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Samsung Inkubator – jak to działa? 

Partnerzy Samsung Inkubator 

• Wspieranie pomysłów opartych na technologii
i odpowiadających na wyzwania określone
w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ

• Program szkoleń startupów w obszarze rozwoju
kompetencji biznesu i technologii

• Samsung dzieli się wiedzą i dobrymi praktykami

• Współpraca z partnerami Inicjatywa paneuropejska
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Początek drogi – nabór startupów

1. Na jakie wyzwania społeczne i środowiskowe odpowiada mój startup?

2. Czy rozwiązanie jest oparte na innowacji technologicznej?

3. W jaki sposób mój pomysł zmniejszy negatywny wpływ człowieka na środowisko?

4. Czy mój projekt przyczyni się do efektywniejszego zużycia dostępnych dóbr? 

5. Czy i w jaki sposób wdrożenie mojego rozwiązania poprawi komfort życia?

6. Czy mój pomysł może generować negatywne skutki uboczne (społeczne i środowiskowe)?

7. W jaki sposób mogę zminimalizować w/w skutki?
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Pierwsze tego typu szkolenie
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Cykl wpływu produktów i usług

CEL SPOŁECZNY 

I CEL 
ŚRODOWISKOWY

PRODUKTY                 
I USŁUGI

REZULTATY 
SPOŁECZNE 

I 
ŚRODOWISKOWE

EFEKTY 
SPOŁECZNE 

I 
ŚRODOWISKOWE

KORZYŚCI 
BIZNESOWE
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Cele – jak je wyznaczyć? 

S M A R T

Specific

Wyznacz
prosty

i konkretny cel

Measureable

Dodaj
wskaźniki

do zmierzenia
postępu

Achievable

Sprawdź czy
Twój cel jest 

ambitny i
akceptowalny

Relevant

Zadbaj aby 
Twój cel był

realny do 
zrealizowania

Time-bound

Określ
rozsądny
termin na

wykonanie
zadania
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Jakie zasady przy wyznaczaniu celów? 
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Rezultat a efekt

Szybko policzalne
efekty działalności

Długofalowy wpływ
działalności firmy

REZULTAT EFEKT

Pytanie: Co udało się osiągnąć
dzięki produktom i usługom? 

Pytanie: Jakiej zmiany udało się dokonać
dzięki produktom i usługom? 
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Przykłady działań

marnowanie żywności w 
sklepach spożywczych

niesprawiedliwa
konsumpcja

zaśmiecanie środowiska

ograniczenie emisji CO2

problem cele rezultaty efekty

ograniczenie kosztów
utylizacji żywności

dostępność produktów
w niższej cenie

pełnowartościowa dieta
dla wszystkich

ograniczenie emisji CO2

zmniejszenie ilości
odpadów

edukacja
pracowników nt. 
lesswaste

oszczędność w 
domowym budżecie

poprawa zdrowia i
jakości życia dzięki
zbilansowanej
diecie i
pełnowartościowy
m posiłkom

8000 sklepów/restauracji

1 mln użytkowników

aplikacja dostępna w 200 
miastach

poprawa jakości powietrza 
dzięki zmniejszeniu emisji 
CO2 (2000 ton w  ciągu 3 lat) 

Zmniejszenie ilości
zmarnowanej żywności
(800 ton w ciągu 3 lat)

korzyści

niższe koszty 
utylizacji i związane
z opłatą ustawową

prowizja od 
sprzedaży 
produktów 
płaconych przez 
sklepy spożywcze
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Przykłady działań

wykluczenie transportowe

zanieczyszczenie 
środowiska

niedostatek środków 
publicznych

transport publiczny 
nieefektywny 
i niedostosowany 
do potrzeb społecznych
transport publiczny

problem cele rezultaty efekty

niwelowanie
wykluczenia
transportowego

zwiększenie
efektywności transportu
publicznego

ograniczenie 
zanieczyszczenia 
środowiska - emisji CO2 

mniejsze zużycie 
materiałów do produkcji 
samochodów. mniejsze 
zużycie paliw 

zmiana postaw

z modelu posiadania 
do modelu 
współdzielenia 

zrównoważone
miasto

poprawa jakości
zdrowia
mieszkańców

więcej zieleni – mniej
parkingów

wzrost liczby użytkowników 
transportu publicznego

optymalizacja kosztów 
ponoszonych przez 
miasto/gminę

ograniczenie liczby 
pojazdów w mieście

redukcja zanieczyszczenia 
powietrza/emisji spalin 

zmniejszenie tonażu CO2 
produkowanego przez 
prywatne pojazdy
mniej emisji pyłów PM10

korzyści

profil działaności
adekwatny do  
nowych potrzeb

poprawa jakości
oferowanych usług

budowa marki

networking
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Co dalej? 
Startupy a rzeczywistość post Covid-19
• nowe nawyki = przemyślane wybory konsumentów

• kryzys związany z koronawirusem zmusza konsumentów do ponownego przemyślenia swoich nawyków, 
a przedsiębiorstwa ponownie zastanawiają się nad odpowiedzialnością społeczną

• branże wschodzące : artykuły spożywcze, tele-medycyna, streaming internetowy

• branże dotknięte kryzysem:  mobilność, turystyka, nieruchomości , motoryzacja

• dobry fundament dla rozwoju startupow odpowiedzialnych społecznie

• przetrwają najsilniejsi

• rynek start-upów będzie wymagał pomocy od państwa

Samsung Inkubator – plany na przyszłość

• Mierzenie wpływu społeczno- środowiskowego w  pozostałych Samsung Inkubatorach
cyberbezpieczeństwo – Lublin  
internet rzeczy - Rzeszów

• Przewodnik mierzenia wpływu społeczno – środowiskowego dla startupów

• Poszerzenie grona partnerów Samsung Inkubator  - zapraszamy do współpracy
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Dziękuję za uwagę

Magdalena Olborska

CSV and Partnership Manager

E m.olborska@samsung.com

W www.samsung.com

mailto:m.olborska@samsung.com
http://www.samsung.com/

