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AUDYT INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
Usługi / Doradztwo technologiczne 

Dlaczego problem jest ważny? 
W przypadku chęci zakupu nowej technologii przez przedsiębiorstwo, zdarza się, że potencjalny zakup nie jest 
poparty pełną analizą możliwości danego rozwiązania. Taka analiza jest niezbędna do całkowitego zrozumienia 
technologii – zarówno tych istotnie ulepszających produkt lub usługę jak i istotnie ulepszających dany proces w 
firmie lub też wprowadzających nową metodykę marketingową czy organizacyjną. Dzięki całkowitemu poznaniu 
potencjału technologii Przedsiębiorcy łatwiej będzie podjąć decyzję odnośnie jej, bo będzie wiedział jak zakup 
wpłynie na firmę i jej pozycję rynkową. 
 

Cel usługi: 
 poznanie potencjału komercyjnego opracowywanej technologii 

 poznanie wpływu technologii na pozycję rynkową firmy 

 poznanie gotowości przedsiębiorstwa na wdrożenie innowacji 

 opracowanie/ ewaluacja strategii B+R w firmie 

 udoskonalenie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie. 
 

Jak możemy pomóc? 
W pełni rozumiejąc problemy z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa w procesie zakupowym nowej technologii, 
oferujemy swoją pomoc w analizie potencjału technologii i jej wpływu na przedsiębiorstwo. Posiadamy 
wieloletnie doświadczenie w pracy z nowymi technologiami będącymi zarówno produktami, usługami jak i 
procesami wewnętrznymi czy nowymi metodami marketingowymi lub organizacyjnymi, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie, szybko i dokładnie, poznać technologie i jej potencjał. Usługa ułatwi Przedsiębiorcy podjęcie decyzji 
dotyczącej zakupu nowej technologii oraz pomoże zidentyfikować potencjalne problemy w firmie, a co za tym 
idzie potencjał na zakup nowych technologii usprawniających obecnie stosowane produkty/ usług/ procesy/ 
metody marketingowe lub organizacyjne. 
 

Co analizujemy? 
 technologie 

 know-how 

 wynalazki 

 patenty, wzory użytkowe zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia 

 prawa autorskie do oprogramowania 

 prawa do chronionych odmian roślin 

 topografie układów scalonych 

 autorskie prawa majątkowe i pokrewne. 
 

Dla kogo? 
 MŚP 

 dużych przedsiębiorstw 

 inwestorów 

 zarządu i osób decyzyjnych w firmie 

 start-upów i spółek spin-off 

 pracowników działów R&D 

 działów strategicznych 

 dyrektorów technicznych 

 analityków biznesowych. 
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Jak pracujemy? 
Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie 
Spółki. Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych 
informacji o projekcie. Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar 
technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy. 

 

Współpraca: 
 Zapytania prosimy kierować na adres email: kontakt@pgwi.pl 

 Telefon komórkowy: +48 503 177 561 

 Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/audyt-innowacyjnosci-przedsiebiorstwa 


