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Pomysł – Wiedza - Kapitał



Inventree to:

• miejsce spotkań ludzi kreatywnych

• szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności  w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

• miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń

• droga do osiągnięcia sukcesu finansowego i satysfakcji zawodowej

To po prostu PORTAL LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH!

Idea jest prosta: osią działania w portalu jest pomysłodawca, który w zamian za np. udziały w biznesie, jest 

gotów zawiązać współpracę z ludźmi, którzy pomogą mu w dopracowaniu projektu i wprowadzeniu go na rynek. 

KaŜdy z uŜytkowników sam decyduje ile czasu i energii poświęci na pracę i wdroŜenie projektu. Sam wie, w czym 

jest najlepszy i co ma do zaoferowania innym.

Inventree dzięki finansowaniu publicznemu jest portalem nie działającym dla zysku.

PomysPomysłł –– Wiedza Wiedza –– KapitaKapitałł



Role uRole uŜŜytkownikaytkownika

UŜytkownicy w portalu zostali podzieleni na cztery grupy:

• Pomysłodawców – to osoby posiadające szeroko pojęty pomysł na biznes, mający doświadczenie 

i wiedzę dotyczącą pomysłu (np. informatyk, inŜynier), gotowe podzielić się perspektywą przyszłych profitów 

z uczestnikami grup biznesowych (specjalistami)

• Specjalistów – to osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z waŜnej biznesowo dziedziny Ŝycia 

(np. prawo, marketing) gotowe pomóc pomysłodawcy w rozwijaniu jego pomysłu w zamian za moŜliwe 

przyszłe profity

• Inwestorów - to osoby indywidualne orz prawne które posiadają zdolność do wyłoŜenie środków 

na rozwój projektów. Informacja o roli inwestorów będzie szczególnie propagowana wśród młodej emigracji 

zarobkowej.

• Naukowców – to pracownicy naukowi pierwszego szczebla (doktorzy, doktoranci) angaŜujący się

w Ŝycie gospodarcze mogący pomóc w skomplikowanych i nowatorskich projektach



Grupa DocelowaGrupa Docelowa

Na podstawie badań rynku Inventree – Portal Ludzi Przedsiębiorczych został skierowany do osób 

1) pod względem behawioralnym charakteryzowanych jako:

• Przedsiębiorczy, kreatywni, planujący lub posiadający własne firmy

• Otwarci, gotowi podejmować ryzyko, 

• Powiększający swoje sieci znajomości

2) pod względem społeczno – ekonomicznym charakteryzowanych jako:

• Studentów, absolwentów, doktorantów uczelni wyŜszych  

• W wieku 24 – 30 lat

• Mieszkające w duŜych miastach, ośrodkach  akademickich

• Emigranci zarobkowi do krajów UE z ostatnich lat



Marketing i promocjaMarketing i promocja

Po analizie dostępnych metod promocji oraz rynku portali społecznościowych zdecydowano się na:

• Konkursy dotyczące przedsiębiorczości w radiu

• Utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach Inventree (zainteresowanie juŜ wyraziło 15 jednostek w 

tym min: Wrocławski Park Technologiczny, Politechnika Poznańska, AIP Politechniki Gdańskiej, Fundacja Rozwoju 

Nauki i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Poznania itd.)

•Współpraca z organizacjami zagranicznymi ( zainteresowanie wyraziło zrzeszenie inkubatorów przedsiębiorczości 

z Niemiec Verband Deutscher Gründungsinitiativen, Inventree jest partnerem powstającej międzynarodowej sieci 

ODRA-EU)

• Stała obecność na portalach biznesowych ( min. patronat największych portali finansowo ekonomicznych takich 

jak www.money.pl, współpraca z www.e-biznes.pl)

• Stała obecność na forach tematycznych oraz forach uczelni wyŜszych (marketing szeptany)

• Wywiady oraz udziały w programach dotyczących przedsiębiorczości

• Spotkania ze studentami, pracownikami naukowymi, uczelnianymi organizacjami, kołami naukowymi



SukcesySukcesy

Sukcesy portalu na dzień 27.10.2008

Media:

•Zdobycie tytułu Złota Strona Tygodnia Tygodnika Wprost (październik 2008)

Artykuły w ogólnopolskich mediach min: Onet, Gazeta, Interia, e-biznes, bankier.pl

• Artykuły w prasie lokalnej min: Głos Wielkopolski, Echo Miasta

• Audycje radiowe: min PR 3, RMI (tygodniowy konkurs), Radio Afera,

• Wywiady telewizyjne: TV Biznes

• Patronaty medialne: www.money.pl, TV Biznes

Statystyki Portalu:

• 3 005 odwiedzin tygodniowo 

• 15 939 odsłon tygodniowo

• 143 uŜytkowników

• 36 nowatorskich pomysłów



Plany portaluPlany portalu

Plany rozwoju portalu w okresie 2 letnim:

• Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera w segmencie portali przedsiębiorczych i e-biznesowych skierowanych 

do wybranej grupy docelowej,

• Zbudowanie dobrze funkcjonującej sieci współpracy opartej na 16 liderach lokalnych (najsilniejszych 

organizacjach wojewódzkich),

• Stworzenie społeczności ludzi przedsiębiorczych,

• Zdobycie: 5000 aktywnych uŜytkowników, 250 nowatorskich projektów biznesowych, 

• Osiągniecie statystyki portalu na poziomie 2000 odwiedzin dziennie, 15 000 odsłon dziennie

Źródła finansowania portalu w okresie 2 letnim :

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

• Środki ministerialne, samorządowe przeznaczane na rozwój przedsiębiorczości



PAIP PAIP –– twtwóórca portalu rca portalu 

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP - twórca portalu Inventree) jest organizacją

pozarządową, działającą aktywnie od 2005, która powstała z inicjatywy studentów, doktorantów i pracowników 

naukowych wielkopolskich uczelni wyŜszych. Celem PAIP jest promowanie, inicjowanie oraz 

wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizację szkoleń, konferencji, doradztwa 

indywidualnego oraz spotkań promujących innowacyjną przedsiębiorczość akademicką.

Swoją działalność PAIP finansuje dzięki funduszom unijnym, wsparciu jednostek administracji publicznej i 

samorządowej, sponsoringowi, usługom konsultingowym z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz 

usługami z zakresu zarządzania projektami. PAIP realizował cztery projekty finansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współpracuje min. z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Miasta Poznania, Politechniką Poznańską, czy Poznańskim Centrum 

Superkomputerowo – Sieciowym, Microsoftem, Allegro, Almą Software.

Więcej informacji o PAIP na: www.paip.poznan.pl



Katarzyna Gielniowska – Specjalista ds. Marketingu
kgielniowska@paip.poznan.pl

Tel.: 519 734 307
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

ul. RubieŜ 46, 61 – 612 Poznań
Tel./Fax 061 622 69 60
www.paip.poznan.pl

KontaktKontakt


