
get up! Stand up! Start up!

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak zacząć?
Chcesz się dowiedzieć jak zaprezentować swój pomysł?
Przyjdź na ||| spotkanie z cyklu Łódzkie promuje startupy!

Agenda:

17:30 – 18:30 Networking uczestników z Grzegorzem Turniakiem

Grzegorz Turniak - Networker, mentor, coach, założyciel i do 2012 prezes firmy BNI Polska. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers 
Club. W swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska, Managing Director - Neumann 
Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.

18:30 – 18.40 Powitanie gości

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WŁ i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

18:40 – 19:10 Pitching z udziałem trzech start-upów:

- Łukasz Felsztukier - założyciel i pomysłodawca Digital One, Sendbox’a, iTaxi (aplikacja do zamawiania taksówek) oraz Linteri (zaczarowane 
pojęcie beaconów)

- Katarzyna Michalak – Prezes RehaTrainer Sp. z o.o., spółki prowadzącej szkolenia z zakresu rehabilitacji medycznej we współpracy z 
polskimi i międzynarodowymi specjalistami, start-up Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- Bartosz Jarosik - Zastępca Kierownika Laboratorium ds. Organizacyjnych AZTAR Sp. z o.o., prowadzi prace wdrożeniowe nad produktami 
leczniczymi terapii zaawansowanej.

Wystąpienia ocenia komisja w składzie:

Magdalena Jagiełło-Szostak – Prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Jacek Łubiński - Dyrektor inwestycyjny Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

19:10 – 19.30 - Prezentacja: „Jak przygotować idealną prezentację z punkt widzenia inwestora?” - Piotr Sławski – Dyrektor 
Inwestycyjny Funduszu Zernike Meta Venture.

19.30 – 19.45 – Case study – Tomasz Telej, trener, coach, przedsiębiorca. Założyciel Instytutu Biznes Mind

19.45 – 20.05 – Prezentacja: “How to Start - You - Up?” - Mr. Leandro Burnes – Siemens Healthcare, 1111 Ventures GmbH

Leandro Burnes enjoys raising global healthcare standards through innovative and sustainable solutions. He worked in Germany with 
Siemens Healthcare - responsible for the global expansion of medical imaging, IT and minimally invasive therapy solutions. He transitioned 
from Siemens back to MIT in order to support the university in the creation and funding of energy and healthcare related incubators.

In addition, he became a co-founder and member of various MIT startups, successfully taking early stage technology from the “lab to 
market” – assuming sales and corporate development responsibilities in order to ensure that these startups attained the early stage 
funding and strategic contracts needed for self-sustained growth. Leandro has rejoined Siemens Healthcare in Germany, in order to start 
up neurology related solutions and businesses. In addition to his Siemens and MIT related activities, Leandro supports the creation of 
incubators and startups in Germany, Europe, USA and Asia

20.05 – Poczęstunek i networking

ŁÓDZKIE  PROMUJE START-UPY WSPÓLNIE  Z  KRAJOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM S.A .


