CASPEN4Startups
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk start-upowych, Pro Progressio we współpracy z Funduszem
Level2 Ventures uruchamia projekt mający na celu rozwijanie współpracy między organizacjami typu
Startup a wiodącymi dużymi przedsiębiorstwami z obszarów nowoczesnych usług dla biznesu, ICT,
przemysłu, logistyki oraz nieruchomości, skupionymi w Klubie Pro Progressio.
Wzmocnienie networkingu wśród decydentów, szeroko zakrojone działania promocyjne, możliwość
kooperacji z liderami w swoich branżach oraz dedykowane inicjatywy edukacyjne to główne filary programu.

Zawartość Pakietu:
• Umożliwienie dostępu do decydentów
C-Level z globalnych korporacji

• 1 tydzień kampanii bannerowej na platformie
FOCUS ON Business (PL i EN)

• 60-minutowa indywidualna sesja
mentoringowa z Funduszem Level2 Ventures

• Możliwość prowadzenia bloga na platformie
FOCUS ON Business (PL i EN)

• Prezentacja pomysłu / idei / rozwiązania
[Pitch Deck] podczas The BSS Forum
w części dedykowanej start-upom

• Możliwość zamieszczania podcastu
na platformie FOCUS ON Business (PL i EN)

• Umieszczenie informacji i linków
kontaktowych do Foundera start-upu
na liście Ekspertów na platformie
FOCUS ON Business (PL i EN)
• Udział Foundera lub innej osoby ze ścisłego
kierownictwa start-upu w konferencji
biznesowej The BSS Forum oraz w Gali
Outsourcing Stars
• 25% zniżki na zakup dodatkowych
wejściówek na The BSS Forum i Galę
Outsourcing Stars
• Wizytówka startupu (PL i EN) na platformie
FOCUS ON Business
• Nieograniczona możliwość zamieszczania
treści (PL i EN) w dedykowanym Pressroomie
na platformie FOCUS ON Business

Koszt Pakietu:
5.000 PLN netto (przed Rundą A)
10.000 PLN netto (przed Rundą B)
15.000 PLN netto (po Rundzie B)
Czas trwania Umowy: 12 miesięcy

• Raz na kwartał możliwość wysyłania
Członkom Klubu Pro Progressio informacji
o projektach realizowanych przez start-up.
[Jest to mailing Pro Progressio na podstawie
informacji otrzymanych od start-upu.
Informacja ta będzie wysłana do wszystkich
klubowiczów w kwartalnym specjalnym
biuletynie poświęconym start-upom]
• Umieszczenie start-upu na liście
mailingowej Pro Progressio (bieżący dostęp
do wiedzy o raportach, wydarzeniach
i aktualnościach biznesowych)
• Wsparcie startu-pu w promocji produktów,
usług, raportów, wydarzeń i innych inicjatyw
(wsparcie realizowane przez Pro Progressio
poprzez akcje mailingowe, media
społecznościowe i bezpośrednie kontakty
z biznesem)

Pro Progressio
Pro Progressio, to organizacja wspierająca rozwój

• Gala Outsourcing Stars – ekskluzywna

przedsiębiorczości w Polsce. W ramach aktywności

międzynarodowa Gala sektora nowoczesnych

prowadzonych przez Pro Progressio są m.in.

usług dla biznesu połączona z finałem konkursu

• Klub Pro Progressio – społeczność małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw prywatnych

Outsourcing Stars. www.outsourcingstars.pl
• Konkurs Outsourcing Stars – niekomercyjny

oraz organizacji sektora publicznego. Lista

konkurs dla organizacji powiązanych

członków jest dostępna na stronie internetowej

bezpośrednio i pośrednio z sektorem

– klub.proprogressio.pl

nowoczesnych usług dla biznesu.

• FOCUS ON Business – platforma internetowa oraz

• BSSIndex.com – platforma internetowa

dwumiesięcznik o tematyce biznesu, gospodarki,

monitorująca przyrost inwestycji

ekonomii prowadzone w polskiej i angielskiej

o charakterze BSS. www.www.bssindex.com

wersji językowej (średnia liczba wyświetleń portalu
miesięcznie – ponad 30.000; nakład drukowany
magazynu – 3.000 egz.). focusonbusiness.eu
• The BSS Tour – cykl konferencji biznesowych
organizowanych w różnych polskich miastach.
www.bsstour.com
• The BSS Forum – doroczna konferencja
biznesowa opierająca się o watki tematyczne

• Raporty FOCUS ON – cykl raportów opisujących
atrakcyjność inwestycyjną polskich miast.
www.raporty.proprogressio.pl
• Współpraca z organizacjami biznesowymi z Polski,
Europy, Afryki oraz obu Ameryk, w tym PAIH,
ACCA, Deutscher Outsourcing Verband, GSA UK,
IAOP, SSON, ITIDA, Invest Lithuania, Enterprise
Georgia, AIBEST, Ryan Strategic Advisory.

związane z biznesem, otoczeniem biznesu,
sprzedażą i rozwojem osobistym.
www.bssforum.com

Level2 Ventures
Fundusz venture capital operujący w regionie CEE

Inwestycje w startupy realizuje w niestandardowej

od 2021 roku. Inwestuje w startupy technologiczne

formule smart money+ / development

z obszarów B2B SaaS, rozwiązań opartych o AI,

capital, obejmującej szeroki zakres wsparcia

WEB 3.0 & Blockchain, Industry 4.0, Sustainability

w obszarach strategii, zarządzania, operacyjności,

i Pet Tech na etapach pre-Seed, Seed i rundy A.

marketingu, HR i IT w ramach programu

Jednorazowo na inwestycję fundusz przeznacza

Development4Startups (D4S).

od 250 tys. Euro do 1,5 mln Euro. Dysponuje
kapitałem w wysokości 130 mln zł. Założony
i prowadzony przez doświadczonych CEO z branży
ICT, Adama Rudowskiego i Piotra Pawłowskiego.

www.level2.pl

