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STRATEGIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII 
Usługi / Doradztwo technologiczne 

Dlaczego problem jest ważny? 
Komercjalizacja WNiP to coraz częstsza sytuacja w różnych organizacjach. Wybranie optymalnej ścieżki 
komercjalizacji wiąże się z przeprowadzeniem dogłębnych analiz o samej technologii, analiz potencjału 
rynkowego, ryzyka, analizy opłacalności wdrożenia czy wyceny WNiP. Analizy te są czasochłonne i wymagają 
specjalistycznej wiedzy, a dzięki nim może opracować optymalną strategię komercjalizacji technologii. Strategia 
komercjalizacji jest często wymagana przez grantodawców przy różnych projektach, a dodatkowym wymogiem 
jest jej przeprowadzenie przez niezależnego, niepowiązanego z organizacją, doradcę. 
 

Cel usługi: 
 poznanie potencjału komercjalizacyjnego technologii 

 poznanie optymalnego sposobu komercjalizacji WNiP 

 poznanie konkurencji i przewag konkurencyjnych WNiP 

 poznanie charakterystyki rynku docelowego WNiP w tym potencjalnego popytu 

 poznawanie rentowności technologii 

 uzyskanie dofinansowania, grantu, środków unijnych. 
 

Jak możemy pomóc? 
Tworzymy optymalne strategie komercjalizacyjne technologii – pomagamy wybrać ścieżkę komercjalizacji, 
szukamy potencjalnych odbiorców, badamy rynek oraz WNIP samą w sobie, m.in. w jakim stopniu jest 
atrakcyjna, jaki jest jej cykl życia, jaki jest jej potencjał komercyjny. 
W przypadku strategii komercjalizacyjnej, do procesu podchodzimy również w sposób kompleksowy, 
obejmujący wiele różnych aspektów wykraczających poza pojęcie strategii komercjalizacji (jak wycenę 
technologii i sposoby ochrony własności intelektualnej). Często naszym klientom rekomendujemy właśnie 
podejście szersze do strategii komercjalizacji, ponieważ zajmuje się ono również procesami, które 
przedsiębiorca czy też instytucja naukowa muszą wykonać w procesie komercjalizacyjnym WNIP. 
 

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 organizacji 

 start-upów i spółek spin-off 

 pracowników działów R&D 

 analityków biznesowych 

 analityków finansowych 

 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/strategia-komercjalizacji-technologii 


