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Załącznik 6 
 

 

 

Do Zadania nr 10 

 

Przygotowanie i realizacja kampanii w mediach społecznościowych, 
opracowanie materiałów info – promujących w tym gry kreatywne, artykuły 

tematyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 16.12.2018 
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  W ramach zadania wykonano materiały promocyjne oraz grę kreatywną w której uczestnicy 
wcielają się w rolę naukowców, którzy chcą wprowadzić opracowany przez siebie produkt na rynek. 
Bezpośrednim celem gry jest przeprowadzenie tego produktu przez kolejne stopnie gotowości 
technologicznej (TRL): od pierwszego do dziewiątego. Aby udało się zrealizować to zadanie 
uczestnicy na każdym z poziomów muszą zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi nie tylko 
technicznej jakości produktu, ale też jego kontekstem i warunkami funkcjonowania: potencjałem 
zespołu, potrzebami klientów czy uwarunkowaniami prawnymi.  Wyzwania te zmieniają się wraz z 
kolejnymi stopniami TRL. Początkowo są one charakterystyczne dla badań podstawowych, następnie 
- badań przemysłowych, a ostatecznie są właściwe dla prac rozwojowych. Ponadto gracze muszą 
pamiętać o zapewnieniu kluczowych zasobów: czasu i środków finansowych. Dzięki udziałowi w 
grze uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z procesem komercjalizacji 
nastawionej na wprowadzenie produktu na rynek. Gra została zaprezentowana na VI Ogólnopolskiej 
Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT w Poznaniu 22 
listopada 2018 roku:  
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Bieżące aktywności umieszczano na stronach: projektu, Politechniki Warszawskiej, CZIiTT 
PW oraz na fb i twiterze. 
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