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Młodzi, przedsiębiorczy i pomysłowi bez granic!
Unikalne dane dla wspinaczy pn. Jaki warun, pochodzące z kamer zbudowanych w oparciu
o własną technologię, produkcja mebli z odnawialnych surowców (odpadów) oraz startup,
który pracuje nad innowacyjnym systemem napędowym do dronów - oto wygrani III edycji
konkursu Kraków Business Starter (KBS), która odbyła się 13 grudnia 2016 roku.
Podczas finałowej gali KBS, która miała miejsce w ramach XXX StartUp Mixera wystąpiło
8 laureatów wyłonionych z aż 95 zgłoszeń. Finaliści przez ostatnie 6 miesięcy rozwijali swoje
projekty pod skrzydłami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Krakowie.
W konkursie do wygrania były 3 nagrody w wysokości 10 000 zł, 5 000 zł i 5 000 zł.
- Co roku jesteśmy zaskakiwani przez uczestników konkursu, coraz to lepszymi pomysłami na
własny biznes. Oprócz nagród finansowych, w tej edycji bardzo mocno postawiliśmy na wiedzę,
którą przekazywali praktycy biznesu podczas szkoleń i warsztatów. Analizując poprzednie
edycje zauważyliśmy, że jest ona kluczowym czynnikiem w rozwoju własnej firmy – mówi
Sebastian Kolisz, Partner Zarządzający AIP.
Zwycięzcą III edycji KBS został StartUp „Jaki warun”, zdobywając 10 000 zł. Jakiwarun.pl
stworzył profesjonalny serwis dla osób wspinających się po skałach. Oferuje on unikalne dane
dot. warunków pogodowych pochodzących z kamer (zbudowanych w oparciu o własną
technologię) zainstalowanych w centralnych punktach rejonów spinaczkowych. W przyszłości
serwis będzie rozbudowany o inne dyscypliny sportowe, które potrzebują profesjonalnych
danych pogodowych np. kitesurfing, skitouring).
Drugie miejsce, zdobyła „LEKKA Furniture”, wygrywając 5 000 zł. Firma zajmuje się sprzedażą
i projektowaniem mebli, do produkcji których wykorzystywane są odnawialne surowce.
Drugim członem działalności jest remontowanie zabytkowych mebli w myśl redesignu.
Nagroda za III miejsce w wysokości 5 000 zł przypadła dla StartUpu „Spacegear”, który zajmuje
stworzeniem innowacyjnych systemów napędowych do dronów, które kilkukrotnie wydłużą
czas pracy urządzeń i pozwolą dostarczyć im więcej mocy.
Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli AIP Kraków w osobach: Sebastian Kolisz Partner Zarządzający AIP, Grzegorz Kolasiński – New Business Manager AIP oraz Mecenasa
działań AIP Kraków w składzie: Jakub Dymek, Diana Bonczar, Katarzyna Pachuta. Głos
decydujący w wyborze zwycięzców miał UBS.
UBS jest instytucją finansową, która m.in. świadczy usługi przedsiębiorstwom odnoszącym
znaczące sukcesy na całym świecie. Mamy nadzieję, że dzięki Krakow Business

Starter powstaną w Krakowie firmy, które odniosą podobny sukces, jak nasi klienci. Ten
program powstał w ramach naszej strategii odpowiedzialności społecznej biznesu, której
jednym z głównych założeń jest działanie na rzecz społeczności lokalnej. W trzech edycjach
Krakow Business Starter przyciągnął ok 300 utalentowanych studentów i absolwentów, którzy
dzięki naszej wspólnej pomocy tworzą miejsca pracy w Krakowie i być może przyczynią się do
prężnego rozwoju miasta – podsumowuje Michał Stępień, Country Head UBS
Projekt realizowany jest przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie
i Mecenasa działań AIP Kraków firmę UBS. Więcej informacji o konkursie możemy uzyskać na
stronie projektu www.krakowbusinessstarter.pl
W Inkubatorze AIP w Krakowie tylko w tym roku zostało otwartych ponad 300 firm. Swoją
przygodę z biznesem w krakowskim AIP zaczynała m.in. światowej sławy marka odzieżowa,
MISBHV.
Krakow Business Starter to program skierowany do młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami na
firmę. Konkurs daje szansę na rozpoczęcie działalności pod okiem specjalistów oraz rozwija kompetencje i
umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach konkursu zostały przewidziane
nagrody finansowe dla 3 pierwszych miejsc w wysokości 10 000 zł. Projekt realizowany jest przez Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie i firmę UBS. Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod adresem
www.krakowbusinessstarter.pl
Inkubatory AIP (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie
pomysłów na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub
spółki. AIP to także jedyny ekosystem w Polsce umożliwiający uzyskanie finansowania na rozwój w najprostszym
modelu inwestycji – 100/15 czyli 100 000 zł za 15% udziałów w startupie. Dzięki tej innowacyjnej na skalę
europejską sieci 50 inkubatorów, od 2004 roku AIP pomogło rozwinąć się ponad 10 000 początkującym
przedsiębiorstwom, a obecnie pod swoimi skrzydłami ma 2112 startupów. Wśród nich znalazły się m.in.:
Qpony.pl, MISBHV, Glov.
Więcej informacji: www.inkubatory.pl Twitter: @inkubatorypl Facebook: inkubatorypl
UBS istnieje od ponad 150 lat, działa w ponad 50 krajach (włączając najważniejsze ośrodki finansowe) i zatrudnia
ok. 62 tysiące pracowników. Główne siedziby UBS znajdują się w Zurychu i Bazylei w Szwajcarii. Firma UBS
świadczy usługi bankowości prywatnej oraz korporacyjnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i
instytucjonalnych na całym świecie. UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. to jeden z pięciu hubów
międzynarodowej korporacji UBS, z siedzibą w w Zabierzowie koło Krakowa i we Wrocławiu. Od 2007 roku pełni
on ważną rolę w realizacji strategii firmy, której celem jest osiągnięcie i utrzymywanie pozycji lidera wśród
instytucji finansowych na świecie. Obecnie polska jednostka zatrudnia około 2000 osób, podzielonych na zespoły
ściśle współpracujące z innymi oddziałami firmy na całym świecie, i prowadzi działalność w obszarach:
Operations, Finance, HR, Legal, Compliance, Risk and Risk Control, IT, Data Services, Process Excellence oraz
Project Management. Poza krakowskim i wrocławskim biurem UBS firma jest obecna w Polsce poprzez
przedstawicielstwo UBS AG oraz biuro bankowości inwestycyjnej w Warszawie

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Grzegorz Kolasiński
grzegorz.kolasinski@aipkrakow.pl
+ 48 504 041 528

