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FAQ 
 

Jakie są kryteria uczestnictwa? 
Jesteś startupem z branży biogospodarki oraz poszukujesz inwestora z pomysłem na poziomie co 
najmniej TRL 4.  

 

Co zawiera się w biogospodarce?  
By uniknąć nieporozumień podajemy obszary w języku angielskim:  

• Agriculture  

• Aquaculture & Marine  

• Bioenergy & Biofuels  

• Food, Feed, Flavours  

• Forestry, Pulp, Paper  

• Fragrances, Cosmetics, Personal Care  

• Plastics, Materials, Textiles  

• Platform and specialty Chemicals  

• Hemp, Cannabis, CBD  

• Waste valorisation  

• Other (related to foodtech/agtech/biotech or other bioeconomy fields) 
 

Jak mogę się zarejestrować?  
Wysyłając do 16 maja swojego pitcha na adres kfrontczak@natureef.pl. W mailu prosimy o to by 
podać: 

• imię i nazwisko,  

• adres,  

• nazwę spółki / startupu,  

• tytuł prezentacji  

• jedno zdanie o tym, co jest celem startupu (używając niefachowego słownictwa).  
 

Najważniejsze terminy1 
16 maja – deadline na zgłoszenia 
16-20 maja – ocena pitch decków 
23 maja – informacja o zakwalifikowaniu się na E&E workshop (komplet informacji logistycznych) 
29 maja – termin przesłania ostatecznej wersji pitch decka 
2 czerwca – termin wydarzenia  

 

Jak wygląda proces wyboru startupów? 
Eksperci Natureef zapoznają się z Waszą prezentacją i wraz z partnerami BioeconomyVentures 
zdecydują o kwalifikacji na E&E workshop. Wybierzemy 10 startupów, które wysłały najlepiej 
opracowane pitch decki.  

 

Jak powinien wyglądać dobry pitch deck?  
W sieci można znaleźć wiele materiałów dotyczących budowy dobrej prezentacji inwestorskiej. 
Zasadniczo prosimy zwrócić uwagę na fakt, że po 6 minutach czas wystąpienia będzie wstrzymany. 
Warto więc przemyśleć liczbę slajdów oraz treść jaka się na nich znajdzie.  

 

Miejsce oraz data wydarzenia?  
Spotykamy się 2 czerwca osobiście w Kinotece w Warszawie (nie przewidujemy możliwości 
dołączenia online). E&E workshop jest częścią dużego eventu kierowanego do inwestorów i 
startupów. W jego ramach odbędzie się m.in. 50 prezentacji startupów (z różnych branż). Dzięki 
specjalizacji biogospodarczej, organizatorzy Reach4.biz zapewnią dodatkową promocję Waszego 
startupu poprzez sieci dużych organizacji non-profit (szczegóły na stronie organizatora).  

 
1 Terminy te mogę ulec niewielkim zmianom, o czym poinformujmy na stronie https://natureef.pl/bioeconomyventures/  
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Jaki będzie format prezentacji?  
Zakładamy 6 minut prezentacji, następnie każdy uczestnik otrzyma kilka pytań oraz ocen ze strony 
inwestorów. Oczywiście zapewniamy możliwość skorzystania z projektora.  

 
W jakim języku będę się prezentować?  
W języku polskim.  

 
Jaki format plików jest akceptowalny?  
Prosimy o wysłanie pliku do 20 MB. Format standardowy: ppt, pptx, pdf.  

 
Jaka jest opłata za uczestnictwo?  
Rejestracja oraz uczestnictwo są bezpłatne dla 10 startupów wybranych do prezentacji na E&E 
workshop. Jest to związane z finansowaniem wydarzenia ze środków projektu BioeconomyVentures. 
Ponadto wybrane startupy będą mogły bezpłatnie skorzystać przez 1 h z mini stoiska, na którym będą 
mogły porozmawiać z potencjalnymi inwestorami.  
Pozostałe startupy są zaproszone na wydarzenie Reach4.biz na warunkach podanych na stronie 
organizatora. 

 

Czy na sali będą inne startupy?  
Tak, będziecie prezentować swój pomysł przez inwestorami, przedstawicielami organizatorów oraz 
innymi startupami. Niemniej nie jest to konkurs z nagrodami. Głównym celem jest pokazanie swojego 
rozwiązania przed szeregiem inwestorów oraz otrzymanie feedbacku z ich strony co do jakości 
prezentacji oraz samego pomysłu na biznes.  
 

Czy by uczestniczyć w Reach4.biz muszę się tam dodatkowo rejestrować?  
Nie, o ile zostaniecie zakwalifikowani do 10 startupów prezentujących się w ramach części 
BioeconomyVentures. Jeśli nie będziecie przez nas wybrani, a nadal będziecie chcieli wziąć udział w 
Reach4.biz, prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora.  
 

Jacy inwestorzy będą obecni? 
Zakładamy od 2 do 4 inwestorów oceniających występujące startupy. Ponadto na Reach4.biz będzie 
można nawiązać relacje z wieloma innymi inwestorami. 
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