


Usługa przeznaczona dla firm i 

osób prywatnych poszukujących 

kapitału na rozwój oraz dla 

inwestorów poszukujących 

odpowiednich inwestycji w celu 

rozbudowy portfela 

inwestycyjnego.  



Firm MSP i osób prywatnych 
  

* zdobycie kapitału na rozwój 

* osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej 

* zdobycie zaufania inwestorów 

* zaprezentowanie inwestycji jak 
najszerszej liczbie inwestorów 

* analizę konkurencji 

* otrzymanie oceny rynkowej 
inwestycji po jak najniższych 
kosztach i w jak najkrótszym 
czasie 

 

Inwestorów 
  

* dokładne zapoznanie się z 
przedsiębiorstwem i 
zamierzeniem inwestycyjnym 

* dotarcie do inwestycji o niskim 
ryzyku 

* zapewnienie narzędzi do 
komunikacji z 
przedsiębiorstwem 

*wcześniejsze dotarcie do firm 
rozważających wejście na 
rynek kapitałowy 

* precyzyjna ocena inwestycji 

 



Firma przedstawia 
parametry swojego 
projektu, które zostają 
poddane automatycznej 
analizie na podstawie 
kryteriów tworzonych w 
oparciu o preferencje 
inwestorów, analityków  
i sytuację rynkową. 
Następnie projekt jest 
prezentowany w rankingu 
projektów.  
Na ich podstawie inwestor 
ma możliwość 
automatycznego 
wyselekcjonowania 
najbardziej odpowiednich 
inwestycji lub złożenia 
zapytania ofertowego. 
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Branża 

  

Wartość Inwestycji    

 

Poszukiwany Kapitał  

  

Okres Zwrotu 

Poniesionych Nakładów   

  

Cechy Inwestycji 

   

Konkurencyjność 

  

Innowacyjność



Moduł 
parametryzacji 

Wskaźniki 
Rynkowe 

Inwestorzy 

Analitycy 

 Ocena Rynkowa 

Projektu  

 
 



Cały proces zgłaszania, oceny i udostępniania projektów inwestorom prowadzimy 

w otwarty i przejrzysty dla projektodawców sposób.  

Z uwagi na wysoką wartość informacji zapewniamy wysokie standardy 

bezpieczeństwa danych. 

Zasady korzystania z serwisu opierają się na przejrzystości i poufności. 

 

 

Lista  Projektów  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ranking              
Projektów     Inwestor 



Zapytanie ofertowe 

Pytania nt firmy 

Pytania nt projektu 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

Dodatkowe informacje nt Inwestora 

Dodatkowe informacje nt Inwestycji 



Firma zgłaszająca projekt sama 
decyduje czy jest on 
prezentowany w rankingu. Jego 
upublicznienie związane jest 
zakupem konta PRO. Szczegóły 
zgłaszanych projektów są w 
całości udostępniane tylko tym 
inwestorom, którzy zostaną 
zaakceptowani przez 
projektodawcę. Ogólne 
informacje, takie jak: tytuł 
projektu, nazwa firmy, pozycja  
w rankingu są widoczne dla 
wszystkich użytkowników. 
Inwestor ma dostęp do bardziej 
szczegółowych danych po 
zalogowaniu się i dokonaniu opłaty 
(zakup konta PRO). Po złożeniu 
zapytania ofertowego 
projektodawca sam decyduje, czy 
chce przekazać więcej informacji 
potencjalnemu inwestorowi. 

 



* Różne formy współpracy, takie 

jak: barter, zakup usługi/firmy, 

nieruchomości. 

* Osoby zalogowane mogą korzystać 

z forum wymiany poglądów, 

prezentacji on-line, analiz i 

komentarzy eksperckich, a także 

tworzyć specjalistyczne grupy 

tematyczne. 



* Różne możliwości reklamy własnej 

firmy / działalności 

Link Baner  

Logo 
Prezentacja 

Power Point 

Plik 

WORD/PDF 

Film 


