
Problem and solution 

• What is the mission of the company/team? Brief description of the company/team and what it does.

• What problem do customers have in the area that the solution is undertaking?

• What is the uniqueness of the way the solution addresses customer/patient concerns?

Project value (Value Proposition) 

• What does the project offer to clients/patients?

• Define and evaluate the specific benefits customers will receive by choosing the reported product or service?

• What is the potential and size of the market (specify whether it is national/international)?

• Describe how the submitted product/service will address a market need.

• Indicate the main risks involved in bringing the solution to market and how you plan to address them.

Competition 

• Identify existing competition.

• What is the business model of the proposed solution? How will it generate revenue?

• How does it win against the competition?

• Define revenue model, price list, cost structure.

Commercialisation strategy and marketing activities. 

• What is the customer outreach and go-to-market plan?

• Give a rough estimate of when the solution will be ready for market (time to market), determine whether 
a pilot* (proof of concept) implementation is necessary. (explain expected course of action if applicable)

Financial forecasts 

• Describe the level and type of investment that has been raised to date (if any)?

• Is the solution already on sale? Are there any first customers?

• State your plans/expectations for obtaining investment (e.g.: public capital, VC funds, etc.)?

Team 

• Introduce key team members (e.g.: founders, partners, mentors)?

• How does the team have the determination, strength and skills to achieve the commercial success of the
innovation presented?

• What are the business successes of the team (or its members) to date?

Summary 

• Summary closing presentation. Benefits resulting from potential cooperation with the Institute of Mother
and Child and the co-organisers of the Competition. Ideas and plans for its further development.



Nazwa start-upu Firma / Zespół 

• Jaka jest misja firmy/zespołu? Krótko opisz firmę/zespół i to czym się zajmuje.

Problem i rozwiązanie 

• Jaki problem mają klienci w obszarze, który podejmuje innowacja?
• Czy jest obecnie na rynku problem lub potrzeba, które nie są zaadresowane?
• Na czym polega unikalność sposobu w jaki prezentowana innowacja rozwiązuje problemy klientów?

Wartość projektu (Value Proposition) 

• Co projekt oferuje dla (przyszłych) klientów?
• Zdefiniuj i oceń konkretne korzyści jakie klienci otrzymają wybierając prezentowany produkt lub usługę?

Możliwości i ryzyko rynkowe.
• Jaki jest potencjał rynkowy (w tym określ, czy jest on krajowy/ międzynarodowy)?
• Jak oceniana jest wielkość rynku docelowego i jaką jego część zamierza zdobyć nowy produkt/usługa?
• Wyjaśnij jak prezentowany produkt/usługa będzie odpowiadać na potrzeby rynku.
• Wskaż główne ryzyka związane z wprowadzeniem innowacji na rynek i jak planowane jest przeciwdziałanie

im.

Konkurencja 

• Określ istniejącą konkurencję oraz to jak pozycjonuje się innowacja w porównaniu z nią?
• W jaki sposób prezentowane rozwiązanie wygra z konkurencją? Model biznesowy
• Jaki jest model biznesowy prezentowanego rozwiązania? W jaki sposób będzie ono generować przychody?
• Określ model przychodów, cennik, strukturę kosztów oraz kiedy planowane jest pojawienie się przychodów.

Strategia komercjalizacji i działań marketingowych. 

• Jaki jest plan dotarcia do partnerów wczesnowdrożeniowych /pierwszych klientów by wejść na rynek?
• Podaj przybliżoną ocenę momentu, w którym innowacja będzie gotowa do wdrożenia na rynek (time to

market), określ czy konieczne jest próbne wdrożenie na zasadzie pilotażu (proof of concept).

Prognozy finansowe 

• Czy rozwiązanie jest już w sprzedaży? Czy są już pierwsi klienci?
• Czy masz już plany/przewidywania dotyczące pozyskania inwestycji (np.: anioły biznesu, venture capitals,

kapitał publiczny etc.)?
• Podaj informacje dotyczące poziomu i rodzaju inwestycji, które udało się pozyskać do tej pory (jeśli takie

istnieją)?

Zespół 

• Kluczowi członkowie zespołu (np.: założyciele, partnerzy, doradcy)?
• W jaki sposób przekonasz oceniających, że zespół posiada determinację, siłę i umiejętności by osiągnąć

komercyjny sukces prezentowanej innowacji?
• Jakie są dotychczasowe sukcesy biznesowe zespołu (lub jego członków)?

Podsumowanie 

• Podsumowanie zamykające prezentację. Korzyści wynikające z potencjalnej współpracy z Instytutem Matki
i Dziecka oraz Szpitalami współorganizującymi konkurs. Pomysły i plany na jej dalszy rozwój.
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