
ZAPROSZENIE

ZOSTAŃ NASZYM AMBASADOREM
Odważ się postawić swój pierwszy krok w świecie innowacji…

Dołącz do zespołu i napędzaj razem z nami startupy!

&



Razem z nami 
wspieraj
tworzenie 
innowacji

Dołącz do Programu Ambasadorskiego!
Zapewnij sobie wstęp na warsztaty, bootcamp oraz galę 
Dla Ambasadora jest to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu komercjalizacji 
technologii oraz zakładania startupu, ale także możliwość poznania inspirujących osób w trakcie 
sesji networkingowych.

Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności
Udział w Programie Ambasadorskim to doskonały wpis na CV, który wyróżni je na tle 
pozostałych. Umiejętność prowadzenia firmy posiada jedynie 1% kandydatów.

Zawalcz o nagrodę specjalną
Dla najbardziej aktywnych ambasadorów przewidziane są wyjątkowe nagrody rzeczowe.

Przeprowadzimy indywidualne warsztaty dla członków 
Twojej organizacji
Eksperci fundacji Innovations Hub poprowadzą zamknięte warsztaty dla członków Twojej 
organizacji na wybrany przez Was temat.

Wypromujemy Was w social media
Niech jeszcze więcej osób dowie się o Was w mediach społecznościowych dzięki zasięgom, 
które posiada Innovations Hub.

Zapewnij korzyści swojej organizacji studenckiej



Wizja współpracy… czyli Program 
Ambasadorski krok po kroku

Kim jest Ambasador?
Ambasador to osoba odpowiedzialna za promocję programów 
mentoringowych wśród studentów swojej uczelni. 

Kiedy odbywa się praca nad Programem Ambasadorskim?
Zadania skupiają się głównie w okresie rejestracji uczestników
(do 26 lutego 2023).

Jak wygląda przebieg Programu Ambasadorskiego?
Wszystkie materiały graficzne oraz promocyjne są zapewnione przez
organizatorów.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że każda uczelnia w Polsce ma swoją
specyfikę, dlatego nie narzucamy kanałów promocji, a strategię działań
ustalamy wspólnie z Ambasadorem w trakcie indywidualnego
spotkania.

⚠ Co daje tytuł Organizacji Ambasadorskiej?
Jeśli Ambasador przystępujący do programu reprezentuje jedną z
organizację studenckich, przysługuje jej wtedy tytuł Organizacji
Ambasadorskiej, który uprawnia ją do korzystania z przewidzianych
benefitów.



Harmonogram 2023

Rejestracja uczestników
Każdy zespół składa się z 3-5 członków.
W przypadku indywidualnych zgłoszeń
pomagamy tworzyć nowe zespoły.

Warsztaty
Cykl zdalnych szkoleń dla uczestników
Programu - solidna dawka wiedzy na temat
tworzenia startupów oraz trendów na rynku
nowych technologii.

BOOTCAMP
Zaprosimy Was do Warszawy na dwa dni
inspirujących szkoleń i networkingu.

Gala Finałowa
Zespoły, które dopracowały swój projekt na
II Etapie Programu, prezentują swoje pomysły
w trakcie uroczystej gali. W jury zasiądą zarówno
inwestorzy, jak i przedstawiciele świata
startupów

25 stycznia 
- 26 lutego

3 czerwca

1-2 kwietnia

27 lutego
- 5 marca



MedBiz Innovations Program to program mentoringowy, który został
stworzony dla studentów, chcących pewnym krokiem wkroczyć w świat
startupów technologicznych i współtworzyć społeczność młodych
innowatorów.

W trakcie Programu studenci łączeni są w interdyscyplinarne zespoły,
a ich zadaniem jest wymyślenie i opracowanie innowacyjnego pomysłu
na produkt, proces lub usługę, które stanowią połączenie nowoczesnych
technologii, medycyny i biznesu.

Celem Programu jest rozwój myślenia innowacyjnego wśród studentów
oraz przekazanie wiedzy w zakresie tworzenia podstawowych
dokumentów inwestycyjnych - teasera, biznesplanu i pitch decka, przy
wsparciu doświadczonych mentorów.

W trzech ostatnich Programach wzięło udział ponad 600 młodych
innowatorów, którzy opracowali prawie 150 projektów.

Po raz 4. organizujemy
ogólnopolski program mentoringowy 
MedBiz Innovations Program

Sabina Żołędowska
Dyrektor ds. Rozwoju w Instytucie 

Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Jacek Murawski
Prezes funduszu VC Invento

Ilona Surożyńska-Godzina
Specjalistka laboratoryjnej 

diagnostyki medycznej ALAB 
laboratoria

Ligia Kornowska
Prezes organizacji Młodzi 
Menedżerowie Medycyny

Marcin Grudniewski
Invest Manager w Axcend 

Health



Green Innovations Challenge jest programem mentoringowym
tworzącym przestrzeń dla młodych przedsiębiorców i ambitnych 
studentów w sektorze zielonych innowacji. 

Celami Green Innovations Challenge są między innymi:
❏ Zapewnienie młodym przedsiębiorcom możliwości

stworzenia biznesplanu i strategii komercjalizacji dla
swoich wyjątkowych pomysłów

❏ Możliwość rozwoju i opracowania strategii komercjalizacji
swojego innowacyjnego projektu pod okiem czołowych
ekspertów z sektora ekologicznych innowacji w Polsce

❏ Zweryfikowanie swojego pomysłu na biznes bez
ponoszenia ryzyka finansowego

Podczas udziału w programie łączymy uczestników w zespoły, 
których zadaniem jest wymyślenie i opracowanie 
innowacyjnego pomysłu na produkt, proces lub usługę, która 
jest połączeniem ekologii, nowoczesnych technologii i biznesu.

Startujemy z pierwszą edycją 
Green Innovations Challenge 2023



Nasze programy mentoringowe
napędzają innowacje… czyli jak zostać 
startuperem w zaledwie 3 miesiące

Airflo - zwycięzcy II edycji MedBiz Innovations Program -
z sukcesem weszli w program inkubacyjnego funduszu
VC i już niedługo ich rozwiązanie będzie dostępne na
rynku!

Z kolei play.air - zwycięzcy ostatniej edycji - po zaledwie
kilku miesiącach działalności pozyskali pierwsze
finansowanie od funduszu Venture Capital.

Zwycięzcy zeszłorocznego 
programu w gronie 
3 najlepszych startupów 
MedTech w Europie!

Mieliśmy ze znajomymi kilka pomysłów na startup już
od kilku lat, ale brakowało nam doświadczenia i spiritus
movens. Dzięki Fundacji zdobyliśmy możliwość
przejścia z marzeń do czynów. Fantastyczny mentor –
Ireneusz Martyniuk, liczne konsultacje, wykłady oraz
materiały zapewnione przez Fundację, zapewniły nam
szczegółową analizę projektu w każdym aspekcie
i dzięki temu już po 3 miesiącach od początku
Programu mamy możliwość rozmów z inwestorami.
Bez Fundacji nadal byśmy jedynie marzyli o byciu
startupem. ~ Piotr Strus, CEO & Co-founder

play.air, Zwycięzca edycji 2022



www.innovationshub.pl

InnovationsHubFoundation

innovations-hubFundacja Innovations Hub

Ul. Okrąg 8/10 m. 44, 00-407 Warszawa

KRS: 0000912844
NIP: 7011045286

REGON: 389545732 

Nie jesteś jeszcze 
zarejestrowany?
➡ Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy

i razem z nami twórz programy mentoringowe
#1 w Polsce!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBqNVSDhqBFrbIinTD66LeO_wJGmhbCGkHiQWkcb5ZEEtz9A/viewform

