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Czym się zajmujemy?

1. 7bulls.com jako producent oprogramowania 2. 7bulls.com jako inwestor technologiczny

Skupiamy się na rozwiązywaniu nietrywialnych 
problemów technicznych i dostarczaniu przewagi 
konkurencyjnej z użyciem oprogramowania

Tworzymy unikalne technologie i przekształcamy 
je, sami lub z partnerami, w rosnące i zyskowne 
przedsiębiorstwa

AirFusion

Digital TV middleware
Exit do SeaChange - 2016

Industry 4.0 predictive 
maintenance dla turbin wiatrowych
Exit do mCloud - 2020

Automatyczna migracja systemów 
Oracle Forms do Java

Bazująca na AI platforma 
inwestycyjna

Wielkoskalowe systemy 
przetwarzania płatności

Transformacja omnichannel

Technologia dla wzrostu do pozycji 
lidera w Europie

Kręgosłup IT działalności w Polsce



150 specjalistów

Warszawa, Toruń

wzrost o 25% średniorocznie

wartość wytworzona wewnętrznie

status CBR w Polsce i we Francji (CIR)

7bulls.com
Tworzymy, integrujemy i wdrażamy 
oprogramowanie od 25 lat
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⬢ 5 Program Ramowy: GRID computing

⬢ … długo, długo nic ...

⬢ Zaproszenie od Uniwersytetu w Oslo, za 
pośrednictwem Exeq, do projektu Melodic (2016)

⬢ Od integracji i testowania do architektury technicznej

⬢ Od prac rozwojowych do badań w obszarze AI

⬢ Od chmury do architektur fog-edge-cloud

Od czego się zaczęło?
7bulls w H2020
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BIG-DATA CLOUD MADE EASY

Melodic calculates best multi-cloud 
options for your system

Deployment  is also automatic
Your team does not waste  
time and money
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⬢ Szanse na sukces

⬢ Perspektywa czasowa

⬢ Role w projekcie: 

B+R, rozpowszechnianie, use cases, koordynacja

⬢ MŚP a startup (t, €, P, %)

⬢ Partnerstwa

⬢ Specyfika wniosku: 

waga każdego słowa, geopolityka, czynnik czasu, 
budowanie wspólnoty interesów a konkurencja 
w konsorcjach

Tzw. istotne szczegóły...
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Perspektywa strategiczna i trudności operacyjne
subiektywny punkt widzenia

⬢ Proporcje między grantami a projektami komercyjnymi, różnice czasowo-finansowo-wartościowe

⬢ Cele przedsiębiorcy, projektu i finansującego; otwartość rozwiązań

⬢ Presja krótkoterminowa a długoterminowe planowanie

⬢ Kryteria sukcesu (wniosku i projektu)

⬢ Strona finansowa (krótko- i długoterminowa)



Konrad Wawruch
wiceprezes zarządu
kwaw@7bulls.com
mob. +48 602 532 580
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