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DUE DILIGENCE TECHNOLOGICZNE 
Usługi / Doradztwo technologiczne 

Dlaczego problem jest ważny? 
W organizacjach często osoby decyzyjne stają przed dylematem – jaki faktycznie potencjał generuje 
opracowana/ opracowywana WNiP? Poznanie mocnych oraz słabych stron WNIP jest kluczowe do tego, żeby 
podejmować w stosunku do nich optymalne decyzje. Co więcej w przypadku poznania wszystkich szans i 
zagrożeń jakie wiążą się z potencjalną inwestycją w daną technologię, firmy mają szansę zdobyć przewagę 
konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami w branży. 
 

Cel usługi: 
 poznanie prawdziwego potencjału technologii 

 poznanie czy ktoś już nie zbadał tej lub podobnej technologii 

 poznanie potencjalnej konkurencji i substytutów 

 poznanie ryzyka wiążącego się z wdrożeniem technologii 

 poznanie potencjalnych nisz rynkowych dla technologii 

 ustalenie optymalnego kierunku rozwoju technologii i sposobu komercjalizacji. 
 

Jak możemy pomóc? 
W branży technologicznej, działamy od wielu lat. Zajmowaliśmy się zarówno technologiami innowacyjnymi na 
skalę światową jak i na skalę przedsiębiorstwa, WNIP w początkowych stadiach cyklu życia jak i końcowych, 
dzięki czemu wiemy na czym powinniśmy skupić swoją uwagę podczas oceniania mocnych i słabych stron 
technologii oraz szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem potencjalnych innowacji co znacznie przyspiesza 
cały proces, który w innych warunkach może być bardzo czasochłonny. Nasza usługa polega na ocenie 
technologii będącej w fazie badań lub technologii już skomercjalizowanych w zakresie aktualnych trendów 
rynkowych, potencjału wdrożeniowego (w przypadku technologii jeszcze nieskomercjalizowanych) oraz szans i 
ryzyk związanych z komercjalizacją i rozwojem WNIP. Analizujemy również technologie aktualnie 
wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, żeby uzyskać pełny obraz potencjalnej ścieżki rozwoju. 
 

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 

 instytucji naukowych 

 inwestorów 

 zarządu i osób decyzyjnych w firmie 

 start-upów i spółek spin-off 

 pracowników działów R&D 

 analityków biznesowych 

 innych osób starających się o grant lub dofinansowanie. 
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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/due-diligence-technologiczne 


