10 MAJA 2022
START: Godzina 10:00

10:00

Uroczyste rozpoczęcie i wystąpienia zaproszonych gości

10:15

Prezentacja Eynovation Polska

10:30

PITCH STARTUP 1
• AISKOP
System oparty jest na innowacyjnym wykorzystaniu technologii cyfrowego rozpoznawania obrazu
w pełnym dopasowaniu do indywidualnych potrzeb producentów zrywności oraz produkcji rolnej zobligowanych do dokładnych badań swoich produktów w środowisku laboratoryjnym.
• PREDICTABILITY
Projekt zakłada stworzenie silnika predykcyjnego, który poprzez użycie najnowszych osiągnięć
z dziedziny nauczania maszynowego automatycznie przetwarza dane i wyciąga z nich wnioski.
W rozwiązaniu dostępne jest wiele różnych adapterów działających wspólnie ze sobą w celu
tworzenia bardzo dokładnych predykcji.
• VOO
Platforma do pozyskiwania, wyszukiwania i prezentowania wideo opinii – to narzędzie za pomocą
którego firmy będą pozyskiwać wiarygodne, rzetelne, potwierdzone zakupem lub współpracą
opinie w formie wideo i prezentować je na swoich stronach oraz na jednej, opracowanej przez
startup, platformie.
• UMBRELLA
Doradca ubezpieczeniowy oparty o algorytmy sztucznej inteligencji, który w doborze produktów
ubezpieczeniowych opiera się o innowacyjne metody pozyskania i przetwarzania danych o kliencie
w celu doboru najlepiej dopasowanych polis ubezpieczeniowych.

11:45

PRZERW A

12:00

PITCH STARTUP 2
• Tech4Stars
Automatyczny statyw do kontroli położenia lamp studyjnych, kamer i aparatów fotograficznych oraz
innych akcesoriów przemysłu fotograficznego. Sterowanie statywem będzie się odbywało przy
użyciu dowolnego telefonu za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Kompleksowość rozwiązania
uzupełnią komplementarne adaptery.

• IN-FIBER
System inteligentnych urządzeń światłowodowych w tym serii inteligentnych przełącznic
światłowodowych umożliwiający zdalne wykrywanie połączeń realizowanych w ramach szaf
telekomunikacyjnych.

• NOVY NURT
Innowacyjna linia produktów bezalkoholowych i probiotycznych dedykowanych dla wymagających
klientów które odmienią pracę jelit, metabolizm, a także urodę.

• LUXRAFT
Ekologiczna, przyjazna środowisku, nowoczesna, o podwyższonym standardzie, autonomiczna,
cicha platforma zdolna do pływania.

10 MAJA 2022
START: Godzina 10:00

13:15

PRZERW A OBIADOW A

13:45

PITCH STARTUP 3
• LOCALVOICE
Platforma (SaaS) do tworzenia voicebotów i chatbotów mających pomagać w nauce języków obcych.
Locavoice jest jedyną tego typu platformą na świecie, która w zautomatyzowany sposób, bez
konieczności umiejętności programowania.

• IOT LOGIC
„MagicBox”-kompletne urządzenie, które w swojej funkcjonalności zawiera szereg czujników,
posiada wyświetlacz TFT, komunikuje się wewnątrz pomieszczeń poprzez WiFi, a ze światem
zewnętrznym rozmawia protokołem z certyfikatem bezpieczeństwa ssl.

• PAPER PLANS
Tekturowe kompostowalne tacki stanowiące ekologiczną alternatywę dla tacek wykonanych
z plastiku, styropianu, bioplastiku (np. PLA) lub pulpy trzciny cukrowej.

14:45

ZAKOŃCZENIE

PATRONAT MEDIALNY

