Ocena potencjału rynkowego
innowacyjnych rozwiązań
11.09.2019 Bielsko Biała
Paweł Przybyszewski

powered by

Paweł Przybyszewski
Jestem brokerem technologii i popularyzatorem
polskiej nauki. W Business Technology Progress jako
ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w
kompleksowej analizie technologii, oceniam projekty
innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału
komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej,
pośredniczę w pozyskiwaniu technologii
współpracuję bezpośrednio z wynalazcami i
inwestorami. Jestem aktywny w polskim i
międzynarodowym środowisku R&D. Mam
doświadczenie jako mentor i doradca z zakresu
transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw
własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych
produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

UNIKALNOŚĆ TECHNOLOGII

unikalność technologii
10 pkt: rodzina/ grupa patentów międzynarodowych, które obejmują kilka
aspektów danej technologii
8 pkt: jeden patent międzynarodowy, który obejmuje podstawy
technologii lub bardzo istotny pakiet oprogramowania, którego
skopiowanie zajęłoby kilka lat
6 pkt: silne zgłoszenie patentowe lub znaczący pakiet oprogramowania
4 pkt: mniejsze pakiety oprogramowania lub obszerne know-how
2 pkt: interesujące wyniki badań, które mogą potencjalne podlegać
ochronie
0 pkt: zwykły pomysł bez dowodów na unikalność lub możliwość ochrony

GOTOWOŚĆ TECHNOLOGII DO URUCHOMIENIA
PRODUKCJI

gotowość technologii do
uruchomienia produkcji
10 pkt: technologia jest udowodniona i wolna od wad, a proces wytwarzania został już
zainicjowany przez produkcję znacznych ilości (lub jest to łatwe, np. w przypadku
powielania oprogramowania)
8 pkt: technologia przeszła z sukcesem testy (np. testy prawdziwych odbiorców w
terenie) i jest względnie wolna od wad, ponadto zademonstrowano proces wytwarzania
na małą skalę
6 pkt: technologia działa dobrze w warunkach laboratoryjnych, ale nie była jeszcze
testowana przez odbiorców; produkcja wydaje się być względnie możliwa w teorii
4 pkt: technologia może być stworzona do działania (czasami) w warunkach
laboratoryjnych. Nic nie zostało zrobione, aby sprawdzić wytwarzanie na dużą skalę
2 pkt: podobne technologie były tworzone w tym laboratorium i nie ma teoretycznych
podstaw do tego, aby kolejna nie zadziałała
0 pkt: technologia powinna działać w teorii, ale dotychczas nie była ona wypróbowana

WARTOŚĆ RYNKU

wartość rynku
10 pkt: światowy rynek dla tego produktu i jego bezpośrednich konkurentów
może wynosić ponad £1 mld rocznie
8 pkt: światowy rynek będzie prawdopodobnie wynosił ponad £100 mln
rocznie
6 pkt: światowy rynek będzie prawdopodobnie wynosił ponad £30 mln
rocznie
4 pkt: światowy rynek będzie prawdopodobnie wynosił ponad £10 mln
rocznie
2 pkt: światowy rynek będzie prawdopodobnie wynosił ponad £3 mln
rocznie
0 pkt: światowy rynek będzie prawdopodobnie mniejszy £3 mln rocznie

SPODZIEWANA MARŻA

spodziewana marża
10 pkt: marża zysku brutto na sprzedaży wyniesie prawdopodobnie ponad 70%
(tantiema >7%)
8 pkt: marża zysku brutto na sprzedaży wyniesie prawdopodobnie ponad 50%
(tantiema >5%)
6 pkt: marża zysku brutto na sprzedaży wyniesie prawdopodobnie ponad 30%
(tantiema >3%)
4 pkt: marża zysku brutto na sprzedaży wyniesie prawdopodobnie ponad 20%
(tantiema >2%)
2 pkt: marża zysku brutto na sprzedaży wyniesie prawdopodobnie ponad 15%
(tantiem a>1½%)
0 pkt: marża zysku brutto na sprzedaży wyniesie prawdopodobnie poniżej 5%
(tantiema <1½%)

SIŁA KONKURENCJI NA RYNKU

siła konkurencji na rynku
10 pkt: jest to całkiem nowy rynek i nie istnieje aktualnie konkurencja
8 pkt: rynek jest względnie nowy, a konkurencję stanowią bardzo małe firmy, z
których żadna nie ma przewagi technologicznej lub marketingowej
6 pkt: rynek jest relatywnie nowy, a konkurenci są ciągle mali, choć niektórzy mogą
mieć małą przewagę w pewnych obszarach lub mają dostęp do finansowania z
prywatnych funduszy
4 pkt: rynek stabilizuje się, a konkurencja urosła do średniego poziomu (5 milionów
funtów roczna sprzedaż), ponadto uzyskali oni pozycję liderów rynku
2 pkt: rynek jest dobrze ustabilizowany, a konkurencję stanowią silne podmioty
posiadające zdolność szybkiej adaptacji lub kopiowania nowych technologii
0 pkt: rynek jest dojrzały i jest zdominowany przez kilka międzynarodowych firm ze
znaczącymi zdolnościami badawczymi oraz z silnym, rozwiniętym marketingiem i
finansowaniem

KONKURENCYJNA PRZEWAGA PRODUKTU LUB
USŁUGI

konkurencyjna przewaga
produktu lub usługi
10 pkt: produkt/ usługa jest kilka razy lepszy niż konkurencyjny w jednym lub więcej
obszarów kluczowych dla klienta i nie jest gorszy w innych obszarach
8 pkt: produkt lub usługa jest znacznie lepszy niż konkurencja w co najmniej jednym
obszarze kluczowym dla klienta i nie jest gorszy w pozostałych
6 pkt: produktu lub usługa jest nieznacznie lepszy (np. 25% lepszy w przynajmniej
jednym kluczowym obszarze dla klienta) i nie jest gorszy w innych lub znacznie lepszy
w jednym obszarze ale ma pewne wady w innych mniej kluczowych obszarach
4 pkt: produkt lub usługa jest nieznacznie lepszy (np. 25% lepszy) w porównaniu z
konkurencją w co najmniej jednym istotnym dla konsumenta obszarze, ale ma wady
w innych, mniej istotnych obszarach
2 pkt: produkt lub usługa ma przewagę nad konkurencją w jednym lub kilku
obszarach, ale nie wydaję się aby były to obszary kluczowe dla odbiorcy
0 pkt: produkt lub usługa nie ma wyraźnych przewag nad konkurencją

ŁATWOŚĆ WEJŚCIA NA RYNEK

łatwość wejścia na rynek
10 pkt: potencjalni, globalni odbiorcy są już określeni (lub mogą być łatwo
określeni)kanały sprzedaży można tak szybko zainicjować jak, tylko produkt zostanie
ukończony lub istnieją dobrze ugruntowane kanały dystrybucyjne dla produktu/usługi
8 pkt: potencjalni odbiorcy i zainteresowani dystrybutorzy mogą łatwo być określeni na
niektórych obszarach a w przypadku większych nakładów pracy inne obszary można
sprowadzić do tego samego poziomu
6 pkt: potencjalni odbiorcy i dystrybutorzy są opisani ogólnie i nie ma żadnychwidocznych
barier w dostępie do nich chodź stworzenie listy wymagałoby wiele pracy
4 pkt: nadal nie jest jasny profil potencjalnych odbiorców lub profil jest jasny alewystępują
znaczące bariery (np. wymagane zgody organów) aby je osiągnąć
2 pkt: niektórzy, potencjalni odbiorcy mogą być opisani, ale istnieją istotne bariery (np.
wymagane zgody organów) które uniemożliwiają do nich dostęp
0 pkt: niektórzy, potencjalni odbiorcy mogą być opisani ale bariery aby to osiągnąć są
bardzo wysokie

KONSERWATYZM KLIENTÓW

konserwatyzm klientów
10 pkt: grupa odbiorców jest bardzo otwarta na innowacje i eksperymenty, zakup
nowych produktów lub usług tylko po to aby je wypróbować
8 pkt: grupa odbiorców jest dość otwarta na innowacje i jest skłonna do
wypróbowania nowych produktów lub usług, które wydają się mieć pewne zalety
6 pkt: grupa odbiorców jest niespecjalnie otwarta na innowacje ale są skłonni
przyjrzeć się produktom i usługom, które wydają się mieć jasne zalety
4 pkt: grupa odbiorców jest względnie konserwatywna, preferująca ugruntowane
rozwiązania dopóki nowe produkty lub usługi nie odznaczą się większą przewagą
2 pkt: grupa odbiorców jest bardzo konserwatywna z tendencją do podejścia
„wypróbuj i zaufaj” i opierają się nowym rozwiązaniom przez wiele lat mimo wielu
mocnych zalet istniejących produktów i usług
0 pkt: regulacje, prawo, zasady moralne albo religijne prowadzą do odrzucenia
nowych rozwiązań niezależnie od ich zalet

ZAANGAŻOWANY I KOMPLEMENTARNY ZESPÓŁ

zaangażowany i
komplementarny zespół
10 pkt: wynalazcy i inni członkowie zespołu chętnie zrezygnowaliby z aktualnej pracy,
zainwestowali swoje oszczędności życiowe i zastawili swoje domy aby sprawdzić komercyjne
możliwości realizacji projektu
8 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu są skłonni do przejścia na pełny urlop i
zainwestować znaczące sumy (np. 25% swojego rocznego wynagrodzenia)
6 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu są skłonni do przekazania połowy lub więcej
swojego czasu na komercjalizację, w uzgodnionym podziale między pracą a wolnym czasem, i
do inwestowania skromnych sum (ponad £1,000)
4 pkt: wynalazcy lub inni członkowie są wstanie poświęcić małą ilość swojego czasu 20% lub
mniej na komercjalizację, ale nie są skłonni chodźmy zainwestować
2 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołów są skłonni oprócz swoich normalnych zadań
pełnić role konsultantów, odpłatnie jako dodatek do swojej pracy, ale nie są skłonni do
najmniejszych inwestycji
0 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołów uważają, że ich praca jest zakończona i nie są
skłonni przeznaczyć kolejnego czasu na prace przy tym projekcie

DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE ZESPOŁU

doświadczenie biznesowe
zespołu
10 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu mają wcześniejsze zakończone sukcesem
doświadczenia w komercyjnym wykorzystywaniu nowych technologii
8 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu mają wcześniejsze doświadczania nie do końca
udane w komercyjnym wykorzystywaniu nowych technologii i czują, że nauczyli się jak zrobić to
tym razem lepiej
6 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu pracowali w komercyjnych przedsiębiorstwach jako
menedżerowie, chociaż ich rola była stosunkowo ograniczona (np. zarządzanie zespołem
badawczym, a nie ogólnego zarządu)
4 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu pracowali w komercyjnych przedsiębiorstwach, jako
menedżerowie i utrzymują dobry kontakt z różnymi firmami od momentu dołączenia do uczelni
(dot. pracowników naukowych)
2 pkt: wynalazcy lub inni członkowie zespołu nie pracowali w przedsiębiorstwach ale utrzymują
regularny kontakt z kilkoma komercyjnymi przedsiębiorstwami np. poprzez zlecone projekty
badawcze
0 pkt: wynalazcy lub członkowie zespołu nie pracowali dla przedsiębiorstw i ich badania są w
dużym stopniu pokrywane ze środków publicznych

Startupfonika
Jak pozyskać inwestora?
Sprzedaż w startupie, od
pierwszego klienta do
zdobywania nowych rynków.
Jak korporacja wspiera
startupy?
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