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Analizy sporządzane po łebkach, ślepa 
wiara w to, że jeden zagraniczny wyjazd 
zapewni firmie globalny sukces, brak ela
styczności oraz gotowości do dostosowa
nia modeli biznesowych do ewoluującego 
rynku i rosnącej w silę konkurencji - to 
główne błędy, które popełniają przed
siębiorcy z zagranicznymi aspiracjami. 
Wytykali je uczestnicy panelu dyskusyj
nego pod hasłem „Dylematy ekspansji", 
który był częścią II Forum e-Biznesu 
zorganizowanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Spotkanie było podsumowaniem 16 kon
ferencji „Akademia e-biznesu" promują
cych zagadnienia związane z cyklem ży
cia e-przedsiębiorstwa, zorganizowanych 
przez agencję. 

Z kim za granicę? 
Eksperci radzili przedsiębiorcom planu
jącym debiut na zagranicznych rynkach 
z pomocą inwestorów venture capital 
(VC), by zastanowili się w pierwszej kolej
ności, który fundusz będzie zainteresowa
ny inwestycją w ich projekt. 

- Fundusze się mocno specjalizują, 
trzeba przekonać je, dlaczego dana spół
ka do nich pasuje, sprofilować ofertę pod 
konkretną osobę w określonym funduszu 
- trzeba się wczytać w jej życiorys - mówi 
Mariusz Sperczyński z eFund, funduszu 
inwestującego w projekty w fazie zaląż
kowej. 

Poszukiwanie zagranicznego inwestora 
to żmudny proces. Jeden wyjazd do Doliny 
Krzemowej i uścisk dłoni kilku przedstawi
cieli rynku VC nie wystarczy. Inwestorzy 

Eksperci i praktycy 
• W czasie II Forum e-Biznesu poza sesją 
plenarną odbyto się 25 prelekcji eksperc
kich, podzielonych na 5 ścieżek tema
tycznych: modele i trendy w ekspansji 
zagranicznej, przygotowanie e-ustugi do 
wyjścia na rynki zagraniczne, e-ustuga na 
rynku zagranicznym, działania marketin
gowe na globalnym rynku oraz wyzwania 
w procesie internacjonalizacji. Uczestnicy 
forum wzięli także udział w sesji inwe
stycyjnej i mogli zapoznać się z ofertą 
kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych, 
wspierających start-upy i firmy e-bizne-
sowe. 
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• MYŚLEĆ GLOBALNIE: Il Forum e-biznesu było zwieńczeniem 16 konferencji „Akademia e-biznesu", zorganizo
wanych przez PARP, którą kieruje Bożena Lublińska-Kasprzak. We wczorajszym spotkaniu pod hasłem „Ekspansja 
zagraniczna" wzięli udział przedstawiciele około 30 funduszy inwestycyjnych wspierających start-upy i firmy 
e-biznesowe. [FOT.TR] 

oczekują konkretów. Bardzo szybko orien
tują się, czy dany zespół wie, co robi, czy 
bawi się jedynie Power Pointem. 

- Zagraniczny inwestor stawia na to, by 
za biznesem, w który chce zainwestować, 
stał odpowiedni zespół, który będzie w sta
nie obsłużyć cały proces od wejścia klienta 
do spółki aż do sprzedaży produktu, by 
miał możliwość skalowania i oferował wia
rygodne produkty. Chce poznać konkretną 
odpowiedź na pytanie: ile i w jaki sposób 
na tym zarobi. Oczekuje dobrze zorgani
zowanej maszyny do zarabiania pieniędzy 
- mówi Mariusz Sperczyński. 

- Bez dobrej kadry kierowniczej nie 
można nic zrobić. Jest duża szansa, że 
osoby, które poradziły sobie na rynku kra
jowym - osiągnęły róg rentowności, naj
prawdopodobniej poradzą sobie też na in
nych rynkach - mówi Andrzej Ziemiński, 
członek zarządu BBI Seed Fund, inwestu
jącego w projekty do 1,5 mln EUR. 

Andrzej Żurawski z funduszu kapitału 
zalążkowego Spinaker Innowacji przyzna
je, że jeśli do inkubatora zgłasza się przed
siębiorca, któremu wydaje się, że wszystko 
wie najlepiej, i nie przyjmuje krytyki, to 
inwestycja raczej nie dojdzie do skutku. 

- Przygotowanie do ekspansji oznacza 
wybór jednej z dwóch dróg - tej prowadzą
cej na jeden, konkretny rynek lub tej wio
dącej na wszystkie rynki. Przedsiębiorcy 
powinni zbadać kwestię kultury lokalnej, 

700 
•Tyle osób wzięło 
udział w 16 konfe
rencjach na temat 
e-usług i branży B2B, 
zorganizowanych 
w październiku 
i listopadzie przez 
PARP we wszystkich 
miastach wojewódz
kich w kraju. 
Zapis wideo z każ
dego spotkania jest 
dostępny na stronie 
www.web.gov.pl. 

prawa, podatków, tego, jak potencjalny 
klient reaguje na zagraniczne podmioty, 
zdecydować, gdzie umieścić serwery itp. 
Zagranicznemu inwestorowi trzeba przed
stawić realny plan ekspansji, który musi 
być szczegółowo uzasadniony - mówi 
Andrzej Żurawski. 

Konkurencja czuwa 
Po pierwszej wizycie w Dolinie Krzemowej 
bardzo łatwo jest się nią zachłysnąć i uwie
rzyć w to, że projekt jest skazany na suk
ces. Inwestorzy studzą te emocje. 

- Zagranica to często mityczne źródło 
ogromnych zysków. Przedsiębiorcy mają 
bardzo często wizję, ale nie popartą fun
damentalną analizą - zaznacza Radosław 
Tadajewski z Grupy Trinity, która inwestu
je w projekty w fazie ekspansji. 

- Bardzo ważny jest czas. Myślenie 
o tym, że mamy świetny pomysł i nikt na 
świecie na niego nie wpadnie, jest po pro
stu arogancją. Czas nie płynie tak, jak so
bie tego życzymy, otoczenie działa znacz
nie szybciej, niż nam się wydaje. Istnieją 
pewne biznesy, które są odmiejscowionę 
i to one powinny być jak najwcześniej wy
pychane na nowe rynki, by nikt ich nie 
wyprzedził. Gdy rynek dopiero się tworzy, 
koszty ekspansji mogą być dużo mniejsze 
- dodaje Dariusz Janus z LST Capital, inwe
stującego w przedsięwzięcia na wczesnym 
etapie rozwoju. 

Laureaci II edycji konkursu 
PARP na Innowacyjną 
e-uslugę i Technologię B2B: 

Kategoria B2B 
• I miejsce: EuroFlorist 
Firma umożliwia wysyłanie kwiatów 
w dowolne miejsce w Polsce i na świecie. 
Dzięki zrealizowanemu projektowi 
procesy biznesowe zachodzące między 
nią a grupą ponad 700 współpracujących 
kwiaciarń są realizowane on-line. 
• Il miejsce: StayPoland 
To w pełni autorski, wirtualny system 
do obsługi podróży służbowych w Polsce. 
Korzystają z niego hotele, które dostar
czają cenników i informacji o dostępnych 
miejscach noclegowych, firmy, które 
składają zamówienia na usługi dopasowa
ne do swoich potrzeb, oraz agenci, w tym 
m.in. biura podróży. 
• III miejsce: lnventory Solutions 
Firma zajmuje się outsourcingiem 
inwentaryzacji. Dostarcza usług dla czo
łowych ogólnopolskich sieci detalicznych, 
podmiotów produkcyjnych, magazynów 
i centrów logistycznych. Do grona stałych 
klientów przedsiębiorstwa należą m.in. 
Carrefour Polska, Real, Kaufland Polska, 
Tesco Polska, Cyfrowy Polsat, Nokia 
Siemens Networks czy Dell Polska. 

Kategoria e-biznes 
• I miejsce: Konrad 
Firma stworzyła serwis Ktotomowi.pl, 
czyli pierwszy na świecie portal z ćwicze
niami rehabilitacyjnymi przeznaczonymi 
dla dzieci z niedosłuchem. Oferuje w nim 
nie tylko specjalnie przygotowane gry 
i animacje, ale również tysiące natural
nych dźwięków i tzw. onomatopei, które 
pomagają w procesie rehabilitacji. 
• Il miejsce: MDPL 
Firma uruchomiła serwis www.audioteka.pl, 
w którym można kupić audiobooki w for
macie do bezpośredniego pobrania przez 
internet. Portal jest jednocześnie jedyną 
w Polsce platformą aplikacji mobilnych 
umożliwiającą kupowanie, pobieranie 
i słuchanie audiobooków bezpośrednio 
na smartfonach. Audioteka rozpoczęła 
już również ekspansję zagraniczną. 
• III miejsce: Filmaster 
Firma stworzyła stronę internetową 
www.filmaster.tv oraz usługę, w ramach 
której oferuje dużym firmom działają
cym na rynku mediów — telewizjom 
kablowym, serwisom V0D, sieciom kin 
i portalom — możliwość natychmiastowej 
personalizacji treści wideo przygotowanej 
dla każdego widza z osobna, na podsta
wie jego gustu oraz aktualnego nastroju, 
a także trendów w sieci. Filmaster jest 
usługą działającą „w chmurze" i dostępną 
przez specjalistyczne API, bez konieczno
ści instalacji oprogramowania po stronie 
klienta. 
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