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Jak będzie wyglądała
Twoja branża za 5 lat?
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Innovations Hub - napędzamy innowacje
Zostań naszym Partnerem

Najlepszą metodą przewidywania 
przyszłości jest jej tworzenie…



“Zostałem mentorem w programie MedBiz ponieważ wierzę, iż obowiązkiem każdego dojrzałego i 
doświadczonego managera jest wsparcie w rozwoju młodych kolegów i adeptów biznesu. 
Selekcja uczestników i projektów kwalifikowanych do programu daje duże szanse na bardzo 
dobry zwrot z zaangażowania włożonego we współpracę. Oprócz ogromnej satysfakcji płynącej 
z  uczestniczenia w błyskawicznym dojrzewaniu zespołów, wzrostu kompetencji przydatnych
w tworzeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa, ujawnianiu się talentów do pracy zespołowej, 
współpracy, przywództwa, mentorzy mają niebywałą.

O Programie MedBiz Innovations

“Jako mentorka w programie MedBiz Innovations Program miałam unikalną 
okazję poznać sposób myślenia młodych innowatorów i wspierać ich 
ambitne plany skutecznego połączenia biznesu, technologii
i medycyny. Było to wyjątkowe doświadczenie!” 

~ Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Inwestycyjny 
Invento Capital, Mentor edycji 2020 oraz 
Mentor zwycięskiego zespołu edycji 2021

~ Ligia Kornowska, Dyrektorka 
Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, 
Forbes 25 under 25, Mentorka edycji 2021



To właśnie Ty możesz
napędzać innowacje!
Szukamy Partnerów, którzy nie boją się podejmować wyzwań i chcą wspierać 
ambitne plany młodych. Skorzystaj z możliwości, które daje Program 
Mentoringowy.

Dołączając do grona naszych Partnerów zyskujesz możliwość 
zainspirowania młodych do dalszego rozwoju, a także unikalną okazję do 
promocji w sieci. Oddaj się w nasze ręce i skorzystaj z oferty marketingowej 
dostosowanej do Twoich potrzeb!

Wybierz jeden z pakietów marketingowych z naszej oferty i skutecznie 
promuj swoją działalność wśród młodych w sieci.  Linked-In, Facebook,
Tik-Tok czy Instagram - wykorzystaj w pełni potencjał nowoczesnych narzędzi 
marketingu razem z Fundacją Innovations Hub!

Szczególnie skuteczni jesteśmy w następujących obszarach:
● doradztwo, konsultacje, szkolenia w obrębie marketingu
● prowadzenie kampanii w social mediach
● działania wizerunkowe
● tworzenie reklam nastawionych na potrzeby Partnerów

Zwycięzcy zeszłorocznego 
programu w gronie 20 
najlepszych startupów 
w Europie!



Zaufaj nam, działamy wśród młodych 
i wiemy jak najlepiej do nich dotrzeć

Dzięki Twojemu wsparciu możemy generować jeszcze większe 
zasięgi, które bezpośrednio przekładają się na zakres promocji
i medialny rozgłos programu mentoringowego. Liczby mówią same 
za siebie.
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Social media… wiemy jak w nich zaistnieć!
Docieramy do studentów już od trzech lat. Jesteśmy widoczni
w całej Polsce! 
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Nasz model działania jest oparty
o trzy założenia:
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Wdrożenie

Optymalizacja
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 Partner Partner Strategiczny Partner Główny
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Tytuł Partnera Tytuł Partnera 
Strategicznego

Tytuł Partnera
Głównego

tak tak tak

tak tak tak

- - tak
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Decydując się na wsparcie Fundacji Innovations Hub 
otrzymujesz nie tylko pakiet usług marketingowych 
na najwyższym poziomie, ale także zyskujesz 
niesamowite możliwości:

- wspierania innowacyjnych projektów z branży 
MedTech w drodze do komercjalizacji,

- unikalną możliwość inwestycji w projekt na 
wczesnym etapie pre-seed, 

- zwiększenia świadomości na temat swojej 
działalności, 

- powiększenia sieci kontaktów wśród przyszłych 
liderów innowacji i technologii w Polsce.

Dołącz do nas i podziel się swoją wiedzą 
ekspercką.

ok. 10 tys. unikalnych 
użytkowników

ok. 10 tys. unikalnych 
użytkowników

ok. 10 tys. unikalnych 
użytkowników

Scouting projektów
o krok dalej niż promocja

Czy wiesz, że:
Nasze programy mentoringowe jako jedyne na rynku 
skutecznie kreują startupy młodych?

Pakiet

Udział w programie w 
roli mentora

  Tytuł

Informacja o 
partnerstwie na 

stronie internetowej 
Fundacji

Informacje o 
partnerstwie na 

warsztatach

Pierwszeństwo w 
wyborze zespołu

Możliwość przyznania 
Nagrody Partnera

Zasięgi strony www



Facebook i 
Instagram
jesteśmy tam, gdzie 
cała Polska

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną 
obsługę każdego Partnera. Stworzymy 
dedykowaną strategię komunikacyjną poprzez 
dobór odpowiednich treści. Za naszymi 
działaniami stoi sztab grafików, copywriterów
i social media managerów pracujących nad 
promocją Twojego wizerunku!

Czy wiesz, że:
W Polsce jest 21,5 mln. użytkowników 
Facebooka? Jest to ponad połowa populacji 
Polski!

Pakiet         

Grafiki

Copywriting

Kampania

Infografika

Reklama w formie 
filmiku 

promocyjnego

Harmonogram 
postowania

Raport

Dedykowany 
opiekun

ZASIĘGI

Partner Partner Strategiczny Partner Główny

Zestaw 2 grafik
(poznaj mentora, poznaj 

partnera)

Zestaw 3 grafik
(poznaj mentora, poznaj 
partnera + 1 promowany 

posty wedle uznania)

Zestaw 4 grafiki
(poznaj mentora, poznaj 
partnera + 2 promowane 

posty wedle uznania)

tak, 2 posty tak, 3 posty tak, 5 postów

1 post organicznie + 1 post 
organicznie i płatnie (15 zł 

dziennie/ 14 dni)

2 posty organicznie + 1 post 
organicznie i płatnie (20 zł 

dziennie/ 14 dni)

2 posty organicznie + 2 
posty i film organicznie i 

płatnie (20 zł każdy 
dziennie / 14 dni)

- wybrany temat 
startupowy/edukacyjny, A3

wybrany temat 
startupowy/edukacyjny, A3

- - 30 sekund

tak tak tak

standardowy standardowy rozbudowany

tak tak tak

87 tys. - 172 tys.35,7 tys. - 69,4 tys. 44,5 tys. - 92 tys. 87 tys. - 172 tys.



Partner Partner Strategiczny Partner Główny

5 osób 10 osób 10 osób

 1 artykuł 3 000 znaków 1 artykuł 4 500 znaków

1 artykuł 6 000 znaków
lub

2 artykuły po 3 000 
znaków

2 grafiki 3 grafiki 4 grafiki 

1 post, promocja 
organiczna + płatna

(10$ / 7 dni)

1 post, promocja organiczna 
+ płatna

(10$ / 10 dni)

2 posty, promocja 
organiczna + płatna

(10$ / 10 dni)

- - tak

tak tak tak

standardowy standardowy rozbudowany

Wiemy jak 
wykorzystać potencjał 

LinkedIn

Około 60% użytkowników LinkedIn to osoby
w wieku od 25 do 34 lat. Z kolei osoby w wieku 
18-24 lata stanowią drugą co do wielkości grupę, 
która stanowi 20,4% wszystkich użytkowników. 
Współpracując z Fundacją Innovations Hub 
masz szansę do nich dotrzeć!

Czy wiesz, że:
Uczestnicy Programu Mentoringowego mają 
między 20-28 lat?

10-25 tys. 15-35 tys. 25-80 tys.

Pakiet

Warsztat z prowadzenia 
LinkedIn’a 

Artykuł/y na temat 
Partnera/ związanego z 

Partnerem

Grafiki do artykułu/ów

Kampania

Budowanie marki 
mentora i firmy poprzez 
profil mentora, 5 postów

Harmonogram 
postowania

Raport

ZASIĘGI



Partner Partner Strategiczny Partner Główny

tak tak tak

- testowa testowa

- tak tak

- standardowy standardowy

-

TikTok
rozumiemy, jak dotrzeć 
do młodych

W ramach realizacji kampanii na TikToku 
współpracujemy z Fifteensec Media - wieloletnim, 
doświadczonym graczem w branży - które wspiera 
nas w wykorzystaniu potęgi marketingowej Tik Toka. 
Prowadzimy celowane kampanie, organizujemy 
#challange, współpracujemy z influencerami
i trendsetterami. Łączymy biznes z kreatywnością 
młodych twórców. Docieramy do młodych ludzi. 
Zaufaj nam i wyprzedzaj trendy!

Czy wiesz, że:
W 2021 roku strona główna Tik Toka była odwiedzana 
częściej niż Facebook, YouTube, a nawet Google.
W Polsce korzysta z niego 10 milionów aktywnych 
użytkowników, utrzymując ogromną dynamikę 
wzrostu. 

200 tys. 200 tys.

Pakiet

Konsultacja z 
działem 

marketingu

Kampania 

alternatywnie: 
wywiad

Raport

ZASIĘGI

powered by



Innovations Hub 
Foundation wierzy 
w młodych i w ich 
innowacyjne pomysły

Cele Organizatora: 
Transfer Technologiczny i Inkubacja
Wspieramy innowacyjne rozwiązania mogące zmienić 
oblicze polskiej gospodarki.

Budowanie mostu pomiędzy nauką, 
przemysłem i biznesem
Inicjujemy programy, które pomagają wdrażać
i komercjalizować projekty naukowe.

Wsparcie i edukacja młodych
Wspieramy studentów we wchodzeniu na rynek pracy 
poprzez edukację i zapewnianie narzędzi do wymyślania i 
tworzenia innowacji.

Promocja rozwiązań naukowych
Dzięki współpracy z mediami wspieramy polskich, 
młodych innowatorów poprzez nagłaśnianie ich 
sukcesów.

Organizacja wydarzeń gospodarczych 
Angażujemy się w liczne wydarzenia związane z nowymi 
technologiami. Proaktywnie działamy na rzecz rozwoju 
świadomości w zakresie innowacji, inkubacji pomysłów i 
roli interdyscyplinarności w tworzeniu technologii.



Poszukujemy inspirujących oraz otwartych ludzi biznesu. 
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Chcesz  podzielić się swoją wiedzą ekspercką?



Napędzaj innowacje!

*Istnieje możliwość rezygnacji z pakietu usług i przekazania całej kwoty na realizację programu, jako datek na cele statutowe Fundacji 
Innovations Hub. W ten sposób Twoje pieniądze mają jeszcze większy wpływ na jakość programu mentoringowego!

Pakiet Partner Partner 
Strategiczny

Partner 
Główny

Powracający Cena brutto 3 000 zł 6 000 zł 10 000  zł

Nowi Cena brutto 3 500 zł 7 000 zł 12 000 zł



 

www.innovationshub.pl

medbizinnovationsprogram

innovations-hub

Julia Staszczak
Dyrektorka ds. Kontaktów z 
Partnerami

Tel. +48 883 170 701
E-mail: jstaszczak@innovationshub.pl 
LI: linkedin.com/in/juliastaszczak

Zapraszamy do kontaktu!

Fundacja 
Innovations Hub

Ul. Okrąg 8/10 m. 44
00-407 Warszawa

KRS: 0000912844
NIP: 7011045286

REGON: 389545732 

Chętnie przedstawimy więcej szczegółów 
w trakcie spotkania. Zapraszamy do kontaktu!

Kacper Raciborski
Prezes Fundacji Innovations Hub

Tel. +48 668 574 097
E-mail: kraciborski@innovationshub.pl 
LI: linkedin.com/in/kacper-raciborski

Rafał Kopydłowski
Zastępca Dyrektorki ds. 
Kontaktów z Partnerami

Tel. +48 791 299 949
E-mail: rkopydlowski@innovationshub.pl 
LI: linkedin.com/in/rkopydlowski35

mailto:jstaszczak@innovationshub.pl
mailto:rkopydlowski@innovationshub.pl

