
 

 

Ravnet Service Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

Tytuł projektu: REALIZACJA DZIAŁAŃ B+R CELEM WYPRACOWANIA 

PROTOTYPU URZĄDZENIA UPRASZCZAJĄCEGO HANDEL ELEKTRONICZNY  

I TRADYCYJNY Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK INFORMATYCZNYCH 

(SellbButton). 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w 

gospodarce”  

Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Cel projektu: realizacja prac badawczo-rozwojowych celem zaprojektowania i wytworzenia 

prototypu urządzenia wspierającego i znacznie upraszczającego handel elektroniczny  

Planowane efekty: Stworzenie i wypracowanie w pełni funkcjonalnego prototypu urządzenia 

„Sellbutton” służącego do zamawiania określonych produktów/usług. 

Całkowita wartość projektu: 2 753 411,00 PLN 

Wysokość dofinansowania z UE: 1 375 063,40 PLN 

Okres realizacji: 01.04.2017-30.09.2018 

Osoba do kontaktu: Rafał Radzki (tel.: 502-053-931, e-mail: rafal.radzki@ravnet.pl) 

 

 

 

 

Ravnet Service Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

Tytuł projektu: WYKORZYSTANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

PROROZWOJOWYCH SPOSOBEM NA WDROŻENIE PRODUKTU FIRMY RAVNET 

SERVICE SP. Z O.O. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w 

gospodarce”  

Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” 



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Cel projektu: rozwój oraz podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Ravnet 

Service Sp. z o. o na rynku polskim oraz zwiększenie efektywności firmy, zarówno na 

poziomie strategicznym jak i operacyjnym. 

Planowane efekty: Zakup usługi doradczej przyczyni się do rozwoju firmy i zwiększy zasięg 

jej działania dzięki wprowadzeniu do oferty innowacyjnego produktu. Firma Ravnet Service 

podczas realizacji projektu uzyska ekspercką wiedzę dotyczącą wprowadzenia na rynek 

innowacyjnego produktu, która w dalszej perspektywie przyczyni się do rozwoju i 

zwiększenia zysków. 

Całkowita wartość projektu: 169 125,00 PLN 

Wysokość dofinansowania z UE: 110 000,40 PLN 

Okres realizacji: 18.09.2017-28.02.2018 

Osoba do kontaktu: Rafał Radzki (tel.: 502-053-931, e-mail: rafal.radzki@ravnet.pl) 

 

 

 

 

Ravnet Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

Tytuł projektu: BON NA DORADZTWO SPOSOBEM NA ROZWÓJ FIRMY RAVNET 

SP. Z O.O. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach: Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości”  

Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” 

Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP, Typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju 

działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielenie bonów na doradztwo” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Cel projektu: jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej firmy na 

poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Nacisk zostanie położony na analizy w zakresie 

możliwości rozwoju oferty firmy pod kątem wdrożenia nowego produktu. 

Planowane efekty: Planowane do osiągnięcia rezultaty projektu obejmują uzyskanie 

szczegółowej wiedzy o rynku oraz klientach docelowych, do których firma będzie starała się 

dotrzeć, możliwościach ekspansji, wskazania kanałów komunikacji w zakresie wejścia na 

rynek z nowym produktem oraz opracowania strategii sprzedaży dla nowego produktu. 

Zakres usługi obejmuje prace zmierzające do uniknięcia/zniwelowania ryzyka niepowodzenia 

wdrożenia do oferty firmy nowego produktu. 



Całkowita wartość projektu: 169 125,00 PLN 

Wysokość dofinansowania z UE: 110 000,40 PLN 

Okres realizacji: 01.09.2017-28.02.2018 

Osoba do kontaktu: Rafał Radzki (tel.: 502-053-931, e-mail: rafal.radzki@ravnet.pl) 

 


