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VR vs AR vs MR

Czym są te technologie i na czym 
bazuje rozwiązanie Holo4Labs?



Virtual
reality

Czym jest VR
Wprowadzenie
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Czym jest AR
Wprowadzenie
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Augmented 
reality





Czym jest MR
Wprowadzenie
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Mixed
reality





Idea Holo4Labs

Czyli jakie problemy rozwiązujemy



Problemy są wszędzie takie same02



Błędy przed, w trakcie i po procedurach 
laboratoryjnych

02

Quality-Improvement Measures as Effective Ways of Preventing Laboratory Errors

Laboratory Medicine, Volume 45, May 2014

Skutek: niższe bezpieczeństwo i mniejsza efektywność

0,012-0,6%



02

40490 analiz
w 3 miesiące

Servizio di Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedaliera di Padova, Italy.

189 błędów
0,47%

12 pacjentów (6,4%)
niewłaściwa terapia 



02

Plebani M. The detection and prevention of errors in laboratory medicine. 

Ann Cli. Biochem 2010

24-30%
błędów wpływa na opiekę 

nad pacjentem

3-12% 
jest przyczyną

szkody dla pacjenta



Długi proces zbierania danych oraz wyników
Jakie błędy rozwiązujemy:
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Papierowe
notatki

Ręczne
przeliczenia

Analogowe
archiwa



Mobilność
Jakie błędy rozwiązujemy:

02

Wymiana danych
na odległość

Konieczność 
zatwierdzania 

procesów

Miejsca pracy 
oddalone od siebie



Mobilność
Jakie błędy rozwiązujemy:

02

Stałe stanowisko 
komputerowe

Zbyt mała 
ilość danych

Brak możliwości
nadzoru nad pracą 

urządzeń



Wykwalifikowani pracownicy, szkolenia, komunikacja
Jakie błędy rozwiązujemy:

02

Problemy 
ze znalezieniem 

wykwalifikowanej kadry

Trudna 
komunikacja 
na odległość

Szkolenia wykonywane 
na rzeczywistym 

sprzęcie



Interfejs wirtualny
Rozwiązanie Holo4Labs:
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Lista zadań
Rozwiązanie Holo4Labs:
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Wykonywanie procedur
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Zarządzanie urządzeniami
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Kalibracja instrumentów
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Szukanie próbek
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Współpraca / Kontrola
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Różne sposoby wprowadzania danych
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Szkolenia
Rozwiązanie Holo4Labs:

02



Rynek

Czyli gdzie będziemy rosnąć



Źródło: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/06/2012212/0/en/Mixed-Reality-Market-to-

Garner-5-36-Billion-by-2024-at-71-6-CAGR-Says-Allied-Market-Research.html

Globalne rynki
Wprowadzenie

02

76,5%
CAGR

Globalny rynek MR



Wielkość rynku02

76 tys.

724 tys.

Laboratoria akredytowane Laboratoria nieakredytowane

800 tys.
6,8%

CAGR

Źródło: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/laboratory-information-management-

systems-market-250610373.htmll

Globalny rynek LIMS



Łatwa integracja

Trudna integracja
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Ekosystem rynkowy02

• Inne systemy LIMS

• Inne okulary Mixed Reality

• Inne oprogramowanie 

Mixed Reality

do prac konserwacyjnych 

• Andritz Automation

Konkurencja

Holo4Labs

Andritz
Automation

ThyssenKrupp

Mira

Magic 
Leap One



Model biznesowy 
i perspektywy rozwoju

Czyli na czym zarabia Holo4Labs



Model biznesowy03

Licencje na 
oprogramowanie

Indywidualne
dopasowanie

Roczne
opłaty za 

utrzymanie

Średnia cena jednego wdrożenia: 18 000 € opłat licencyjnych i 3000 € opłat rocznych

+

Okulary

HoloLens 2

+ +



Cennik03

Model licencyjny Cena

Licencje

Za parę HoloLens 2 (z zainstalowanym) 7k €

Za użytkownika nazwanego 420 €

Za użytkownika jednoczesnego 4,2k €

Instalacja 2,2k €

Utrzymanie 18%

Programowanie na zlecenie (za 1 MD) 1,1k €

Szkolenie Mixed Reality (2 dni) 2,2k €

marża
dystrybucyjna

20%



Kanały sprzedaży03

• Thermo Fisher Scientific

• Microsoft

• Siemens

• GK TenderHut

Partnerzy 
strategiczni

• Partnerzy 

wdrożeniowi systemów 

LIMS

• Firmy 

wdrażające rozwiązania 

laboratoryjne

• Firmy konsultingowe 

dla laboratoriów

Dystrybutorzy

• Sprzedaż poprzez 

działania marketingowe 

(inbound + outbound)

• Targi

• Konferencje

• Sieci kontaktów

Sprzedaż
własna



Wartość rynku dla Holo4Labs03

18,3k €
średnia wartość wdrożenia

208k
Ilość laboratoriów z potencjalnym 
wdrożeniem SampleManager LIMS

10,4k
Ilość laboratoriów z potencjalną 

inwestycją w Holo4Labs

190,44m €
wartość rynku

6,86m € / rok
prace utrzymaniowe



Prognozy rozwoju Holo4Labs03
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Aktywa i dotychczasowe 
osiągnięcia spółki

Czyli dlaczego nasze plany i prognozy są realne



Zespół zarządzający
Doświadczeni ludzie

04

Chief Executive Officer

Przemysław 
Budnicki

Chief Technology Officer

Sebastian 
Sobociński



Stał zespół programistyczny
Doświadczeni ludzie

04

Unity & C# Developer

Robert 
Pelczarski

Unity & C# Developer

Rafał 
Jaroszewicz

Manual Tester

Maciej 
Falkowski



Rada doradcza
Doświadczeni ludzie

04

CEO, TenderHut

Robert 
Strzelecki

Członek zarządu, TenderHut

CEO, SoftwareHut Nordic

Thomas
Birk

COO, Solution4Labs

Paweł 
Gawkowski
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Technology Fast 500

2018 EMEA

Technology Fast 50

2018 CE

Technology Fast 500

2017 EMEA

Technology Fast 500

2016 EMEA

Technology Fast 50

2016 CE



Dublin2

London3

Paris4

Copenhagen5

Munich7

Helsinki9

Stockholm8

Zurich61 New York

Guangzhou10

Wspieranie globalnych korporacji
Podążaj za słońcem

04

Tokyo11

7
Centrów usługowych 
w Polsce

2
Międzynarodowe 
centra usługowe

9
Biur sprzedażowych



Działania marketingowe04



Osiągnięcia Holo4Labs04

1. Stworzone MVP

2. Integracja z Thermo Fisher Scientific™ 

SampleManager LIMS™

3. Podpisane umowy partnerskie

4. Rozpoczęte negocjacje umów partnerskich 

z 5-cioma firmami, w tym Thermo Fisher 

Scientific oraz Siemens

5. Rozpoczęte rozmowy handlowe

6. Rozpoczęty proces dodania produktu 

do „co-sell” Microsoft

7. Podpisana umowa na dostarczanie sprzętu 

z linią kredytową

8. Nagrody oraz informacje prasowe



Budujemy rozpoznawalność Holo4Labs od blisko 2 lat04



Innovation Initiative 2019 Emerging Europe
Nagrody Holo4Labs

04



Thermo Fisher Scientific
Świetne relacje

04



Rozpoczęte procesy rozmów handlowych04

Zatrudnienie (tys.) Przychody (bn USD) Aktywa (bn USD)

Potencjalny klient 1 180 52 167

Potencjalny klient 2 104 42 44

Potencjalny klient 3 23 209 257

Potencjalny klient 4 385 22 35

Potencjalny klient 5 20 87 150

Potencjalny klient 6 46 26 14

Potencjalny klient 7 86 2 3

Potencjalny klient 8 29 44

Potencjalny klient 9 56 3

Potencjalny klient 10 15 37

Potencjalny klient 11 180 3 5



Cele kampanii, wycena, 
poszukiwany kapitał

Czyli dlaczego zapraszamy inwestorów
do wspólnego rozwoju Holo4Labs



Cele kampanii Holo4Labs05

1. Wydzielenie Holo4Labs 

z grupy TenderHut w celu 

przyspieszenia wzrostu

2. Rozwój o nowe funkcje 

i zastosowania Holo4Labs

3. Wkład własny do grantów/dotacji

4. Rozwój kanałów sprzedaży 

i pozyskiwanie klientów



Wydzielenie Holo4Labs z grupy TenderHut
Cele kampanii Holo4Labs

05

• Powołanie nowego podmiotu Holo4Labs Sp. z o.o. 

poprzez wydzielenie ze spółki z grupy TenderHut

• Wniesienie oprogramowania i zespołu stałego 

(zarząd i programiści) do Holo4Labs Sp. z o.o. 

• Uzyskanie samodzielności w zakresie rozwoju i 

finansowania – m.in. dzięki kampanii

• Finansowanie przez TenderHut do czasu uzyskania 

samodzielności finansowej przez Holo4Labs 

• łączna spodziewana inwestycja TenderHut od lutego, 

kiedy powołano spółkę do zakończenia kampanii - ok. 

0,5 mln zł *(zwrot środków do TenderHut najwcześniej 

za 12 miesięcy, tylko z przychodów ze sprzedaży)

Zakres:

Termin: w trakcie realizacji

      

   

       

   



Rozwój o nowe funkcje i zastosowania Holo4Labs
Cele kampanii Holo4Labs

05

Funkcjonalność Termin Kwota (EUR)

Kalibracja urządzeń, audyt substancji 

ścisłego zarachowania
Q2 2020 32 900

Zarządzanie lokalizacją próbek, workflow dla 

zadań laboratoryjnych, wsparcie zdalne cz. 1
Q3 2020 49 350

Workflow dla testów, procedury 

niestrukturyzowane, zdalne wsparcie cd. 

(rysowanie hologramów)
Q4 2020 49 350

Równoległe zadania LES (multitasking), 

przybornik laboranta (Kalkulator, Minutnik, 

Stoper, Wirtualny notatnik)
Q1 2021 49 350

Hologramy dla urządzeń i próbek, 

interaktywna instrukcja Holo4Labs, OCR
Q2 2021 49 350
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Wkład własny do grantów/dotacji
Cele kampanii Holo4Labs

05

• 50 000,00 € dofinansowania (70%)

• 21 428,57 € wkładu

Dotychczas złożony został Horyzont 2020:

• Horyzont 2020 (lub podobny)

• Do 2,5 mln € dofinansowania (70%)

• Do 1,07mln € wkładu

• NCBiR

• Do 20 mln € dofinansowania (80/60%)

• Do 13 mln € wkładu

Szacunkowe:



Rozwój kanałów sprzedaży i pozyskiwanie klientów
Cele kampanii Holo4Labs

05

1. Rozwój Kanału Partnerskiego

2. Prowadzenie marketingu 

inbound oraz outbound przez 

wewnętrzne zasoby GK 

TenderHut,

3. Udział w targach i 

konferencjach

4. Obsługa konkursów

       

             

                       



Poszukiwany kapitał
Cele kampanii Holo4Labs

05

Wycena spółki:

10 mln PLN
(pre-money)

Minimalny cel kampanii:

8% udziałów – 800 tys. PLN
(po podwyższeniu kapitału – 7,41%)

Oferta dodatkowa (po osiągnięciu celu minimum):

4% udziałów – 400 tys. PLN
(po podwyższeniu kapitału – 3,57%)



Możliwe wyjścia z inwestycji05

1. Przejęcie przez większy 

podmiot i odkup udziałów 

od inwestorów przy 

wyższej wycenie

2. Debiut na rynku 

NewConnect w ciągu 

ok. 2 lat od zakończenia 

kampanii 

crowdfundingowej

       

   



Start pre-kampanii i Q&A

Dlaczego warto dołączyć 

do inwestorów Holo4Labs?



Następny krok06

1. Dzisiaj startuje pre-kampania 

crowdfundingowa spółki na 

platformie Smartfunds.

2. To moment, kiedy wybrane 

osoby mogą dołączyć do grona 

inwestorów spółki.

3. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do składania 

deklaracji pod adresem:

holo4labs.smartfunds.pl

          
                              



Jak działa platforma 
Smartfunds

Zapisy, mechanizm, ryzyka







W przypadku 
dodatkowych pytań 
zapraszamy do kontaktu: 
inwestor@smartfunds.pl



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYK 

ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KAMPANII 

(„OSTRZEŻENIE”)

Inwestycja jest odpowiednia tylko dla Użytkowników, którzy posiadają

niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne

podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu

ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz

rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz są w stanie

ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która może

być równa całej zainwestowanej kwocie). Taka inwestycja powinna być

traktowana jako inwestycja długoterminowa i uzupełniająca w stosunku do

istniejących inwestycji w szereg innych aktywów finansowych i nie powinna

stanowić większej części portfela inwestycyjnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości występowanie istotnych czynników

ryzyka związanego z udziałem w Kampanii oraz podjęciem decyzji

o zaangażowaniu kapitałowym, spośród których jako najistotniejsze można

wskazać:

Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Inwestycje w przedsiębiorstwa

znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (startupy), jak również

przedsiębiorstwa oparte o nowe technologie oraz działające na rynku digital

entertainment cechują się dużo wyższym poziomem ryzyka niż standardowy.

Użytkownik musi liczyć się z istotnym ryzykiem braku jakichkolwiek zysków

z inwestycji, a nawet utraty całego zainwestowanego kapitału.

Ryzyko braku dywidend. Użytkownik nie może oczekiwać regularnej wypłaty

dywidend – w znaczącej większości przypadków spółki nie będą wypłacać

żadnych dywidend lub wypłaty będą bardzo sporadyczne.

Pamiętajcie: inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem!

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Zmienność polskiego
systemu prawnego i brak spójności obowiązujących przepisów a także zmienność
dokonywanych przez organy administracji i sądy interpretacji przepisów prawa
stanowi istotne ryzyko, które może wpływać na rentowność inwestycji. Ponadto

Użytkownicy mogą być narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu
do zasad i stawek opodatkowania dochodów czerpanych z Jednostek
Udziałowych. Powyższe może istotnie wpłynąć na stopę zwrotu z kapitału
zainwestowanego w Udziały.

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Przepisy podatkowe, w tym
poziomy ulg i zwolnień podatkowych, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
Każda zmiana w zakresie podatków może mieć wpływ na wartość inwestycji lub

możliwość uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Sposób traktowania pod
względem podatkowym inwestycji oraz otrzymanych dywidend będzie zależał od
indywidualnej sytuacji inwestora i może w przyszłości ulec zmianie. Jeżeli
inwestorzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej,

powinni skonsultować się ze swoim profesjonalnym doradcą.

Ryzyko makroekonomiczne. Zaangażowanie inwestycyjne dokonywane jest
w określonym warunkach makroekonomicznych. Sytuacja rynkowa, przychody

i wynik finansowy Spółki, jak również możliwości wyjścia z inwestycji na
korzystnych warunkach będą uzależnione od ogólnej koniunktury rynkowej, jako
wypadkowej wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych
rynkach finansowych, sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu

geopolitycznego.

Niniejsze Ostrzeżenie nie ma na celu wyczerpującego wskazania wszystkich
istotnych zagrożeń związanych z inwestycją. W przypadku jakichkolwiek

wątpliwości co do ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitałowym w ramach
Kampanii, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy.

Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników oraz

modelu Kampanii, jak również definicje niektórych terminów pisanych wielką
literą w treści niniejszej Polityki, określa Regulamin Uczestnictwa w Kampanii
Equity Crowdfunding Smartfunds.

Użytkownik nie powinien uczestniczyć w Kampanii jeżeli nie rozumie w pełni
natury modelu equity crowdfunding Platformy Smartfunds, swoich praw
i obowiązków wynikających z Umowy Uczestnictwa lub stopnia narażenia na
ryzyko.

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Zmienność polskiego systemu
prawnego i brak spójności obowiązujących przepisów a także zmienność
dokonywanych przez organy administracji i sądy interpretacji przepisów prawa stanowi
istotne ryzyko, które może wpływać na rentowność inwestycji. Ponadto Użytkownicy
mogą być narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do zasad i stawek
opodatkowania dochodów czerpanych z Jednostek Udziałowych. Powyższe może
istotnie wpłynąć na stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego w Udziały.

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Przepisy podatkowe, w tym
poziomy ulg i zwolnień podatkowych, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
Każda zmiana w zakresie podatków może mieć wpływ na wartość inwestycji lub
możliwość uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Sposób traktowania pod
względem podatkowym inwestycji oraz otrzymanych dywidend będzie zależał od
indywidualnej sytuacji inwestora i może w przyszłości ulec zmianie. Jeżeli inwestorzy
mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, powinni skonsultować
się ze swoim profesjonalnym doradcą.

Ryzyko makroekonomiczne. Zaangażowanie inwestycyjne dokonywane jest
w określonym warunkach makroekonomicznych. Sytuacja rynkowa, przychody i wynik
finansowy Spółki, jak również możliwości wyjścia z inwestycji na korzystnych
warunkach będą uzależnione od ogólnej koniunktury rynkowej, jako wypadkowej wielu
czynników, które składają się na sytuację na światowych rynkach finansowych, sytuację
makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego.

Niniejsze Ostrzeżenie nie ma na celu wyczerpującego wskazania wszystkich istotnych
zagrożeń związanych z inwestycją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do
ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitałowym w ramach Kampanii, należy
zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy.

Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników oraz modelu
Kampanii, jak również definicje niektórych terminów pisanych wielką literą w treści
niniejszej Polityki, określa Regulamin Uczestnictwa w Kampanii Equity Crowdfunding
Smartfunds.

Użytkownik nie powinien uczestniczyć w Kampanii jeżeli nie rozumie w pełni natury
modelu equity crowdfunding Platformy Smartfunds, swoich praw i obowiązków
wynikających z Umowy Uczestnictwa lub stopnia narażenia na ryzyko.



Dlaczego warto dołączyć do inwestorów Holo4Labs?
Questions and answers

06

1. Gotowy produkt, na który pandemia 

wręcz wzmocniła zapotrzebowanie 

(bezpieczeństwo oraz praca zdalna)

2. Zbudowane kanały sprzedaży 

i uruchomione rozmowy handlowe

3. Wsparcie globalnych partnerów –

Microsoft oraz TFS

4. Dopracowany Corp-up raczej niż 

Startup

5. Jasne cele i precyzyjny plan rozwoju

CEO / Holo4Labs

mob. +48 799 035 498

przemyslaw.budnicki@holo4labs.com

Przemysław Budnicki


