
TestLab 

Laboratorium Testowe i Wsparcie  

Komercjalizacji 
 
Pomagamy firmom i organizacjom  

skutecznie wprowadzać na rynek  
innowacyjne produkty i usługi. 

 

 

http://www.younick.pl/


 Przetestuj swoje innowacyjne rozwiązanie i zmniejsz  

ryzyko związane z jego wprowadzeniem na rynek! 

 Pomagamy w podejmowaniu kluczowych decyzji dzięki 

połączeniu badań i analiz eksperymentalnych  

z projektowaniem zorientowanym na użytkownika,  

szybkim prototypowaniem oraz testowaniem technologii. 

 Blisko współpracujemy ze światowej klasy ekspertami w 

zakresie badań, trendów, UX, prototypowania, testów 

oraz doradztwa komercjalizacyjnego (zarówno 

wewnętrznymi, jak również poprzez networking). 

 Nasze laboratorium badawcze jest wysoce elastyczne i  

pozwala na symulacje środowisk BioTech i ICT.  

 

 Place to innovate. 
 

http://www.younick.pl/


Laboratorium Testowe i Wsparcie Komercjalizacji  
Obszary specjalizacji  

 

1. User Research Lab 
 

Przetestuj swój produkt przy udziale prawdziwych użytkowników w 
symulowanym środowisku. 

2. Technology Lab 
 

Przetestuj skalowalność i stabilność swojej technologii w symulowanym 
środowisku. 

3. Product Design Lab 
 

Przekształć dobre pomysły w projekty, które będą 
się sprzedawać i zapewnią użytkownikom 

oczekiwaną wartość. 

4. Rapid Prototyping Lab 
 

Przygotuj fizyczną wersję produktu do skutecznego testowania. 

5. Launch Support Lab 
Skutecznie wprowadź na rynek nowe produkty lub usługi przy 
pomocy wsparcia w zakresie badania rynku, planowania sprzedaży 

i tworzenia strategii rynkowej. 

 

http://www.younick.pl/


User Research Lab 

 
Sprawdź swój produkt przy udziale prawdziwych użytkowników  

w symulowanym środowisku. Zredukuj ryzyko rozwoju produktu 

poznając potrzeby klientów na wczesnym etapie jego 

projektowania.  

Lepiej dopasuj się do rynku dzięki identyfikacji wartości 

oczekiwanej przez potencjalnych klientów.  

 

Dzięki symulowanym środowiskom wyciągamy i analizujemy 

wnioski pozwalające na usprawnienie istniejących rozwiązań i  

tworzenie nowych. Symulujemy zakupy (wirtualna półka) oraz 

środowiska zastosowań (rzeczywistość rozszerzona).  
 

Zawsze pracujemy z rzeczywistymi użytkownikami  

w celu zrozumienia ukrytych potrzeb i niewypowiedzianych 

wymagań. 

http://www.younick.pl/


User Research Lab 

 
W celu przeanalizowania każdego aspektu  

decyzji zakupu i kontekstu zastosowania, nasze laboratorium 

wyposażone jest w urządzenia obserwacyjne (liczne kamery wideo 

oraz sprzęt nagrywający audio) oraz oprogramowanie do analizy 

zachowania. Technologia rzeczywistości rozszerzonej używana jest 

do tworzenia symulowanych środowisk testowych.  

Badania wideoetnograficzne dostarczają szczegółowej wiedzy na 

temat potrzeb użytkowników, które mogą stymulować tworzenie 

nowych pomysłów na produktu. 

 

 

 

 

 
 

 

 Zasoby 
 

 Studio rzeczywistości rozszerzonej 

 Oprogramowanie do analizy zachowania 

 Pakiet Age Explorer 

 Oprogramowanie wirtualnej półki 

 Kamera termowizyjna 

 System śledzenia ruchu gałek ocznych 

 EEG/ECG 

. 

Jak odkryć 
niewypowiedziane 

potrzeby 
użytkownika oraz 

jak stworzyć i 
dostarczyć 

nierozpoznaną 
wcześniej wartość  

http://www.younick.pl/


Usługi User Research Lab 
 
 

Identyfikacja potrzeb i bolączek klienta i użytkownika z wykorzystaniem 

zróżnicowanych źródeł wiedzy i doświadczenia oraz wielu perspektyw  

 Warsztaty 

 Jam sessions 

 Ankiety, badania 

 Odkrywanie i definicja potrzeb i bolączek  

 Analiza trendów w kontekście identyfikowanych potrzeb  

 Video etnography 

Testowanie produktów z użytkownikami (wykorzystanie  

 zróżnicowanych źródeł wiedzy: etnicznej, behawioralnej, 

 psychologicznej, etc.) 

 Symulacja przestrzeni użytkowania  

 Symulacja przestrzeni sprzedażowej  

 UX & usability testing 

 Testy doznań sensorycznych  

 Testowanie modeli przychodowych, modeli monetyzacji 

 Testowanie kanałów sprzedażowych 

. 

http://www.younick.pl/


Technology Lab 
 

 

W branży ICT we współpracy ze sprawdzonymi i 

profesjonalnymi partnerami testujemy i pracujemy nad 

optymalizacją rozwiązań sprzętowych i oprogramowania.  

 

W obszarze żywności, suplementów diety i leków 

specjalizujemy się w innowacyjnych metodach dostarczania 

leków i badania ich zastosowania. Budujemy sieć 

usługodawców, ekspertów i konsultantów w celu sprostania 

wyzwaniom technologicznym zidentyfikowanym w naszym User 

Research Lab. Wybieramy technologie i łączymy je dostarczając 

w ten sposób nowe i wartościowe cechy funkcjonalne i 

substancje czynne.   

     

http://www.younick.pl/


Usługi Technology Lab 
 
 

Biblioteka materiałów i technologii 

 Biblioteka wiedzy o zarejestrowanych technologiach, ich właściwościach i 

właścicielach 

 Biblioteka materiałowa (pod kątem materiałów wykorzystywanych dla urządzeń 

elektronicznych, opakowań) 

Audyt technologiczny 

Analizy IP 

Testowanie technologii 

 Testy wydajności 

 Testy bezpieczeństwa 

 Testy sprawności 

Planowanie technologii 

 Dobór materiałów dla urządzeń i opakowań 

 Dobór API i metody dostarczenia, formy i postaci dla leków, żywności 

funkcjonalnej, kosmetyków i suplementów diety 

 Planowanie środowiska deweloperskiego, cloud’u etc. 

 Planowanie architektury hardwarowej 

 

. Jak dobrać innowacyjne 

technologie, aby stworzyć 
nowy produkt lub nową 

usługę odpowiadającą na 

zidentyfikowane potrzeby i 
bolączki 

http://www.younick.pl/


Product Design Lab 

 
Przekształć swoją wiedzę w innowacyjne rozwiązania za pomocą 

procesu Projektowania Zorientowanego na Użytkownika. Stosuj 

trendy BioTech i ICT do tworzenia przełomowych produktów. 

Nadaj swojemu pomysłowi na produkt atrakcyjny kształt i 

przyciągające wzrok opakowanie. Przygotuj odpowiednią markę i 

tożsamość wizualną. Przetestuj je z udziałem prawdziwych 

użytkowników. 

Skutecznie wprowadzaj swoje innowacyjne rozwiązania na rynek 

dzięki wsparciu odpowiednich dostawców. Dostarczaj optymalnych 

kosztowo rozwiązań produkcyjnych wysokiej jakości. 

Nasz zespół projektowy stosuje procesy myślenia projektowego 

(design thinking), co pozwala zminimalizować ryzyko wypracowania 

nieadekwatnych rozwiązań. 

http://www.younick.pl/


Product Design Lab 
 
Proces Projektowania Zorientowanego na 

Użytkownika stanowi podstawę naszych usług. 

Stosujemy wiedzę na temat zachowania i 

oczekiwań klientów oraz trendów branżowych do 

tworzenia praktycznych i komercyjnie 

skutecznych rozwiązań. Każdy etap tworzenia 

produktu, od koncepcji początkowej do 

wdrożenia produkcji, jest planowany i 

projektowany. Wykorzystujemy naszą szeroką 

wiedzę w branżach BioTech oraz ICT i blisko 

współpracujemy ze światowej sławy ekspertami, 

aby zapewnić naszym klientom przewagę 

konkurencyjną na rynku. 

 

 
 

 

2. Zasoby 
 

 Elastyczna przestrzeń do prowadzenia 

warsztatów ze współkreacji (co-creation) 

 Drukarka i skaner 3D 

 Biblioteka materiałów 

 Studio fotograficzne 

 Oprogramowanie do projektowania 

produktu 

 Oprogramowanie do projektowania usług 

 Network projektowy 

 Network technologiczny 

 

Jak stworzyć 

rozwiązanie 
produktowe lub 

usługowe, aby 

precyzyjnie 
odpowiedzieć na 

potrzeby i bolączki 
użytkowników 

1.  Usługi  

 Projektowanie przemysłowe  

 Projektowanie Interfejsów Użytkownika 

 Pozyskiwanie, wybór i  

wsparcie dostawców  

 Skanowanie 3D  

 Projektowanie i ocena opakowań  

 Projektowanie marki i  

tożsamości wizualnej  

http://www.younick.pl/


Rapid Prototyping Lab 

 
Zminimalizuj ryzyko inwestycyjne dzięki  wirtualnemu 

prototypowaniu oraz symulacji produkcji. Szybko zweryfikuj 

swój pomysł i zbierz informacje zwrotne od użytkowników. 

Wyeliminuj potencjalne pomyłki projektowe na wczesnym 

etapie rozwoju. Przetestuj każdy atrybut swojego prototypu w 

naszym laboratorium. 

Nasz warsztat oraz dobrze wyposażona przestrzeń kreatywna 

powala na przekształcanie koncepcji na papierze w namacalne 

prototypy produktów. 

http://www.younick.pl/


Rapid Prototyping Lab 

     
Nasz warsztat oferuje pełne wsparcie w zakresie tworzenia 

prototypu. Przy współpracy z Laboratorium Badawczym z 

Udziałem Użytkowników, pomysły są materializowane w 

celu lepszego zrozumienia rzeczywistej natury produktów i 

usług. Upewniamy się również, że założenia projektowe są 

utrzymywane w późniejszych fazach rozwoju produktu. 

 
 

1. Usługi  

 Szybkie prototypowanie  

(SLA, Wydruki 3D, modele ręczne) 

 Modelowanie wtryskowe i próżniowe 

 oraz modelowanie kompozytów  

 Wirtualne modelowanie 3D  

 Szybkie testowanie i prototypowanie 

 na papierze  

 Prototypowanie oprogramowania  

 Ręczne tworzenie modeli 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2. Zasoby 
 

 Drukarka i skaner 3D 

 Wycinarka laserowa 

 Arduino 

 Dobrze wyposażona przestrzeń 
kreatywna 

Jak stworzyć 
materialne 

odzwierciedlenie 
wypracowanej 

koncepcji. 



Launch Support Lab 

 
Przekształć swoje wynalazki ze wstępnej koncepcji w produkty 

gotowe do sprzedaży. Przeanalizuj rzeczywiste oddziaływanie 

na rynek  swojego produktu, aby wzmocnić propozycję 

wartości. Przyspiesz decyzje inwestycyjne i płynnie rozpocznij 

wdrażanie. Zwiększ potencjał rynkowy dla swoich wynalazków. 

http://www.younick.pl/


Launch Support Lab 
 

Oferujemy wsparcie komercjalizacji dla innowacyjnych 

projektów na wszystkich etapach rozwoju - od wyników 

badań lub pomysłów do gotowych do sprzedaży 

produktów lub usług. Pomysły na produkty są 

dopracowywane w celu zwiększenia Twoich przychodów 

oraz pozycji na rynku.  

 

 

1. Usługi  

• Modelowanie finansowe i planowanie  

scenariuszy  

• Komunikacja i wsparcie sprzedaży  

• Modelowanie biznesowe  

• Strategia wprowadzania na rynek  

• Identyfikacja nowych  

możliwości produktowych  

• Wykonalność rynkowa i techniczna  

• Strategia pozycjonowania produktu  

• Próby produktowe  

 
 

 

 

 

 

2. Zasoby 
 

 Oprogramowanie statystyczne 

 Oprogramowanie analityczne 

 Sieć ekspertów 

 Bogate bazy danych 

Jak wprowadzić 

innowacyjny 
produkt na 

rynek.  

http://www.younick.pl/


 

W celu uzyskania dodatkowcyh 
informacji, prosimy o kontakt: 

 
Dagmara Nickel  
dagmara.nickel@nickel.com.pl 

http://www.younick.pl/
mailto:dagmara.nickel@nickel.com.pl

