


Najważniejsze wydarzenie dla ekosystemu 
Deep Tech w Polsce realizowane we współpracy 
z Hello Tomorrow Global Summit 2023,
edukujące rynek i łączące inwestorów, menedżerów, 
przedsiębiorców z deep techami, projektami B+R 
i międzynarodowymi partnerami.

15-16 listopada 2022 | CIC Warsaw (Varso Place)
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500 uczestników 
Deep Tech Summit
(wydarzenie hybrydowe)
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200 startupów
deep techowych,
projektów B+R i naukowców

40 kluczowych
przedstawicieli ekosystemu
deep tech w Polsce

Deep Tech Rising Stars
- konkurs z nagrodami
(rozwój i skalowanie)

Wydarzenia towarzyszące
naszych Partnerów
np. spotkania networkingowe, konferencje,
VC Speed Dating, spotkania 1:1 etc.

150 aniołów biznesu,
prywatnych inwestorów 
i przedsiębiorców 

10 funduszy VC 
zainteresowanych inwestycjami
w deep tech

Gala Innowatorów 
– nagrody dla deep techów, 
akceleratów i inwestorów

EXECUTIVE SUMMARY



DEEP TECH ACADEMY:

• Investment – case studies inwestowania w spółki deep tech (SI, AB, VC)

• Business – case studies zarządzania spółką i finansowania jej rozwoju

• Tech Development – case studies rozwijania technologii

• Go Global – case studies rozwoju międzynarodowego spółek deep tech

• Inne zagadnienia – program współtworzy Rada Programowa

SPOTKANIA 1:1 & VC SPEED DATING

• Łączenie deep techów z inwestorami prywatnymi, 
menedżerami, przedsiębiorcami, project managerami
oraz wybranymi funduszami VC i korporacjami.



SCENA MIĘDZYNARODOWEGO SUKCESU
dyskusje i przykłady dot. rozwiązań wspierających rozwój spółek deep tech
w Polsce i za granicą z udziałem m.in. Hello Tomorrow, INAM Berlin, 
ICOS Capital, Chicago Archangels oraz Partnerów wydarzenia.

RISING STARS AWARD 2022
konkurs z nagrodami dla deep techów od Hello Tomorrow i Partnerów

HARDWARE R&D COLLABORATION 
budowanie współpracy B+R pomiędzy startupami, spółkami technologicznymi
z New Connect i scaleupami np. Vigo System, Sygnis, Creotech, The Batteries etc.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
m.in. spotkanie klastra Natureef (opakowania i żywność), pitche startupów z dziedziny 
biogospodarki w ramach programu Expand & Explore, spotkanie dla spółek portfelowych Warsaw
Equity Group czy zamknięty networking z gośćmi z zagrnicy.



ORGANIZATOREM WYDARZENIA JEST
FUNDACJA POLSKA INNOWACYJNA

WWW.DEEPTECHSUMMIT.PL 15

Polska Innowacyjna wspiera przedsiębiorstwa, 
buduje współpracę biznesu z nauki oraz kreuje innowacje poprzez 
realizowane projekty.

Od rozpoczęcia działalności w 2014 r. zespół Fundacji zorganizował 

ponad 50 wydarzeń oraz inicjatyw, z których za największe 

swoje sukcesy uznajemy:

• nawiązanie współpracy na linii Hello Tomorrow (Francja) 
– Fundacja PI (Polska) oraz przedstawicielstwo organizacji 

w Polsce od 2021 roku,

• uruchomienie projektu innoSHARE UNIversity, 
który wspierał komercjalizację, tworzenie nowych technologii deep tech

oraz współpracę nauki z biznesem,

• zainicjowanie z PLL LOT projektu „Bez wiz do USA”,  
który bezpośrednio przyczynił się do zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA.



Jesteśmy
Partner Ekosystemu





Tytuł Patrona Medialnego
+ logotyp w przestrzeni z innymi Patronami
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Logotyp na materiałach promocyjnych:
strona WWW oraz post na FB & Linkedin wydarzenia
wraz z innymi Patronami Medialnymi

1 bilety wstępu (MEDIA) na DTS’22
+ udział w otwartej części merytorycznej wydarzenia

OFERUJEMY:

PATRONAT MEDIALNY– PAKIET PODSTAWOWY

ŚWIADCZENIA:

Artykuł/ materiał wideo
zapowiadająca wydarzenie DTS’22

Możliwość przeprowadzenia wywiadów
z wybranymi prelegentami w wydzielonej salce

Nagrania i/lub artykuły
umieszczone w internecie po wydarzeniu

Post podczas wydarzenie
z oznaczeniem Linkedin i FB DTS’22
oraz Fundacji Polska Innowacyjna 



Główny Patronat Medialny
- tytuł oraz logotyp na wydzielonym obszarze
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Logotyp na materiałach promocyjnych:
strona WWW, identyfikatory, post na FB & Linkedin, slajd w prezentacji pomiędzy panelami (hybrydowo)

Artykuł/wywiad VIP na wyłączność
z Arnaud de la Tour (CEO Hello Tomorrow) 

2 bilety wstępu (MEDIA) na DTS’22
+ udział w Gali Innowatorów i finale konkursu Rising Stars

OFERUJEMY: ŚWIADCZENIA:

Informacja na głównej stronie Patrona 
zapowiadająca wydarzenie DTS’22

Wywiad z 5 ekspertami
nt. ekosystemu Deep Tech w Polsce

Cykl relacji live z wydarzenia
w social mediach i portalu Patrona

Możliwość przeprowadzenia wywiadów
z wybranymi prelegentami w wydzielonej salce

Poprowadzenia dyskusji
na Scenie Deep Tech Academy

Min. 5 dwuminutowych nagrań
umieszczonych w sieci po wydarzeniu

Twitt lub post na social mediach
ze zdjęciami i informacją o 3 finalistach konkursu 
Deep Tech Rising Stars 2022

PATRONAT MEDIALNY– PAKIET PREMIUM



Katarzyna Hilczer
Executive Assistant
Fundacja Polska Innowacyjna

T: +48 732 530 570
M: katarzyna.hilczer@polandinnovative.com
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

“Kreujmy epicentrum deep tech w Polsce i wspólnie łączmy ekosystem ze światem!”


