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SPIS TREŚCI 

 Wymyśl, sfinansuj, rozwiń 

 8 wyzwań procesu innowacji  

 MediTech: Jak uruchomić platformę terapeutyczną? 

 Life Science: Jak konkurować na rynku kosmetycznym? 

 Internet of Things: Jak sprzedać produkt w Apple Store? 

 R&D: Jak sfinsować rozwój produktu?  

 Venture Capital: Jak przeprowadzić exit?  

 Zespół ekspertów YouNick 

 Planowanie, wdrożenie, nauka - filozofia działania YouNick 

 Zakres usług 

 inkubacja i akceleracja 

 analizy rynkowe i czystość prawna 

 finansowanie  

 projektowanie  

 testowanie  

 komercjalizacja  

 Kontakt  
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KAPITAŁ I NARZĘDZIA DLA ROZWOJU TWOJEGO BIZNESU.  

 

Dzięki YouNick zapewnisz swojemu projektowi finansowanie, 

dopasowane odpowiednio do wyzwań, formy prawnej firmy i perspektyw 

rozwoju jej produktów. 

 

Korzystając ze wsparcia zespołu ekspertów branżowych i zaplecza 

technologicznego rozwiniesz projekt od pomysłu do wprowadzenia na rynek.   

 

 

PROCESY EKSPERCI TECHNOLOGIA 

WYMYŚL 
SFINANSUJ 

ROZWIŃ 

FUNDUSZE 
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8 WYZWAŃ PROCESU ROZWOJU 

Rozwiązania budowane w izolacji,  

w oparciu o własne przekonania, bez  

sprawdzenia sytuacji rynkowej  

nie dostarczają unikalnej propozycji 

wartości.  

FIKSACJA TWÓRCÓW 

Nastawienie na jak najszybsze wdrożenie 

na rynek skutkuje stratami wynikłymi z 

ofertowania nie zweryfikowanych w 

praktyce i niestabilnych rozwiązań. 

POŚPIECH 

Rozwiązania budowane jedynie na liczbach 

i bez zaangażowania odbiorcy nie 

uwzględniają istotnych elementów modelu 

biznesowego. 

FIKSACJA LICZBAMI 

Opóźnienie weryfikacji czystości patentowej 

i brak strategii IP nie pozwala na rozwój 

biznesu i wikła projekt w kosztowne spory 

biznesowe. 

BŁĘDY PATENTOWE 

ZOBACZ JAKICH PUŁAPEK NALEŻY UNIKAĆ W PRACACH NAD NOWYM PRODUKTEM 
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8 WYZWAŃ PROCESU ROZWOJU 
ZOBACZ JAKICH PUŁAPEK NALEŻY UNIKAĆ W PRACACH NAD NOWYM PRODUKTEM 

SKALOWANIE 

Pomimo efektywności w pierwszej wersji,  

brak przemodelowania procesów 

uniemożliwia dalsze skalowanie projektu.  

 

Ograniczone doświadczenie  

w prowadzeniu etapu komercjalizacji  

i zarządzania operacyjnego opóźnia zysk a 

nawet zagraża stabilności projektu. 

 

BRAK KOMPETENCJI 

Ograniczenie do własnych zasobów zawęża 

potencjał monetyzacji projektu 

 

BRAK NARZĘDZI 

Brak świadomości możliwych źródeł 

finansowania dedykowanych dla 

specyficznej działalności ogranicza 

możliwości rozwoju 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 
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JAK URUCHOMIĆ 
PLATFORMĘ 

TERAPEUTYCZNĄ? 
 

WYZWANIE 

Pierwszy krok to inwestycja kapitałowa i powstanie spółki celowej koncertującej się 

na rozwoju pomysłu.  Dzięki  zaangażowaniu ekspertów związanych z rynkiem 

medycznym i service design oraz serii warsztatów z grupami odbiorców 

dopracowano model biznesowy. W dalszych pracach wykorzystano zespół 

developerów i specjalistów od UX z TestLab, projektując dedykowaną dla 

rozwiązania aplikacje mobilną.   

JAK TO ZROBILIŚMY?  

Dziś OPM PHARMA przy wsparciu YouNick to pierwsza w Polsce aplikacja mobilna 

dedykowana pielęgniarkom. Dzięki niej pracownice służby zdrowia mniej czasu 

poświęcają na formalności, a pacjenci mają lepszy dostęp do merytorycznej  

i sprawdzonej wiedzy nt. metod leczenia. Nie bez znaczenia jest też tak, iż dzięki 

OPM PHARMA firmy farmaceutyczne  efektywniej docierają do swoich odbiorców.    

EFEKT 

ROLA YOUNICK 

USER RESEARCH

UX TEST

MVP
DESIGN

THINKING

FINANSOWANIE

Opieka zdrowotna skupiona na pacjencie, zindywidualizowana, wykorzystująca 

potencjał profilaktyki personalizowanej i gwarantująca efektywność terapii dzięki 

platformie terapeutycznej. Pomysł twórców OPM PHARMA odpowiada na potrzeby 

rynku i daje korzyści wszystkim uczestnikom procesu leczniczego – od pacjenta 

przez lekarza po producenta medykamentów.  

Jak jednak efektywnie przejść od pomysłu do działającego rozwiązania ? 



younick.pl 

7 

CUSTOMER 
SERVICES 

3,5 mld euro – na tyle szacuje się wartość polskiego rynku kosmetyków.  

W Polsce działa około 100 dużych i średnich oraz ponad 300 mikro i małych 

producentów kosmetyków. Aby pozostać konkurencyjnym na rodzimym rynku oraz 

mierzyć siły z największymi światowymi markami nie wystarczy jednak obniżyć cenę 

finalnego produktu. Kluczem do sukcesu jest stałe unowocześnianie procesu 

produkcji kosmetyków i wprowadzanie udoskonalonych i nowych produktów.  

Jak śledzić zmiany zachodzące na rynku - zarówno w recepturowaniu,  

jak i w innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących stosowanych składników 

jednocześnie utrzymując stałe tempo zmian produktów dostarczanych na 

rynek?  

WYZWANIE 

JAK TO ZROBILIŚMY ? 
Odpowiedzią jest współpraca z zewnętrznymi laboratoriami. Ich zaangażowanie  

w scouting technologiczny i wsparcie  w działaniach R&D pozwala optymalizować  

proces new product development. Przykładem w tym zakresie jest działalność 

POZLAB dla wielkich koncernów kosmetycznych. Eksperci, członkowie sieci YouNick, 

wspomagają liderów rynkowych w zakresie rozwoju produktów oraz procesów ich 

wytwarzania. W efekcie nowy produkt szybciej trafia na półki  

i do klienta końcowego.  

WSPARCIE  PROCESU R&D  

ANALITYKA BADANIA STABILNOŚCI SKALA PILOTAŻOWA GMP 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE DOKUMENTACJA 

JAK SKUTECZNIEJ 

KONKUROWAĆ 

NA RYNKU 

KOSMETYCZNYM? 
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Apple Store  dociera do klientów z ponad 40 krajów, odnotowując przychody na 

poziomie 16 mld $ rocznie i oferując przy tym relatywnie niewielkie,  pieczołowicie 

wyselekcjonowane i zgodne z filozofią marki portfolio produktów. Z tego powodu 

jednym z największych sukcesów Games Technologies jest wprowadzenie swojego 

produktu - kostki DICE+ do sprzedaży w ramach tej sieci.  

Jak sprostać rygorystycznym wymogom lidera rynku IoT?  

WYZWANIE 

Odpowiedź tylko wydaje się prosta: stworzyć przełomowy produkt.   

DICE+, czyli nowoczesna wersja tradycyjnej kostki do gry, jest nim bez wątpienia. Ale 

sam pomysł na taki produkt to dopiero początek drogi.   

Po pierwsze, ogromnym wyzwaniem było opracowanie poprawnie funkcjonującego z 

obudową czujnika pojemnościowego. Na potrzeby DICE+ powstało specjalne 

tworzywo, które przewodzi energię elektryczną. Drugą sprawą było stworzenie 

dedykowanej płytki PCB. Jak wiadomo, w laptopach, smartfonach czy kartach 

graficznych są one płaskie. W polskie kostce to by się nie sprawdziło. Dlatego 

inżynierowie musieli opracować płytkę PCB w trójwymiarowej formie. 

 

 

JAK TO ZROBILIŚMY? 

KOMPETENCJE 
Realizując projekt zespół wykazał się swoimi kompetencjami w zakresie: 

 DESIGN:  Customer Research, Concept Development & Visualization, Form 

Development, Finishing and Material Strategy, 3D Modeling, 

 ENGINEERING: Product Definition, Prototyping Strategy, Tooling Strategy, 

Design for High and Low Volume, Design Optimalization for Mass Production 

and Assembly, Documentation, Production, Vendor Relationships 

 

 

 

JAK SPRZEDAĆ 

PRODUKT W  

APPLE STORE? 
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CUSTOMER 
SERVICES 

Termin “innowacja” jest obecnie odmieniany przez wszystkie przypadki.  

Ponad połowa (57%) średnich i dużych firm działających w Polsce deklaruje,  

że prowadzi lub zleca prace B+R. Są̨ one zdecydowanie częściej podejmowane w 

przemyśle niż̇ w handlu i usługach. 65% przedsiębiorstw przemysłowych i co drugie 

przedsiębiorstwo handlowe i usługowe deklaruje, że prowadzi projekty B+R lub 

zleca je innym podmiotom. Podstawowym źródłem finansowania prac B+R są̨ środki 

własne - korzysta z nich aż̇ 98% firm.  

Jak minimalizować ryzyko nakładów finansowych na R&D?   

WYZWANIE 

Jeżdżąca walizka, samochodowy bagażnik dachowy z systemem monitoringu, 

personalizowane meble rosnące wraz z dziećmi, system informatyczny dynamicznie 

określający ceny ofert najmu mieszkań – to tylko wybrane z pomysłów na nowe 

produkty i usługi, których rozwój został sfinansowany dzięki zespołowi YouNick. 

Kwota budżetów przewidzianych na wsparcie rozwoju ww projektów  

tylko w 1. kwartale 2016 r przekroczyła 2 MLN złotych. W efekcie firmy mogą 

przeprowadzić szerszy zakres prac rozwojowych, nie tylko opłacając je ze środków 

zewnętrznych, ale przede wszystkim wprowadzając na rynek bardziej dojrzały 

produkt, a tym samym minimalizując ryzyko jego porażki komercyjnej.  

 

 

 

 

JAK TO ZROBILIŚMY ? 

Weryfikacja 
wymogów 

projektowych 

Prace 
merytoryczne 

nad wnioskiem  

Obsługa prac 
projektowych 

Obsługa 
formalności 

wniosku 
Komercjalizacja 

JAK SFINASOWAĆ 
PRACE R&D? 

PROCES 
Proces pozyskiwania środków na prace R&D w YouNick jest kompleksowy  

i dedykowany specyfice projektu. 
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JAK INWESTOR 
MOŻE ZAPEWNIĆ 

WZROST PROJEKTU? 

YouNick od ponad 5 lat inwestuje w innowacyjne projekty w branży 

biotechnologicznej, medycznej, IT oraz chemicznej. Zajmująca się technologiami 

rozpoznawania obrazu oraz analizami wideo spółka Lab4motion Solutions była 

jednym z najlepiej rozwijających się podmiotów w portfelu inwestycyjnym YouNick.  

Jej projekt był jednak na zbyt wczesnej fazie rozwoju, by efektywnie pozyskać 

klientów i zapewnić sobie środki na dalszy wzrost.  

Jak zespół funduszu kapitałowego może wspomóc projekt w rozwoju i 

zapewnić z zwrot  z inwestycji?  

WYZWANIE 

By odpowiedzieć na wszystkie pytania i potrzeby Klientów Lab4motions konieczne 

było zakończenie fazy rozwoju. W tym zakresie projekt otrzymał wsparcie zespołu 

ekspertów new product development z YouNick. Wspólnie zrealizowano działania 

rozwijające model biznesowy, dynamizujące proces komercjalizacji, doskonalące 

sales story i sam produkt. W efekcie Lab4motion Solutions po niespełna 2 latach od 

inwestycji YouNick, zdobywając sukcesywnie klientów, zaczął sam się finansować.  

W sierpniu 2013 r. w zamian za wsparcie finansowe w wysokości 760 tys. zł,  fundusz 

objął w nowo powstałej spółce 20% udziałów. W maju 2015 te udziały zostały 

sprzedane ze stopą wzrostu znacząco wyższą niż dwudziestoprocentowa stopa 

zwrotu założona dla całego portfela inwestycji YouNick. Jednocześnie pozyskane 

pierwsze wdrożenia komercyjne pozwalają Lab4motion Solutions aspirować do 

grona światowych liderów w dziedzinie wielowymiarowej analizy danych opartych na 

sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. 

JAK TO ZROBILIŚMY? 
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FILOZOFIA YOUNICK 
W CENTRUM DZIAŁALNOŚCI YOUNICK STAWIAMY CZŁOWIEKA – ZARÓWNO POMYSŁODAWCĘ, JAK I ODBIORCĘ INNOWACJI.  

TWOJA  

FIRMA 

NAUKA 

PLANOWANIE 

WDROŻENIE 

TESTOWANIE 

ODKRYWANIE 

DOSKONALENIE 

Standardowy sposób postępowania przy tworzeniu biznesu 

opiera się na następującym liniowym podejściu:  

  planowanie,  

  wdrożenie,  

  nauka i odkrywanie 

 

Bardziej efektywny jest proces oparty na nieustannym 

sprawdzaniu, testowaniu i korygowaniu przyjętych założeń. 

 

Dlatego inwestycja kapitałowa to dla nas coś więcej niż tylko 

przekazanie pomysłodawcom pieniędzy i późniejsza kontrola 

wyników finansowych. Jesteśmy dla naszych spółek partnerem, a 

nie jedynie „nadzorcą” całego przedsięwzięcia.  

Oprócz pochodzącego z różnych źródeł kapitału, oferujemy 

wsparcie na każdym etapie i w każdej sferze działalności firmy. 
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ZAKRES USŁUG YOUNICK 
WSPÓŁPRACUJĄC Z YOUNICK MOŻESZ SFINANSOWAĆ I KOMPLEKSOWO ROZWIJAĆ SWÓJ PROJEKT.   

KAŻDY Z ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW MA SWÓJ ODPOWIEDNIK W PORTFOLIO NASZYCH USŁUG.  

FINANSOWANIE 

NOWYCH 

PRODUKTÓW 

INKUBACJA  

I AKCELERACJA 

ANALIZY RYNKOWE  

I CZYSTOŚĆ PRAWNA 

PROJEKTOWANIE TESTOWANIE KOMERCJALIZACJA 
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OPIS USŁUG YOUNICK 
DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z YOUNICK NA RYNEK WPROWADZASZ ZAPROJEKTOWANE ZGODNE Z POTRZEBAMI ODBIORCÓW,  

PRZETESTOWANE I ZWERYFIKOWANE ROZWIĄZANIE.  

 

Analiza potencjału rynków docelowych, 

trendów konumenckich oraz technologii 

wsparta weryfikacją wykonalności 

technicznej i czystości IP. 

 

 

Spytaj o: 

• Analiza czystości patentowej 

• Opinia o innowacyjności  

• Analizy i badania rynkowe  

ANALIZY RYNKOWE  
I CZYSTOŚĆ PRAWNA 

Dobór optymalnego dla poszczególnych 

faz rozwoju projektu sposobu 

finansowania oraz opieka nad 

pomysłami w fazie pre-seed, seed i 

wprowadzenia na rynek 

 

Spytaj o: 

• Finansowanie pre – seed i seed 

• Wsparcie w pozyskaniu środków 

publicznych  

FINANSOWANIE INNOWACJI 

Kompleksowe projektowanie nowego 

produktu lub usługi w oparciu o 

narzędzia warsztatowe, diagnozę 

potrzeb Partnerów i Klienta oraz 

zweryfikowane modele biznesowe.  

 

Spytaj o:  

• Project managment plan 

• Design thinking  

• Scouting technologi 

INKUBACJA I AKCELERACJA 
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OPIS USŁUG YOUNICK 
KAŻDY ETAP PRAC PODSUMOWUJE EFEKT, PRZYSPIESZAJĄCY I ZWIĘKSZAJĄCY 

 BEZPIECZEŃSTWO WDROŻENIE NOWEGO ROZWIĄZANIA.  

 

 

PROJEKTOWANIE TESTOWANIE  KOMERCJALIZACJA 

Przygotowanie projektów 

koncepcyjnych, wizualizacji i prototypów 

funkcjonalnych, pozwalających w efekcie 

testów i analiz opracować rozwiązanie 

przedprodukcyjne gotowe do wdrożenia  

 

Spytaj o:  

• Protypy funkcjonalny  

• Skale pilotażową  

• Poliitykę materiałową i wytyczne dla 

linii produkcyjnej  

Weryfikacja funkcji i cech nowego 

produktu w zakresie interakcji z 

użytkownikiem oraz stabilności, 

bezpieczeństwa i trwałości materiałowej 

wsparta wytworzeniem serii produktów. 

 

Spytaj o:  

• User experience test  

• Badania stabilności  

• Eyetracking,  

Efektywne wprowadzenie innowacji na 

rynek wraz ze wsparciem 

komunikacyjnym i ochroną praw 

własności intelektualnej oraz strategią 

rozwoju dystrybucji.  

 

Spytaj o:  

• plan komercjalizacji 

• Strategię marketngową  

• Exit plan  
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DLA KOGO PRACUJEMY? 
FUNDUSZE I KNOW HOW YOUNICK WSPIERAJĄ ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW 

 BEZ WZGLĘDU NA FAZĘ WDROŻENIA I ŹRÓDŁO POMYSŁU 

NAUKOWCÓW I BADAWCZY 

PRAGNĄCYCH WYJŚĆ Z UCZELNI NA 

RYNEK BIZNESOWY 

PRACOWNIKÓW DUŻYCH FIRM 

CHCĄCYCH ROZWIJAĆ WŁASNE FIRMY 

DZIAŁÓW R&D KORPORACJI 

DOCENIAJĄCYCH ZWINNĄ METODYKĘ 

ROZWOJU PRODUKTU I USŁUG 

WŁAŚCICIELI MŚP 

NIE MAJĄCYCH WŁASNYCH 

ZASOBÓW R&D 
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NAD TWOIM ROZWIĄZANIEM PRACUJĄ DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI BRANŻOWI 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW YOUNICK 

Pharma / Biotech 

Ekspert w zakresie rynku 

pharma i bio, analityk 

biznesowy 

ALEKSANDER KŁÓSEK 

Pharma / Biotech 

Ekspert analizy biznesowej branży 

farmaceutycznej z perspektywą 

zarządczą 

TOMASZ NAROJCZYK 

Doradca w zakresie 

komercjalizacji 

Absolwentem programu 

Top 500 Innovators 

WOJCIECH PRZYGOCKI 

Testowanie / Analiza 

Analityk tredów I zachowań 

konsumenckich,  manager  

procesów NPD 

RAFAŁ ROSZAK 

Testowanie / Analiza 

Ekspert  w zakresie user 

research, analityk biznesowy, 

manager procesów 

analitycznych 

NATALIA UCHMAN 

Fundusze unijne i krajowe 

Doradca w zakresie środków 

pomocowych i dotacji 

unijnych 

MARCIN SKOMRA 

Inwestycje kapitałowe 

Doradca biznesowy, ekspert w 

zakresie montaży finansowych  

i pozyskiwania inwestycji   

ADAM SIWCZYŃSKI 
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UZNANI PRZEDSIĘBIORCY I BRANŻOWI SPECJALIŚCI 

DORADZĄ CI I WESPRĄ 

Współpomysłodawca 

elektronicznej kości do gry 

DICE+, ekspert w zakresie 

rozwiązań programistycznych 

MICHAŁ BĄK 

Pierwszy Polski zdobywca "Oskara 

Designu”, laureat trzeciego miejsca 

w rankingu najbardziej kreatywnych 

w biznesie wg BRIEF. 

MICHAŁ BONIKOWSKI 

Ekspert europejskiego 

rynku farmaceutycznego, 

menedżer procesów R&D 

MASSIMO BRESCIANI 

Ekspert europejskiego rynku 

farmaceutycznego, menedżer 

procesów R&D  

 

ANNA KRAUSE 

Ekspert w dziedzinie 

praktycznego stosowania 

metodyk SIT i TOC . 

BARTOSZ STAWSKI 

Transformacja cyfrowa 

przedsiębiorstw, modeli 

biznesowych, budowa 

innowacyjnych rozwiązań  

i ich komercjalizacja.  

PIOTR PIETRZAK 

Współtwórca DICE+, pierwszy 

Polak, który sprzedaje swój 

produkt w sklepie Apple, ekspert 

w zakresie rozwoju produktów 

technologicznych 

PATRYK STRZELEWICZ 

Założyciel Service Design 

Polska, doświadczony 

moderator procesów 

innowacyjnych 

WOJCIECH ŁAWNICZAK 
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PARTNERZY YOUNICK 
PRZY PROJEKTACH WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI 
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KIM JESTEŚMY 

Jesteśmy miejscem, w którym znajdziesz przemyślane 

finansowanie swojego pomysłu biznesowego oraz realne  

i praktyczne wsparcie w jego budowie. 

 

Rozwinęliśmy dotychczas 21 spółek prowadzących 

nowatorskie biznesy w Polsce i za granicą w branżach 

pharma, bio, ICT.  

 

Wiemy, jakie problemy czyhają we wczesnych fazach 

rozwoju biznesu i potrafimy je sprytnie rozwiązywać. 

 

Dagmara Nickel 

Prezes YouNick 
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NICKEL INKUBATOR 
Wsparcie innowacyjnych pomysłów 
biznesowych 

Dlaczego? 

Zamiarem YouNick było zwiększenie liczby 

innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce, 

w branżach: biotechnologia, IT, budownictwo oraz 

technologie ekologiczne. Zamierzenia te zostały 

osiągnięte poprzez wsparcie procesu tworzenia i 

zawiązywania innowacyjnych przedsiębiorstw, a także 

przygotowania strategii komercjalizacji innowacyjnych 

rozwiązań maksymalizujących szanse samodzielnego 

przetrwania tychże przedsiębiorstw na rynku.  

Źródło finansowania i budżet 

Działanie 3.1 Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, budżet projektu:  9 475 478,00 PLN 

 

 

 

 

 
 

PROJEKTY YOUNICK 
WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY 

Rozwój platformy współpracy w ramach 
Stowarzyszenia BIOREGION 
Wielkopolska 

Dlaczego? 

Zamiarem YouNick było podniesienie innowacyjności 

przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę 

kooperujących ze sobą przedsiębiorstw tworzących 

inicjatywę kooperacyjną w ramach Stowarzyszenia 

BIOREGION Wielkopolska, z instytucjami otoczenia biznesu, 

ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami 

branżowymi, władzami samorządowymi, przedsiębiorcami 

oraz środowiskiem klastrowym. 

 

Źródło finansowania i budżet 

EFRR, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, 

Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji” WRPO, budżet 

projektu: 475 675,00PLN 

 

 

 

 

 

 
 

Budowa Centrum Biotechnologii  

 

Dlaczego? 

Zamiarem YouNick była budowa specjalistycznego 

ośrodka rozwoju usług (Centrum Biotechnologii) dla 

przedsiębiorców z biosektora wyposażonego w 

specjalistyczny sprzęt laboratoryjny oraz zapewniająca 

jego najemcom dostęp do różnego rodzaju usług. 

Najemcy korzystają z pomieszczeń laboratoryjnych  

uwzględniających wymogi biobezpieczeństwa wraz z 

wyposażeniem laboratoryjnym w ramach pracowni oraz 

powierzchni wspólnych 

  

Źródło finansowania i budżet 

EFRR, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, 

Działanie 1.4 „Wsparcie przedsiębiorstw powiązanych z 

Regionalną Strategią Innowacji ” WRPO, budżet 

projektu: 27 031 857,20 PLN  

 

 

 

 

 
 

DOŚWIADCZENIE DORADCZE,  

W TYM W ZAKRESIE 

KOMERCJALIZACJI B+R: 

  

  
DOŚWIADCZENIE  

INWESTYCYJNE 

YOUNICK: 

DOŚWIADCZENIE INNE 

JAKO IOB: 
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 2013 
Tytuł "Rynkowy Lider Innowacji" 
Jakość, Kreatywność, 
Efektywność przyznany przez 
Dziennik gazeta Prawna. Jest to 
tytuł przyznawany firmom, dla 
których nadrzędną jakość 
swoich produktów, usług, 
wdrożonych standardów 
zarządzania oraz obsługi 
klienta. 

 

 2010 
Tytuł „Ten, który zmienia polski 
przemysł 2009” za stworzenie 
pierwszej komercyjnej 
platformy transferu wiedzy do 
biznesu oraz inicjatywy 
społeczne podejmowane przez 
jego twórców.  

 
 
 

 

 2016 
Certyfikat „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości” wraz ze specjalnym 
wyróżnieniem „Gold Prize”, 
przyznawany przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego firmom cechującym się 
nowoczesnością, innowacyjnością 
i nowatorskim podejściem do 
prowadzenia biznesu.  

 

 2015                              
Nominacja do Eurobuild  Award - 
jednej z najbardziej prestiżowych 
nagród w  branży nieruchomości 
komercyjnych za budynek 
biurowy YouNick 3. 

 

 

 

 

 

 
 

NAGRODY YOUNICK 

 2007 
Solidny Przedsiębiorca 2007, 
tytuł przyznany przez Media 
Project 

 2006 
Wydarzenie gospodarcze roku 
województwa 
wielkopolskiego  - Forbes 
Regional Executive Meeting 
nagroda za "Wydarzenie 
gospodarcze roku województwa 
wielkopolskiego". Organizator: 
miesięcznik "Forbes" 

 
 
 

NIE DLA NICH DZIAŁAMY, ALE MIŁO JE OTRZYMYWAĆ. 
BO TO OZNACZA, ŻE TWORZENIE MIEJSCA PRACY PRZYJAZNEGO BIZNESOWI JEST UZNANĄ WARTOŚCIĄ. 
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Tworzą ją: 

 
 przedsiębiorstwo budowlane PTB Nickel (od 1991r.), 

       firma o 25-letniej tradycji na rynku wykonawstwa budowlanego 

 

 firma deweloperska Nickel Development (od 1998r.)  

       uznany na polskim rynku deweloper  

 

 park technologiczny YouNick (od 2006 r.).,  

       pierwszy niepubliczny park technologiczny w kraju 

 

 

 

GRUPA NICKEL 
NASZA SIŁA TO SYNERGIA 
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Złotniki, Krzemowa 1 www.younick.pl biuro@younick.pl +48 61 65 85 505 


