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WSTĘP
Kiedy przygotowywaliśmy się do prac nad kolejną częścią naszego raportu, 

wiedzieliśmy, że będzie on poświęcony perspektywie startupów. Chcieliśmy 

zrobić swego rodzaju zbliżenie na poszczególne etapy procesu, który już 

wcześniej nazwaliśmy BET&GO, czyli poszczególne fazy relacji startup 

- korporacja, które wyróżniliśmy. 

Czy raport zawiera coś odkrywczego? Trudno 

powiedzieć. Ciekawe wydaje się to, w jaki sposób 

startupy postrzegają zespoły ds. innowacji, które 

funkcjonują w wielu organizacjach, a których 

powodem powołania nierzadko była właśnie chęć 

współpracy firmy ze startupami. Interesujące są 

różnice w podejściu do startupów, jakie widać 

między Polską a innymi krajami.

Ten raport to przede wszystkim zbiór informacji 

o tym jak wyglądają procesy związane z współpracą 

z dużymi organizacjami, z jakimi sytuacjami mierzą 

się startupy, jaka jest warstwa formalna tej relacji, 

a także dobre praktyki i wskazówki pozwalające się 

przygotować do współpracy. Jednym z kluczowych 

elementów sukcesu współpracy startup-korporacja 

jest dobre zrozumienie obu stron, ich oczekiwań 

i realiów działania. 

Na tym polu wszyscy mamy jeszcze sporo do 

zrobienia, jeśli chodzi o przygotowanie startupów 

do współpracy z dużymi partnerami biznesowymi.

Nie chcemy, aby nasz raport był traktowany jako 

swego rodzaju instrukcja postępowania. Bliższe jest 

nam podejście do niego, jako zbioru spostrzeżeń, 

wymiany poglądów, wskazówek, które padły w trakcie 

prowadzonych przez nas rozmów - zarówno ze 

startupami, jak i w gronie naszego zespołu.

W Huge Thing stawiamy na ciągłą naukę i ulepszanie - 

jeśli masz swoje spostrzeżenia, dobre praktyki czy 

z pewnymi kwestiami nie do końca się zgadzasz 

- napisz do nas na hello@hugething.vc. Chętnie 

poznamy twoją perspektywę :)

mailto:hello%40hugething.vc?subject=
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O BADANIACH
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CEL BADANIA

Korporacja - duża, posiadająca 

wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, 

organizacja, która posiada wymierną siłę 

ekonomiczną mierzoną np. wolumenem 

sprzedaży, kapitałem akcyjnym, majątkiem 

trwałym, która nieustannie dąży do jej 

zwiększenia przez dostarczanie na rynek 

różnego rodzaju produktów i usług.

Jak definiujemy korporacje?

Tak jak w pierwszej edycji raportu 

przedstawiliśmy punkt widzenia dużych 

przedsiębiorstw, pracujących nad wdrażaniem 

nowych technologii, to w tej edycji 

omawiamy perspektywę startupów i to z nimi 

prowadziliśmy rozmowy.

Efekt jaki chcieliśmy uzyskać to swego rodzaju 

zbliżenie na poszczególne etapy procesu i jego 

maksymalnie dobre poznanie - od momentu 

nawiązywania relacji, do momentu wdrożenia 

rozwiązań do organizacji przyjmującej. 

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza procesu współpracy pomiędzy 

startupami, a dużymi firmami działającymi na polskim rynku. Nasz zespół 

badawczy koncentrował się na zdefiniowaniu silnych i słabych stron tego procesu, 

wskazaniu największych korzyści, jak również na próbie określenia rekomendacji, 

w jaki sposób tę relację ulepszyć. 
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CHARAKTERYSTYKA 
GRUPY BADANEJ 

Biorące udział w prowadzonych przez nas 

wywiadach firmy dostarczają innowacje produktowe 

- w większości świadczą innowacyjne usługi 

cyfrowe, dostarczane w modelu SaaS (software as 

a service), mniejszość stanowią firmy oferujące tzw. 

Marketplace oraz wytwarzające oprogramowanie.

Dobierając firmy różnicowaliśmy je również pod 

względem złożoności rozwiązania - uwzględniliśmy 

zarówno te, które są łatwe w implementacji jak 

i te, które wymagają złożonej integracji 

z systemami klienta.

W przypadku 60% badanych współpraca z dużymi 

firmami generuje od 70% do 100% przychodów.

Wywiady zostały przeprowadzone z założycielami, współzałożycielami 

oraz kadrą zarządzającą 20 startupów działających na rynku polskim 

i zagranicznym. 

STRUKTURA BADANEJ GRUPY
/WIEK STARTUPÓW

40%

40%

20%

>5 lat 3-5 lat <2 lat
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METODOLOGIA
Badania przeprowadziliśmy za pomocą pomiaru jakościowego –  20 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych, które zostały przeprowadzone w 3 i 4 kwartale 2020 r. 

Założona przez nas metoda została zweryfikowana przez pandemię COVID-19 

i ostatecznie wywiady zostały przeprowadzone w formie telefonicznej lub w formie 

wideokonferencji.

W badaniach jakościowych liczba 

przeprowadzonych wywiadów zawsze zależna 

jest od tematu i zagadnienia. W przypadku studium 

przypadku często wystarczy 5-6 wywiadów. 

Do szerszych badań zagadnień społecznych 

standardem jest kilkadziesiąt wywiadów, tj. od 30 

do nawet 60.

By określić realnie potrzebną ilość wywiadów do 

badania jakościowego, zgodnie z metodologią 

takich badań, stosuje się teorię nasycenia teorii 

ugruntowanej - polega ona na tym, że wywiady 

należy powtarzać z kolejnymi respondentami do 

momentu, w którym kolejne wywiady nie wnoszą 

nowych informacji, a tylko powtarzają zebraną już 

wiedzę. Stan takiego nasycenia udało się osiągnąć 

w przeprowadzonych badaniach.

Zależy nam na tym, aby podzielić się bezpośrednio 

praktycznymi doświadczeniami naszych rozmówców, 

oceną sytuacji, w których znaleźli się w trakcie 

budowania swojego biznesu. Dlatego w raporcie 

umieściliśmy dużą liczbę cytatów z przeprowadzonych 

rozmów.

W naszym zamyśle, stanowią one istotny element 

ostatecznego kształtu raportu. Wprowadzają 

bowiem wiele praktycznych wskazówek dotyczących 

różnorodnych elementów współpracy startupów 

z dużymi partnerami biznesowymi. Cytaty zostały 

zanonimizowane, w raporcie nie ma wskazań oraz 

opisów konkretnych firm i biznesów.
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Dla startupów, które już pracują z korporacjami 

i chcą wiedzieć jak tę współpracę usprawnić.

Dla startupów, które chcą pracować 

z korporacjami.

Dla dużych organizacji, aby lepiej poznały punkt 

widzenia startupów (zarówno tych firm, które już 

z nimi współpracują lub chcą taką współpracę 

rozpocząć).  

Dla organizacji, których celem działania jest wspieranie 

rozwoju startupów, a które podobnie jak my starają 

się same nieustannie uzupełniać swoją wiedzę 

w kontekście współpracy startupów i korporacji.  

Dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani 

dzisiejszą dynamiką współpracy pomiędzy 

startupami, a organizacjami prywatnymi 

i publicznymi w obszarze wdrażania innowacji.

DLA KOGO JEST
TEN RAPORT?
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UKŁAD RAPORTU

Zwracamy uwagę na proces poszukiwań pierwszego 

klienta - opisujemy największe błędy na podstawie 

pierwszych doświadczeń biznesowych naszych 

rozmówców i staramy się zdefiniować rekomendacje 

dla tych, którzy dopiero wchodzą na rynek.

Staramy się pokazać najważniejsze korzyści, które 

wyniosły z niej obie strony, ale też największe bariery, które 

każda z nich musiała przezwyciężyć. Próbujemy określić 

obszary wymagające poprawy oraz potencjalne sposoby 

ich usprawniania. Podejmujemy też temat roli, jaką pełnią 

w dużych firmach zespoły innowacji i jak postrzegają tę 

rolę małe innowacyjne firmy.  

Jakie są kluczowe czynniki kształtujące efektywną 

współpracę startup - korporacja? Nie omijamy też 

analizy aspektu miękkich kompetencji  zespołów 

biznesowych, które są według nas kluczowe w procesie 

efektywnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań czy 

prowadzenia biznesu w dzisiejszym, zmieniającym się 

bezustannie otoczeniu. Aby wdrażać innowacje nie 

wystarczą bowiem dzisiaj tzw. kompetencje twarde - 

techniczne i ekonomiczne. 

Przyszłość, w kierunku której zmierzamy, a w której 

technologie niezmiennie zwiększać będą wpływ na 

funkcjonowanie biznesu, wymaga nabycia nowych 

kompetencji, wychodzących często poza te wyuczone 

w szkole. Są one związane z umiejętnością 

samouczenia się, współpracy w grupie czy 

komunikowania się. Ten aspekt współpracy nad 

innowacjami był bardzo często podkreślany przez 

naszych rozmówców.

Posiadanie przez zespoły właściwych kompetencji 

miękkich, w tym wiedzy o tym jak tworzyć produkty 

i usługi zorientowane na potrzeby użytkownika, to, 

w szerszym wymiarze, na pewno jeden z elementów 

wpływających na osiągnięcie sukcesu w kreowaniu 

i wdrażaniu innowacji.

W pierwszej części raportu pokazujemy, 

jak wygląda proces współpracy 

startupu z dużą firmą, z uwzględnieniem 

poszczególnych etapów tego procesu  - 

pozyskiwania klienta i pierwszych rozmów, 

analizy i testowania rozwiązań, etap 

wdrożenia i komercyjnej współpracy. 

W drugiej części – analizujemy różne 

strony współpracy startup - korporacja. 
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“Creativity doesn’t need limits” 
czyli czym jest innowacja?

Innowacja w ogólnym rozumieniu oznacza postęp, rozwój, jest źródłem przewagi 

konkurencyjnej, a w konsekwencji również zysku.

Pojęcie innowacji zostało wprowadzone w pierwszej 

połowie XX wieku i oznaczało wprowadzenie na rynek, 

czy do produkcji nowych lub znacząco udoskonalonych 

produktów, bądź też nowego lub udoskonalonego, już 

istniejącego, procesu produkcji (J.A. Schumpeter).

Definicja innowacji została znacznie rozszerzona 

pod koniec XX w. przez P.F. Druckera, który określił 

innowacje jako narzędzie, za pomocą których firmy 

mogą świadczyć nowe usługi, podjąć nową działalność 

gospodarczą.

W innowacji zaczęto postrzegać źródło przewagi 

konkurencyjnej (M.E.Porter), która od tej pory była 

utożsamiana nie tylko z produktami, technologiami, 

procesami produkcyjnymi, ale też z procesami 

organizacyjnymi, marketingowymi, jak również 

związanymi z relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem 

zewnętrznym (Oslo Manual, OECD). 

W nieco innym ujęciu możemy powiedzieć, że innowacje 

to odpowiedź na obecne, zdefiniowane potrzeby 

konsumentów lub firm.

Wprowadzają jakąś nową wartość dodaną, często 

jednocześnie wskazując nowe kierunki rozwoju rynku, 

usługi, produktu, organizacji, itp.
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Niezależnie od tego jak dawno temu powstała definicja innowacji, jak często jest 

używana, jak modna się stała w ostatnich latach, termin ten wciąż nie jest często 

rozumiany w jednoznaczny i spójny sposób. Dziś wciąż wiele firm postrzega 

innowacje jedynie przez pryzmat nowych produktów, kiedy w rzeczywistości 

nie każdy nowy produkt jest innowacją.

Badania przeprowadzone przez nasz zespół 

w 2019 r. i 2020 r., oprócz zamierzonych rezultatów 

dotyczących czynników wpływających na 

współpracę pomiędzy startupami oraz dużymi 

firmami, pokazały dodatkowo różnice pomiędzy 

rozumieniem podejścia do innowacji 

i tego, czym dla danych organizacji są innowacje. 

Ujawniły też uwarunkowania wdrażania innowacji 

w korporacjach oraz ich ograniczenia nie tylko 

w sferze produktowo-technologicznej, ale także 

organizacyjno-kompetencyjnej.

Startupy postrzegane są jako małe, zwinne 

organizacje o wysoko wyspecjalizowanych 

umiejętnościach, wąskim modelu biznesowym 

i świadczące innowacyjne usługi o ścisłej 

specjalizacji. Z definicji ich celem jest dynamiczny 

rozwój, a innowacje są wpisane w DNA tego rodzaju 

firm, podobnie, jak również podejmowanie ryzyka, 

popełnianie błędów, umiejętność szybkiej reakcji, 

np. na zmieniające się często i w dużym tempie 

potrzeby rynku, elastyczność i wysoki stopień 

adaptacji do zmian. 

Jak powiedział, jeden z naszych rozmówców:

Kreowanie innowacji to sedno istnienia startupów 

i sens sam w sobie, nowe rozwiązania budują one 

w oparciu o trendy i w odpowiedzi na szeroko pojęte 

zapotrzebowanie rynku w danej chwili. Biznes 

startupowy jest budowany w oparciu o pomysł.

 

To idea (usługi, produktu, procesu) jest tutaj 

najważniejsza. Z drugiej strony, często okazuje się, że 

skupiając się zbytnio na budowaniu wokół swojego 

pomysłu kolejnych elementów innowacyjnej układanki, 

startup traci perspektywę potencjalnego odbiorcy – 

jego realnych potrzeb, problemów. 

„Innowacja ma sens jeżeli jest 
wynikiem realnej potrzeby.”

Niezależnie od tego jak dawno temu powstała definicja innowacji, jak często jest 

używana, jak modna się stała w ostatnich latach, termin ten wciąż nie jest często 

rozumiany w jednoznaczny i spójny sposób. Dziś wciąż wiele firm postrzega 

innowacje jedynie przez pryzmat nowych produktów, kiedy w rzeczywistości 

nie każdy nowy produkt jest innowacją.



12  |  Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.

Zatem mimo wszechobecnych odniesień do 

metodologii Lean, i podkreślania jak mało istotny jest 

sam pomysł na rozwiązanie, twórcy startupów często 

tracą z oczu potrzeby użytkownika/klienta, również 

w przypadku kiedy tym klientem jest duża organizacja. 

Takie zderzenie innowacyjnego pomysłu 

z rzeczywistością najczęściej ujawnia się podczas 

poszukiwania pierwszego klienta, dlatego tak 

kluczowe jest pozyskanie pierwszego, “odważnego”, 

który pozwoli zweryfikować założenia. 

Duża część największych firm na polskim 

rynku, szczególnie tych dojrzałych, powstała 

na fundamentach polskich państwowych firm 

i na przestrzeni lat (pomimo wielu prób 

restrukturyzacji czy wejścia np. zachodniego 

kapitału) nie zdołała dostosować swoich silosowych 

organizacji do wymagań nowego, zmieniającego 

się bezustannie rynku.

Zmiany, które w nich zachodzą nie nadążają za 

zmianami na rynku. Ma to znaczenie szczególnie 

w kontekście tworzenia innowacji oraz ich wdrażania. 

Jak wskazali nasi rozmówcy, sam proces sprzedaży 

innowacyjnego rozwiązania, w ich przypadku, 

rozciągał się i trwał od kilku miesięcy do niemal kilku 

lat w najbardziej skrajnych przypadkach.

Wdrożenie usługi - w przypadku konieczności 

mocnej integracji rozwiązania z systemami 

klienta – trwa niekiedy kilka miesięcy.

Czy w tym czasie rynek nie zmienił się, 

a innowacyjna usługa wciąż ma cechy innowacji? 

Niejako na przeciwnym biegunie znajdują się duże firmy, tzw. korporacje. 

Im większa firma tym bardziej rozbudowana struktura organizacyjna, złożone 

procesy i wydłużona decyzyjność. 
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Sama innowacyjność, zdaje się w wielu przypadkach mieć drugorzędne znaczenie 

dla dojrzałych firm – patrzą na nią przede wszystkim przez pryzmat swojego biznesu. 

Kluczowe dla korporacji jest to, czy dane rozwiązanie wpisuje się w strategię firmy, 

jaki jest ostatecznie tzw. uzasadnienie biznesowe (ang. business case) - jakie są 

koszty wdrożenia nowego pomysłu oraz jakie przyniesie przychody. 

To zwrot z inwestycji jest w wielu przypadkach 

elementem decydującym o podjęciu decyzji 

o wdrożeniu. Sam pomysł, rozwiązanie, stopień 

jego innowacyjności, nie są kluczowe, tym bardziej, 

że firmy do oceny potencjału nowych rozwiązań 

używają wskaźników, którymi posługują się 

w prowadzeniu codziennego biznesu, w którym jest 

mało miejsca na eksperymenty i ponoszenie tzw. 

kosztu pozyskania wiedzy.

Dla dużych firm, funkcjonujących w realiach 

polskiego rynku, nadrzędna jest ochrona istniejących 

aktywów. Innowacje najczęściej rozumieją one jako 

doskonalenie istniejących produktów, usług, ich 

sprzedaż, dostarczanie i obsługę posprzedażową, 

czyli wciąż poruszają się w bezpiecznych, znanych 

już firmie ramach działania. 

 

Raczej rzadko dotyczy to wchodzenia w zupełnie 

nowy obszar działalności, który nie jest związany 

z ich dotychczasowym biznesem. 

“...Prawdziwa innowacja 
charakteryzuje się tym, że 
potencjalnie jeszcze może nigdzie 
nie działać, może być obietnicą 
czegoś, dlatego są potrzebne POC 
i otwarte głowy po drugiej stronie 
w biznesie, na rozwiązania które 
mogą zmienić rzeczywistość.”
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PROCES WSPÓŁPRACY - 
OPIS I ANALIZA PROCESU
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Dla jak najlepszego zobrazowania wyników naszych rozmów i wniosków z nich, 

posłużymy się modelem współpracy startupów i korporacji nazwanym przez 

nas BET&GO, który dzieli proces na  4 etapy. Na każdym z nich, zarówno po 

stronie startupów, jaki i dużych organizacji pojawiają się czynniki, które wpływają na 

proces kooperacji - zakłócają go, spowalniają lub też przyspieszają. W naszej opinii 

taki podział pozwala nam przyjrzeć się etapom z bliska i zdiagnozować elementy 

przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu współpracy, ale również określić bariery 

i obszary do naprawy.

BUILD RELATIONS EVALUATE TEST SOLUTIONS & GO

Build relations

Etap inicjowania kontaktów z potencjalnymi klientami. 

Nasi rozmówcy opowiadali nam w jaki sposób i za 

pomocą jakich narzędzi marketingowych zdobywają 

rozpoznawalność i pozyskują klientów.

To etap swego rodzaju informowania grupy docelowej 

(potencjalnych klientów) o istnieniu firmy, czy 

technologii. Możemy powiedzieć, że nawet - początek 

swego rodzaju oswajania klienta. Ta część procesu 

jest niezwykle istotna w przypadku młodych, 

rozpoczynających swoją działalność firm 

technologicznych, ponieważ większość klientów woli 

wchodzić w relacje z już funkcjonującymi na rynku 

startupami, które mogą zaprezentować już pierwsze 

przypadki wykorzystania tworzonych przez siebie 

rozwiązań (tzw. case study).

Duża część naszych pytań dotyczyła pozyskania 

pierwszego klienta: czy łatwo było go pozyskać, jakie 

były sposoby dotarcia do niego, ile czasu trwało 

nawiązanie kontaktu i pierwsze rozmowy oraz jakie 

błędy zostały popełnione.
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Evaluate

Test solutions

Etap budowania zaangażowania klienta, 

wzajemnego poznania i zdefiniowania potrzeb 

biznesowych. Klient może znajdować się w różnych 

fazach procesu customer journey - niektórzy 

mają jasno zdefiniowane potrzeby, niektórzy będą 

potrzebować wsparcia przy ich określaniu i szukaniu 

sposobów ich realizacji. Określiliśmy kto na tym 

etapie jest partnerem do rozmowy dla startupu, jaką 

zajmuje pozycję w organizacji, jaką ma wiedzę 

i kompetencje i jaki jest cel tej osoby.

Etap testowania rozwiązania. To moment

weryfikacji założeń.

Każda ze stron musi przezwyciężyć pojawiające 

się w procesie przeszkody i zdobyć, czasami 

wystawione kilkukrotnie na próbę, zaufanie do 

partnera biznesowego.

Na tym etapie budowania relacji kluczem do sukcesu 

jest poznanie realnych oczekiwań potencjalnego 

klienta i próba odpowiedzi na nie. Dużą rolę 

odgrywa tutaj posiadanie i umiejętne wykorzystanie  

kompetencji miękkich - umiejętności efektywnej 

komunikacji,  w tym słuchanie i empatia. 

Częścią tego etapu jest wstępne uzgadnianie 

spraw formalnych (np.: zapewnienie compliance, 

audyty, itp.) ale też świadomość zapotrzebowania 

organizacji na innowacje i wiedza dotycząca 

warunków ich przyjęcia (do czego daną innowację 

chcemy przyłączyć).

Podczas rozmów skupiliśmy naszą uwagę 

w dużej mierze na kwestiach operacyjnych 

procesu, aby dostarczyć jak najwięcej wiedzy 

praktycznej -  opisujemy rodzaj podpisywanych 

dokumentów, to, jakie działy w organizacji 

klienta nadzorowały prace, jakie były “wąskie 

gardła” tej części procesu, kto ponosił 

koszty testów (PoC) i co na tym etapie bywa 

największym zaskoczeniem.
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&GO

Etap wdrożenia i komercyjnej współpracy. 

Jeżeli zachodzi potrzeba, to w tej fazie projektu 

rozwiązanie jest poddawane integracji z systemami 

klienta.

Czy są wobec tego jakieś dodatkowe wymagania 

do spełnienia? Jak długo trwają same rozmowy i 

proces decyzyjny, prowadzący do podpisania umowy 

komercyjnej? 
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PIERWSZE KROKI

Tak zwany przypadek zastosowania, często 

w branży określany wprost z języka angielskiego 

“use case” z pierwszym klientem, z jednej strony 

jest swego rodzaju walidacją oferowanego 

rozwiązania, z drugiej strony zrealizowane wdrożenie 

uwiarygadnia rozwiązanie oraz jego twórców 

i  pomaga w budowaniu kolejnych relacji 

biznesowych. 

Bywa tak, że to od pierwszego klienta i “uszytego” 

na jego potrzeby rozwiązania, tak naprawdę 

rozpoczyna się biznes.

Na rynku polskim duże firmy często nie decydują 

się na wdrożenie innowacji jako pierwsze na rynku. 

Wolą rozwiązania, które już działają i posiadają 

przykłady implementacji w innych firmach, 

działających w podobnej branży.

Jest to duże utrudnienie dla sektora innowacji. 

Bardzo często, jak wskazują badane przez nas firmy, 

powodem takiej postawy firm na rynku polskim 

jest swego rodzaju brak odwagi do podjęcia ryzyka 

biznesowego. Opisujemy to zjawisko szerzej 

w drugiej części Raportu.

Niezwykle istotnym elementem w procesie rozwoju biznesu dla startupu jest 

pozyskanie pierwszego klienta. Oprócz oczywistych  powodów sprzedażowych, 

należy wziąć pod uwagę jeszcze inne - marketingowo-biznesowe.

“Pierwszy klient w portfelu pomaga 
zebrać rundę, bo  inwestorów 
przekonuje często fakt, że 
rozwiązanie jest już stosowane 
w praktyce.”
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Wśród badanych przez nas firm czas pozyskania 

pierwszego klienta był zróżnicowany - 80 % 

firm potrzebowało od kilku miesięcy do roku, 

20% firm - 1-2 lata. Najkrótszy proces zajął kilka 

tygodni, a najdłuższy trwał aż 6 lat!

Na długość przekonania pierwszego klienta do 

zastosowania rozwiązania mają wpływ takie 

czynniki jak złożoność rozwiązania oraz m.in. 

to czy podobne rozwiązanie na rynku polskim już 

funkcjonuje, czy jeszcze nie.

Ale również to, czy twórcy rozwiązania mają 

za sobą już historię współpracy z dojrzałym 

biznesem i posiadają relacje w firmach, 

którym chcą zaoferować swoje rozwiązanie 

jako pierwszym. 

W jaki sposób nasi rozmówcy szukali swoich 

pierwszych klientów? Najczęściej wymieniano 

takie sposoby dotarcia jak: wykorzystanie 

sieci kontaktów założycieli, networking, udział 

w konkursach oraz standardowy mailing 

sprzedażowy. W opinii badanych, w przypadku 

pierwszej współpracy, warto spróbować zdobyć 

klienta poprzez tzw. Scale up’y.

W ostatnim czasie za sprawą działań 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

realizowane są programy akceleracyjne, 

których celem jest wsparcie eksperckie 

i finansowe dla start-upów i umożliwienie 

im nawiązania kontaktu z dużymi 

przedsiębiorstwami, w tym spółkami Skarbu 

Państwa.

CZAS POZYSKIWANIA
PIERWSZEGO KLIENTA

Do roku 6 lat

1-2 miesięcy Kilka tygodni

1-2 lata

CZAS POZYSKANIA
PIERWSZEGO KLIENTA

KILKA TYGODNI 1-2 MIESIĘCY

DO 1 ROKU 1-2 LATA

6 LAT

37%

27%

18%

9%
9%



20  |  Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.

Bardzo ważnym  elementem w procesie pozyskania pierwszego klienta było, według 

naszych rozmówców, przeprowadzanie prezentacji rozwiązań, szczególnie tych, 

zawierających benchmarki - przykłady wdrożeń takich samych lub podobnych 

rozwiązań w innych krajach przez firmy z podobnego sektora.

Z punktu widzenia klientów istotne było wykazanie 

wymiernych korzyści z implementacji rozwiązania 

oraz tego, w jaki sposób wpasowuje się ono w 

oczekiwania klienta i rynkowe trendy.

Dochodzimy tutaj do jednego z kluczowych, tuż obok 

wyczucia czasu (z ang. timing), czynników sukcesu 

w rozwijaniu biznesu - dokonania diagnozy potrzeb 

biznesowych klienta, najlepiej już na wstępnym 

etapie jego poszukiwań, identyfikacja problemu, z 

którym mierzy się klient i rozwiązania go.

Nieraz bywa tak, że od takiego zdiagnozowania 

problemu startup rozpoczyna swój biznes.

“Postanowiliśmy poszukać na rynku 
kogoś, kto już próbował to zrobić 
i z tego co już istnieje wybraliśmy 
najlepszą technologię, co pozwoliło 
nam zrobić prototyp. Na kanwie tego 
dowiedzieliśmy się co nie działa w tej 
technologii i dlaczego nikt nie używa 
jej w ten sposób. I dokładnie to, co 
nie działało wyjęliśmy z rozwiązania 
i zebraliśmy rundę inwestycyjną żeby 
zrobić je dobrze.”

“Postanowiliśmy rozpocząć od szukania problemów w branży. Co najważniejsze, zanim 
powstała pierwsza linijka kodu, przez pół roku chodziliśmy po znajomych i ludziach z branży 
i pytaliśmy: co Cię boli, co Cię uwiera, czego szukasz? Na co wydałeś już pierwsze pieniądze 
i wrzuciłeś je w piach?”
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We wszystkich przypadkach pierwszym klientem była duża firma. W dwóch 

przypadkach, o których rozmawialiśmy rozwiązanie finalnie powstało w wyniku rozmów 

i było dopasowane stricte do potrzeb testującego je po raz pierwszy klienta.

Niezależnie od branży, połowa badanych 

przeprowadzała testy rozwiązania w początkowej 

fazie projektu (przed zaoferowaniem go w finalnej, 

komercyjnej formie).

Nieco ponad połowa rozmówców wskazała, 

że było im łatwo pozyskać pierwszego klienta 

- kontakty nawiązali poprzez rekomendacje 

poprzednich klientów, z innych, prowadzonych 

przez siebie biznesów czy networking. Pierwsi 

klienci byli często z kręgu kontaktów założycieli 

lub były to kontakty wspierających ich na początku 

drogi aniołów biznesu (55% badanych).

Wśród innych wymienianych sposobów 

pozyskania pierwszych klientów korporacyjnych 

znalazły się: udział w przetargach, konkursy 

oraz programy akceleracyjne, cold mailing, 

działania e-marketingowe (pozycjonowanie 

w wyszukiwarkach, Linkedin). W niektórych 

przypadkach to właśnie znajomość problemów, 

z którymi borykał się klient, zadecydowała o 

rozpoczęciu rozmów. 

“Pozyskać pierwszego klienta było 
bardzo bardzo trudno. To trwało rok, 
a my nie mieliśmy żadnego klienta. 
Najtrudniej znaleźć pierwszego 
klienta, bo trzeba go przekonać 
czymś więcej niż technologią, której 
nikt wcześniej nie kupił. Czuć strach 
po stronie klienta - czy stać się tym 
pierwszym i ryzykować?” 

“Kiedy zdobyliśmy pierwszego klienta, 
to nagle otworzyły nam się drzwi w 
innych miejscach. Rozmowy przed 
pierwszym PoC trwały 12 miesięcy. 
Chcieliśmy do konkretnej firmy 
dotrzeć z kilku stron, działów i w końcu 
nastąpiła swego rodzaju kumulacja 
z naszej strony i sami się odezwali”.
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Niektóre ze startupów, po doświadczeniach 

z pierwszymi klientami, zmieniły znacząco grupę 

docelową swojej usługi, np. zaczęły targetować 

swoje działania na mniejsze firmy, a w konsekwencji 

uprościły proces zakupowy, eliminując między 

innymi konieczność udziału w przetargach czy 

postępowaniach zakupowych.

W jednym przypadku, po okresie początkowym, 

dokonano zmiany całego modelu biznesowego, 

rezygnując prawie w całości z dostarczania usługi 

stricte do rynku biznesowego i koncentrację na 

rynku konsumenckim, w innym nastąpiło przejście 

na model B2B2C (ang. business to business to 

consumer).

W niektórych przypadkach, konsekwencją pierwszych wdrożeń, była większa 

świadomość potrzeb klienta korporacyjnego i realiów współpracy z nim. 

ZMIANY W OFERCIE 
STARTUPU PO PIERWSZYCH 
WDROŻENIACH

“Zdecydowaliśmy, że lepiej 
oferować nasz produkt do klientów 
indywidualnych. Na tapecie B2B 
zostały tylko aktywne tematy - tylko 
duże i tylko korporacje, czy firmy 
wzbudzające zaufanie i nadzieję, 
że można liczyć na współpracę, na 
wartość dodaną do firmy, na dobry 
marketing.” 
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NAJCZĘŚCIEJ 
POPEŁNIANE BŁĘDY

Niemal wszyscy przedstawiciele startupów wskazali na błędy, które popełnili podczas 

procesu pozyskiwania pierwszego klienta i pierwszej współpracy z dużą firmą. 

Wśród najważniejszych zostały wymienione:

co skutkowało m.in. zbyt dużą ilością czasu 

poświęconego na rozmowy z klientami, którzy 

ostatecznie nie potrzebowali danego rozwiązania, ale 

również np. oferowanie rozwiązań nie posiadających 

oczekiwanych przez klienta certyfikatów;

co skutkowało niezrozumieniem oczekiwań drugiej 

strony, potrzeb informacyjnych potencjalnego klienta, 

nie rozumieniem procesu i tego jak długo on trwa;

brak kompetencji negocjacyjnych, pozyskiwania 

informacji, definiowania oczekiwań klienta 

i odpowiadania na nie;

w efekcie naszym rozmówcom zdarzało się szukać 

pierwszego klienta w niemal losowy sposób;

Brak wiedzy na temat potrzeb 
klientów

Brak znajomości specyfiki działania 
klienta (organizacji, procesów)

Brak umiejętności prowadzenia 
rozmowy z klientem 

Brak zdefiniowanego rynku 
docelowego lub za mała koncentracja 
na rynku docelowym
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oferowanie rozwiązania, którego w żaden sposób 

nie dało się przetestować z klientem;

jako jeden z częściej popełnianych błędów 

wskazywano brak odpłatnych testów rozwiązania 

również w przypadku pierwszego klienta 

korporacyjnego. Kwestia testów jest warta 

szerszego spojrzenia i podejmujemy ją w dalszej 

części raportu;

Oferowanie nieukończonego 
produktu (prototypu), błędy 
techniczne produktu 

Świadczenie darmowych lub zbyt 
tanich testów 

“To było trochę inne rozwiązanie niż to, które oferujemy obecnie, ale stosunkowo 
łatwo ich (pierwszych klientów) było pozyskać. Powiedziałbym - nad wyraz łatwo 
pozyskać, a trudno było utrzymać. Na tamte czasy nasze rozwiązanie było czymś 
nowym i innowacyjnym i ludzi łatwo można było zainteresować.

Natomiast w praktyce miało sporo problemów z funkcjonalnościami, przez co ciężko 
było pokazać efekt w długim terminie bo klienci się zrażali. Nasze obecne rozwiązanie 
ma chyba odwrotnie - jest mniej spektakularne, ale działa”.
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WSKAZÓWKI
Jak się przygotować do pozyskania pierwszego dużego klienta, który 

przetestuje tworzone przez ciebie rozwiązanie?

Jeśli rozwiązanie jest “pionierskie” i z przeprowadzonego przez ciebie rozeznania 

wynika, że w Polsce nie korzysta się jeszcze z tego rodzaju rozwiązań - poszukaj 

analogii za granicą. Sprawdź jakie duże firmy korzystają z podobnych technologii 

rozwiązując swoje wyzwania biznesowe i jakie są tego efekty (warto informacji 

o nich szukać w sekcji poświęconej zrealizowanym projektom na stronach www 

twoich zagranicznych konkurentów).

Jeśli wiesz już kogo chciałbyś zainteresować przetestowaniem tworzonego przez 

siebie rozwiązania - znajdź o tej firmie jak najwięcej informacji - jakie ma wyzwania, 

czego szuka, czy jest otwarta na współpracę ze startupami i czy realizuje w związku 

z tym jakieś programy czy jej przedstawiciele pojawiają się na branżowych 

wydarzeniach. Sprawdź, jakie informację są oczekiwane od twórców innowacji. 

Poszukaj osób, które albo odpowiadają za wdrażanie innowacji albo takich, które 

odpowiadają za pion/dział, do którego kierujesz swoje rozwiązanie. Zadaj sobie 

pytania - kto musi rozwiązać w firmie ten problem, który pomaga rozwiązać twoje 

rozwiązanie? Dlaczego ten problem jest palący? Co zyska ta osoba? 

01.

02.
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Poszukiwanie pierwszego testującego klienta korporacyjnego rozpocznij od 

swojej sieci kontaktów. Sprawdź z kim masz już nawiązane relacje, kto może cię 

przedstawić i zarekomendować.

Przygotuj się do spotkania i do współpracy. Opowiadając o rozwiązaniu sięgaj po 

konkrety i jeśli potrzeba - odnoś się do np. rynków zagranicznych (jeśli jest to możliwe 

i ma sens w przypadku twojego rozwiązania). Postaraj się też w trakcie spotkania 

dowiedzieć jak najwięcej o tym, co z punktu widzenia potencjalnego pierwszego klienta 

jest ważne i jakie warunki musisz spełnić, aby przetestować rozwiązanie. Dowiedz się 

też co jest miarą sukcesu w przypadku tego rodzaju rozwiązań dla twojego klienta.

Jeśli uda ci się pozyskać firmę, która chce przetestować twoje rozwiązanie po raz 

pierwszy - działaj sprawnie. Nawet jeśli twoje rozwiązanie nie działa idealnie ważne 

jest, aby twój klient wiedział że ty i twój zespół reagujecie i naprawiacie na bieżąco 

wszystkie błędy, które się pojawiają.

03.

04.

05.



Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.  |  27

BUILD RELATIONS EVALUATE TEST SOLUTIONS & GO

BUILD RELATIONS
Etap budowania relacji rozumiemy jako fazę od prób nawiązania relacji do momentu 

otrzymania przez startup odpowiedzi na zapytanie o możliwość spotkania/

zaprezentowania rozwiązania, czyli tak zwanego demo. 

W zależności od branży i złożoności rozwiązania, 

każdy startup ma swój własny sposób na 

pozyskanie korporacyjnego klienta, współpracę 

z nim, czy zbudowanie relacji.

Podejścia różnią się między sobą i oczywiście zależą 

od wielu czynników, takich jak m.in. wiek firmy, branża, 

w której startup operuje, stopień innowacyjności 

organizacji, budżet klienta, kompetencje pracowników, 

czy nawet pozycja oraz umiejscowienie w strukturze 

organizacyjnej przedstawiciela klienta, który 

odpowiada za współpracę ze startupem. Co więcej, 

wyniki naszego badania potwierdzają, że w procesie 

wdrażania innowacji istotna jest nie tylko wiedza 

technologiczna, ale jego uczestnicy muszą wykazać 

się odpowiednimi kompetencjami miękkimi.

Tak o relacjach mówił Jan Kulczyk:

“Biznes to relacje między ludźmi, 
nie liczby. Gdyby było inaczej, 
najbogatsi byliby matematycy”.
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Każda relacja biznesowa rozpoczyna się 

od wyszukania i nawiązania kontaktu 

z potencjalnym partnerem, zapytaliśmy więc 

przedstawicieli startupów o szczegóły - jak 

przebiega ten etap, ile czasu trwa, w jaki sposób 

docierają do klienta i przy pomocy jakich 

narzędzi.

Jedną z rzeczy, którą wskazywali nasi rozmówcy 

był brak odpowiedniego przygotowania zespołu 

na etapie początkowym działań sprzedażowych 

- brak efektywnego CRM, analityki sprzedażowej, 

produktowej - brak przygotowania procesu 

sprzedaży i jego analizy.

Ponadto wśród najczęściej popełnianych błędów 

wskazywali na prowadzenie rozmów ze zbyt 

dużą liczbą potencjalnych klientów na raz, 

w wyniku czego żaden z nich nie był 

wystarczająco zaopiekowany komunikacyjnie, 

a proces przedłużał się.

Działania biznesowe to przede wszystkim nawiązywanie kontaktów i umiejętne 

budowanie relacji, które są w dużej mierze fundamentem większości przedsięwzięć 

biznesowych. Z drugiej strony, jak określali nasi rozmówcy, szukanie nowych kontaktów 

to “droga dla wytrwałych”. 

“Chcieliśmy zrobić maksymalnie 
dużo, w krótkim czasie… być może 
odrobinę za wcześnie. Przepalaliśmy 
więcej energii, niż powinniśmy. 
Nie zamykało nam to drzwi, ale na 
pewno nie wszystkie otwierało”. 
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Ponad 70% naszych rozmówców wskazało, 

że najważniejszym sposobem nawiązywania 

relacji z potencjalnymi klientami jest 

networking, w tym wykorzystanie posiadanej 

już sieci kontaktów, która umożliwia osobisty 

kontakt z osobą decyzyjną w interesującym 

nas obszarze lub też przedstawienie nas przez 

znajomą osobę, byłego klienta, itp. osobie, 

z którą chcemy nawiązać relację.

Najskuteczniejsze sposoby dotarcia to 

network założycieli startupu, wspierających 

ich aniołów biznesu. 

Sposoby 
budowania relacji

“Krok pierwszy: znajdź kogoś kogo 
znasz w organizacji, do której 
chcesz się dostać pośrednio czy 
bezpośrednio. Krok 2: zastanów się, 
kto jest najbardziej zainteresowany 
wdrożeniem tego co chcesz sprzedać - 
komu rozwiążesz problem?”. 

“Mamy taki specjalny skrypt, 
który mówi o tym jaki profil 
psychologiczny ma mieć ten 
człowiek, którego szukamy (...). 
No i szukamy takiego wewnętrznego 
agenta zmiany”.

„Nasz proces budowania relacji to zazwyczaj 2-3 kroki przed podpisaniem kontraktu. 
Krok 1 to intro. Mamy kilka sprawdzonych sposobów jak dojść do osoby, która jest 
zainteresowana naszym rozwiązaniem. Celem jest połączenie nas z osobą decyzyjną. 
To prowadzi do 2 kroku, kiedy robimy rozmowę video i pokazujemy nasze demo. 
Kolejnym krokiem jest przygotowanie oferty, która skupia się na możliwościach, które 
daje nasze rozwiązanie.”



30  |  Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.

Ponadto, najczęściej rekomendowano następujące sposoby dotarcia 

do dużych partnerów biznesowych:

wydarzenia poza tym, że są dobrą okazją do 

poszerzania sieci kontaktów, dają też możliwość 

prezentowania, szczególnie prezentowanie 

przypadków zastosowania (ang. case studies)  

rozwiązania w różnych organizacjach; 

Udział w konferencjach 
i eventach branżowych

lub takie, w których są one partnerami, może dać 

szansę na możliwość bezpośredniej prezentacji 

przed potencjalnym klientem, któremu chcielibyśmy 

zaprezentować nasze rozwiązanie;

Udział w programach 
akceleracyjnych realizowanych 
przez korporacje

“...case study o tym co zrobiliśmy 
z naszymi klientami przyciąga 
nowych” 

“... korporacja prosiła, aby mimo 
tego, że jesteśmy znani w firmie, 
abyśmy wzięli udział w akceleracji. 
Było to dla nas przyznam upierdliwe 
bo za każdym razem występowaliśmy 
trochę jak nowy pomysł, ale dzięki 
temu docieraliśmy do większej ilości 
osób, które mogą zaopiniować nas 
pozytywnie. Mimo tego, że kontakt 
z daną spółką trwał na przykład od 
roku, ale dzięki takiemu podejściu 
wyraźnie zwiększyliśmy zasięg. To po 
czasie owocuje bardzo”.

“...case study o tym co zrobiliśmy 
z naszymi klientami przyciąga 
nowych” 

“... korporacja prosiła, aby mimo 
tego, że jesteśmy znani w firmie, 
wzięli udział w akceleracji. Było to 
dla nas, przyznam, upierdliwe, bo 
za każdym razem występowaliśmy 
trochę jak nowy pomysł, ale dzięki 
temu docieraliśmy do większej ilości 
osób, które mogą zaopiniować nas 
pozytywnie. Mimo tego, że kontakt 
z daną spółką trwał na przykład od 
roku, ale dzięki takiemu podejściu 
wyraźnie zwiększyliśmy zasięg. 
To po czasie owocuje bardzo”.
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które zrzeszają firmy działające w podobnych 

obszarach może być dobrą okazją do sprawnego 

dotarcia jednocześnie do kilku graczy w danej 

branży. Warto zwrócić uwagę czy Izby zrzeszające 

interesujące nas firmy organizują cykliczne, otwarte 

spotkania i wziąć udział w jednym z nich;

Kontakty z Izbami Handlowymi

czyli mailingi, autorskie webinary, obecność 

w mediach społecznościowych, czy standardowe 

działania SEO i Account Based Marketing. 

Większość tych działań koncentruje się na 

wykorzystaniu kontentu, za pośrednictwem 

którego startupy starają się budować 

świadomość swojego rozwiązania - prezentować 

przykłady zastosowania swojego rozwiązania, 

wynikające z nich korzyści, a czasem odniesienia 

do podobnych rozwiązań z innej części globu; 

Działania e-marketingowe

“Generalnie dużo dzielimy się też 
wiedzą jakościową. Dodatkowo 
przygotowaliśmy takie narzędzie, 
które pokazuje realną oszczędność 
dla firmy.”
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jeśli twórcy startupów nie dysponują bezpośrednim 

kontaktem, zwykle nawiązują relację wykorzystując 

różnego rodzaju kampanie realizowane w serwisie 

LinkedIn lub kampanie cold mailingowe. Ich celem 

jest możliwość zaprezentowania rozwiązania;  

Kontakty bezpośrednie 
z osobami z obszarów, do których 
dedykowane jest rozwiązanie 

zespół odpowiadający za innowacje jest jednym 

z punktów wejścia do firmy o tyle ciekawym, że 

część takich zespołów regularnie zbiera z różnych 

pionów swojej organizacji zapotrzebowanie na 

innowacje oraz cyklicznie przegląda rynek 

w postaci nowych startupów wpisujących się 

w strategię działania firmy;

Kontakt bezpośredni 
z działem innowacji 

„… jeździliśmy i robiliśmy demo; mamy 
jednego marketera; nasza sprzedaż 
polega na referencji, poleceniach 
i kontaktach. Czasem [Klienci] 
sami się zgłaszają, czasem my coś 
wyłapujemy…”

„Jeden ze sposób dotarcia to za 
pośrednictwem działu innowacji, 
który często albo sam scoutuje, 
albo partneruje z akceleratorem. 
W pozostałych przypadkach sami 
odzywamy się do interesującej 
nas firmy.”
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Kluczem jest dotarcie do jednostki 

biznesowej, która jest bezpośrednim 

odbiorcą rozwiązania i do odpowiedniej 

osoby w strukturze firmy, która może podjąć 

decyzję o jego teście lub zakupie lub ma 

możliwość pozyskania takiej zgody.

W zależności od branży, w której operują, 

może być to odpowiedni departament 

(HR, dział marketingu, sprzedaży czy dział 

odpowiadający za daną sekcję produktową 

itd.), dyrektor operacyjny, kierownik zmiany. 

Im wyżej w strukturach firmy znajduje się ta 

jednostka czy osoba, tym lepiej. 

Z kim rozmawiać

“Jak zaczynasz od góry jest o wiele 
łatwiej. “Nie” trzeba usłyszeć od szefa 
działu, a nie od działu innowacji.” 

„Najpierw uderzamy do 
właściciela biznesowego, dla 
którego przedstawimy i chcemy go 
zainteresować naszym produktem.”

„Jak budować relacje? Szukać sojuszników, szybciej zacząć rozmawiać z biznesem 
(czasem prowadzić te rozmowy równolegle do rozmów z działem innowacji); szybciej 
przychodzi się do biznesu przez polecenie przez kogoś, łatwiej jest, jeżeli zaczyna się 
od osoby decyzyjnej w biznesie.”



34  |  Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.

Z drugiej jednak strony, jego rola dość 

często ogranicza się do funkcji analitycznej i 

edukacyjnej. Zazwyczaj działy te mają niewielkie 

budżety (lub też nie mają ich wcale) oraz wąski 

zakres kompetencji biznesowych. 

Poza zespołami ds. innowacji, które już są 

dojrzałe, działają na rynku od kilku lat i mają 

wypracowaną pozycję w swoich organizacjach, 

pozostałe, młodsze tego rodzaju jednostki są 

wskazywane jako dobry sposób wejścia do 

potencjalnego partnera biznesowego jedynie 

przez startupy na wcześniejszym etapie rozwoju. 

Nasi rozmówcy wiele razy zwracali uwagę na 

fakt, że w początkowej fazie kontaktu zespoły 

innowacji wspierały startupy w prowadzeniu 

rozmów z jednostkami firmy, głównie promując 

potencjalny projekt wewnątrz firmy. 

Jednak nie były w mocy do podejmowania 

jakichkolwiek decyzji związanych z tym 

projektem i zdarzało się, że po zmniejszeniu 

zaangażowania zespołów, biznes zmniejszał 

znacząco swoją aktywność i zainteresowanie 

danym projektem.

Więcej o roli działów innowacji oczami 

startupów piszemy w dalszej części raportu,

na stronie 91.

W niektórych przypadkach dział innowacji został wymieniony jako jednostka inicjująca 

proces współpracy. Zazwyczaj rolą zespołu ds. innowacji w organizacji jest analiza 

zapotrzebowania na innowacje, czasami wsparcie organizacji w wytyczaniu 

kierunków strategicznych w tym obszarze. 
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,,Pierwszy akcelerator [...] - (dał 
nam) wiedzę jak prowadzić startup 
i go skalować. Dla mnie to było 
jak 3 miesięczny MBA. Kolejne 
pomogły nam dostać się do 
dużych klientów korporacyjnych.”

„… w początkowej fazie naszego rozwoju to była dla nas szkoła  i dużo się nauczyliśmy, 
ale teraz jakbyśmy mieli iść to byłaby dla nas strata czasu. Chyba, że program byłby 
stricte branżowy i był skupiony na współpracy startupów z korporacjami z tego obszaru. 
Jestem na takim etapie, że program gdzie są duże korporacje i to jest nastawione na 
rozmowy, POC itp., to czuję, że to ma  dla mnie wartość i program jest dedykowany 
startupom dojrzalszym, które już sprzedają i mają pracowników, którym muszą płacić.”

Udział w programie akceleracyjnym jest szansą dla 

przedstawicieli startupów na poznanie pracowników 

działów innowacji lub osób decyzyjnych w biznesie, 

umożliwia im zdobycie kontaktów z funduszami 

inwestycyjnymi. Nasi respondenci potwierdzili, że 

akceleratory wspierają budowanie relacji startupów 

z dużymi firmami. Dodatkowo, szczególnie 

w przypadku młodych startupów, dają również 

wiedzę merytoryczną (z takich obszarów jak 

m.in. sprzedaż, marketing, dopracowanie modelu 

biznesowego) oraz umożliwiają zaprezentowanie 

swojego rozwiązania społeczności startupowej 

i biznesowej. Kilkoro z naszych rozmówców 

zauważyło, że program pomógł im zdobyć 

rozpoznawalność oraz zaufanie biznesu.

Obecnie w Polsce obecnie większość programów 

akceleracyjnych jest skoncentrowana na 

poszukiwaniu rozwiązań pod konkretne potrzeby 

biznesowe dużych firm, funkcjonujących na 

naszym rynku. Traktujemy to zjawisko jako szansę, 

ponieważ jest to zachęta dla korporacji do podjęcia 

decyzji o udziale w takich programach 

w charakterze partnerów. 

Programy akceleracyjne
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Fundusze inwestycyjne

Respondenci wskazywali, że jednym z najważniejszych aspektów współpracy 

z funduszem jest to czy będzie on aktywnie brać udział w rozwoju ich biznesu 

w kontekście współpracy m.in.z korporacjami oraz czy posiada relacje 

biznesowe, które będą wspierać ten rozwój.Co ciekawe, większość z nich mimo 

deklaracji, realnie takiej pomocy od inwestora nie otrzymuje.

Od samego początku działań zmierzających do budowania relacji biznesowych 

z dużymi organizacjami, pracuj na rozwiązaniach wspierających zarządzanie tym 

procesem. Nie musi to być rozbudowany CRM - na początek wystarczy dobrze 

zaplanowana tabela w arkuszu kalkulacyjnym.

01.

Staraj się jak najwięcej dowiedzieć o tym jak działają duże organizacje - rozmawiaj 

z ludźmi, którzy tam pracują, czytaj, wyciągaj wniosku z własnych działań. Jeśli 

głównym odbiorcą tworzonego przez twój startup rozwiązania będą duże firmy 

- kiedy tylko będzie to możliwe zatrudnij osobę, która zna sposób ich działania, 

potrzeby i różne aspekty procesów wewnętrznych takich firm i dzięki tej wiedzy 

będzie mogła zwiększyć skuteczność twoich działań.

02.

Wskazówki
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Całość działań zaplanuj tak, aby na bieżąco współdzielić informacje o rozmowach i  ich 

wynikach z zespołem. Może to zabrzmi dość złowrogo, ale informacje przekazuj w taki 

sposób, aby w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności zespół mógł cię zastąpić 

na każdym etapie prowadzonych rozmów.

04.

Bierz udział w wydarzeniach branżowych, żeby wzmocnić swoją sieć kontaktów, szukaj 

okazji do zaprezentowania swojego produktu lub usługi, a w trakcie wydarzeń nawiązuj 

relacje z nowymi osobami i pogłębiaj już posiadane relacje.

05.

Do nawiązywania kontaktów podejdź strategicznie - dobrze zastanów się, kto 

w organizacji, do której chcesz dotrzeć, będzie korzystać z twojego rozwiązania 

i jakie problemy pomożesz tej osobie rozwiązać.  

03.
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Na tym etapie sprawdza się czy rozwiązanie 

oferowane przez startup jest zgodne wymaganiami 

klienta, oraz potwierdza się, czy można je łatwo 

wpasować w procesy firmy, w tym, w niektórych 

przypadkach, kluczowe systemy CRM. Weryfikowany 

jest też startup jako firma, np. pod kątem 

wiarygodności.

Projekt poddawany jest analizie i ocenie - mocnych 

oraz słabych stron, zagrożeń, jak również możliwości 

biznesowych, które stwarza implementacja. Czasami 

firmy, w przypadku rozwiązań komplementarnych do 

prowadzonego przez nie biznesu, dzięki współpracy, 

poszerzają portfel swoich produktów, pytają 

o wartość rynku czy o to, jak duży potencjał ma 

wspólny biznes.

BUILD RELATIONS TEST SOLUTIONS & GO

EVALUATE
Etap potwierdzania trwa od momentu spotkania i otrzymania informacji zwrotnej

o zainteresowaniu firmy rozwiązaniem oferowanym przez startup lub nie do 

momentu rozpoczęcia testów rozwiązania w organizacji. 

EVALUATE
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Podczas badań wzięliśmy pod szczególną 

uwagę, dwie fazy tego etapu: szczegółową 

analizę sytuacji biznesowej klienta oraz 

zrozumienie, diagnozę jego potrzeb, wykazanie, 

że rozwiązanie wpasowuje się w te potrzeby, 

a także spełnienie wstępnych wymagań 

formalnych i technologicznych klienta.

W każdej z nich istotne jest połączenie 

perspektywy startupu z perspektywą dużej 

firmy. W przypadku diagnozy potrzeb - twórcy 

startupów powinni maksymalnie dobrze poznać 

problem, który rozwiązują swoim rozwiązaniem. 

Język odwołujący się do rozwiązywania 

problemów wydaje się być najlepszym językiem 

sprzedażowym.

Z drugiej strony organizacje nie zawsze są 

świadome swoich potrzeb, a zespoły ds. innowacji 

nie zawsze regularnie pracują z tzw. biznesem 

i mają wiedzę o tym czego aktualnie on poszukuje. 

Efektywna komunikacja odgrywa w tej 

części procesu ogromną rolę, z jednej strony 

wskazywano na umiejętności słuchania, 

prowadzenia dwustronnej komunikacji, z drugiej 

wymieniano narzędzia, które stosowano: 

spotkania z poszczególnymi działami, warsztaty, 

prezentacje.

„Dobry słuch - trzeba być czujnym 
co do nas klient mówi, dotyczy to nie 
tylko startupów. Realizacja planów 
optymalnie. Duża empatia po stronie 
startupów, nie chodzi o drobne, miękkie 
kompromisy. Słuchać i rozmawiać”.

„Odrobić pracę domową której jest 
bardzo dużo. Często widać, jak komuś 
wydaje się, że jest przygotowany, 
zrozumieć proces zakupowy, język 
korporacji, nie wolno narzekać, że coś 
się dzieje w korporacji nie po ich myśli - 
tak po prostu jest. Po drugiej stronie też 
pracują ludzie i trzeba to zrozumieć. Tam 
się idzie do prawdziwych wyjadaczy”

„Nie miej sentymentu względem 
tego co sprzedajesz miej sentyment 
względem problemów swojego klienta 
- cały czas to weryfikuj.”
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CEO HUGE THING

W przypadku wymagań formalnych 

i technologicznych organizacji przyjmującej, 

startupy, zwłaszcza po kilku przepracowanych 

współpracach z dojrzałym biznesem, zyskują 

coraz większą świadomość drogi jaką muszą 

pokonać testując lub wdrażając swoje 

rozwiązanie, jednak nie zawsze zespoły 

odpowiadające po stronie klienta za ich 

wdrożenie są świadome wszystkich aspektów 

technologicznych, prawnych i innych, które 

powinny być wzięte pod uwagę, co wydłuża 

dodatkowo cały proces. 

Zaczynamy od spotkania, podczas którego 

zespół prezentuje rozwiązanie. Omawiane są 

jego poszczególne elementy, korzyści 

z zastosowania, a także przykłady 

zastosowania go w innych firmach.  

„Kluczowe jest to, aby pokazać coś 
działającego z case’m który rozwiązuje 
problem pod klienta. Następnie 
są spotkania z demo z zespołami 
wspierającymi dokumentację, zapytania, 
i całą sekwencja spotkań w mniejszych 
grupach. Dwie kluczowe osoby w 
procesie to jest ktoś merytoryczny - PM 
oraz ktoś od zakupów.”

,,Próbujemy zrozumieć use case, gdzie jest problem i do czego chcą to użyć, weryfikujemy czy 
jest 1 czy więcej use case i czy możemy im pomóc w innych miejscach. Jak mamy informacje 
to przedstawiamy co my możemy dla nich zrobić i dowiadujemy się co z ich perspektywy jest 
interesujące. Możemy pokazać krótkie product demo. Następuje wymiana (red. informacji) 
dotycząca oferty. Od strony formalności zwykle dowiadujemy się od firmy co trzeba, dane 
osobowe, czasem ISO czy informację o zachowaniu standardów. Formalne rzeczy zajmują 
dwa tygodnie do miesiąca”. 



Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.  |  41

Bardzo często takich spotkań są dwa lub trzy. Wszystko zależy od struktury organizacji, z którą 

kontaktuje się startup. Startup z reguły dowiaduje się w tym momencie jakiego typu formalności 

oraz wymagania klienta będzie musiał spełnić, aby potwierdzić współpracę. Najczęściej 

wymieniane wymagania podzieliliśmy na trzy obszary:

przypadki zastosowania rozwiązania w innych 

firmach (ang. case study)

zgodność technologii z systemami klienta (np.: 

audyty), w tym zgodność w zakresie bezpieczeństwa

rekomendacje od innych klientów testy bezpieczeństwa.

Marketingowe

Formalne

IT

NDA (ang. Non Disclosure Agreement) 

Umowa pomiędzy co najmniej dwiema 

stronami, które zobowiązują się do wymiany 

poufnych informacji (w tym dokumentów) 

i zachowania ich poufności, jak również nie 

rozpowszechniania ich dalej. Umowa jest formą 

zabezpieczenia informacji, które są istotne 

z punktu widzenia biznesu. Zazwyczaj 

podpisanie umowy NDA jest pierwszym 

kontaktem z działem prawnym firmy. 

Dobrze przygotowana umowa o zachowaniu 

poufności powinna zawierać takie elementy 

jak m.in.: właściwe określenie informacji 

poufnych (jakiego rodzaju informacje obejmuje 

ta definicja), zapewnienie odpowiednich 

standardów ochrony informacji poufnych, 

zdefiniowanie naruszenia zobowiązania o 

poufności (kiedy ono następuje), czas trwania 

zobowiązania, skutki naruszenia zobowiązania 

oraz wskazanie wyłączeń. 
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RODO (ang. GDPR - General Data 

Protection Regulation)

Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych reguluje sytuację, kiedy 

firma otrzymuje dane osobowe, których 

administratorem jest druga strona 

i ma je przetwarzać. Dane może powierzyć ich 

administrator, osoba/podmiot, która decyduje 

o celach przetwarzania danych.  Dane 

można powierzyć podmiotowi, który spełnia 

wymagania o ochronie danych osobowych, 

który posiada środki organizacyjne i 

techniczne, aby zabezpieczyć przejmowane 

dane. W umowie powinny znaleźć się 

dwa podstawowe elementy: zakres i cel 

powierzenia danych.

Compliance (ang. zgodność)

To zespół procedur, których zadaniem jest 

zapobieganie wystąpienia ryzyka, głównie 

natury prawnej w firmie. Inaczej -  sprawdzenie 

integralności dostawcy z procesami firmy, 

procesy sprawdzające wiarygodność 

potencjalnego partnera pod kątem: 

finansowym, wspólników.

Według opinii naszych rozmówców, 
przepisy RODO sprawiają, że 
proces uzgodnień jest bardziej 
złożony. Podczas wprowadzania 
rozwiązania do firmy klienta jest 
to stały punkt uzgodnień, często 
klient posiada swoją politykę 
przetwarzania danych osobowych, 
dostosowaną do specyfiki swojego 
działania i nie zgadza się na zakres 
dostawcy - dodatkowe uzgodnienia, 
włączenie się prawników w proces, 
jest dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na długość procesu 
sprzedaży. Z drugiej strony pojawiają 
się pojedyncze sytuacje, kiedy 
duże organizacje dla przyśpieszenia 
procesu nawiązywania 
współpracy proszą kontrahentów  
o zaproponowanie własnych umów. 
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Certyfikaty

np. jakości (zależy od polityki zakupowej 

w danej firmie), certyfikaty związane 

z zewnętrznymi firmami dotyczące np. 

testów penetracyjnych,  związanych 

z bezpieczeństwem, czy z funkcjonowaniem 

serwisów. Są to też certyfikaty wymagane 

prawnie ze względu na rodzaj oferowanego 

przez startup produktu lub usługi 

(np. sprzęt medyczny).

Dodatkowo, w niektórych branżach podjęcie 

decyzji GO wymagało akceptacji merytorycznych 

użytkowników końcowych, np. w branży 

medycznej wdrożenie innowacji często 

wymaga pozytywnej opinii lekarzy lub innych 

przedstawicieli personelu medycznego.

Inne formalne

KRS, potwierdzenie o niezaleganiu 

z podatkiem VAT, czy potwierdzenie 

wpisania na tzw. białą listę.

Wstępna wersja umowy ramowej

na bazie której miałaby nastąpić 

współpraca - ten punkt zależy od tego, czy 

korporacja dysponuje własnym wzorem 

umowy czy strony będą podpisywać wzór 

dostarczony przez startup.
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Kiedy zapytaliśmy ile zazwyczaj mija czasu od 

nawiązania pierwszego kontaktu do otrzymania ogólnej 

chociaż informacji zwrotnej dotyczącej wstępnej chęci 

nawiązania współpracy, nasi rozmówcy udzielili bardzo 

różnych odpowiedzi - najczęściej wskazywali przedział 

od 1 do 6 miesięcy. Najdłuższy średni czas oczekiwania 

na wstępną deklarację zainteresowanie klienta trwał 

nawet rok.

Jednak jeżeli firma ma świadomość swoich potrzeb 

w obszarze innowacji i znana jest konkretna potrzeba 

biznesowa w tym obszarze, to rozpoczęcie działań 

następuje bardzo szybko - średnio po 2-3 miesiącach od 

nawiązania kontaktu. To pokazuje jak istotne jest, np. 

w kontekście zespołów ds. innowacji, cykliczne zbieranie 

informacji o potrzebach sekcji biznesowych firmy, czy 

działów, które mogą być odbiorcami innowacji.

Firmy wskazywały, że czas oczekiwania na 

odpowiedź ze strony korporacji zależy w dużej 

mierze także od nastawienia klienta, sposobu 

funkcjonowania organizacji, od tego czym dla 

firmy jest innowacja.

Te bardziej tradycyjne boją się innowacji, muszą 

dłużej analizować każdy aspekt podejmowanej 

decyzji, zazwyczaj mają też bardziej sformalizowaną 

strukturę i rozbudowane procesy organizacyjne, które 

należy przejść, wdrażając innowacyjne rozwiązanie 

z zewnątrz firmy, co znacznie wpływa na tempo 

podejmowania decyzji. Nieznajomość procesów 

wdrażania innowacji do organizacji bywa czynnikiem 

znacznie wydłużającym proces.

Czas trwania rozmów - czyli jak dużo 
czasu upływa od nawiązania kontaktu do 
otrzymania informacji zwrotnej o wstępnym 
zainteresowaniu spotkaniem (lub nie)

Etap potwierdzania trwa od momentu spotkania i otrzymania informacji zwrotnej

o zainteresowaniu firmy rozwiązaniem oferowanym przez startup lub nie do 

momentu rozpoczęcia testów rozwiązania w organizacji. 



Współpraca Startupów i Korporacji. Analiza procesu.  |  45

Czas oczekiwania na odpowiedź - według 

badanych - może być, w niektórych przypadkach 

związany z wielkością firmy - im większa firma, 

tym bardziej złożone procesy i wydłużony proces 

decyzyjny. 

Najwięcej badanych wskazywało, że na 

odpowiedź czeka średnio od miesiąca do pół 

roku, 33% określiło, że średnio ten etap zajmuje 

im od 1,5 do 3 lat. Jedna z firm oczekuje na 

odpowiedź klienta od 5 lat! Długość oczekiwania 

ma również związek z drogą, jaką startup 

dociera do korporacji. Jeśli trafia bezpośrednio 

do potencjalnego właściciela biznesowego 

swojego rozwiązania - bardzo szybko otrzymuje 

informację zwrotną.

Jeśli jednak dociera do organizacji przez dział 

innowacji, który nie posiada informacji na temat 

zapotrzebowania organizacji na innowacje lub 

obszar działania startupu nie znajduje się na 

liście zdefiniowanych potrzeb - oczekiwanie 

na odpowiedź, szczególnie pozytywną może 

trwać długo. W uproszczeniu - dzieje się tak ze 

względu na konieczność docierania do biznesu 

i przekonywania go do zainteresowania się 

rozwiązaniem. 

Na to zaś, jak łatwo i jak szybko (oraz czy w ogóle) 

uda się tę osobę przekonać ma już wpływ rzesza 

innych czynników, takich, jak m.in. priorytety, otwartość 

na innowacje, czy choćby umiejętność dobrego 

zaprezentowania projektu przez zespół innowacji.

Wydaje się, że czas trwania procesu nawiązywania 

współpracy jest uwarunkowany od branży, w której 

działają firmy. Na przykład w branży medycznej kiedy 

proces od nawiązania kontaktu do rozpoczęcia testów, 

który trwa pół roku, uznaje się za szybki. W większości 

przypadków case biznesowy oraz odpowiednie 

kompetencje klienta wpływają na skrócenie procesu 

sprzedaży. 

Co jeszcze wpływa na długość procesu

CZAS OD DECYZJI „GO” DO TESTÓW

ok. 1 miesiąca

od tygodnia do roku

3-6 miesięcy

12 miesięcy

2
3

3

1
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W oparciu o rozmowy proces sprzedaży innowacji do dużych organizacji 

można przedstawić w następujący sposób: 

W niektórych przypadkach dochodzi do tego procesu procedura zakupowa lub 
konieczność ogłoszenia przetargu.  

Nawiązanie
kontaktu

Prezentacja
sprzedażowa

Przygotowanie
oferty

Podpisanie
umowy

Negocjacje z 
działem zakupów

Podpisanie
NDA

Opcjonalnie 
druga prezentacja 
sprzedażowa dla 

decydenta

Warsztat w celu 
określenia zakresu i 

wyceny ewentualnej
customizacji
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Niezależnie od stosowanych sposobów dotarcia do 

klientów, z kim nawiązywane były kontakty, prowadzone 

rozmowy, czy ile czasu trwał pierwszy etap procesu 

współpracy startup - korporacja, kluczowe jest: określenie 

potrzeb klienta już na samym początku.

Badani wskazują na rozmowę o problemach, potrzebach 

klienta, a nie o technologii, która jest jedynie rozwiązaniem 

tych problemów czy potrzeb, jako jeden z głównych 

elementów rozmowy z dużymi partnerami biznesowymi. 

Jeden z naszych rozmówców zadaje w procesie 

sprzedażowym na przykład pytanie “Co dziś najbardziej 

cię boli? Gdybyś mógł wydać pieniądze i wyeliminować 

w swojej pracy jeden problem, co by to było?”. Takie 

podejście może się sprawdzać w sytuacji, kiedy klient wie 

jaki ma problem, ale nie wie jak go rozwiązać, bądź nie 

posiada zasobów, aby to zrobić. To już część sukcesu. 

Często jednak może być tak, że potrzeby biznesowe są 

niezidentyfikowane, czyli mówiąc w skrócie klient może 

nie wiedzieć czego potrzebuje. 

Aby dotrzeć do takiej firmy potrzebna jest wiedza 

branżowa, rynkowa oraz wiedza o samym kliencie - jego 

wyzwaniach, specyfice działania, organizacji tak, aby 

wskazać mu obszar, który jest dla niego wyzwaniem 

i na którego odpowiedzią jest dane rozwiązanie. Trzeba 

więc wykonać pracę analityczną przed zainicjowaniem 

pierwszego kontaktu. Taka wiedza jest kosztem często 

nie uwzględnianym w budżetach. 

“... korporacja prosiła, aby mimo 
tego, że jesteśmy znani w firmie, 
abyśmy wzięli udział w akceleracji. 
Było to dla nas przyznam upierdliwe 
bo za każdym razem występowaliśmy 
trochę jak nowy pomysł, ale dzięki 
temu docieraliśmy do większej ilości 
osób, które mogą zaopiniować nas 
pozytywnie. Mimo tego, że kontakt 
z daną spółką trwał na przykład od 
roku, ale dzięki takiemu podejściu 
wyraźnie zwiększyliśmy zasięg. To po 
czasie owocuje bardzo”.

Wśród startupów obserwujemy 
rosnącą świadomość roli, z języka 
angielskiego określanej wprost, 
customer success. To osoba lub osoby, 
których zadaniem jest opieka nad 
klientem, szczególnie w kontekście 
wykorzystania przez niego możliwie 
w pełni, funkcjonalności rozwiązania 
dostarczanego przez startup.

 Przykładowo, jeśli firma dostarcza 
rozwiązanie wykorzystywane w 
oddziałach firmy przez jej managerów 
(np. w sklepach lub punktach obsługi) 
to rola customer success polega 
na monitorowaniu aktywności kont 
poszczególnych użytkowników, 
wspieraniu ich i pomaganiu w 
korzystaniu z rozwiązania.
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Na różnych etapach procesu wdrożenia innowacji, firmy kontaktowały się z różnymi 

jednostkami organizacyjnymi klienta. Najczęściej wymieniane z nich to:

“Najpierw uderzamy do właściciela biznesowego, dla którego przedstawimy i chcemy 
go zainteresować naszym produktem. Na którymś etapie pojawia się dział prawny, 
który weryfikuje czy jesteśmy zgodni z prawem i (inne jednostki). Bardziej opiniują, a 
nie decydują (...). Często bierze w tym udział dodatkowo dział innowacji,  compliance i 
wiadomo cyber security.”

ETAP JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

BUILD RELATIONS
dział innowacji, działy biznesowe będące potencjalnym odbiorcą 

rozwiązania, np. HR, sprzedaż, marketing, logistyka itp.

EVALUATE dodatkowo: dział prawny, compliance, IT

TEST SOLUTIONS odpowiednie działy biznesowe (business owner), IT

&GO
odpowiednie działy biznesowe (business owner), IT, marketing , sprzedaż, 

dział prawny, dział zakupów.

Jednostki organizacyjne klienta zaangażowane 
w rozmowy
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Do najczęściej popełnianych błędów na tym etapie możemy zaliczyć brak początkowej wyceny 

usługi lub błędy w istniejącej wycenie (zbyt niska). Zespoły wskazywały, że na początkowych 

etapach zdarzało im się niedoszacować wartość usługi/rozwiązania. Wspominano też o braku 

analizy poszczególnych etapów projektu - tego co się dzieje i dlaczego - co skutkowało tym, że 

startupy zbyt późno dostrzegały pewne analogie w zachowaniu poszczególnych klientów 

i w efekcie nie reagowali na nie w odpowiednim czasie.

Na tym etapie upewnij się, że dobrze rozumiesz potrzeby klienta, i że komunikacja 

jest prowadzona w jasny sposób. Po każdym spotkaniu z klientem - wysyłaj 

podsumowanie podjętych wspólnie decyzji, omówionych zagadnień itp. To z jednej 

strony pozwala zbierać w jednym miejscu decyzje, z drugiej - pozwala upewnić się, 

że obie strony zakończyły spotkanie z podobnym zrozumieniem jego rezultatu.

Warto zdefiniować co trzeba będzie zrobić, aby produkt lub rozwiązanie wdrożyć 

do organizacji - z jakim systemami konieczna będzie integracja, co wasz partner 

biznesowy będzie weryfikować, jakie departmenty będą weryfikować twoją firmę i na 

czym ta weryfikacja będzie polegać. 

01.

02.

Wskazówki
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Bądź cierpliwy - proces nawiązywania współpracy z dużymi organizacjami jest 

długotrwały. Jeśli chcesz wiedzieć jak długo mogą trwać rozmowy o możliwości 

współpracy - zapytaj. Organizacje są różne i każda ma inny model działania, więc 

takie pytanie nie powinno zostać uznane za nieprofesjonalne.

Pamiętaj o rzetelnej wycenie - postaraj się bardzo dobrze obliczyć koszt usługi, czy 

dostarczenia rozwiązania, aby zminimalizować ryzyko ich niedoszacowania. Jeśli 

twoja oferta finalnie lub jej część zależy od wyniku testów, które pokażą m.in. skalę 

zaangażowania twojego zespołu - zasygnalizuj to potencjalnemu nabywcy. Nikt nie 

lubi być zaskakiwany kilkukrotnym wzrostem wyceny tuż przed samym wdrożeniem.

03.

04.
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PoC to krótki projekt, posiadający własny plan, 

zasoby i budżet. Jego celem jest wykazanie 

słuszności zastosowania nowatorskiej koncepcji 

w danej firmie lub demonstracja w celu 

sprawdzenia, czy rozwiązanie ma zastosowanie 

w organizacji i przynosi zakładane efekty.

Dostawca ma za zadanie zrealizować pomysł 

w środowisku jak najbardziej zbliżonym do 

realnego (na wyznaczonej grupie danych/

klientów lub ich symulacji), a następnie 

przedstawić rezultaty biznesowe. Pozwala to 

na wykazanie wymiernych korzyści biznesowych 

na konkretnym przykładzie. 

W przypadku niekorzystnego wyniku, PoC umożliwia 

wprowadzenie poprawek do rozwiązania już we 

wstępnej fazie przed jego implementacją (jeśli klient 

się na to zdecyduje). Często mówi się, że to “kluczowy 

czynnik efektywności” w procesie wdrażania innowacji.

BUILD RELATIONS TEST SOLUTIONS & GO

TEST SOLUTIONS (POC)
Kontakt został nawiązany, produkt czy rozwiązanie przedstawione i udało się znaleźć jego 

właściciela biznesowego. Po zakończeniu wszystkich aktywności na poziomie formalnym, 

czas na testy rozwiązania, nazywane często PoC (ang. Proof of concept). 

EVALUATE

“Pilotaż polega zazwyczaj na 
wdrożeniu 80%rozwiązania na małej 
liczbie użytkowników, i czasem bywa 
tak, że już po 3 miesiącach chcą 
rozszerzyć na resztę pracowników.”
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W części branż, Proof of Concept jest kluczowym 

czynnikiem do podjęcia decyzji biznesowych o wdrożeniu 

przez dużą firmę. Rezultaty pilotażu mają dostarczyć 

nie tylko informacji technologicznych, związanych 

z działaniem usługi/produktu, czy współdziałaniem 

z istniejącymi systemami klienta, ale również podstaw 

biznesowych do podjęcia decyzji GO, np. zdefiniowanie 

wartości dodanej, modelu sprzedaży, wstępnych 

wymagań marketingowych oraz innych założeń 

biznesowych (określanych jako wskaźniki testów lub 

KPI (ang. Key Performance Indicators) testów.

Te aspekty zwykle definiowane są przez strony na 

etapie przygotowań do testów rozwiązania. W jednym 

z przypadków, omawianych w trakcie naszych rozmów, 

dopiero przeprowadzenie 3 pilotaży było dla korporacji 

podstawą do zdefiniowania modelu wdrożenia 

komercyjnego. W niektórych przypadkach klient 

testował kilka rozwiązań równocześnie, o czym twórcy 

rozwiązania byli informowani. PoC jest także okazją do 

weryfikacji kosztów projektu. Niekiedy jest tak, że na 

początku procesu współpracy następuje jedynie wstępne 

oszacowanie kosztów, które są urealnione w wyniku 

osiągniętych rezultatów przeprowadzonych testów. 

Po przeprowadzonych testach, w wielu przypadkach, 

klient także definiuje KPI, aby mieć możliwość oceny 

projektu. Zjawiskiem, o którym warto wspomnieć 

jest pojawienie się w Polsce kilku, wspomnianych już, 

programów akceleracyjnych Scale’up, których celem 

jest wsparcie startupów w pozyskaniu partnerów 

korporacyjnych.

Udział w programie związany jest z otrzymaniem grantu 

na pokrycie kosztu PoC projektu z dużym partnerem 

biznesowym. Program jest bardzo ważną inicjatywą 

i wiele firm chętnie korzysta z możliwości testowania 

rozwiązań dostarczanych przez startupy. Kluczowe 

jednak będzie to, czy po ich zakończeniu, równie chętnie 

będą przeznaczać na podobne testy środki własne. 

TESTY (POC) W PROJEKTACH 
INNOWACYJNYCH

Tak CzasemNie

65%

15%

10%

65% badanych przeprowadza 

testy zawsze, 20% w niektórych 

przypadkach. 
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Firma Brak odpowiedziStartup

W 40% przypadków, o których rozmawialiśmy, koszty testów pokrywał partner. 

Podejście do odpłatności za PoC, nawet dostęp do samego demo (wersji próbnej produktu) 

rozwiązania różni się w zależności od rodzaju rozwiązania, wartości umowy i fazy rozwoju 

startupu, a także ze względu na rodzaj rozwiązania.

42%26%

32%

ODPŁATNOŚĆ
ZA POC

Odpłatne testy najczęściej realizują te startupy, których 

rozwiązanie, jego wprowadzenie, wiąże się 

z wykonaniem określonej pracy zespołu lub zakup 

sprzętu niezbędnego do realizacji testów (urządzeń, 

czujników itp). Z bezpłatnego demo rezygnują też 

niektóre startupy, których rozwiązania nie wymagają 

mocnej integracji z systemami klienta. Dzieje się tak 

zwykle, kiedy zespół startupu jest świadom sprzężenia 

kwestii odpłatności z zaangażowaniem potencjalnego 

klienta (jeśli płacę, chcę wykorzystać rozwiązanie/demo 

rozwiązania bo firma poniosła koszt jego zakupu).

W opinii badanych, zapłata za PoC, nawet na 

wczesnym etapie dojrzałości tworzonego przez 

startup rozwiązania (w przypadku testu rozwiązania 

z pierwszym klientem), często weryfikuje poziom 

zaangażowania korporacji oraz skupia uwagę jej 

przedstawicieli. Startup już na etapie pozyskiwania 

klienta zdobywa środki na finansowanie swojej 

działalności (choćby w zakresie pokrycia kosztów 

realizacji pilotażu), jednak z drugiej strony, klient 

poza tym, że jest bardziej zaangażowany w testy, 

często stawia w takiej sytuacji większe wymagania 

osiągnięcia sukcesu. 

“Sytuacje, w których korporacja 
(red. na etapie PoC) angażuje 
pieniądze to jest zawsze dla nas 
sygnał, że jesteśmy zdecydowanie 
na dobrej drodze.” 
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Jest to ważne szczególnie podczas poszukiwań 

pierwszego klienta -  najważniejsze bowiem jest 

zdobycie pierwszego przykładu wdrożenia, aby 

zaistnieć na rynku, udowodnić wiarygodności 

rozwiązania i jego twórców.

Ta grupa rozmówców wspomniała, że na 

początku prowadzenia biznesu, zalecają 

bezpłatną lub w części płatną współpracę na 

tym etapie. Słyszeliśmy też o przypadku, kiedy 

koszty PoC były dzielone przez obie strony 

umowy.

Z wielu odpowiedzi naszych rozmówców 

wynika, że niektóre korporacje niechętnie płacą 

za przeprowadzane testy, a wręcz wychodzą 

z założenia, że testy są lub powinny być 

darmowe zapominając, że startup to też firma 

zatrudniająca pracowników. 

“Za dużo startupów ma 
przeświadczenie, że jak zaoferuje 
coś tanio lub za darmo, to z tego 
wyrośnie duży klient.”  

,,Czasem robimy testy, a  co do 
kosztów to zależy - często bierzemy 
to na siebie. To trwa 1-2 miesiące. 
Jeśli klient chce sam sprawdzić jakieś 
kwestie, to sam ponosi koszty.”

35% badanych wskazała na realizację bezpłatnych testów.

Zdobycie klienta w tym przypadku było łatwiejsze.
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Podejście do testów z punktu widzenia startupu

PŁATNE TESTY BEZPŁATNE TESTY

„wymuszenie” na korporacji 

zaangażowania

w przypadku rozmów z pierwszym 

klientem łatwiejsze zdobycie 

doświadczenia i wiedzy na temat 

swojego produktu

zdobywanie środków finansowych od 

samego początku

case study, otwierające na sprzedaż do 

innych (jeśli startupowi wystarczy do 

tego sama informacja o teście)

budowanie w świadomości dużych 

organizacji, startupów jako firm, które 

powinny w wyniku swojej działalności 

generować przychód

brak środków na finansowanie

firmy

klient stawia większe wymagania 

osiągnięcia sukcesu

zwiększanie poziomu niedoszacowanych 

kosztów w budżecie firmy

trudniej znaleźć płacącego klienta, 

szczególnie jeśli to pierwszy klient 

startupu
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Już na etapie przygotowań do testów określ, po czym klient pozna, że zastoswoanie 

twojego produktu lub wprowadzenie rozwiązania osiągnęło zakładany wynik.

Warto dobrze określić role każdej ze stron i oczekiwania. Jeśli realizacja testów zależy 

od zaangażowania zasobów klienta w określonym czasie - upewnij się, że nie umknęło 

to niczyjej uwadze i każda ze stron współpracy jest tego świadoma.

Zadbaj o ewaluację - bieżący monitoring testów i sprawne działanie twojego zespołu 

w krytycznych momentach, czyli takich, w których napotkacie trudność lub coś 

pójdzie inaczej niż zakładaliście. Testy nie zawsze muszą przebiegać idealnie, ale duże 

znaczenie ma czas twojej reakcji.

Jeśli udostępniasz swoje rozwiązanie w modelu SaaS i nie masz pewności jak podejść 

do udostępniania bezłatnej wersji rozwiązania czy produktu na potrzeby testów - 

zapytaj przedsiębiorców, którzy sprzedają podobne produkty lub działają w oparciu o 

podobny model, co im się sprawdziło i dlaczego. 

01.

02.

03.

04.

Wskazówki
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BUILD RELATIONS EVALUATE TEST SOLUTIONS

&GO
Jeżeli rozwiązanie przeszło fazę testów, przechodzimy do kolejnego 

etapu - wdrożenia, czyli fazy uruchomienia usługi u klienta.

Oprócz kwestii technologicznych, takich jak 

ewentualna integracja z systemami firmy przyjmującej 

technologię, rozmawialiśmy z naszymi rozmówcami 

o dodatkowych wymaganiach technologicznych, 

procesowych i formalnych, które musieli spełnić, aby 

podpisać finalną umowę z klientem.

Procesy integracji z systemami klienta były wymagane 

w przypadku części naszych rozmówców i, w ich 

przypadkach, trwały średnio od 2 tygodni do 3 

miesięcy. Za każdym razem, wskazywali, że wąskim 

gardłem tego etapu jest IT.

Poza kontaktem z działem IT, warstwa formalna etapu 

wdrożenia jest bardzo różnorodna i zależy od 

wielkości firmy, złożoności rozwiązania, wartości 

umowy i poziomu integracji z systemami klienta. 

Ponadto, zależy również od tego, jakie formalności 

zostały już przeprowadzone na etapie przygotowania 

do testów (choć zdarzają się sytuacje kiedy po 

długotrwałym procesowaniu umowy na testy 

rozwiązania, po ich zakończeniu startup ponownie 

długo procesuje umowę o współpracy).

& GO

“Zwykle dział biznesu widzi dużą 
wartość, żeby to wdrożyć i chce to 
mieć jak najszybciej, a przychodzi 
dział IT - tu jest problem (...) i to 
trwa rok.”
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Pewne jest, że startupy nie są traktowane z “taryfą 

ulgową”, stąd wysokie wymagania korporacji 

dotyczące poziomu jakości świadczenia usług 

(SLA), zabezpieczenia kwestii bezpieczeństwa, 

RODO, audytów i innych. Dotyczy to szczególnie 

współpracy z korporacjami, działających 

w branżach podlegających różnego rodzaju 

regulatorom.

Czas wdrożenia jest zazwyczaj skorelowany 

z wielkością klienta. W zależności od wielkości 

firmy, procesy potrafią trwać dość długo. Im 

większa firma, tym dłuższe procesy (“no to idzie 

czasami w tygodnie, miesiące zanim oni się 

poprzeprocesowują wewnętrznie”). Łatwiej jest 

w firmach, w których rozwiązanie umożliwia 

implementację w modelu samoobsługowym, który 

znacznie przyspiesza instalację rozwiązania.

Do najczęściej wymienianych błędów na tym 

etapie, zaliczamy błędy w planowaniu cash flow 

lub jego brak - oferujące swoje rozwiązania do 

korporacji startupy, szczególnie te, których koszt 

zakupu jest dość wysoki, nie miały świadomości 

jak długo, w zależności od wartości umowy 

i rodzaju rozwiązania, mogą trwać rozmowy 

z klientem korporacyjnym, a tym samym, nie 

posiadały wystarczającego zaplecza finansowego 

i miały kłopot z płynnością. 

“Technologie sprawdzamy przed 
wdrożeniem. Bezpośrednio 
rozmawiamy z architektami m.in. 
o zabezpieczeniach i dzięki temu, 
klient naszą technologię lepiej 
rozumie. Ale rozumiemy, że klient 
musi wdrożyć naszą technologię i to 
trochę trwa.”

”Zawsze szło mozolnie jak krew 
z nosa. Najgorsza była integracja 
z CRM. Rzeczy z integracją 
i technologią były najtrudniejsze.”
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Wskazówki

Przygotuj się na to, że proces może być długotrwały - dostosuj do Tego swoje 

możliwości technologiczne, finansowe oraz kadrowe i czasowe.

Upewnij się, że jesteś w stanie spełnić wszystkie wymagania korporacji związane 

z SLA, bezpieczeństwem czy RODO

Jeśli w trakcie testów rozwiązania lub po ich zakończeniu jednym z wniosków dla startupu 

jest niedoszacowanie kosztów obsługi procesu czy realizacji usługi dla danego partnera 

biznesowego należy o tym jasno komunikować, uzasadniając odpowiednio zmianę. 

W przypadku kiedy partner biznesowy po zakończeniu testów rozwiązania lub usługi 

nie decyduje się na jego wdrożenie - warto dowiedzieć się dlaczego podjął taką a nie 

inną decyzję. Jest to dobra okazja do zebrania informacji zwrotnej i usprawnienia 

oferty i pracy zespołu.

01.

02.

03.

04.
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Wśród powodów, najczęściej wymieniano szybsze 

podejmowanie decyzji biznesowych, większą 

stabilność organizacji, w szczególności osób 

decyzyjnych, np. zarządów. A przede wszystkim, 

poważniejsze, niż to ma często miejsce w Polsce, 

podejście do startupu jako biznesu. 

W naszych rozmowach, wprost pojawiały się wrażenia, 

o postrzeganiu startupów za granicą jako firm, 

z którymi partnerzy biznesowi chcą robić biznes 

i rozmowa dotyczy bezpośrednio kwestii związanej 

ze współpracą. 

“W Polsce nie zdąży się coś 
przeprocesować, a już zmieniają 
się uwarunkowania polityczne, 
zarządy, itp.” 

“W Polsce za każdym razem musieliśmy dużo czasu tracić na udowadnianie, że 
jesteśmy wiarygodni. Za granicą - spotkanie zaczynaliśmy od zdania naszego 
partnera - Wasza technologia wygląda świetnie. Jak możemy razem zrobić biznes?”

Według naszych rozmówców, łatwiej jest, z perspektywy małej firmy 

technologicznej, współpracować z firmami za granicą. 

Współpraca  z polskimi firmami 
vs. z firmami zagranicznymi
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W Polsce wciąż zdarza się, że na samym 

początku rozmów startupy muszą udowadniać, 

że są poważnymi partnerami biznesowymi, 

a nie, określając to wprost, oszustami. 

W polskich firmach, w niektórych przypadkach, 

wskazywano na chwiejność decyzyjną, która 

powoduje wydłużanie się procesów.

Generalnie różnice między podejściem do 

startupów, występują, nie tylko w zestawieniu 

Polska : zagranica, ale na całym świecie zależą 

od regionu i swego rodzaju kultury biznesowej.

Europa Zachodnia otwarta jest na współpracę 

ze startupami i łączy tę otwartość ze swego 

rodzaju zachowawczością.

W USA firmy są bardzo pozytywnie nastawione 

do współpracy ze startupami, o współpracy 

komunikują na zewnątrz, często jeszcze, zanim 

się ona rozpocznie i nie boją się ewentualnych 

błędów lub tego, że coś się nie uda.

Firmy z Azji często korzystają z rozwiązań 

dostarczanych przez startupy, jednak unikają 

rozmów o ewentualnych niepowodzeniach, wolą 

je przemilczeć. 

“Duże, dojrzałe polskie firmy 
wolno podejmują decyzje, od 
spotkania do spotkania, jak już są 
zdecydowani, to kontakt się urywa. 
Ludzie boją się decyzyjności.”
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PROCES WSPÓŁPRACY - 
OCENA I WNIOSKI
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W tej części Raportu oceniamy proces współpracy startupów i dużych firm, opisany przez nas 

w pierwszej części dokumentu. Wyliczamy korzyści dla obydwu stron oraz bariery, które 

napotkały w ramach tworzenia innowacji i wskazujemy wybrane sposoby ich przezwyciężenia.

Jeszcze raz przyglądamy się roli, jaką pełnią 

w dużych firmach zespoły innowacji i temu, jak 

postrzegają ją startupy. Jedną z ciekawszych 

części naszych wywiadów jest, w naszej 

ocenie, wskazanie, wraz naszymi rozmówcami, 

kluczowych czynników sukcesu w budowaniu 

nowego podejścia do partnerstwa startup - 

korporacja. Znajdujemy się obecnie 

w momencie, w którym innowacje zmieniają 

stare i tworzą nowe rynki.

Duże firmy, w innowacjach, coraz częściej 

widzą źródło swojej przewagi konkurencyjnej. 

Niektóre próbują skorzystać z kompetencji 

wewnętrznych, inne sięgają po kompetencje 

z zewnątrz m.in. wchodząc w partnerstwa 

ze startupami, co ma również w niektórych 

przypadkach umożliwić modyfikację podejścia 

organizacji do innowacji. Z wyników naszego 

badania jasno wynika, że proces współpracy obu 

stron nie jest łatwy, ale ewoluuje.

startupy jako nowe produkty/usługi w ofercie organizacji

startupy jako dostawcy technologii, optymalizujących wewnętrzne procesy 

dużych organizacji

Uzupełnienie oferty firmy

Optymalizacja procesów wewnętrznych w firmie
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startupy jako źródło informacji o zmianach i trendach rynkowych oraz nowych 

modelach biznesowych

kreowanie wizerunku innowacyjnej firmy

startupy jako źródło technologii, będące swego rodzaju czynnikiem 

napędzającym zmianę w dojrzałych firmach

Monitorowanie sytuacji na rynku

Wzmocnienie marki

Szybsze wdrażanie rozwiązań technologicznych

Wzbogacenie kultury pracy w organizacji/albo kultury 
innowacyjności w organizacji

startupy, z jednej strony, jako źródło inspiracji do działania (metody i narzędzia), 

a z drugiej partnerzy biznesowi, niejako wymuszający zmianę podejścia dojrzałych 

organizacji, do prowadzonych procesów
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GŁÓWNE BARIERY
I WYZWANIA 

Wyróżniliśmy kilka wyzwań i barier, które podczas współpracy napotykają obie strony: 

B A R I E RY  O R G A N I Z AC Y J N E

Organizacja vs. kultura innowacji

Kultura innowacji, generalnie jest stosunkowo 

słabo rozwinięta w polskich firmach. Im większe 

firmy, tym bardziej rozbudowane struktury 

silosowe i złożone procesy wewnętrzne, które 

utrudniają sprawne podejmowanie decyzji oraz 

zwinne prowadzenie projektów.

Nawet jeśli organizacja na zewnątrz komunikuje, 

np. że pracuje w metodach zwinnych.

Wiąże się z tym także, brak skłonności do 

podejmowania ryzyka, eksperymentowania 

w obszarze biznesu oraz problem z braniem 

odpowiedzialności za działania związane 

z wprowadzaniem innowacji (szczególnie jeśli 

innowacja i jej wdrożenie może wiązać się 

z większym ryzykiem niepowodzenia). 
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Brak otwartości organizacji

Przewlekłe procesy wewnątrz 
firmy i brak komunikacji pomiędzy 
jednostkami w strukturze

W wielu przypadkach nasi rozmówcy 

wskazywali barierę związaną z kulturą 

organizacji - brak otwartości korporacji 

na pomysły z zewnątrz (dotyczące tak 

pomysłów na produkty, jak i na sposoby ich 

wdrażania), oraz przeświadczenie o gotowości 

swojej organizacji do sprawnego wdrożenia 

rozwiązania własnymi siłami.

co w znacznym stopniu ogranicza możliwości 

działania pracowników. Nasi rozmówcy wskazywali 

najczęściej na dwa wąskie gardła procesowe - IT 

oraz dział prawny, co przejawia się m.in długim 

procesowaniem umowy, czy weryfikacji rozwiązań 

od strony technologicznej. Bywa też tak, że 

rozwiązanie jest promowane wewnątrz organizacji 

bez odpowiedniego sprawdzenia, czy, na przykład 

z punktu widzenia technologii, zastosowanie 

tego rozwiązania będzie możliwe. Brakuje np. 

w zespołach ds. innowacji wiedzy o warunkach 

przyjęcia innowacji do organizacji, co skutkuje dość 

często zmarnowaniem czasu każdej ze stron. 

„Często korporacje są zamknięte; 
uważają, że lepiej same coś zrobią 
lub szukają kompletnego, idealnego 
produktu, gdzie wdrożenie trwa x lat, 
zamiast szukać małego, szybkiego/
zwinnego, w miarę taniego, startupu”. 
Finalnie kończy się tym, że przez lata 
pracują nad rozwiązaniem, które 
w momencie ukończenia prac nie jest 
już innowacyjne.”

“Trzeba mieć pokorę do decyzji 
korporacyjnych, do czasochłonności 
- bardzo często ludzie w korporacji są 
otwarci i chętni by coś robić, ale są 
związani procesami.”
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Rozproszona decyzyjność

Częste zmiany organizacyjne

często powiązana z biurokratycznymi 

procesami w firmie. 

 

Konieczność uzyskania opiniowania przez 

wiele osób, brak własnego budżetu na projekt 

i konieczność pozyskania go z innego miejsca 

w organizacji, brak zasobów do realizacji 

procesu i związana z tym konieczność 

pozyskania ich.

pociągają za sobą zmiany pracowników 

odpowiedzialnych za dane wdrożenie 

i współpracę ze startupem.

Zmienia się właściciel biznesowy - zmienia 

się wizja, co może mieć negatywny wpływ na 

projekt: przedłużenie procesu (nowa osoba 

musi się wdrożyć, zapoznać ze szczegółami 

projektu itp.), nowy właściciel może zmienić 

założenia projektu lub z niego zrezygnować. 

„Wydawało nam się często, że 
coś mamy dograne, a pod koniec 
wchodziła jakaś polityka, …, ktoś 
nie wyraził (...) zgody na projekt, 
rozwiązują dany dział, gdzie mieliśmy 
mieć wdrożenie…”
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Punkt kontaktowy i wsparcie liderów

Nasi rozmówcy zwracali uwagę, że sukces projektów 

zależy od samego koordynatora po stronie klienta – 

jego przekonania do danego tematu, zaangażowania 

we współpracę oraz zajmowanej pozycji w firmie. 

Nasi rozmówcy wskazali kadrę zarządzającą jako 

najważniejsze “źródło” innowacji i otwartości na nie 

w dużych organizacjach (np. właściciel, zarząd, dyrektor 

operacyjny) i kluczowe osoby w procesie decyzyjnym.

„Fajnie jak jest w firmach CEO 
właśnie, bo on jest takim powiedzmy 
,,gate keeperem” - w rozumieniu, że 
namaszcza, dopuszcza, jeżeli coś mu 
się spodoba to wtedy potrafi te procesy 
odpowiednio popchnąć.”

Gotowość operacyjna do współpracy 
z dużą korporacją 

brak odpowiedniego przygotowania wschodzących 

firm technologicznych do nawiązywania efektywnej 

współpracy z „dużym” biznesem. Część startupów 

przyznaje, z perspektywy czasu, że nie były gotowe 

operacyjnie do podjęcia współpracy z dużymi 

firmami, szczególnie na początku swojej działalności, 

kiedy pozyskiwały pierwszego klienta. Startup musi 

dostosować nie tylko rozwiązanie do wymogów klienta 

(IT, SLA, RODO, ect.), ale także uwzględnić specyfikę jego 

pracy (procesy wewnętrzne, których często nie da się 

zmienić, dopasować do zwinnej natury pracy startupu). 

Wyniki naszych rozmów jasno pokazują, że 

jednym z najistotniejszych aspektów współpracy 

jest zarządzanie procesem komunikacji 

z klientem (regularne spotkania), aby od samego 

jej początku wyłapać wszystkie potrzeby 

klienta, poznać dokładnie specyfikę działania 

dużej firmy i odpowiednio szybko reagować na 

poszczególnych etapach procesu nawiązywania 

współpracy. 
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Brak zabezpieczenia kapitałowego startupu

które pozwoli poradzić sobie w sytuacji przedłużania 

się rozmów z kontrahentami. Ze względu na 

nieznajomość specyfiki działania dużych organizacji 

i braku wiedzy na temat długości procesów 

związanych z podejmowaniem współpracy z nimi,

startupy niewystarczająco dobrze szacują 

zapotrzebowanie na kapitał do momentu wpłynięcia 

należności za zrealizowaną sprzedaż na konto. 

Co może skutkować problemami z płynnością 

finansową.

B A R I E RY  KO M P E T E N C Y J N E

Niezrozumienie natury innowacji i brak gotowości do ich wdrożenia - obawa przed innowacją

przeprowadzone przez PARP w 2019 r. badania pokazują, 

że jedynie jedną piątą firm na rynku polskim można 

zdefiniować jako realizujące świadomie innowacyjne 

projekty (głównie w zakresie technologii oraz kapitału 

ludzkiego). Eksperymentowanie i popełnianie błędów 

podczas tworzenia innowacji są wpisane w naturę 

innowacji. Jest jednak często postrzegana jako zbyt duże 

ryzyko, zbyt wysoki koszt, a startupy jako małe, ryzykowne 

przedsięwzięcia. Duże firmy, w praktyce, są przyzwyczajone 

do wdrażania “pewniaków” - bezpiecznych pomysłów, 

które nie pociągają za sobą żadnego lub prawie żadnego 

ryzyka. Managerowie, pracujący od lat w kulturach 

nieakceptujących błędów, sami mają niską skłonność do 

podejmowania jakiegokolwiek ryzyka

“Wiele razy usłyszeliśmy, że my jesteśmy 
za nowocześni - to od podmiotów, które 
globalnie brzmią bardzo poważnie.  
No i rzeczywiście wtedy wybierają 
kogoś z naszej konkurencji, kto jest 
mniej nowoczesny i kogoś, kto mniej 
kosztuje. Po czym mówią, że wrócą za 
2 lata jak się skończy kontrakt, czas 
mija i właśnie niektórzy wracają.”
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Brak zrozumienia sensu wdrażania 
innowacji

Brak zrozumienia sensu wdrażania 
innowacji

jest poniekąd konsekwencją powyżej wymienionej 

bariery. Dodatkowym utrudnieniem jest często brak 

przekonania korporacji o zasadności wdrażania 

innowacji i jej bezpośredniego przełożenia na przewagę 

konkurencyjną firmy. Innowacje wciąż nie są niezbędne, 

często postrzegane są  przez tę grupę jako dodatek 

do głównego biznesu, który dobrze mieć. Taki „kwiatek 

do kożucha”, który, niekiedy, będąc przedsięwzięciem 

wysokiego ryzyka, nie gwarantuje znacznego wzrostu 

przychodów.

startupy nie posiadają wiedzy na temat specyfiki 

działania dużych organizacji. Co za tym idzie, 

szczególnie na początku współpracy z dużymi 

organizacjami nie potrafią przewidzieć tego, jak proces 

współpracy będzie przebiegać, jakie mogą być wobec 

nich oczekiwania, a także jak się do tej współpracy 

przygotować. Z tego samego względu też często 

niedoszacowują kosztów wdrożenia tworzonych przez 

siebie rozwiązań do korporacji. 

„Jednak większość stawia na 
sprawdzone rozwiązania - mimo, 
że chcą być innowacyjne [firmy], 
chcą wyznaczać pewne trendy, to 
jednak i tak  koniec końców stawiają 
na sprawdzone działania, nie chcą 
eksperymentować.”
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I N N E

Cena i zysk

często pozostają kluczowym kryterium wyboru 

dla większości firm. To stwierdzenie dość 

często pojawiało się w naszych badaniach. Jak 

omawialiśmy powyżej, kluczowe dla korporacji jest 

to, czy dane rozwiązanie wpisuje się w strategię 

firmy, jakie jest jego ostateczne zastosowanie 

biznesowe - jakie koszty wygeneruje nabycie nowej 

wiedzy, wdrożenie nowego pomysłu oraz jakie 

przyniesie przychody. Koszty i zwrot z inwestycji są 

w większości przypadków elementem decydującym 

o podjęciu decyzji o wdrożeniu. 

“Myślę, że w naszej szerokości 
geograficznej decyzję podejmuje się
w oparciu o cenę, a nie jakość”.
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CO MOGĄ ROBIĆ 
STARTUPY ABY LEPIEJ 
WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z KORPORACJAMI
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CIERPLIWOŚĆ
Startupy, szczególnie te, które są w początkowej fazie rozwoju i nie znają specyfiki działania 

korporacji, powinny – cytując naszych rozmówców – „uzbroić się w cierpliwość”. 

Należy mieć świadomość, że nawet najlepsze 

plany rozwoju mogą znacznie się wydłużyć. 

Procesy wewnętrzne w korporacjach, w tym, 

w szczególności (najczęściej wymieniane) procesy 

IT, zakupowe, czy sprzedażowe, a co za tym idzie – 

proces podejmowania decyzji, są dość złożone 

i wydłużone w czasie.

To startup dostosowuje się do tych procesów, 

musi więc nie tylko poznać specyfikę pracy z dużą 

firmą, ale także nabrać – co się zdecydowanie 

przyda - sporego zasobu biznesowej pokory.

„Uzbrój się w cierpliwość i zorganizuj sobie parę mln złotych, bo będziesz bardzo 
długo czekać, a kasa już Ci się trzy raz skończy. Wszystkie plany podziel sobie na dwa, 
dwa razy później wszystkie zarobki, zatem musisz mieć dwa razy więcej pieniędzy niż 
zakładałeś na rozruch”.y

„Wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja 
w budowaniu współpracy, nie nastawiać 
się na szybki deal”.

„Musisz być bardziej skromny i pokorny 
współpracując z korporacjami, niż Ci 
się wydaje. Bardzo często bardzo mała 
rzecz, która jest totalnie poza Twoją 
kontrolą może sprawić, że dana firma nie 
będzie z Tobą współpracować”.
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RELACJE
Wiadomo, relacje w biznesie to podstawa. Spośród firm biorących udział w badaniu to te, 

które  posiadały rozbudowaną sieć kontaktów znajdowały w krótkim czasie pierwszego klienta.

Istotna jest też sieć kontaktów założycieli 

startupów lub wspierających ich aniołów biznesu. 

Firmy podkreślały ważną rolę networkingu 

w procesie pozyskiwania klientów.

Kolejnym aspektem tego czynnika sukcesu 

jest zidentyfikowanie, nawiązanie kontaktu 

i zbudowanie relacji z właściwymi osobami 

w korporacji, które będą przekonane do projektu, 

uwierzą w jego sukces i będą swojego rodzaju 

“adwokatami” wspólnego działania w swojej 

organizacji.  

Niektóre firmy budują celową ścieżkę dotarcia do 

takiej osoby, tworzą jej “portret psychologiczny” 

- na przykład jest to osoba pracująca w 

danej korporacji minimum od 5 lat, pracuje w 

odpowiednim dziale, który będzie bezpośrednim 

odbiorcą usługi, zarządza zespołem (jeżeli jest 

to cecha relewantna), ma autorytet, chętnie 

bierze czynny udział w konferencjach, także jako 

prelegent.

“Starać się szukać w korpo osób, które 
są otwarte na tego typu współpracę, 
my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do 
dyrektora, ale do pracownika który jest 
(zainteresowany tego typu ofertą) tak i on 
może to sprzedać do dyrektora”.  

“Więc mamy taki specjalny skrypt, który 
mówi o tym jaki profil psychologiczny 
ma mieć ten człowiek, którego szukamy i 
bardzo często zdarza się tak, że: jest taki 
Pan Heniek który jeździ na różne możliwe 
konferencje i chętnie korzysta z okazji 
do mówienia o swoich działaniach’’. 
Na początku szukamy takiego 
wewnętrznego agenta zmiany.” 
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Taki “sojusznik” będzie adwokatem, w pewnym 

sensie promotorem zmian, nie powinien 

więc sam się tych zmian obawiać. Promując 

zmianę ta osoba będzie bowiem wychodzić 

poza schemat organizacji, do czego potrzebne 

są takie cechy jak swego rodzaju odwaga, 

skłonność do podejmowania ryzyka. Jedna 

z firm ujęła powyższe w następujący sposób: 

„Szukać sojuszników, szybciej zacząć 
rozmawiać z biznesem; szybciej 
przychodzi się do biznesu przez 
polecenie przez kogoś, łatwiej jest jeżeli 
zaczyna się od osoby decyzyjnej 
w biznesie”.

„Druga kwestia to, że biznes robi się 
z właściwymi ludźmi, nie z organizacjami”.

„…  dbamy, aby ci ludzie nas znali, 
rozumieli i lubili”.

„Na koniec dnia w tej korporacji są 
ludzie, więc robisz deal’a z ludźmi, a nie 
z korporacją, zatem 2-3 osoby są 
w stanie to puścić dalej lub zablokować.”

I kolejny aspekt nawiązywania relacji - jak 

najszybciej rozpocząć rozmowy z biznesem, 

ponieważ to osoby, które bezpośrednio 

generują potrzebę biznesową, te które będą 

korzystać z usługi, będą podejmować decyzję 

o wdrożeniu lub też będą mieć wpływ na tę 

decyzję. 

Priorytetem jest też dbanie o dobre relacje, 

które zaowocują dalej.

“Trzeba mieć bardzo bliskie relacje
z korpo. Jeśli coś zawalisz to ważne, aby 
tam zadzwonić i o tym mówić, żeby oni 
wiedzieli, że ktoś nad tym czuwa”.
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POZNANIE POTRZEB 
KLIENTA 

Im wcześniej i staranniej startup rozpocznie diagnozowanie potrzeb klienta, 

tym bardziej ułatwi to współpracę z firmą.

Z jednej strony, wskazywano na konieczność 

wnikliwej diagnozy potrzeb biznesowych 

klienta związanych z oferowanym 

rozwiązaniem.

Często bywa tak, że sam startup bierze udział 

w definiowaniu tych potrzeb. Nasi rozmówcy 

podkreślali, że czasem odpowiedzią na te 

potrzeby jest jedynie jedna z funkcjonalności 

posiadanego przez startup produktu i należy 

skupić się na jak najlepszym przedstawieniu 

efektywności tej jednej funkcjonalności, 

zamiast na siłę oferować całe rozwiązanie.
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WIEDZA O TYM
JAK DZIAŁAJĄ DUŻE 
ORGANIZACJE

Często podczas współpracy problemy pojawiają się nie tylko po stronie komercyjnej, ale też 

organizacyjnej. Według badanych, już na samym początku współpracy, przydaje się lepsza

wiedza na temat organizacji i procesów wewnątrz firmy. 

Nasi rozmówcy wskazywali na takie szczegóły, jak 

poznanie języka korporacji, zrozumienie procesu 

zakupowego, struktury organizacyjnej. I znowu, 

w wypowiedziach, pojawiały się takie czynniki 

niezbędne w budowaniu dobrej relacji startup – 

klient, jak: efektywna komunikacja (słuchanie), 

otwartość, cierpliwość, elastyczność czy empatia.

Jedną ze wskazówek, często powtarzaną przez 

naszych rozmówców, było nabycie odpowiednich 

kompetencji (wiedza o danym rynku, o zasadach 

działania dużych firm, itd.) w postaci zatrudnienia 

pracownika, który ma już doświadczenie w pracy 

z dużymi podmiotami.

„Posiadanie w startup’ie osoby, która 
ma doświadczenie w pracy z korporacją, 
która zna wewnętrzne procesy, to 
nieoceniony skarb.”
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„Różne kultury. Jeżeli chodzi o startup, to wiadomo, że jest to produkt, który ciągle się 
rozwija, wciąż jest w jakiś sposób rozszerzany i tutaj należy pamiętać, że pracując 
z dużą firmą będzie dużo różnego rodzaju uwag, feedbacku, czy niezadowolenia i 
trzeba umieć sobie z tym radzić”.

„Znaleźć kogoś kto naprawdę jest doświadczony w pracy z korporacjami. Rozumie 
procesy sprzedażowe albo procesy decyzyjne i ktoś kto ma dobrą sieć kontaktów, 
to jest niedowartościowania. Taka osoba wie gdzie ma wejść, z kim rozmawiać. 
Jeżeli ktoś nie ma dużego doświadczenia w pracy w korporacji na wysokim szczeblu 
to obawiam się, że tego sam nie jest w stanie ogarnąć.”
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PRZYKŁADY 
ZASTOSOWANIA 
(USE CASES)

„Ważne, aby zapewnić pierwsze 
wdrożenia – (następnie - red.) case 
study, testymoniale, (które - red.) bardzo 
pomagają, kolejni Klienci zaufali”. 

„Najważniejsza kwestia to case study. 
Jeżeli jesteście totalnie na początku, to 
zróbcie wszystko by mieć pierwszego 
klienta - po zniżce, czy nawet za darmo. 
Pokazanie case study to swego rodzaju 
przycisk, by uruchomić maszynę do 
pozyskania kolejnych klientów.”

Niezwykle ważnym czynnikiem 

sukcesu jest uzyskanie 

odpowiednich referencji – np. 

od byłych klientów prowadzonych 

wcześniej biznesów, z wykazaniem 

odpowiednich, wymiernych 

korzyści biznesowych, osiągniętych 

w wyniku wdrożenia.

Ponadto, przydatne są opisy konkretnych 

przypadków wdrożenia rozwiązania. Wspieranie 

się przykładami jest równie ważne podczas 

szukania pierwszego klienta.

Jeżeli firma nie posiada jeszcze przykładów 

komercyjnych, nasi rozmówcy sugerują wsparcie 

się przykładami wdrożeń z innych rynków (ang. 

benchmark).
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PŁATNE TESTY 
Niektóre korporacje niechętnie płacą za przeprowadzane testy, niektóre wręcz oczekują, że testy 

będą przeprowadzone bezpłatnie. Według badanych, płatne testy zwiększają zaangażowanie 

klienta i pokazują na ile realnie jest on zainteresowany rozwiązaniem. 

„Nie róbcie testów bezpłatnie, bo 
to przyzwyczaja korpo, że tak jest. 
Samo to, że ktoś chce zapłacić za 
test weryfikuje zainteresowanie 
rozwiązaniem, trzeba mieć 
rozwiązanie sprawdzone 
w warunkach korporacyjnych, 
czy rozwiązanie da tam radę.”

“Myślę, że powinno się koncentrować 
na usłudze płatnej. Za dużo 
startupów ma przeświadczenie, że 
jak zaoferuje coś tanio / za darmo, 
to z tego wyrośnie duży klient. 
W korpo nie są problemem zazwyczaj 
pieniądze, tylko to czy rzeczywiście to 
co dostarczasz, to jest to, czego ten 
ktoś chce.”
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PILNOWANIE GRANIC 
WSPÓŁPRACY

Zdarza się, że klient np. w trakcie testów, chce wprowadzić zmiany do usługi. Zmiany 

takie mogą wydawać się proste z punktu widzenia dużej firmy, po stronie zleceniobiorcy 

mogą generować wysokie koszty. Warto jasno stawiać granice we współpracy 

z dużymi organizacjami i reagować jeśli partner je przekracza.

“Korporacja nie zna limitów, nie zna 
naszych budżetów. Oni mają bardzo 
dużo pomysłów, często im się coś 
wydaje, ale nie do końca wszyscy w 
procesie decyzyjnym w korporacji 
znają nasze podstawy biznesowe… 
więc dla nich coś się wydaje łatwe, 
coś się wydaje szybkie, a podejście 
do startupów jest często bardzo 
infantylne.” 
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Z powyższym łączy się kolejny aspekt, czyli zabezpieczenie płynności finansowej firmy, 

szczególnie na początku działalności. 

Istotne jest, aby przewidzieć ewentualne 

niedobory środków finansowych 

i w odpowiednim czasie na nie zareagować. 

Szczególnie w pierwszych latach prowadzenia 

działalności, procesy sprzedażowe mogą być 

długie, należy zatem uzbroić się w cierpliwość 

i zabezpieczyć środki na działalność 

operacyjną.

Warto więc mieć zróżnicowaną strukturę 

lejka sprzedażowego i współpracować 

także z mniejszymi, bardziej elastycznymi 

przedsiębiorstwami, które mogą zabezpieczyć 

firmie, chociaż w podstawowym stopniu, 

działalność operacyjną.

“Będziesz długo czekać, a kasa już się 
trzy razy skończy. Wszystkie plany podziel 
sobie na dwa, (...) wszystkie zarobki, 
zatem (może się zdarzyć tak, że ) musisz 
mieć dwa razy więcej pieniędzy, niż 
zakładałeś na rozruch.”

“Ciężko planować cashflow bazując na 
korpo, decyzje i gry korporacyjne mogą 
trwać zdecydowanie dłużej, niż startup 
to wytrzyma finansowo. Dobrze mieć 
bardzo dużo takich projektów w lejku, bo 
skupienie się na 2-3 dużych korpo łatwo 
zabije startup.” 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
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Jaką wskazówkę dalibyście startupom, które za moment rozpoczną współpracę z korporacjami? 01.

02.

03.

Jaką wskazówkę dalibyście, korporacjom, chcącym rozpocząć współpracę z startupami? 

Jaka wiedza na początku drogi byłaby dla was przydatna i pozwoliłaby uniknąć przynajmniej 

części błędów? 

W ostatniej części badania zadaliśmy przedstawicielom 

badanych firm trzy zasadnicze pytania: 

Co jest kluczem do sukcesu efektywnej 
współpracy w procesie wdrażania innowacji?
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Na bazie otrzymanych odpowiedzi oraz odnosząc się do zdiagnozowanych wyzwań 

zdefiniowaliśmy najważniejsze czynniki sukcesu w poszukiwaniu i  kreowaniu relacji startup - 

duża firma. Istotne jest to, że dotyczą one w większości  kompetencji miękkich. 

Najliczniejsze wskazania dotyczyły cierpliwości, 

posiadania siatki relacji biznesowych oraz znajomości 

potrzeb klienta i specyfiki jego działania. Po 

burzliwych dyskusjach w zespole, dotyczących tego, 

czy cierpliwość może być czynnikiem (sukcesu), 

zdecydowaliśmy się jednak na umieszczenie jej 

w zestawieniu - jest to jedna z najważniejszych cech 

w biznesie i budowaniu własnej marki.

Ponadto, kompetencje miękkie pełnią coraz 

istotniejszą rolę w zarządzaniu innowacjami, a ich 

znaczenie będzie wzrastało, o czym pisaliśmy 

w początkowych rozdziałach Raportu. Wskazania 

ułożone są począwszy od najważniejszych w opinii 

badanych.

CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁPRACY STARTUP - DUŻA FIRMA.
WSKAZÓWKI DLA STARTUPÓW.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpłatne testy

Kompetencje zespołu

Referencje

Poznanie potrzeb klienta 
i specyfiki jego działania

Relacje

Cierpliwość
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CO MOGĄ ROBIĆ KORPORACJE 
ABY EFEKTYWNIE 

WSPÓŁPRACOWAĆ ZE 
STARTUPAMI
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Zaufanie do nowej, wchodzącej na rynek firmy oraz stworzenie partnerskiej relacji 

jest, według naszych rozmówców, najważniejszym czynnikiem sukcesu, warunkującym 

osiągniecie oczekiwanych rezultatów w procesie wdrażania innowacji.

ZAUFANIE
I PARTNERSTWO

„Zaufanie komuś/firmie kto ma 
mały staż”.

„Przestać postrzegać startupy jako 
małe ryzykowne przedsięwzięcie, 
tylko na poziomie partnerstwa”
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ELASTYCZNOŚĆ 
I ODWAGA

Związane głównie z organizacją i procesami wewnętrznymi firmy, ale też 

w niektórych przypadkach z kompetencjami osób w nich pracujących.

Wskazywano, że brak kultury innowacyjności 

w dużych firmach, skostniałe procedury 

wewnętrzne, mają szczególnie wpływ na 

małą elastyczność w podejmowaniu decyzji 

na różnych etapach wdrażania projektu, 

przeciąganie etapów projektów oraz 

przekazywania informacji zwrotnej.

Startupom przeszkadza przede wszystkim 

nakładanie się kompetencji, konieczność 

„pilnowania budżetu”, czy zapewnienia 

kosztowej efektywności działania przez 

pracowników korporacji

Z drugiej strony, według badanych, kluczowe 

jest wykazanie przez drugą stronę większej 

odwagi w podejmowaniu decyzji oraz 

konsekwencji w procesie wdrażania innowacji.

„Elastyczność - ale to jest jak mówienie 
ścianie żeby się ruszyła. Żeby, 
stawiając wymagania, uwzględniły 
to, że po drugiej stronie jest startup, 
a nie korporacja. Bardziej podejście 
sandboxowe”.

„Może trzeba zmienić podejście. Często 
było budowane, że tworzą ekosystem 
z kulturą, który jest bardzo zamknięty, 
i ciężko tam wejść z innowacją.”
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“COVID pokazał im, że czasem mogą działać elastycznie i wtedy w życiu bywa 
łatwiej. To co się stało, pokazało im, jak bardzo potrzebują digitalizacji procesu. 
Ale czy to się zmieni długofalowo, to mam wątpliwości.” 

“Jeżeli podejmują decyzję, to by się jej trzymali, aby się nie rozpraszali, czyli po prostu 
konsekwentni w swoich decyzjach. Często jest tak, że jest decyzja, a potem się okazuje, 
że coś rozwala kompletnie proces.”

“Odwagi w podejmowaniu decyzji przez tych, którzy decydują finalnie co ma być 
wdrożone. Wiele razy usłyszeliśmy, że my jesteśmy za nowocześni i to od podmiotów, które 
globalnie brzmią bardzo poważnie. No i rzeczywiście wtedy wybierają kogoś z naszej 
konkurencji, kto jest mniej nowoczesny i ktoś kto mniej nie kosztuje. Po czym mówią, że 
wrócą za 2 lata jak się skończy kontrakt, czas mija i właśnie niektórzy wracają.”
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MYŚLENIE STRATEGICZNE
Zdarza się, że codzienne operacyjne działanie przesłania firmie dłuższą perspektywę. 

W procesie tworzenia innowacji kluczowe jest strategiczne myślenie managerów 

w dłuższej perspektywie. 

Łączy się to z koniecznością zdefiniowania wizji firmy, 

wytyczenia kierunku na najbliższe kilka lat. Sięgnięcie 

głębiej i zaplanowanie jej przyszłości. Innowacje to 

usługi przyszłości - strategiczne myślenie i podejście 

do budowania biznesu jest kluczowym czynnikiem 

w ich kreowaniu.

Wydaje się, że ciekawą analogią kierunku, w jakim 

powinno zacząć zmierzać myślenie o współpracy 

ze startupami w korporacjach jest efekt, który 

pandemia COVID - 19 wywołała w podejściu firm do 

tzw. corporate venturingu (ang. corporate venture 

capital (CVC) - czyli inwestowania przez korporacje 

w startupy za pośrednictwem dedykowanych 

funduszy stworzonych na wzór VC). W momencie 

wybuchu pandemii fundusze CVC zwolniły tempo 

inwestycji, wstrzymały je na moment, po to, aby 

zmienić swoje podejście do strategii inwestycyjnej. 

Zaczęły skupiać się nie tylko na obszarach związanych 

z główną osią biznesową, ale również na obszarach 

komplementarnych. 

Podobnie sekcje biznesowe firm powinny spojrzeć na 

innowacje szerzej - nie tylko przez przymat bieżących 

wyzwań, ale też zmian jakie można dostrzec na 

horyzoncie, czy wykorzystania w zarządzanych przez 

nie obszarach modeli biznesowych i technologii 

z innych branż. 

„W pigułce gdybym miał mówić do 
działów operacyjnych / innowacji, aby 
nie przegapili wartości, które mogą być 
kluczowe dla ich organizacji, w dłuższej 
perspektywie czasowej. Jak rybak 
z rybą, której nie widzi. Aby nie patrzyli 
powierzchownie, a znacznie głębiej.”
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Rozwleczone procesy decyzyjne to jedno z największych utrudnień 

we współpracy pomiędzy startupem a dużą firmą.

USPRAWNIENIE 
PROCESÓW WDRAŻANIA 
INNOWACJI

Szczegółowo opisaliśmy to wąskie gardło 

w poprzednich rozdziałach. Tutaj przypomnimy 

na najważniejszych aspektach: od rozszerzenia, 

czy zmiany roli zespołów innowacyjnych, 

“wzbudzenia ducha innowacji” w działach 

biznesowych, przez poprawienie przepływu 

informacji w strukturze, uwzględnienie 

specyfiki innowacji w planowaniu strategii, 

po uproszczenie procedur zakupowych 

i formalnych, czy skrócenie procesu 

podejmowania samej decyzji biznesowej.

Innym istotnym elementem procesu wdrażania 

rozwiązań innowacyjnych jest sprawne 

wdrażanie pilotów (PoC) pozwalających 

zweryfikować nowe rozwiązanie na małej grupie 

danych, bez konieczności silnej integracji, co 

dałoby podstawę do sprawniejszej decyzji 

o wdrożeniu komercyjnym.
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ROLA ZESPOŁÓW DS. 
INNOWACJI

Jednym z istotnych punktów styku na linii startup – firma w procesie tworzenia innowacyjnych 

rozwiązań są zespoły ds. innowacji, funkcjonujące w organizacjach klienta. 

60% naszych rozmówców wskazało, że 

zespoły te bywają jednostką inicjującą kontakt, 

a następnie wspierającą swego rodzaju 

“promowanie” startupu wewnątrz firmy. 

Jednak, jak wynika z większości wypowiedzi 

naszych rozmówców, rola działów 

innowacyjnych jest dość ograniczona. Pełnią 

one, w większości przypadków, rolę edukacyjną 

w organizacji, bądź zajmują się tworzeniem 

wewnętrznych innowacji.

Z naszych obserwacji wynika, że w większość 

działów innowacji, których powodem powstania 

de facto był boom na współpracę ze startupami, 

współpraca z nimi zajmuje 20-35% ogólnej puli 

zadań. 

“Dział bierze udział  w rozmowach, pełni 
rolę bardziej koordynatora, pomocnika. 
To też zależy od partnera. Jeżeli (idziemy) 
od razu do biznesu, to tak naprawdę 
dział innowacji nie bierze w tym udziału.” 

“Dla wielu firm dział innowacji, manager 
do spraw innowacji - to jest takie trochę 
“muszę to mieć, bo każdy to ma” (...). 
Niemniej, jeśli startupy zaczynają żyć 
w dużych organizacjach, albo mają 
szansę, żeby zacząć żyć, to jest to taki 
podstawowy punkt kontaktu. Ważne jest 
żeby z nimi mieć dobrą relację.”
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“(...) Jako coś wspierającego, ok, ale praktyka pokazuje, że dyrektor operacyjny 
jest bliżej życia codziennego, a dział innowacji może być wspierającym. Jest istotny 
i warto zabiegać o jego względy, bo on może supportować, rekomendować.” 

“Zależy od osób i organizacji. Jeżeli jest sztucznie zrobiony dział innowacji, często 
i gęsto (...) dla mnie wygląda na to, że nie ma (budżetu) na innowacje w firmie 
i wcale dział innowacji nie powoduje, że się udaje nawiązać współpracę. Z mojego 
doświadczenia często to jest w formie - zrealizujmy coś, aby realizować, potem 
zwińmy ten pilotaż, ale w KPI wykażemy że próbowaliśmy to robić.” 

“(Działy innowacji - red.) pojawiają się i w tym momencie one są słabe. W naszym 
przypadku pojawiały się dwa działy - innowacji i zrównoważonego rozwoju (ang. 
sustainability) - i póki co te działy nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Są trochę 
na doczepkę. Ich zadaniem jest znalezienie startupów, ale potem nie mają siły aby 
pchnąć je dalej w organizacji. My to nazywamy clean washing - czyli robią żeby 
pokazać, że coś tam robią, ale z wdrażaniem technologii mają mało do czynienia”.
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,,Dział bierze udział  w rozmowach, pełni rolę bardziej koordynatora, pomocnika. To 
też zależy od partnera. Np. ostatnio [osoba], która nas znalazła, pilotowała nas do 
końca praktycznie. Chociaż jak sobie teraz myślę, to  jeżeli walimy od razu do biznesu, 
to tak naprawdę dział innowacji nie bierze w tym udziału. Dział innowacji jest, jeśli my 
do niego uderzymy lub on do nas. Inaczej nie biorą udziału”.

,,Tak, ale praktyka pokazuje że 
dyrektor operacyjny jest bliżej życia 
codziennego, a dział innowacji może 
być wspierającym. Jest istotny i warto 
zabiegać o jego względy, bo on może 
supportować, rekomendować, ale w 
praktyce trzeba to zorganizować.’’

„Pojawiają się coraz rzadziej. Bo coraz 
częściej w firmach, do których docieramy 
nie ma działu innowacji”.

Z drugiej strony, przedstawiciele startupów 

zwrócili uwagę na fakt, że czasami nic z tych 

kontaktów nie wynika”.

Działy innowacji nie mają bowiem możliwości 

podejmowania decyzji biznesowych, nie 

zarządzają budżetem na wdrożenia innowacji 

(poza kilkoma wyjątkami), nie posiadają też 

przełożenia na decyzje biznesowe.

Co więcej, są często oddalone w strukturze od 

jednostek biznesowych, które są docelowym 

„klientem” danego rozwiązania oraz osób 

decyzyjnych, np. zarządu firmy. 
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Zdecydowana większość zespołów odpowiedzialnych 

za innowacje działa w firmach, z którymi 

współpracowały badane startupy, od ok. 2-3 lat. 

Według badanych, dział innowacji pełni głównie 

rolę edukatora w procesie budowania kultury 

innowacji w organizacji.

W większości przypadków działy innowacji nie 

posiadają własnego budżetu na innowacje, 

nie one też podejmują decyzje o testach lub 

wdrożeniach rozwiązań.

,,Jest pomocny w tym procesie, im (firma 
- red.) mniej jest otwarta na innowacje, 
tym bardziej taki zespół pomaga, bo 
oni mailują do nich, przypominają 
się, aranżują spotkania. W pewnym 
momencie kiedy jest decydent, jakieś 
pierwsze warunki, to (…) pępowinę 
trzeba odciąć między działem innowacji  
a startupem.”

“Nie mają budżetu. Bardziej widzę ich 
jako osoby, które znają świat startupów 
i są swego rodzaju filtrem. Wstępnie 
weryfikują startupy i przedstawiają 
wewętrznie te, które mają największą 
szansę na współpracę.” 

„Dział [innowacji] między młotem 
a kowadłem i nie mają przełożenia na 
biznes, nie mogą niczego wymagać.”

Czego jeszcze się dowiedzieliśmy
z perspektywy startupów?
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Pojawiły się jednostkowe wypowiedzi, że pracownicy 

działów innowacji nie posiadają wiedzy na temat 

specyfiki funkcjonowania startupów.

W niektórych przypadkach zwrócono uwagę na 

fakt, że pandemia COVID-19 zmieniła rynek i 

przyspieszyła poszukiwania innowacji, cyfrowych 

usług, a zespoły innowacyjne zyskały nowy 

wymiar. 

“Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację obecną - 2020 rok, kiedy każdy szuka digital 
rzeczy, zrobić trochę szumu na rynku - w tym momencie zespoły do spraw innowacji 
zyskały zupełnie nowy wymiar - są różne, mają budżety, szukają, implementują, 
testują. Zmienił nam się rynek trochę.”
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FINANSOWANIE CVC
W 2021 na rynku odnotowaliśmy 24 inwestycje, które napędzane były przez 

korporacyjne fundusze inwestycyjne. Najbardziej aktywny okazał się fundusz 

ffVC, który przeprowadził 7 transakcji.

Na tle zachodnich rynków to wciąż bardzo przeciętny wynik. Mimo 

to, od 2 lat można odnotować wzmożoną aktywność lokalnych 

funduszy CVC.

Korporacje zaczynają też pojawiać się w rundach prowadzonych 

przez klasyczne fundusze jako koinwestorzy. Dobrym przykładem 

zetknięcia się korporacji z tym rynkiem, jest inwestycja Adamed, 

PKO VC i Uniqa w Telemedi.co. Poza korporacjami, finansowanie 

spółce zapewniły BlackPearls i Flashpoint VC.

*definicję CVC (z ang. Corporate Venture Capital) znajdziesz w słowniku na stronie 100.

(1) Źródło dla archiwalnych

danych 2011-2018: Invest Europe

(2) Celowo w zestawieniu osobno 

prezentujemy megarundy które

zaburzają statystyczny obraz

(3) Za megarundę uznajemy transakcję, 

która przekracza 10% wartości

wszystkich inwestycji w danym roku

Zestawienie transakcji nie obejmuje inwestycji SoftBank w eObuwie ze względu na 
powiązanie spółki z notowanym CCC. Wartość rundy DocPlannerto estymacja autorów. 

INWESTYCJE
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SpeedUp, wspólnie z grupą innych funduszy, sfinansował rozwój spółki produkującej autonomiczne roboty 

do obsługi logistyki wewnętrznej (np. magazynów i hal produkcyjnych). Inwestycja wpisuje się w strategię 

funduszu CVC wspieranego przez PGE.

11,5 mln PLN

Wspierany przez Totalizator Sportowy ffVC, wspólnie z RKKVC, zapewnił ReSpo.Vision 4,5 mln PLN na 

rozwój technologii, która w czasie rzeczywistym pozwala analizować rozgrywki sportowe i oceniać występ 

graczy. Pośrednio, narzędzie może pomóc przy ustalaniu kursów w zakładach bukmacherskich.

4,5 mln PLN

EEC zainwestowało 13 mln PLN w startup, który pomaga Tauronowi w Elektrowni Łagisza. Oprogramowanie 

zapewnia diagnostykę predykcyjną, która pozwala ograniczyć koszty usuwania awarii oraz zapewnia 

stabilną pracę bloku energetycznego.

13 mln PLN
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Huge Thing to jeden z najdłużej działających 

w Polsce operatorów programów akceleracyjnych 

dla startupów. Na rynku działa od 2012 roku, a od 

ponad 3 lat wiedzę z obszaru wspierania rozwoju 

startupów wykorzystujemy w celu wspierania 

organizacji publicznych i prywatnych w pracach z 

innowacjami.

Organizacje wspieramy w 3 obszarach: 

opracowania i wdrożenia strategii pracy z 

innowacjami, pozyskiwania innowacji oraz 

dostarczenia wiedzy twórcom innowacji. Huge 

Thing jest częścią SpeedUp Group - grupy 

wiodących funduszy venture capital działających 

w CEE.

PFR Ventures to spółka zarządzająca funduszami 

funduszy, które wspólnie z inwestorami 

prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami 

inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Private 

Equity.

Celem PFR Ventures jest zasilenie tym kapitałem 

polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na 

różnych etapach rozwoju. PFR Ventures posiada 

obecnie w swoim portfelu ponad 60 funduszy, 

które dokonały ponad 550 inwestycji.

hugething.vc

speedupgroup.com

www.pfr.pl

www.startup.pfr.pl

www.pfrventures.pl
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młoda, innowacyjna firma, której funkcjonowanie 

oparte jest z reguły o nowe technologie, która działa 

w warunkach skrajnej niepewności i której celem 

jest stworzenie skalowalnego modelu biznesowego.

Startup

w uproszczeniu, trwający od kilku tygodni do kilku 

miesięcy program, w ramach którego twórcy 

startupów mogą pod okiem ekspertów rozwijać 

swoje koncepcje biznesowe.

Program akceleracyjny

proces testowania funkcjonalnej wersji produktu 

w ograniczonym środowisku rynkowym 

(z zaznaczeniem, że PoC i Pilot są przez naszych 

rozmówców często używane naprzemiennie).

PoC/testy rozwiązań/pilot

umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia 

usług, dotyczy utrzymania i poprawiania ustalonych 

parametrów w świadczeniu usługi, zawierana 

pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą.

SLA (Service Level Agreement) 

uruchomienie rozwiązania w firmie klienta, 

w pełnej funkcjonalności. 

Wdrożenie rozwiązania

działy biznesowe (np. marketing , sprzedaż)

w dużej firmie.

Biznes

POJĘCIA I DEFINICJE
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młoda, innowacyjna firma, której funkcjonowanie 

oparte jest z reguły o nowe technologie, która działa 

w warunkach skrajnej niepewności i której celem 

jest stworzenie skalowalnego modelu biznesowego.

Integracja rozwiązania

dział w korporacji/dużej firmie, którego rolą jest analiza 

innowacji na rynku , na którym działa firma oraz 

wyznaczanie trendów w obszarze innowacji. Dział 

pełni też rolę edukacyjną oraz rolę facylitatora 

w kontaktach pomiędzy uczestnikami  innowacyjnego 

sektora gospodarki a firmami biznesowymi. 

Zespół ds. innowacji

inaczej Zarządzanie sukcesem klienta, to metoda 

biznesowa, polegająca na zapewnieniu przez 

dostawcę osiągnięcia sukcesu i pożądanych 

rezultatów, podczas korzystania klientów  

z oferowanego produktu lub usługi. 

Customer Success 

typ funduszu inwestycyjnego, do którego większość 

kapitału wniosła korporacja. Dzięki temu, może ona 

określać, w co fundusz powinien inwestować, aby 

realizować strategię firmy. Zarządzany zespół nie 

jest powiązany z korporacją.

Fundusz CVC 
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Opracowanie raportu

Skład i oprawa graficzna

Szajba
Studio

Zespół
Huge Thing




