YouNick Mint to pierwszy w Polsce operacyjny fundusz inwestycyjny. Operacyjny znaczy
angażujący się ręka w rękę z Twórcami w rozwiązywanie ich najtrudniejszych
problemów.

Jeśli jesteś naukowcem – nie musisz być biznesmenem, żeby założyć biznes. Naszą rolą jest zadbać o
odpowiednie wsparcie. Każdemu z realizowanych projektów dedykujemy menedżera inwestycyjnego,
operacyjnie współpracującego w pokonywaniu codziennych wyzwań.
One-stop-shop dla innowacji
Zespół YouNick Mint to doświadczeni specjaliści z obszaru inżynierii finansowej, badań rynkowych,
sprzedaży i marketingu oraz rozwoju biznesu. Na co dzień pracujemy pod jednym dachem z uznanymi
projektantami i inżynierami zajmującymi się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych w
różnorodnych sektorach gospodarki oraz z naukowcami zaangażowanymi od lat w rozwój produktów
spożywczych, kosmetycznych oraz leków dla najbardziej uznanych firm farmaceutycznych w Polsce i
zagranicą.
Jakie projekty wspieramy?
Inwestujemy na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa w unikalne technologicznie projekty z branż
Bio/Life Science, IOT, ICT. Stawiamy na projekty, których potencjał wykracza poza granice kraju, posiadają
przewagę rynkową zaszytą w technologii i wiedzy oraz stoi za nim Zespół gotowy na zaangażowanie się w
komercjalizację.
Obszary inwestycyjne
 Life Science
 Metody i urządzenia diagnostyczne
 Nutraceutyki
 Smart Food
 Leki i suplementy diety
 Biotechnologia
 Chemia i nowe materiały
 Internet of Things w rolnictwie i przemyśle
Jak wygląda proces inwestycyjny?

Selekcja technologii

Spotkanie otwierające

Spotkanie panelowe
Venture Day

Preinkubacja

Rekomendacja i
Komitet Inwestycyjny

Inwestycja

Rozwój biznesu

Wyjście z inwestycji

Jak działamy?










Koncentrujemy się na biznesie i ograniczamy formalności.
Inwestujemy w to, na czym się znamy i co rozumiemy.
Dajemy wartościowe wsparcie operacyjne, a nie tylko finansowe.
Tworzenie biznesu opieramy na efektywnym procesie polegającym na nieustannym sprawdzaniu,
testowaniu i korygowaniu przyjętych założeń.
Patrzymy na biznes z perspektywy wartości dla klienta i unikalności technologicznej.
Rozumiemy długofalowość procesu badawczego.
Widzimy dużą wartość w łączeniu biznesu z karierą naukową Twórcy.
Akceptujemy to, że może się nie udać.
Mówimy ludzkim językiem.

Co oferujemy?






Wsparcie kadrowe w zakresie kompetencji badawczo-analitycznych, sprzedażowych i zarządczych.
Projekt rozwoju wszystkich elementów modelu biznesowego, dzięki któremu szybciej i sprawniej
budujemy pożądane rynkowo rozwiązania i eliminujemy te, które się nie sprawdzają.
Międzynarodowa sieć ekspertów branżowych pomocna w rozwiązywaniu najtrudniejszych
problemów w obszarze technologii, strategii własności intelektualnej oraz sprzedaży.
Efektywne wprowadzenie innowacji na rynek wraz ze wsparciem komunikacyjnym i ochroną praw
własności intelektualnej oraz strategią rozwoju dystrybucji.
Do 3 milionów złotych dofinansowania w ramach programu BRIdge Alfa.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możesz sfinansować i rozwinąć innowacyjne produkty i usługi.

Aleksander Kłósek
Life Science
aleksander.klosek@younick.pl
+48 504 839 660
Wojciech Przygocki
Chemistry, Food, Biotechnology
wojciech.przygocki@younick.pl
+48 505 689 788

