnych na
warsztatach czy do nauki w domu. Wspierają opiekunów w organizacji czasu dla dzieci. Jak również tworzą alternatywę
dla czasu spędzanego przez dzieci on-line. Yamaluje to sposób na to jak dobrze się bawić, ucząc się jednocześnie.



Mobilny warsztat twórczy to projekt zajęć plastycznych dla dorosłych. Tworzenie i sztuka mają
ogromny wpływ na samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne. Pomagają zniwelować stres,
odkrywać wewnętrzne dziecko czy ćwiczyć kreatywność, co wymiernie przekłada się na życie
prywatne i zawodowe. Na zajęciach uczestnicy poznają przeróżne techniki plastyczne, a także
zaznajomią się z historią sztuki, by później tworzyć, inspirując się stylem czy dziełem danego
artysty. Mobilność warsztatu ma pozwalać na realizację projektu gdziekolwiek – w zamkniętej
przestrzeni, jak i na placu pod galerią sztuki, gdzie właśnie odbyło się oprowadzanie. Wierzę, że
nie ma czegoś takiego jak słynne stwierdzenie „bo ja nie umiem rysować” – stawiasz kropkę,
kreskę – rysujesz!

Mobilny warsztat twórczy

Paulina Falkenberg

Chciałabym, żeby na zajęciach uczestnicy przekraczali tę granicę nieumienia i pozwalali sobie na swobodę twórczą.
Spotkania odbywałyby się co tydzień jako zajęcia „po pracy”. Chciałabym też dotrzeć z nimi do miejsc, gdzie pracują osoby
stereotypowo najbardziej „sztywne” i mające najmniej przestrzeni na kreatywność. Myślę, że byłaby to również ciekawa
forma integracji firmowych dla pracowników, np. korporacji.



Sztuka od zawsze była moją pasją i jej poświęciłam całe swoje życie. Jako mgr sztuki i mgr historii sztuki zgłębiłam ją
zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Kilka lat zajmowałam się edukacją artystyczną, czując misję uwrażli-
wiania, otwierania ludzi, uczenia estetyki i popularyzacji wiedzy o historii sztuki. Jestem autorką licznych programów
edukacyjnych, autorką tekstów o sztuce, kuratorką wystaw. Wolontaryjnie prowadzę autorską stronę
www.twardasztuka.com + social media - za co zostałam doceniona przez MKiDN, pomagając uczniom przygotowu-
jącym się do matury z historii sztuki. 

W pewnym momencie poczułam, że mogę dać sobie i innym jeszcze więcej, mając spore zaplecze i otwierając siebie
na… tworzenie. We współpracy z moim przyjacielem-malarzem stworzyliśmy colab artystyczny, tworzący projekty
artystyczne wychodzący poza klasyfikacje, którego estetykę niedawno przekształciłam 
w biznes. Rozumiejąc potrzebę i sens życia w pięknie i harmonii, czując chęć dawania możliwości otaczania się
obiektami, które mogą być symbolem Twojej indywidualności, inności, odwagi powstały Kwiaty Paproci. Skąd taka
nazwa? Kwiaty Paproci to słowiański symbol poszukiwania tajemniczego piękna… 

Kwiaty Paproci

Adrianna Gajdziszewska

Przeszłam długą drogę eksperymentowania z różnymi technikami - druk 3D, nadruki UV, mieszanie szkliw ceramicznych, rdzewienia, ale i nauki 
od podstaw - ceramiki, obróbki metalu (tak - nauczyłam się ciąć, spawać, szlifować i malować proszkowo) i jestem gotowa pokazać światu odważną,
estetyczną drogę. 

Kwiaty Paproci (www.kwiatypaproci.pl) mają oferować sztukę do wnętrz, design oraz meble łączone ze sztuką (np. pufy z tkaniną z nadrukiem 
obrazu, stoliki z blatem ceramicznym, betonowe donice z zatopionymi elementami marmuru). Współpracuję z kilkoma artystami, których estetyka
harmonizuje z Kwiatami. Powstała już seria prototypów, nad wieloma obiektami (wolę to określenie niż “produkty”) ciągle pracuję, do każdego
podchodzę bardzo indywidualnie, z dużą wrażliwością, precyzją. Tworzę też przedmioty zupełnie unikatowe, niepowtarzalne, mogące powstać 
z myślą o konkretnej osobie/wnętrzu. A co mnie inspiruje? Myślę, że w każdej chwili inaczej odpowiem na to pytanie. Raz będzie to natura, 
harmonia, kosmos, struktury, tekstury, tajemnice, a innym razem sztuka Majów, muzyka Davida Bowiego, egzotyka.

http://www.twardasztuka.com/
http://www.kwiatypaproci.pl/


Fundacja Endopolki tworzona jest przez kobiety, dla kobiet. Główną jej misją jest zwiększenie świadomości endometriozy
w Polsce oraz poprawa jakości życia ponad 2 milionów Polek. Biorąc pod uwagę brak programu leczenia endometriozy
finansowanego przez NFZ, 1 na 10 Polek skazana jest na korzystanie z prywatnej służby medycznej, co w niektórych
miesiącach wiążę się z wydatkiem rzędu setek, a niekiedy tysięcy złotych. Działania prowadzone w ramach fundacji 
mają przede wszystkim odciążyć kobiety i dać im szansę na leczenie endometriozy w sposób holistyczny poprzez:

1) Warsztaty, konsultacje, webinary - współpraca ze specjalistami, m.in. fizjoterapeutką uroginekologiczną, dietetyczką
kliniczną, psychoterapeutką, biolożką, nauczycielką jogi czy trenerką personalną, którzy na co dzień spotykają się 
z pacjentkami chorującymi na endometriozę, przekłada się na dostęp do wiedzy na temat tej choroby. Biorąc pod uwagę
wyzwanie ostatnich 2 lat, które postawiła przed nami pandemia oraz dotychczasowe doświadczenie Endopolek
pokazuje, że spotkania prowadzone online i wiedza w nich przekazywana dociera do wielu kobiet 
z całej Polski i za granicą. 

Fundacja Endopolki

Katarzyna Gieroba

2) Ebooki - regularna publikacja ebooków, których treść opiera się o wiedzę ekspercką, ale również doświadczenia własne kobiet cierpiących na
endometriozę, stanowi podstawową bazę wiedzy, zebraną w jednym miejscu, dostępną dla każdej z kobiet. Będą one kontynuacją ebooka
“Holistycznie o endo. W zgodzie z ciałem i umysłem”, którego premiera odbędzie się w marcu tego roku. 
3) Kampania informacyjna - budowanie świadomości endometriozy warto zacząć od najmłodszych lat, dlatego kampania będzie w dużej mierze
skierowana do uczniów, ale także studentów. Wykłady i prezentacje będą prowadzona nie tylko dla dziewcząt, ale także dla młodych mężczyzn,
których świadomość tej choroby jest niezwykle istotna w kontekście wsparcia swoich partnerek. Wiedza ta przełoży się nie tylko na pomoc
partnerkom w kryzysowych sytuacjach bólowych czy w okresie okołooperacyjnym, ale również w momencie napotkania problemu niepłodności,
wynikającego z endometriozy.

Różnorodność działań, biorąc pod uwagę zarówno miejsce zamieszkania, możliwości finansowe, ale także wiek beneficjentek, pozwala na dotarcie do
jak najszerszej społeczności endokobiet w Polsce i normalizowanie choroby, która nie jest “taką naszą urodą”. 



Moodra – to abstrakcyjna wariacja słowa mudra, która w sanskrycie oznacza gest ręki, który posiada moc
kreowania radości i szczęścia. Inspiracją do powstania biznesu jest koncepcja uważności, idea slow life oraz
rozwój duchowy osadzony w realiach codzienności. Moodra to miejsce dla ciała i duszy, gdzie spokój wewnę-
trzny i szczęście są wartościami najwyższymi. Na początkowym etapie działalności zamierzam sprzedawać
własnoręcznie wykonywaną biżuterię intencyjną oraz zestawy kamieni. Co wyróżniać będzie ten produkt na
rynku to rozbudowanie produktu – biżuterii o karty pracy związane z intencją, które pomogą w rozwoju
samoświadomości lub analizie problemu, co skłonić może do samodzielnej pracy lub poszukania pomocy.
Ponadto planuję rozszerzyć ofertę produktową o świece sojowe, sole i kule do kąpieli , kadzidła rytualne, 
a także ceramiczne podstawki. Z opisanych produktów zamierzam również stworzyć rytualne boxy, które
pozwolą zrelaksować ciało, dać ukojenie duszy, ale też zmotywować do działania i nabrać nowej energii.

Moodra

Agnieszka Góral

Modra wierzy w etykę działania. Dlatego wyznaje świadome podejście do opakowań (materiały ekologiczne, pochodzące z recyklingu) oraz
konieczność minimalizowania śladu węglowego. Ponadto 5% wartości sprzedaży z biżuterii przekazywane będzie na Polską Fundację
Ochrony i Promocji Zdrowia, która zajmuje się szeroko pojmowanym zdrowiem psychicznym.

Moodra to nie tylko sklep internetowy – moim celem jest stworzenie całej społeczności marki. Dlatego zamierzam organizować stacjonarne
warsztaty ceramiczne oraz warsztaty z tworzenia biżuterii i świec. Ponadto planuję założenie grupy wymiany doświadczeń i wzajemnych
inspiracji na Facebooku oraz na późniejszym etapie stworzenie podcastu, który związany będzie z tematyką równowagi biznesu w
odniesieniu do uważności, samorozwoju, slow life oraz rodziny.



Dość często słyszę i widzę jak osoby, które są super profesjonalistami w swoich branżach jak
fizjoterapeuci, fryzierzy etc. nie wiedzą "jak ogarnąć swój marketing". Najczęściej zadawane mi
pytanie to "Natalia, czy ten post na facebooku jest ok?". A to przecież nie o to chodzi! Za dużo
widziałam już ludzi, którzy marnują godziny na robieniu postów na fb bo taka jest przecież moda.
Potem przychodzi co do czego to nawet nie wiadomo jaki jest ich cel. 

Chciałabym wykorzystać swoją bogatą wiedzę marketignową, żeby pomagać małym biznesom
tworzyć swoją strategię marketingową, rozumieć ją i wiedzieć po jakie narzędzia najlepiej sięgnąć,
żeby osiągnąć wcześniej jasno zdefiniowane cele. 

Twój plan marketingowy

Natalia Gronowska



Moim pomysłem biznesowym jest założenie własnego biura podróży turystyki motocyklowej
specjalizującego się w organizowaniu wyjazdów po Polsce i krótkich wyjazdów do krajów
sąsiadujących: m.in. Szwecji, Niemiec, Czech. Oferta wyjazdów skierowana byłaby do klienta
polskiego, który nie ma czasu na planowanie wyjazdów lub chce spędzić ciekawie weekend
w towarzystwie innych motocyklistów. 

Z czasem chciałabym ofertę biura rozszerzyć o obsługę klienta zagranicznego, chcącego 
w celu turystycznym przyjechać do Polski. Z doświadczenie wiem, że turystyka motocyklowa
w Polsce bardzo się rozwija. Krótkie, kilkudniowe wyjazdy zorganizowane, już przed
pandemią cieszyły się dużym zainteresowaniem. Chciałabym rozwijać to co robię w
profesjonalny sposób. 

Motea

Anna Jackowska-Pluta



Pomysł który zrodziła się z pasji, gdy przypadkiem skrzyżowały się drogi kilku osób, które nie miały
prawa się spotkać. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek europejski aplikacji mobilnej,
dostępnej dla każdego właściciela zwierzęcia domowego, będącej połączeniem mobilnej książeczki
zdrowia dla zwierząt (paszportu EU) wraz z funkcją do korzystania 
z teleporad lekarzy weterynarii i zoopsychologów oraz kompleksową ofertą ubezpieczeniową dla
zwierząt domowych. Od dziś wszystko co dotyczy zdrowia i dobrego samopoczucia czworonożnych
domowników, będzie zawsze pod ręką dostępne w jednej aplikacji mobilnej.

Vetlo.eu

Joanna Jankowska



Jestem absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, przez wiele lat byłam związana
zawodowo z trójmiejską branżą modową. Jednak postanowiłam podjąć nowe wyzwanie i zająć się
moją autentyczną pasją – projektowaniem wnętrz. Moją ideą jest tworzyć indywidualne wnętrza
prywatne oraz komercyjne. Ważne dla mnie jest projektowanie z myślą o potrzebach i marzeniach
klientów. Stawiam na unikatowość i ponadczasowość w projektowaniu wnętrz, chcę kreować
nieoczywiste ale funkcjonalne wnętrza. 

Jako projektant szanuję dobrą jakość materiałów i interesuje mnie zrównoważone podejście do
designu. W projektowaniu wnętrz najbardziej cenię naturalność, lokalność i autentyczność a także
zależy mi na podniesieniu świadomości estetycznej klientów. Dla mojego studia stworzyłam nazwę,
logo i stronę internetową, prowadzę także media społecznościowe oraz bloga o tematyce
wnętrzarskiej. Aktualnie rozwijam cykl webinarów związanych z propagowaniem korzyści ze
współpracy ze studiem projektowania wnętrz. 

Innova Studio

Juanita Jaśkowska

Ponieważ zależy mi bardzo na kreatywnym aspekcie mojej pracy oraz zależy mi na tworzeniu wyjątkowych wnętrz dodatkowo
projektuję indywidualne grafiki do wnętrz oraz maluję obrazy na zamówienie. W przyszłości chciałabym rozwinąć działalność
Innova Studio i stworzyć multidyscyplinarny team projektowy.



Projekt ma na celu stworzenie miejsca wspólnej motywacji i działania, zarówno w sieci jak 
i w przestrzeni fizycznej, dla dorosłych osób z diagnozą ADHD (Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytami uwagi). 

Projekt ma w założeniu 3 filary. Pierwszym jest stworzenie warsztatów cyklicznych, bądź wakacyjno-
wyjazdowych dla dorosłych osób z ADHD, które skupiałyby się na ruchu, nauce organizacji czasu 
i przestrzeni oraz psychoedukacji dotyczącej życia z ADHD. Najpierw dla dorosłych, później
ewentualnie również dla młodzieży. Kolejnym filarem byłyby media społecznościowe, które
zawierałyby treści edukacyjne oraz interaktywne wyzwania motywacyjne. W tym np. video blog 
lub podcasty. Trzecim filarem miałyby być szkolenia z coachingu ADHD i być może dystrybucja 
lub sprzedaż przetłumaczonych gotowych kursów z USA lub UK, z czasem stworzenie swojego
autorskiego programu coachingowego dla osób cierpiących na ADHD.

ADHD Coaching Center

Aleksandra Jędruszczak



MOJE  JA UCZYĆ TWORZYĆ ROZWIJAĆ AKTYWOWAĆ
Często czytam i słyszę, że w Polsce zbyt późno uczymy i uczymy się przedsiębiorczości. Młodzi wynalazcy nie
znajdują miejsca do promowania swoich wynalazków, idei i rozwiązań. Szkoła wspiera tylko w wyjątkowych
przypadkach pomysłowość, kreatywność i inicjatywy uczniów. Kadra wychowawców naszych dzieci nie jest
przygotowana do prowadzenia zajęć wspierających ich rozwój, w tym wiedzę na temat przedsiębiorczości. 
Na godzinach wychowawczych zwykle prowadzone są zajęcia, w zależności od tego jakiego przedmiotu
wychowawca uczy. Chciałabym aby wszyscy młodzi Polacy i Polki mogły czerpać ze spotkań z ciekawymi
postaciami – naszymi rodakami – wynalazcami, promotorami biznesu, naukowcami, pasjonatami. Słysząc ich
historie, determinacje, pasje, pomysły jestem pewna o wartościach jakie mogą wnieść w życie tych młodych ludzi.
Odpowiadając na potrzeby rynku, dbając o przyszłość rozwoju gospodarki i promując przedsiębiorczość w
Polsce, chcę stworzyć cykl ½ godzinnych wykładów on-line przeznaczonych w pierwszej kolejności dla dzieci 
klas 7-8 szkół podstawowych. 

Moje JutrA

Magdalena Jurga

I faza: to cykl 10 on-linowych wykładów 1 raz w miesiącu do przeprowadzenia na godzinach wychowawczych, może być wsparciem dla
wychowawców, oraz programowo uzupełnieniem kształcenia z podstawowego doradztwa zawodowego. Pierwsze e-spotkanie w ostatnim
tygodniu września 2022, i ostatnim tygodniu kolejnych miesięcy aż do czerwca 2023. Opłata za zajęcia od dziecka 11 PLN. Na wniosek
wychowawców, lub po znalezieniu finansowania / sponsorów wśród lokalnych przedsiębiorców, możliwość nieodpłatnych zajęć, lub
nieodpłatnych dla wybranych w trudniejszej sytuacji ekonomicznej.
Cel: wzniecenie ducha przedsiębiorczości, spotkania z twórcami i wynalazcami, przedsiębiorcami i osobami wspierającymi przedsiębiorczość,
inspirujące do działania.
Zakończenie I fazy: konkurs „biznes w młodych rękach”, wsparcie mentorów, przygotowanie business planów, oraz wyprodukowanie,
wdrożenie najlepszych pomysłów, w oparciu o posiadane kontakty w branżach produkcyjnych, lub bazujące na ich wsparciu finansowym.



BREATHE MAMA TO MARKA Z ♥
Breathe Mama to marka stworzona z myślą o kobietach w szczególnym okresie ich życia jakim jest
macierzyństwo. To, holistyczne, butikowe, pobyty (retreat-y) dla kobiet podczas, których będą miały czas
dla siebie, zadbają o ciało oraz zregenerują umysł, odpoczną i usłyszą, co mówią ich serca, a jednocześnie
będą mogły przyjechać ze swoimi dziećmi.
 
DLACZEGO?
Jako kobiety, a w szczególności mamy, troszczymy się o wszystkich bardziej niż o same siebie, dlatego
potrzebujemy odpoczynku i zasługujemy na niego.Dlaczego? Ponieważ Twoje dziecko, najbliżsi i świat
potrzebują szczęśliwej kobiety. Wrócisz z nową perspektywą i przeżyjesz niezapomniane chwile ze swoim
dzieckiem. Wzmocnisz swoje ciało i rozbudzisz na nowo swoje prawdziwe marzenia, a po powrocie
poczujesz się pełna mocy i nowych pomysłów.

BreatheMama

Karolina Kaczmarska

RETREAT co to jest?
To regenerujący i relaksujący pobyt, podczas którego oderwiesz się od codziennych obowiązków, zregenerujesz ciało, oczyścisz umysł
i w zgodzie ze sobą we wspierającej atmosferze przemyślisz, jaką decyzję podjąć w zależności od etapu życia, na jakim się znajdujesz.
Retreat-y z BreatheMama łączą regenerację ciała (zdrowe jedzenie, praktyka jogi) i umysłu (relaksacje i inspirujące warsztaty) oraz
wartościowy czas dla dzieci.

GDZIE?
W najpiękniejszych wyselekcjonowanych miejscach w Polsce i na świecie. Bilsko natury, ale wygodnie i w komfortowych warunkach.



sporządzenie strategii komunikacyjnej marki, strategii wizerunkowej
realna komunikacja – tworzenie i pisanie postów na FB, iG, newslettery
doradztwo w zakresie komunikacji (szkolenia)
doradztwo w zakresie CSR w obszarze zrównoważonego rozwoju

Social Symbiosis - agencja kreatywna świadcząca usługi komunikacji społecznej oraz doradztwa 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze środowiskowym.

Misją firmy jest tworzenie komunikacji pomiędzy organizacjami a ich otoczeniem opartej na
wartościach takich jak: empatia, wiedza, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, dbałość o
środowisko naturalne. Social Symbiosis będzie także wsparciem dla przedsiębiorstw/organizacji
w zakresie działań pro-środowiskowych podejmowanych przez organizację: zarówno w zakesie
merytorycznym jak i komunikacyjnym. 

Oferta firmy:

Social Symbiosis

Małgorzata Kaczorowska



Make a fizz / Izi Fizzy to linia przenośnych saturatorów przeznaczonych do domów i małych lokali
gastronomicznych oraz barów. DebonAir to linia saturatorów stacjonarnych o możliwości personalizacji 
i dopasowaniu do wnętrz. Rynek saturatorów / karbonatorów/ syfonów prężnie się rozwija, obserwuję go od 
3 lat, dostępna oferta stale się powiększa. Mimo tego, że.w tzw. między czasie w sprzedaży pojawiło się wiele
produktów, rynkowi wciąż daleko do nasycenia. Dostrzegam przestrzeń na nowy byt w tej kategorii, która
docelowo może powiększyć zakres usług dotyczących serwowania wody i ograniczania plastiku w przestrzeni
domowej i publicznej. Moje założenia wykraczają poza rynek i klientów z Polski. 

Szansą na powodzenie i wprowadzenie serii Make a fizz / Izi fizzy jest współpracę z austriacką firmą ISI, która 
to posiada najlepszy know how w dziedzinie produkcji i reprezentuję niepodważalną jakość dobrze znaną 
w branży HoReCa.

Make a fizz / Izi Fizzy

Agata Karlicka

Dobry design (referencja to bardzo szeroka gama dostępnych termicznych butelek na wodę)
Jakość
Segmentacja klienta i kanały komunikacji i wsparcia klienta w zależności od potrzeb (np. Abonamentowy system sprzedaży nabojów)

Co ma wyróżniać się produkty Make a fizz / Izi Fizzy?

Dodatkowy produkt:- akcesoria do serwowania wody i napojów (aluminiowe kubeczki wielorazowe lub jednorazowe, wymagaj pracy nad
prototypem). Produkt, który może okazać się kluczowy w ograniczeniu plastiku podczas tzw. eventów, w barach plażowych, poza tym
aluminium jest tworzywem, które może ulegać ciągłemu recyklingowi. Pierwszym krokiem do urealnienia tej wizji biznesu jest przygotowanie
oferty, która to umożliwli znalezienie partnera do businesowego / startupowego, biegłego w obszarach:
- wprowadzaniu na rynek nowych produktów i posiada zasowby w postaci znajomości branży, i technologi



MRLD Graphs to analiza elektronicznej komunikacji firmy. Pozwala ona zobaczyć to, co dotąd było
niewidoczne i dostarczyć managerom wiedzę o działaniu organizacji, opartą na niezaburzonych i
bieżących danych. Wskazuje gdzie znajdują się ograniczenia i przyczyny ryzyka, wykorzystując
perspektywę systemową. Uzupełnia i wspiera analizę consultingu biznesowego.

Celem MRLD Graphs jest zapewnienie firmom większej konkurencyjności poprzez bycie bardziej
sprawnym. 

MRLD Graphs

Marzena Kibil



 MyBooker to platforma dla modelek i klientów (projektantów, fotografów, firm odzieżowych itp.) stworzona 
z myślą, aby ułatwić proces bookingu. Z platformy będzie można korzystać za pomocą strony www.mybooker.pl,
oraz aplikacji mobilnej do pobrania poprzez AppStore, oraz Google Play. Dzięki filtrom na naszej platformie
klient będzie mógł znaleźć osobę, która najlepiej wpisuje się w dany projekt. Wyszukując po odpowiednich
wymiarach, wzroście, lokalizacji, czy preferowanych cechach wyglądu (kolor oczu, włósów). Dzięki temu, że
wszystko będzie można zrobić w ciągu kilku minut, na telefonie, proces zatrudnienia modelki będzie prostszy 
i szybszy niż kiedykolwiek, co ułatwi pracę zarówno klientom jak i modelkom. 

Pobranie, oraz dołączenie do aplikacji będzie całkowice darmowe. Jedyną opłatą będzie pobierana prowizja od
stawki modelki, tak jak w przypadku tradycyjnej agencji, tylko mniejsza. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnej
agencji MyBooker nie wymaga kontraktu na wyłączność, a jedynie zaakceptowanie warunków współpracy. Konto
w każdej chwili można usunąć, a współpraca z nami jest zupełnie niezobowiązująca. 

 MyBooker

Aleksandra Kielan

 W przypadku modelek częstym problemem jest również otrzymanie zapłaty, która przechodzi przez wiele osób zanim dotrze do dziewczyny,
a czas zapłaty często ciągnie się miesiącami. Dzięki naszemu systemowi nastąpi to zaraz po wykonanej pracy i automatycznie będzie
ściągane z karty klienta. 

Przed dokonaniem bookingu obie strony zobowiązują się do podania karty. W przypadku gdy modelka nie pojawi się na zdjęciach połowa
potencjalnego wynagrodzenia jest pobierana z jej karty i przekazana klientowi w celu pokrycia kosztów produkcji. Modelka sama ustala swoją
stawkę gdzinową lub za cały dzień pracy. Jest to w pewnym sensie agencja modelek na miarę 21 wieku. Która po raz pierwszy stworzona jest
dla komfortu dziewczyn, a nie samego zysku. 

http://www.mybooker.pl/


Podczas pracy dyplomowej na studiach odkryłam autorską technikę barwienia cienkich rajstop (20
den) w różne wzory. Zaczęłam też wytwarzać różne typy ubrań wykonane z dzianiny rajstopowej
takie jak: topy, bluzki, sukienki oraz body. Wytworzone przeze mnie ubrania spotkały się z dużym
zainteresowaniem, zaczęłam dostawać pytania, czy mam swój własny sklep, czy można ode mnie
kupić tego typu wytwory. Okazało się też, że na światowym rynku nie ma dostępnych żadnych
kolorowych cienkich rajstop (20 den) - jest to produkt wysoko pożądany. Zachęciło mnie to zatem 
do założenia własnej marki modowej, która specjalizowałaby się w ubraniach wykonanych z dzianiny
rajstopowej: przede wszystkim w rajstopach, skarpetkach, topach oraz body. Surowcem byłyby
rajstopy z odrzutu z fabryk rajstop w Łodzi (za darmo) - byłoby to zatem zarówno ekologiczne (zero
waste) jak i ekonomiczne. Następnie dzianiny te byłyby farbowane (hand made) - miało by to zatem
charakter rękodzieła. 

 Annamaria

Anna Kleszcz

Chciałabym zarówno wytwarzać produkty jak i promować je i sprzedawać (przez internet) pojedynczym klientom jak i concept
storom i butikom jako akcesoria. Początkowo chciałabym prowadzić działalność 1 osobową, ponieważ posiadam odpowiednie
umiejętności oraz sprzęt (maszynę do szycia, overlock, kompresor), z czasem mogłabym zatrudnić inne osoby. Musiałabym
poświecić pieniądze na sesje zdjęciową produktów (lookbook i kampania) oraz stworzenie profesjonalnej strony internetowej.
Zaletą biznesu byłby brak konkurencji na światowym rynku (klienci nie tylko z Polski ale i zagraniczni), wpisywanie się filozofię
zero waste, oryginalne barwy i wzory ubrań (dzięki czemu ubrania te brane byłyby na sesje do magazynów modowych ->
darmowa promocja), częste zapotrzebowanie na te produkty (rajstopy po pewnym czasie się niszczą, więc trzeba kupić nowe -
klienci by wracali). Grupą odbiorców były by przede wszystkim nastolatki i młode kobiety, chcące zaznaczyć swą oryginalność. 



VISO to studio fotorealistycznych wizualizacji architektonicznych i produktowych – oferujące
tradycyjne i innowacyjne metody wizualizacji – czyli wizualizacje statyczne, animacje 3D,
spacery VR i panoramy 360°. Na usługę wizualizacji wnętrza lub obiektu składa się
przygotowanie modelu 3D, renderowanie i postprodukcja. Komunikacja, szczegóły
współpracy, wykonanie usługi i dostarczenie zamówienia odbywa się online. 

Oferta skierowana jest do deweloperów, potrzebujących materiałów marketingowych,
architektów, poszukujących outsourcingu wizualizacji swoich projektów, inwestorów
prywatnych planujących remont lub budowę oraz twórców produktów chcących pozyskać
lepsze materiały sprzedażowe. W perspektywie planowane jest rozszerzenie usług o
modelowanie parametryczne, BIM, fotografię wnętrz i autorskie projekty wnętrz. Visualize
your vision!

Viso by Justyna Kołodziej

Justyna Kołodziej



Sound Healing Polska to projekt, którego założeniem jest wdrażanie usług
dźwiękoterapeutycznych do programów wellbeingowych firm i organizacji. Oferujemy
usługi, takie jak: sesje sound healing (tzw. koncerty misowe/gongowe), koncerty muzyki
relaksacyjnej, masaże dźwiękiem, imprezy integracyjne z grupowym śpiewem pieśni, grą
na bębnach itp. 

Główne korzyści z zabiegów dla pracownika to: poprawa samopoczucia, redukcja stresu
i zmęczenia, poprawa koncentracji, zwiększenie wydajności i efektywności, podniesienie
motywacji i poziomu energii. 

Korzyści dla firmy: realny wpływ na polepszenie zdrowia w miejscu pracy, wzrost
dobrego samopoczucia zatrudnionych, mniej urlopów zdrowotnych, zmniejszona
rotacja, zwiększenie efektywności i lepsza atmosfera pracy, wzmocnienie wizerunku
firmy jako przyjaznej pracownikom.

Sound Healing Polska

Olga Komorowska



Jestem Edukatorką Finansową Kobiet i certyfikowanym Trenerem Mentalnym. Trzeci rok prowadzę
warsztaty z kobietami dotyczące zarządzania budżetem domowym. Początkowo organizowałam je raz w
miesiącu ale spotkały się one z takim entuzjazmem, że dostrzegłam w nich ogromny potencjał.  Po 20
latach pracy na etacie (jako urzędnik) podjęłam decyzję, że będę pomagać innym kobietom w tym zakresie
na dużo większą skalę. Aby wspierać je w tym, często trudnym procesie, w czerwcu 2021 roku ukończyłam
Akademię Trenerów Mentalnych u Jakuba B. Bączka. Zaczęłam prowadzić sesje treningu mentalnego
podczas spotkań 1:1 nie tylko z kobietami oraz zaczęłam włączać trening mentalny do moich warsztatów,
co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. W sierpniu 2021 roku założyłam działalność gospodarczą
korzystając z dotacji z Gdańskiego Urzędu Pracy uzyskując jeden z najlepszych wyników oceny wniosków
za pomysł i przygotowanie.

ZOSTAŃ MISTRZYNIĄ 
BUDŻETU DOMOWEGO

Izabela Kulesza

Chcę pomóc jak największej ilości kobiet w zarządzaniu budżetem domowym i zmianie świadomości w zakresie własnych finansów.
Chcę żeby poczuły spokój, wewnątrzsterowność i były pewne siebie. Nie ma we mnie zgody na tkwienie kobiet w toksycznych
związkach ze strachu, że finansowo sobie nie poradzą. Marzy mi się edukacja finansowa w szkołach. Chcę być początkiem
ogólnopolskiej kampanii społecznej uświadamiającej jak dużo pieniędzy ucieka nam przez palce oraz jak wiele może zmienić zmiana
świadomości w zakresie tego ile i na co wydajemy swoich pieniędzy! Chcę pomagać pracodawcom, poprzez szkolenia i webinaria, 
w uświadamianiu swoich pracowników, ucząc ich i podpowiadając im, w jaki sposób powinni obchodzić się ze swoimi pieniędzmi.
Mocno wierzę, że możemy żyć w kraju świadomych obywateli nie poddających się terrorowi codziennego zastraszania nagłówkami
portali informacyjnych.



Holistic Healing Institute

Paulina Kulikowska

Healing Institute to bezpieczna przestrzeń na proces rozwoju wewnętrznego; dochodzenia do pełni
zdrowia i harmonii na różnych płaszczyznach życia. Oferujemy holistyczne programy, oczyszczanie,
medytacje, edukację dotyczącą pracy z energią życiową i konsultacje. Te wszystkie metody 
i narzędzia pomagają uzyskać dostęp do zasobów zdrowotnych i dobrego samopoczucia. 

W ramach Instytutu rozwijane będą dwie gałęzie: pierwsza, związana z usługami indywidualnymi 
(tj. konsultacjami, terapiami itp) oraz druga, edukacyjna, gdzie prowadzona będzie roczna szkoła dla
osób, które chcą rozwijać się wewnętrznie i poznawać narzędzia do pracy terapeutycznej z ludźmi.



Nazywam się Karina Kuś i od 6 lat aktywnie działam na rynku HR-owo - rekrutacyjnym. Większość
mojej kariery zawodowej spędziłam w start upach, obecnie jestem związana z firmą Bolt. Od
ostatnich 9 miesięcy pracuje nad projektem Silver Hire, czyli job boardem skierowanym do osób
50+. Silver Hire jest częścią większego projektu, czyli platformy edukacyjno - rekrutacyjnej, mającej
na celu wsparcie przekwalifikowywania się osób 50+ oraz wypełnienia deficytu pracowników na
rynku pracy. Projekt opiera się na 2 corowych filarach: 

1) Na job boardzie, którego głównym celem jest aktywizacja i zaznaczenie wartości na rynku pracy
talentów 50+. Polski rynek pracy zderza się w tym momencie z deficytem pracowników, nie tylko w
skali lokalnej ale też globalnej, dlatego też chciałabym zaznaczyć ogromną wartość pracowników 
50+ , którzy w wielu przypadkach nie są teraz doceniani, a ich wiedza i doświadczenie mogłby być
doskonałym wsparciem dla pracodawców, a jednocześnie rozwiązać problem luk kadrowych. 

Silver Hire

Karina Kuś

2) Drugim filarem jest platforma edukacyjno - rekrutacyjna oparta na globalnej wymianie pracowników i pozwalająca im na
przekwalifikowanie się w dowolnym momencie ich życia poprzez dedykowane szkolenia. Z drugiej strony platforma będzie
dawała możliwość firmom znalezienie odpowiedniego kandydata pod kątem osobowościowym i kompetencyjnym, a pracowni-
kowi idealne miejsce zatrudnienia i dopasowanie do kultury organizacyjnej, a wszystko to dzięki zaawansowanym metodom AI. 
Uważam, że idea którą prezentuje, ma wartość zarówno społeczną jak i biznesową, jest wyjściem przed szereg i pokazaniem,
że nowe może łączyć to doświadczone. 



Misją firmy jest pochwała tego co naturalne i długowieczne oraz odwołanie się do przeszłości z wizją przyszłości.
To dostarczenie klientowi produktu premium, jednocześnie jego edukowanie, a przy tym wspieranie rodzimego
rynku w zakresie produkcji. 

Moim pomysłem na biznes jest firma oferująca torebki produkowane ze skóry naturalnej. Prócz najwyższej
jakości charakteryzuje je duże przywiązanie do detali. Delikatne logo będzie widniało na dole zewnętrznej strony
torby, a także jako grawer na metalowych elementach. Marka nie chce “krzyczeć” swoim brandingiem, 
a jedynie subtelnie oznaczać przynależność produktu do firmy. Torby będą z jednej strony eleganckie i zgodne 
z obowiązującymi trendami, z drugiej casualowe i ponadczasowe, mocno inspirowane stylem vintage. 
Do większości toreb opcjonalnie może służyć dłuższy pasek, co poszerza warianty sposobu noszenia.

Cylia Studio

Zuzanna Kwapisz-Lubańska

Produkty będą tworzone ze skóry naturalnej, co jest zdecydowanie świadomym wyborem, mimo silnych trendów ekologicznych i coraz
częściej pojawiającej się na rynku galanterii skórzanej wyrabianej z zamienników takich jak skóra z grzybów czy z jabłek. Marka chce
edukować klienta o zaletach wyrobów ze skóry naturalnej, pokazywać, że taki produkt jest długowieczny, pięknie się starzeje, potrafi
przetrwać pokolenia. Jest to również związane z samym DNA marki i jej nazwą. Cylia Studio pochodzi od imienia Cecylia, jakie nosiła moja
babcia, niezwykle elegancka kobieta, zawsze nosząca przy sobie torebkę, inną do każdej stylizacji. Wiele z nich po niej odziedziczyłam i do
dziś są w świetnym stanie. Marka chciałaby podkreślić potrzebę starannego dbania o skórę, co pozwala służyć jej właścicielce przez lata.
Dlatego też dodatkowo chciałaby wprowadzić płatną usługę renowacji produktów zakupionych w Cylia Studio, by pokazać klientowi, że nawet
w przypadku większych lub mniejszych zniszczeń, z drobną pomocą skóra wciąż może długo nam służyć. Na późniejszym etapie marka
planuje poszerzyć swój asortyment i oprócz torebek wprowadzać takie produkty jak paski, portfele i inne akcesoria skórzane. Marka chce iść
z duchem sustainable, dlatego prócz faktu lokalnej produkcji, planowane są niewielkie serie, co pozwoli uniknąć nadwyżek produkcyjnych.
Dodatkowo woreczki przeciwkurzowe do przechowywania torebek będą wykonane z bawełny ekologicznej i szyte w lokalnej szwalni. 



Aplikacja mobilna, gdzie oddawanie jest tak szybkie jak wyrzucanie. 

Dzięki formie market place przedmioty lub jedzenie zamiast trafić na wysypisko dostaną drugie życie,
a osoba odbierająca zaoszczędzi pieniądze. Łączymy jednostki administracyjne, firmy, fundacje i
osoby prywatne w jednym miejscu.

Freecity

Karolina Lubińska



Jestem artystycznie zafascynowana odkrywaniem tożsamości. Dlatego mój pomysł opiera się na
działaniach twórczych popularyzujących na pozór nieatrakcyjny obszar wiejski okolic Szydłowca
(południowe obrzeże województwa mazowieckiego). Wprowadzając termin Czerwona Ziemia jako
nazwę marki, określam jednocześnie przestrzeń geograficzną - to w nawiązaniu do koloru tamtejszej
ziemi, ale także przestrzeń mentalną - powiązaną z kobiecością. 

Moją działalność będę realizować w zakresie tkactwa, krawiectwa i projektowania tkanin. Wszystkie
stworzone przez mnie produkty opierać się będą o badania nad lokalnym dziedzictwem kulturowym
wsi. Będę tkać tkaniny użytkowe i artystyczne, posługując się motywami lokalnymi, stworzonymi
przeze mnie na bazie przeprowadzonych badań. Zdobyłam już doświadczenie w szyciu kaftanów –
kubraczków jakie nosiły kobiety wiejskie na tym terenie. Wiem już, że są atrakcyjne.

CZERWONA ZIEMIA

Marta Łabęcka

 Chciałabym poszerzyć ofertę o kolejne części garderoby. Zależy mi także na tworzeniu kilimów inspirowanych tradycją. W tym
celu zakupiłam krosno i rozpoczynam swą przygodę tkacką. Produkowane przeze mnie tkaniny oprócz kilimów stanowić będą
bazę materiałową do tworzenia wymienionych przeze mnie produktów odzieżowych jak również galanteryjnych. Chcę także
wyprodukować cykl gadźetów promujących moje miasto: wymienione wyżej produkty plus drobiazgi tkackie. Myślę także o
włączeniu działań edukacyjno animacyjnych powiązanych z tematem kulturowego dziedzictwa okolic Szydłowca. 



www.ogarnijzycie.pl to propozycja usług typu service lifestyle&time management, czyli obsługa organizacji stylu
życia i zarządzania czasem.

Trzy główne kategorie usług będą skierowane do trzech głównych grup odbiorców:
1. Organizacja życia codziennego dla osób prywatnych: rodziny i domu.
2. Organizacja życia biznesowego dla osób prawnych: przedsiębiorców i firmy.
3. Organizacja życia online dla osób wirtualnych: influencerów i twórców internetowych.

W ramach każdej z grup będzie można skorzystać z organizacji różnych stref życia codziennego:
1. Rodzina i dom: (strefy: back office, pomocy w domu i w mieszkaniu, zakupów, relaksu i wolnego czasu,
beauty, sportu i rekreacji oraz zdrowia)
2. Przedsiębiorca i firma: (strefy: back office, pomocy w firmie, zakupów, analiz z różnych dziedzin, rekrutacji
pracowników i specjalistów, targów i wydarzeń branżowych oraz warsztatów, szkoleń i konferencji, podróży
służbowych i integracyjnych)
3. Influencer i twórca internetowy: (strefy: back office, social media, analiz z różnych dziedzin)

Ogarnij Życie.pl

Aleksandra Marciniak

Częścią biznesu będzie blog - źródło inspiracji w zakresie aktualnych trendów związanych ze stylem życia oraz fachowych porad dotyczących
m.in. organizacji czasu.

Nie masz czasu lub nic Ci się nie chce? Wirtualne biuro „Ogarnij Życie.pl” zrobi wszystko za Ciebie! A Ty? Baw się dobrze i rób to co lubisz!



„Po stronie wnętrz” to firma, która powstała z pasji do home stagingu i wyjątkowych, nietuzinkowych aranżacji.
Ale czym jest home staging?
Ta obco brzmiąca nazwa szturmuje rynek nieruchomości.
Jest to relatywnie niskokosztowe przygotowanie nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.
Moją misją jest tworzenie takiego klimatu we wnętrzach, żeby przyszli nabywcy od razu zobaczyli w nich siebie i
poczuli się jak na swoim. Wnętrzarskie triki to moja pasja, a największą satysfakcję sprawia mi efekt -
mieszkanie, które zyskuje nową energię oraz nowych lokatorów.

Oprócz home stagingu, rozwijam się w takich działaniach jak:
- aranżacje wnętrz dla osób prywatnych- dopasowane do ich preferencji, potrzeb i stylu życia, 
- tworzenie scenografii na potrzeby sesji zdjęciowych,
- stylizowane sesje zdjęciowe dla projektantów wnętrz oraz marek wnętrzarskich.

Po stronie wnętrz

Paulina Mertens-Biernacka

Pomimo ułudy, że wizualizacja jest w stanie oddać klimat przestrzeni, nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego efektu, jak w przypadku
fotografii, która pozwala zatrzymać tą jedną, ulotną, niepowtarzalną chwilę i pokazać wszystkie walory zaprojektowanych wnętrz.

Prowadzę w Warszawie własną wypożyczalnię z bogatą ofertą dekoracji, które można wynająć z w zestawie lub pojedynczo. Cały asortyment
został dobrany z największą dbałością o walory estetyczne i wizualne.

@po.stronie.wnetrz  www.postroniewnetrz.pl

http://www.postroniewnetrz.pl/


w ramach mojej nowo założonej działaności, poza tworzeniem rodzinnych sesji plenerowych oraz
sesji wizerunkowych, które są obecnie podstawowym moim dochodem, chciałabym nawiązać
współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami związanymi z tematem niepełnosprawności lub innymi
jednostkami, wspierającymi integrację osób niepełnosprawnych, by poprzez sesji fotograficzne i
projekty rozwojowe móc tworzyć nową przestrzeń świadomości społecznej oraz przestrzeń
społecznej akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Chciałabym także wspierać rodziny
dzieci niepełnosprawnych poprzez sesje fotograficzne, których wiele z nich nigdy nie miało. A
profesjonalne zdjęcia mogliby wykorzystać do wsparcia swoich dzieci w zbieraniu funduszy na
leczenie i rehabilitację. Czuję,, że takie działania są bardzo potrzebne, ale ich finansowanie często
przekracza możliwości indywidualnych osób.

Beata Muchowska Fotografie

Beata Muchowska

Moją działalność fotograficzną chciałabym także przenieść częściowo w świat online, dlatego myślę o stworzeniu szkoleń
fotograficznych dla kobiet, których pasją jest fotografia. Uczę zarówno obróbki fotograficznej, jak i pracy z modelem czy
pozowania w sesjach rodzinnych. Uwielbiam szkolić i dzielić się wiedzą i jestem pewna, że ta przestrzeń mojego biznesu
będzie także ważnym elementem całości.



Mój pomysł na biznes, a bardziej to pomysł na życie, to promowanie zrównoważonego rozwoju
oraz życia w zgodzie ze sobą i z naturą. Mój biznes będzie opierał się na 3 filarach: certyfikacja,
edukacja, rozwój. Moją wiodącą działalnością jest praca audytora w certyfikacji leśnej FSC®.
Wszystkie produkty wykonane z drewna posiadające certyfikat FSC®, pochodzą z drewna lasów
zarządzanych w odpowiedzialny sposób. Pracując jako audytorka łańcucha dostaw FSC mam
realny wpływ na gospodarowanie lasami w Polsce i na świecie. 

Drugim filarem mojej działalności jest edukacja przyrodnicza. Obecnie pracuję na pół etatu jako
edukator w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego). Moim celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na przyrodę.
Tutaj chciałabym poszerzyć swoją działalność również o edukację dorosłych.

ProSilva Weronika Mysiak

Weronika Mysiak

W planach mam organizację wypraw do lasu, kręgów kobiet, kąpieli leśnych, czy po prostu wspólnego spędzania czasu na łonie
natury. Edukacja idzie w parze z rozwojem – zarówno moim, jak i osób uczęszczających na spotkania. W przyszłości marzy mi
się otwarcie przedszkola leśnego, które będzie ostoją dla dzieci, ale także dla seniorów, których chciałabym włączyć 
w tą inicjatywę. W tym celu chciałabym otworzyć fundację Wood Kids.



Fotografuję kobiecość w kręgu życia. Spotykam się z kobietami kiedy rodzą dzieci i pragną
uwiecznić te chwile, ale też dbają o siebie i wspierają swoją kobiecość, jestem z nimi kiedy
zakładają swoje biznesy.

Marzę by otworzyć kobiece studio. Mam wizję przestrzeni z klimatem, gdzie będziecie czuły się
bezpiecznie, ciepło i lekko. Na ścianach będą wisiały fotografie kobiet takich jak my. Nie
wymuskane, wyfotoszopowane, ale prawdziwe my. To takie zdjęcia ukazujące nasze zasoby,
takie jakie z pewnością zechcecie pokazać swoim córkom, by ukochały też siebie. W tle miękka
muzyka, zaczynamy rytuałem picia herbaty byś miała czas się rozluźnić. Pragnę by w tym miejscu
był czas i przestrzeń na zaufanie. 

Photo feelings

Paulina Niemińska-Momot

Kobiece wnętrze, małe dodatki takie jak świeczki, biżuteria i kwiaty. A na wieszaku ubrania dla każdej sylwetki. W ofercie jest też
analiza kolorystyczna. Marzę by kobiety wychodziły ze studia nie tylko ze zdjęciami, ale też przepełnione uczuciem i
zrozumieniem siebie, by mogły wykorzystać nasze foto-spotkanie. Skupiamy się na zasobach, a nie na tym co potrafimy
wyrecytować najszybciej - czyli to czego nam brakuje. Sesja jest początkiem drogi by widzieć swoją kobiecość.
  
Co więcej marzę by to miejsce było otwarte, zrzesza ło wiele fotografek, czułych fotografek, które widzą to co na zewnątrz, ale
też wewnątrz.



Wszystkie projekty muzyczne są autorskie (pomysłodawczynią oraz założycielką składów muzycznych
jest Dorota Olech)
Wszystkie projekty skoncentrowane są wokół instrumentu jakim jest saksofon
Wszystkie projekty tworzą kobiety

Music Sax Project to platforma muzyczna skupiająca autorskie projekty muzyczne saksofonistki - Doroty
Olech. To co wyróżnia platformę:

1.

2.
3.

Projekty wchodzące obecnie w skład platformy: Fuzzy Birds (projekt jazzowy wykonujący autorski
repertuar), Saxophonica (kwartet saksofonowy wykonu-jący repertuar jazzowy jak i rozrywkowy w
instrumentalmym składzie saksofonowym), LatinSoul (połączenie muzyki latynoamerykańskiej z dźwiękami
saksofonu), SafaDuo (niecodzienne połączenie dźwięków harfy i saksofonu), The Flames (klubowa energia
w kobiecym wydaniu).

Music Sax Project

Dorota Olech

profesjonalizm – współpraca z zawodowymi muzykami i wybitnymi przedstawicielami w swoim fachu instrumentalistami
autentyczność - nakierowanie na jasny i klarowny przekaz skoncentrowany wyłącznie na wykonwstwie muzycznym oraz wszystkim tym co
skupia sie wokół działalności muzycznej
rozwój - z czasem brane pod uwagę jest to aby platforma również stała się miejscem informacji na temat tego co dzieje się w polskiej
brażnzy muzycznej z udziałem saksofonu

Cele działalności: Music Sax Project to kuźnia projektów wyróżniających sie na polskim rynku muzycznym. Klientami platformy są: instytucje
kultury,ośrodki kultury, kluby muzyczne, restauracje,firmy organizujące eventy oraz klienci indywidualni.Punktem wyjściowym platformy jest
pięć składów muzycznych. Z czasem brane pod uwagę jest rozszerzenie oferty o kolejne projekty muzyczne. Wszystkie projekty Music Sax
Project to projekty w składzie z saksofonem.
Założenia Music Sax Project:

1.
2.

3.



Planuję otworzyć szkołę tańca, która byłaby jednocześnie przestrzenią rozwoju osobistego i kreatywnego.
Zajęcia taneczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a także dla kobiet. Szkoła
będzie zlokalizowana w północno-zachodniej części Wrocławia, gdzie niewiele można znaleźć tego typu
usług. Szkoła tańca będzie się specjalizować w stylu tańca dancehall pochodzącego ze słonecznej Jamajki i
ściśle związanym z jej kulturą. Dodatkowo, szkoła zaproponuje inne style i zajęcia odpowiednie dla
konkretnych grup wiekowych: hip hop, jazz, balet (dla dzieci), burleska, high heels, hip hop femme (dla
dorosłych). Treningi będą się odbywać w formie grup zamkniętych dla dzieci oraz grup zamkniętych oraz
zajęć otwartych dla dorosłych. Oferta obejmie również otwarte zajęcia wzmacniające i rozciągające
(stretching, joga). 

Studio Tańca KINGSTON

Ewa Pacykowska

W ramach działalności chciałabym kontynuować warsztaty taneczne z dancehallu linkup.fiwidancehall
https://www.instagram.com/linkup.fiwidancehall/ łaczące pasjonatów tego tańca z całej Polski znane z niespotykanych klas collabo oraz
wykładów na temat jamajskiej kultury, czy nawet jamajskim cateringiem. Event chciałabym rozszerzyć o zawody, a także formę wyjazdową
warsztatów. 

Jako miejsce rozwoju w szkole organizowane będą warsztaty taneczno-aktorskie, warsztaty z radzenia sobie ze stresem i z autoprezentacji
dla artystów, a także ogólne warsztaty dla wszystkich zainteresowanych z umiejętności miękkich (z podziałem na dzieci i dorosłych) z
zarządzania stresem, emocjami, czasem, konfliktem, z motywacji, asertywności, akceptacji siebie, kreatywności. Ponadto, w szkole będą się
odbywać cykliczne zajęcia z samoobrony dla kobiet, a także kręgi kobiece. W przyszłości chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie
choreoterapii.

https://www.instagram.com/linkup.fiwidancehall/


BłoGO ME - to stworzona przeze mnie marka, dedykowana kobietom, a w szczególności
Mamom. W ramach projektu Biznes w Kobiecych Rękach pragnę otworzyć w jej ramach
centrum fitness GO ME. Ma to być miejsce spotkań dla kobiet, które chcą popracować nad
swoją formą fizyczną w ciąży, lub wrócić do aktywności fizycznej po porodzie. 

Zajęcia będą dedykowane wyłącznie kobietom (np. joga w ciąży, ćwiczenia dna miednicy,
ćwiczenia oddechu), a w czasie ich trwania Panie będą mogły zostawić dziecko w Baby Clubie,
w którym opiekunki zajmą się nim i zapewnią mu szereg kreatywnych zajęć. Dzięki temu Mamy
bez wyrzutów sumienia będą mogły skorzystać z oferty klubu. 

BłoGO ME

Joanna Pięcek

W Baby Clubie odbywać się będą także zajęcia edukacyjne dla Maluszków, np.: gordonki czy sensorki. W klubie będzie także
działał gabinet lekarski, w którym Mamy będą mogły zasięgnąć porad specjalistów, np.: fizjoterapeuty, ginekologa, dietetyka
czy psychologa, czyli wszystkich tych lekarzy, którzy najczęściej odwiedzani są przez przyszłe i „świeże” Mamy. 

Potencjalnie rozważam także otwarcie gabinetu dziecięcego ze specjalistami w obszarze zdrowia Maluszka. W weekendy w
centrum będzie działać szkoła rodzenia i odbywać się będą zajęcia np. z chustowania. W przyszłości chciałabym zbudować
sieć klubów GO ME, funkcjonujących w całej Polsce.



Nazywam się Kasia Pilch, jestem absolwentką kognitywistyki (nauki o mózgu) i sztuki. Fotografia jest moją
pasją, sposobem na zwolnienie, odstresowanie się, wyrażanie siebie i swoich odczuć poprzez obraz. Typ
fotografii, którym się zajmuję, oraz wokół którego chcę stworzyć swój biznes nazywa się uważna fotografia
albo mindful photography. Jest to połączenie medytacji i fotografii, czy też swoista medytacja poprzez
fotografię. Polega ona na skupieniu się na samym procesie robienia zdjęć. Na tym co widzimy i czujemy. 

Uważna fotografia to pewnego rodzaju autoterapia, która może pozwolić na odstresowanie, spojrzenie w
głąb siebie, zwolnienie i na czerpanie radości z procesu twórczego. Teraz, kiedy coraz więcej osób ma
problemy z radzeniem sobie z narastającą izolacją i stresem, uważna fotografia może okazać się idealnym
sposobem na rozładowanie napięcia i wyciszenie. Moje czterotygodniowe warsztaty uważnej fotografii
będą adresowane do osób zainteresowanych medytacją poprzez fotografię, z Polski i z zagranicy.

Zwalniając Migawkę

Katarzyna Pilch

By wziąć udział w tym kursie nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu. Wystarczy telefon lub aparat, otwartość i chęci. Kurs będzie
przystępny i praktyczny. Będzie obejmował cztery trzygodzinne spotkania, podczas których uczestnicy zaznajomią się z tym czym właściwie
jest uważna fotografia poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i aktywności. Dodatkowo, kursanci dostaną zadania do wykonania w domu oraz
będą mieli dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, gdzie będą mogli udostępniać zdjęcia i dzielić się spostrzeżeniami. 

W dzisiejszych czasach, prawie każdy ma telefon komórkowy albo aparat fotograficzny, a fotografia jest jedną z najbardziej przystępnych
form sztuki. Wierzę, że każdy może się nauczyć fotografować w uważny sposób, do czego serdecznie zachęcam!



Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu doradztwa oraz marketingu. Zebrałam również
najczęściej pojawiające się pytania odnośnie marketingu i rozbudowy firmy. Chce stworzyć
planer/ kalendarz - który pomoże zbudować strategię w młodych firmach. Zawierając wiedzę z
dziedziny marketingu, digital marketingu, budowania biznesu, tworzenia strategii biznesowych i
dopasowywanie ich do strategii marketingowej. Ustalanie budżetu. Prowadzenie płatnych
działań i reklam etc. Wszystko co jest związanie z budową firmy. 

W rocznym planerze otrzymamy wiedzę, listę postów, które możemy umieścić, informację kiedy
i jak publikować. Informacje na temat Facebook ADS, Google ADS oraz przydatnych narzędzi w
marketingu. 

Rok Rozwoju Firmy

Angelika Pruchniak



Chcę wprowadzić własną markę na rynek. Chciałabym skupić się na produkcji odzieży
medycznej lub dropshippingu (i ewentualnych poprawkach). 

Dodatkowo, miałabym w ofercie biżuterię dla medyków. Myślę o skierowaniu przekazu w
kierunku klienta zagranicznego. Przemyślałam wstępnie kanały przekazu. Za największe
wyzwanie uważam kwestię prawną, związaną z założeniem własnej działalności gospodarczej
oraz sprzedażą produktów za granicę.

medique

Michalina Pytka



LEDER - kompleksowa, personalizowana i monitorowana fototerapia online. System LEDER to stworzony z
ekspertami medycznymi system teleinformatyczny, typu IoT złożony z: 

1) lampy LED wyposażonej w sterowniki i wielobarwne diody LED oraz system komunikacji Bluetooth.
Lampa spełniać będzie wymagania medyczne i techniczne fototerapii (uznana naukowo metoda leczenia,
potwierdzona badaniami), możliwa będzie do sterowania względem określonych parametrów,
indywidulanie określonych w aplikacji. Zastosowany w lampie panel LED będzie wykorzystywał
odpowiednio skonfigurowane monochromatyczne diody o różnych barwach. Obudowa lampy w
standardowej wersji zaprojektowana zostanie zgodnie z najnowszymi trendami designu urządzeń
oświetleniowych.
 
2) aplikacji monitorująco-sterującej umożliwiającej sterowanie parametrami modułu oświetleniowego
(lampy led), w zależności od m.in. wprowadzonych danych wejściowych, wskazań terapeuty, zachowań
użytkownika.

Leder 

Dorota Roszkowska

Autorskie logiki systemu/algorytmy i treści medyczne, umożliwiają dopasowanie optymalnego trybu terapii w odniesieniu do indywidualnej
sytuacji i stanu pacjenta, a także innych zmiennych, m.in. pory odbywania fototerapii, indywidualnych preferencji pacjenta. Dzięki dopaso-
waniu trybu do potrzeb pacjenta, możliwe jest zarówno samodzielne korzystanie z systemu, jak i jego pomocnicze wykorzystanie przez
terapeutę. Opracowane procedury automatyzujące umożliwiają też monitorowanie terapii i reagowanie na dany cyfrowe generowane
przez użytkownika i lampę led, w tym wysyłanie odpowiednio skonfigurowanych notyfikacji. Aplikacja oferuje też funkcjonalności
odpowiadające na potrzeby poszczególnych grup użytkowników (pacjent, terapeuta, instytucja/korporacja). 



W Polsce ponad 100 tysięcy dzieci zmaga się z problemami zeza, leniwego oka, czy dysleksją typu ocznego.
Badania Jonson&Jonson przeprowadzone w szkołach wskazują, że dzieci, które mają problemy z widzeniem
związanym z zaburzeniami funkcjonowania mięśni gałki ocznej, a mają te wady niestwierdzone, jest nawet 5 razy
więcej. Dodatkowo pandemia wpływa na większą intensywność wykorzystania technologii przez młodzież, co
niestety przekłada się na zaburzenia wzroku. Około 1000 gabinetów specjalistycznych wspiera dzieci w procesie
odzyskania właściwego widzenia. Ale używane w nich aparaty są nudne, a ćwiczenia wykonywane bez urządzeń
w domu żmudne. To utrudnia rehabilitację, bo dzieci, a wraz z nimi rodzice, zniechęcają się do ćwiczeń i przez
to efekty są mało skuteczne. 

I właśnie pojęcie „zniechęcenie” jest najbardziej istotne w projekcie 2Eye. Nasze rozwiązanie odwołuje się do
codziennych problemów dzieci i rodziców. Zachęca do wykonywania serii kilkuset ćwiczeń.
W tym celu stworzymy aplikację, w której dziecko będzie grało w grę, w goglach wykorzystujących wirtualną
rzeczywistość ze śledzącym ruchy gałki ocznej eye-trackingiem. W grach zostanie zastosowana grywalizacja, by
zwiększyć atrakcyjność ćwiczeń, a wraz z nią ich skuteczność. Grając, będzie trenowało gałkę oczną. 

2Eye  

Magdalena Rydzewska-Łapczyńska 
Izabela Świątkowska-Wośko

Nasze rozwiązanie kierujemy do pacjentów w ich domach. To zmniejszy koszty rehabilitacji, jednocześnie zwiększając efektywność. Na rozwiązaniu
zyskają także specjaliści, którzy będą zarabiać na zalecaniu rozwiązania i zwiększą ilość pacjentów poprzez rozładowanie kolejek w gabinetach.
Nasz model biznesowy opiera się na podpisywaniu umów z gabinetami. Dzięki temu, przy niewielkim nakładzie pracy, specjaliści mogą uzyskać
znaczący postęp w leczeniu bez szkody, a nawet z zyskiem dla własnych finansów. Codziennie mówimy: Zobacz. Widzisz? Popatrz. I nie wyobra-
żamy sobie świata bez tego zmysłu, a on jest narażony i eksploatowany ponad miarę. Pomysł na produkt wyrósł z zauważenia problemu i chęci
rozwiązania go. To narastający problem społeczeństwa. Współpracujemy z najlepszą ortoptystką w kraju dr Haliną Bryg, która identyfikuje go 
u siebie w gabinecie z perspektywy specjalisty. Projekt jest w fazie proof of concept na poziomie TRL3, posiadamy demonstrator projektu i rozma-
wiamy właśnie z funduszami, które są zainteresowane sfinansowaniem stworzenia systemu.



Nazywam się Zofia Ryszkiewicz-Lepianka, razem z grupą trzech koleżanek, fizjoterapeutek,
chcemy założyć przedszkole terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Na co dzień pracujemy wspólnie w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością,
dlatego też bliskie są nam problemy tej grupy dzieci i ich rodzin. Chcemy działać w tym
obszarze, gdyż widzimy jak dużo czasu i sił kosztuje rodziny tych osób logistyka związana 
z opieką i terapią, w związku z czym chcemy wyjść temu naprzeciw. Chcemy założyć
niepubliczne terapeutyczne przedszkole, które będzie obejmowało opieką dzieci 
z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Razem Przez Świat

Zofia Ryszkiewicz-Lepianka

Poza działalnością edukacyjną oraz rozwojem społecznym dzieci z ograniczeniami, celem przedszkola będzie:

-wysoko wyspecjalizowana terapia z holistycznym podejściem do pacjenta (rehabilitacja ruchowa, terapia integracji
sensorycznej, logopedia, zajęcia psychologiczne, terapia widzenia,, muzykoterapia, terapia w wodzie, dogoterapia,
hipoterapia);
-opieka i wsparcie psychoterapeutyczne dla rodziny, warsztaty tematyczne;
-odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnością od logistyki związanej z terapią dziecka i danie im komfortu spędzenia
wspólnego, rodzinnego czasu w godzinach popołudniowych i wieczornych.



Potrzeby i rynek : 70% osób zamożnych w PL uważa, że bogactwem trzeba się dzielić (Raport Rynek dóbr
luksusowych w PL, 2019/ KPMG). Pandemia jeszcze bardziej to uwypukliła – ludzie chcą się angażować
społecznie i robić to w przemyślany sposób, ale nie wiedzą jak to robić. 6,5 mld złotych może być rocznie
przekazywana na działalność filantropijną w PL. Są to pieniądze ludzi, którzy potrzebują pomocy 
w zaplanowaniu swojej filantropii. Wielu z nich to przedsiębiorcy rodzinni. 

Problem mają szczególnie ci początkujący filantropi, którzy dzisiaj kierują się intuicją, rekomendacją
przyjaciół i własnym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu. Jednocześnie filantropia wymaga
dodatkowych kompetencji niż te, które z biznesu znają, gdyż te nie wystarczają, aby sprawnie poruszać 
się po świecie wartości i zmiany społecznej. Przedsiębiorcy potrzebują partnera, który rozumie
uwarunkowania biznesowe, mówi ich językiem i pomoże im zaplanować ich filantropię.

FILANTROPEA

Agnieszka Sawczuk

Grupa docelowa: Przedsiębiorcy rodzinni w pierwszym i drugim pokoleniu oraz rodziny biznesowe

Działalność: Filantropea będzie wspierać przedsiębiorców w prowadzeniu sensownej działalności społecznej poprzez a) doradztwo jak
planować i prowadzić działalność społeczną, b) kursy online – jak zarządzać poszczególnymi aspektami tej działalności, c) budowanie
społeczności, gdzie filantropi będą mogli dzielić się swoją wiedzą, inspirować, wspierać w działaniu oraz d) zarządzanie ich funduszami
filantropijnymi.

Moim celem jest, aby każda rodzina biznesowa w Polsce wiedziała, jak prowadzić działalność filantropijną i jak robić to dobrze.



Akademia ERiS (Akademia Edukacji, Rozwoju i Sportu) to pomysł zrodzony z pasji do sportu i rozwoju, a
także chęci inspirowania, pomagania i zachęcania innych do aktywnego i świadomego życia. Misją firmy
jest holistyczny rozwój dziecka (ciało, umysł, relacje, emocje, duch), dzięki któremu możliwe jest dążenie
do dojrzałej osobowości. A w obecnych czasach równomierny rozwój powyższych aspektów życia jest
kluczowy w dbaniu o zdrowie psychiczne. Świadomość i budowanie zdrowych nawyków może również być
profilaktyką uzależnień i ryzykownych zachowań związanych z internetem.
 
Akademia to w głównej mierze przestrzeń do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez warsztaty z:
- bajkoterapii
- mindfullness
- umiejętności społecznych i emocjonalnych (Akademia Młodego Lidera)
- ruchu i rekreacji
- kreatywnego myślenia

Akademia ERiS

Stasia Serwińska 

Dodatkowo będziemy współpracować z logopedą, terapeutą dziecięcym i fizjoterapeutą. Akademia ERiS to przestrzeń również dla
rodziców, gdzie w oczekiwaniu na dziecko będą mogli napić się herbaty, kawy. Docelowo chciałabym uruchomić wspólne zajęcia dla mam 
i dzieci do 6 r. ż. A także biblioteczkę i strefę relaksu.

Stasia Serwińska - pedagog, profilaktyk, trener mentalny/psycholog sportu.



AS Format - ma zajmować się projektowaniem mebli i wnętrz. Dostarczaniem niezbędnych materiałów,
kontaktów do podwykonawców, koordynacją realizacji projektów według wytycznych własnych lub innych
projektantów. Realizacją projektów, od badania potrzeb klienta, pomiaru, etapu projektu po jego realizację.

1. Badanie potrzeb Głównym celem jest to aby w pełni zrealizować potrzeby i oczekiwania klienta. Dlatego
należy rozpocząć pracę od spotkania i szczegółowych konsultacji. Pozwoli to poznać preferencje klienta (kolory,
materiały, jakimi lubi się otaczać oraz jaki styl jest najbliższy jego sercu. Na tej podstawie można stworzyć
projekt tak, aby spełniał oczekiwania i jak najlepiej służył użytkownikom. 
2. Pomiar Następnym krokiem jest pomiar i inwentaryzacja. Spotykamy się w miejscu, które ma zostać
zaprojektowane. Wykonujemy pomiary, omawiamy szczegóły. Na tej podstawie będziemy mogli stworzyć
koncepcję projektu, model 3D z którym będziemy pracować wspólnie z klientem. 

AS Format

Anna Skłucka

3. Koncepcja projektu Na tym etapie przedstawimy klientom, układ funkcjonalny i estetykę wnętrza. To będzie baza do dalszej pracy, to także
idealny moment do wprowadzania zmian. Na tym etapie możemy zweryfikować potrzeby, funkcjonalność i estetykę wnętrza. 
4. Projekt właściwy Podczas tego etapu pracujemy nad detalami, dopracowujemy szczegóły. Znając już preferencje klienta i wybory ustalamy
ostateczną wersję projektu. Aby na koniec zaoferować klientowi konkretne możliwe do stworzenia wnętrze. 
5. Przekazanie planów/projektu Klient otrzyma końcowe widoki mebli/wnętrz w 3D. Na tej podstawie, może zacząć prace ekipa remontowa.
Dostarczone zostaną również listy wyposażenia oraz zestawienie mebli, lamp, armatury, listę okładzin ściennych, użytych farb i wiele, wiele innych
elementów wykorzystanych w projekcie.
 6. Realizacja lub/i koordynacja projektu 

Znam lokalny i warszawski rynek usług. Projektowałam już wnętrza dla rodziny i znajomych i podpowia-dałam lub koordynowałam ich remonty. 
Mam kontakty z firmami zajmującymi się remontami, usługami stolarskimi i innymi architektami wnętrz. Doskonale wiem, jak wiele pracy i zaanga-
żowania to wymaga i jestem gotowa podjąć to wyzwanie. 



Mój projekt skierowany jest do kobiet i dzieci w różnym wieku, mieszkających w Krakowie. Moi klienci chcą być
aktywni fizycznie, zależy im na bliskości miejsca do którego będą uczęszczać, chcą uczestniczyć w zajęciach
sportowych w czasie wolnym. Poszukują usług w Internecie, korzystając z Social Mediów, porównując ceny 
i odległość od miejsca zamieszkania. Oferuję, zajęcia sportowe dla kobiet i dzieci do 4 lat.

Zajęcia dla kobiet: Pilates, Trening mięśni dna miednicy, Stretching, Zdrowy Kręgosłup, Treningi interwałowe 
i obwodowe, Treningi personalne. W czasie zajęć dla mam, będzie możliwość pozostawienia dziecka pod opieką
Animatora, który w osobnej salce organizuje dzieciom czas zabaw i gier.

Zajęcia dla mam z dziećmi: trening dla mam z dziećmi od 6 m.ż. do 18 m.ż., trening ogólnorozwojowy z
elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 2-4 lat, zabawy gimnastyczne dla dzieci od 1,5 roku do 3 lat,
gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku 2-4 lat

Trenuj z Mamą

Milena Suska

Oferta moich zajęć odpowiada na potrzebę ruchu dla kobiet, które po urodzeniu dziecka, borykają się z problemem nadmiarowych kilogramów,
brakiem wolnego czasu, straciły pewność siebie i wpadły w kompleksy, cierpią na dolegliwości pociążowe takie jak bóle kręgosłupa, nieprawidłowa
postawa czy nietrzymanie moczu. Z kolei aktywność fizyczna u dzieci jest kluczowym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój oraz zapobiega
wielu schorzeniom w wieku dorosłym. Ponadto kobiety nie mające opieki do dziecka będą mogły razem z maluchem ćwiczyć, dzięki czemu zostanie
zaspokojona potrzeba więzi, bliskości i dobrej zabawy. Dam przestrzeń kobietom do wspólnych spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń,
motywacji i wsparcia ze strony innych kobiet będących w podobnym położeniu. Miejsce to będzie kameralne, gdzie stworzymy przyjazną i rodzinną
atmosferę. Kanały, którymi będę chciała pozyskać klientów to Social Media (Facebook, Instagram) oraz okolicznie żłobki, przedszkola i szkoły, gdzie
osobiście przekaże swoją ofertę. Klienci zapłacą są nieocenioną wartość jaką jest poprawa zdrowia i samopoczucia, poprzez aktywność fizyczną,
kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych u dzieci, co jest kluczowe w ich rozwoju. 



Rozwój osobisty,  
Budowanie dobrostanu,  
Określanie własnych pragnień, zasobów, potrzeb, celów życiowych, 
Odnajdywanie równowagi życiowej, 
Komunikacja i asertywność, 
Emocje i umiejętność radzenia sobie z nimi, 
Pokonywanie prokrastynacji, 
Poszukiwanie motywacji do zmian/działań/pracy, 
Relacje.  

DobrostacJA – warsztaty, szkolenia, treningi.  W skład nazwy wchodzą 3 słowa: dobrostan, stacja, JA.  
  
W ramach działalności, jako trenerka, ale też doświadczona managerka, pomagam, wspieram 
i towarzyszę w pozytywnych zmianach, które prowadzą do budowania dobrostanu. Bazuję na
psychologii pozytywnej, która zajmuje się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia a także
męstwem oraz cnotami ludzkimi.  
  
Pracuję z klientami indywidualnie a także organizuję warsztaty i szkolenia dla grup. Główne tematy
działań DobrostacJA to:  

  
Zapraszam na: www.dobrostacja.pl A także na mój funpage na FB:  
https://www.facebook.com/dobrostacja  

DobrostacJA ABC Rozwoju

Agnieszka Swat-Cora

...



Pragnę prowadzić profesjonalną szkołę dog handlingu, przyszłościowo połączoną z centrum
szkoleniowym. To będzie wyjątkowe miejsce, w którym skupię się na szerzeniu wyłącznie
potwierdzonych naukowo metodologii treningowych, edukowaniu opiekunów w zakresie
zachowań psów, szczególnej dbałości o ich dobrostan fizyczny i psychiczny w trakcie ich
codziennego życia oraz wystaw psów rasowych.

Planuję także świadczyć usługi handlingowe w kraju i za granicą wobec psów, których
właściciele nie mogą tego robić sami, organizować wydarzenia kynologiczne ze specjalistami
różnych dziedzin, a także prowadzić kursy online, które pomogą mi dotrzeć do większej grupy
odbiorców.

Well Handled

Nina Szarska



Wraz z moją wspólniczką prowadzę butik badawczy HERSTORIES.

Kim jesteśmy i co daje praca z HERSTORIES?
Wiemy jak robić dobre badania społeczne i marketingowe. Jesteśmy ekspertkami z wieloletnim
doświadczeniem pracy w agencjach badawczych i po stronie biznesu. Jesteśmy zaangażowane i
wierzymy, że cele biznesowe nie stoją w sprzeczności z celami społecznymi - a wręcz
przeciwnie, wspierają je.

Konsument, klient, marka, komunikacja - wszystko się dzieje między ludźmi. Naszą pracą jest
tłumaczenie Klientom perspektywy innych. Jednocześnie - nasze rekomendacje rozwijają
biznes. Mamy przekonanie, że jesteśmy w historycznym momencie przemian w społeczeństwie
polskim i w społeczeństwach europejskich. Przyglądamy się im uważnie.

HERSTORIES

Ewa Świątkowska

Naszym konikiem są tematy kobiece i badanie perspektywy kobiet. Przygotowujemy komunikację, serwisy i produkty dla
kobiet. Rozpoczynając współpracę z markami zasilamy Klientów wiedzą ekspercką. O kobietach wiemy więcej niż inni: od
2016 roku trackujemy przemiany w postawach i zachowaniach kobiet i rodzin. Doskonale rozumiemy przemiany, jakim 
ulega ta grupa w ostatnich latach i trzymamy rękę na pulsie.



Chciałabym sprzedawać internetowo produkty BIO i Eko z podkarpacia – sery, wędliny, oleje,
mąki i inne. Omówiłam możliwości współpracy z miejscowymi tartakiem i stolarzem oraz
potwierdziłam możliwości pozyskiwania starego drewna do produkcji mebli z duszą. Prototypy
powstaną w przeciągu miesiąca. 

Sprzedając w sieci chciałabym promować mało znany region podkarpacki, a co za tym idzie jeśli
uda mi się rozwinąć firmę zatrudnić miejscowe osoby do pomocy oraz poszerzyć portfolio
firmy. Docelowo chciałabym wprowadzić na rynek sery dla vegan pod własną marką. 

Farma podkarpacka

Ewa Tarczoń

Mam pomysł na specyficzne i specjalne opisanie każdego mebla, a właściwie bardziej historii drewna, z którego został
stworzony. Stąd nazwa meble z duszą. Może z podkarpacką duszą.
Oprócz tego chciałabym wprowadzić sery dla vegan. Sprawdzam przepisy. Bazę już opracowałam, muszę znaleźć
dostawcę tańszego napoju sojowego.
Muszę dopracować dostawy kurierskie i do paczkomatów. Dotychczas dowoziłam próbne dostawy i wiem, że nie jest to
możliwe w dłuższej perspektywie.  

NA POTEM:



Mój projekt biznesowy dotyczy stworzenia marki fizjoterapeutycznej, która będzie skierowana
do Rodziców Młodych Sportowców, czyli rodziców dzieci od 7 do 18 roku życia, które trenują
daną dyscyplinę sportową. Za sprawą tej marki, chcę ich edukować odnośnie tego, jak podejść
do leczenia kontuzji i wady postawy u ich dzieci, a także jak można im zapobiegać w przyszłości.
W jej obrębie chcę założyć sklep internetowy, w którym będę sprzedawać własne produkty
elektroniczne oraz dystrybuować akcesoria do ćwiczeń fizjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży. 

Produktami elektronicznymi będą videobooki, które będą dotyczyły zestawów ćwiczeń. Chcę,
aby sprzedawane przeze mnie akcesoria do ćwiczeń wyróżniały się od tego co obecnie oferuje
konkurencja (jestem w trakcie poszukiwania takich produktów). 

Młody Sportowiec

Edyta Tomasiak

W przyszłości z dochodu uzyskanego ze sklepu internetowego chcę otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny dla młodych
sportowców. Moim partnerem do realizacji tego projektu jest mój mąż − Jacek Tomasiak, który będzie wspierał mnie 
w zakresie administracyjnym oraz w obszarach IT.



 Mój projekt biznesowy to produkcja opakowań kartonowych, które bedą wykorzystywane do
zabezpieczania produktów w transporcie w różnych gałęziach przemysłu. 

Produkcja ma opierać się na profesjonalnej technologii i dobrym surowcu, dzięki którym 
 kartony będą wysokiej jakości. Konsumenci przywiązują  w dzisiejszych czasach większą wagę
do tego, w co jest pakowany ich produkt, w jaki sposób oraz czy ma on przyjazny wpływ na
środowisko.
 

Produkcja opakowań
kartonowych

Żaneta Walczak



Mój pomysł na biznes to stworzenie rozpoznawalnej marki odzieżowej dla dzieci w Polsce 
i za granicą. Ubrania dla dzieci w wieku 2-6 lat wykonane z najwyższej jakości materiałów,
których zamierzam szukać w całej Europie. Ubrania są projektowane i szyte w Polsce,
sprzedaję je w sklepie internetowym www.mustard-kid.com.

Chciałabym tworzyć ubranka wygodne i przyjazne dzieciom, które nie będą im przeszkadzały
w eksplorowaniu świata.

Poza tym, chciałabym sama zdobywać, a potem szerzyć wiedzę na temat zrównoważonej
mody, pokazywać proces produkcji i miejsca w Europie, gdzie idea zrównoważonej mody już
funkcjonuje.

 

Mustard Kid

Kamila Zając

http://www.mustard-kid.com/


Ideą działalności GardenMe jest popularyzowanie ogrodów przydomowych jako miejsca
odpoczynku, poprzez maksymalne ułatwienie zakładania ogrodu i jego pielęgnacji. Będziemy
dostarczać rozwiązania proste do wdrożenia nawet dla początkujących, podpowiadać pomysły
na zagospodarowanie ogrodu i jego pielęgnację w zgodzie z nurtem ekologicznym oraz
dostarczać produkty, które sprawią, że przebywanie w ogrodzie będzie przyjemnością. 

Z GardenMe stworzenie i utrzymanie zielonej przestrzeni wokół domu będzie łatwe. 
A wszystko po to, aby piękny ogród mógł mieć każdy.  

GardenMe

Ewa Zawada



Psiejskoczarodziejsko to koncepcja marki, która powstała z miłości do mojego syna Stasia (5
lat), z sympatii do psa Fuksa (którego rok temu zaadoptowaliśmy ze schroniska) oraz z mojej
pasji do krawiectwa. Szycie było dotąd relaksującym hobby, jestem w trakcie szkolenia krawie-
ckiego. Chciałabym stworzyć markę i szyć ubrania dla dzieci oraz akcesoria dla zwierząt, które
będą ze sobą „zmaczowane” (uszyte z materiałów o podobnych wzorach). 

Staś z powodu autyzmu atypowego ma orzeczenie o niepełnosprawności. Fuks jest
doskonałym wsparciem w jego terapii. Z ich relacji, którą obserwuję każdego dnia, zrodził się
dodatkowy pomysł, aby szyć produkty, które mogą wspierać rozwój dzieci (maty sensoryczne),
jak również takie, które będą pomagać w terapii z udziałem psa (akcesoria do dogoterapii,
zabawki sensoryczne dla psów). Produkty te dedykowane będą klientom którzy kochają dzieci 
i zwierzęta, u których świat psiejsko-dziecięcy, psiejsko-czarodziejski się przenika. 

Psiejskoczarodziejsko

Katarzyna Zielonka 



Novy Nurt to żywa marka, probiotycznych, naturalnych napojów bezalkoholowych 
i niskoalkoholowych. Dla Ciebie tworzymy produkty inteligentne, wielozadaniowe, zdrowe
zamienniki słodkich napoi, koktajli i wyrobów alkoholowych. 

To produkty bogate w witaminy i mikroelementy, wzbogacone o siarkę organiczną i kolagen, 
o wysokiej biodostępności, dostosowane tak, aby nasz organizm rozumiał je i przyswajał na
wysokim poziomie, a dzięki żywej probiocie regulował oś jelita-mózg. Zapraszamy do naszego
świata szampańskich piw z płatkami róż, wodą różaną i białą czekoladą, bąbelkowych cytru-
sowatych kombuch, wód probiotycznych, octów i zakwasów stworzonych z myślą o Kobietach. 

Founderka to nagradzana złota medalistka w swojej dziedzinie, a koncept #novynurt 
w konkursie innowacyjności Polski Wschodniej zajął 2-gie miejsce. Obecnie marka pracuje 
nad wprowadzeniem produktów na rynek. 

Novy Nurt

Olga Zubrzycka


