INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA GENERATORA BIZNESPLANÓW NA
PLATFORMIE INWESTORNIA.PL

1. Aby skorzystać z aplikacji, jaką jest generator biznesplanów na platformie
www.inwestornia.pl naleŜy utworzyć profil jako „Pomysłodawca”, co wymaga
dokonania i potwierdzenia rejestracji.
2. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących pomysłu w zakładce
„Dodaj pomysł”. Na informacje te składają się: Tytuł pomysłu (do 200 znaków);
Opis pomysłu (do 1000 znaków); BranŜa (do wyboru); Planowana lokalizacja
przedsięwzięcia (do wyboru); Zapotrzebowanie na kapitał; Komentarz
Pomysłodawcy. W zakładce tej autor pomysłu ma równieŜ moŜliwość ograniczenia
dostępu do treści zamieszczonych w biznesplanie poprzez wybranie opcji: „PokaŜ
inwestorom cały biznesplan” lub „PokaŜ inwestorom streszczenie”.
Aby pomysł został dodany do Bazy pomysłów naleŜy skorzystać z opcji „Zapisz
pomysł” (u dołu strony).
3. Dostęp do generatora biznesplanów następuje poprzez zakładkę „Napisz biznesplan”
i / lub „Stwórz własny biznesplan”.
4. Biznesplan na platformie www.inwestornia.pl składa się z następujących elementów
składowych: Informacje podstawowe (pobierane automatycznie z zakładki „Dodaj
pomysł”); Streszczenie; Dane o firmie; Opis produktu / usługi; Analiza rynku i
konkurencji; Strategia marketingowa; Struktura organizacyjna i model biznesowy;
Plan finansowy; Harmonogram działań. We wszystkich wskazanych częściach
pomysłodawcy mają moŜliwość wypełnienia szczegółowych pól dotyczących
zgłaszanego pomysłu. Niewypełnienie któregoś pola, nie ogranicza dostępu do
pozostałej części biznesplanu.
5. W generatorze znajdują się teksty pomocy dla osób przygotowujących biznesplan.
Wskazują one zakres informacji, który naleŜy uwzględnić podczas sporządzania tego
dokumentu.
6. Plan finansowy Pomysłodawca wypełnia w następującym zakresie: źródła
finansowania inwestycji; SprzedaŜ; Koszty działalności operacyjnej (pln); Planowane
zatrudnienie w spółce; Zapasy; Nakłady inwestycyjne i amortyzacja. Po wypełnieniu
tej części istnieje moŜliwość zobaczenia wyników analizy poprzez skorzystanie z
opcji „Zobacz wygenerowany biznesplan” (u dołu strony). Wynikiem analizy jest:
Uproszczony rachunek zysków i strat, Rentowność sprzedaŜy – podstawowe mierniki;
Kapitał obrotowy Netto; Przepływy pienięŜne; Uproszczony bilans; Efektywność
finansowa inwestycji – podstawowe mierniki , Analiza progu rentowności, Analiza
scenariuszy (pesymistyczny, optymistyczny, umiarkowany).
7. Na kaŜdym etapie pisania biznesplanu naleŜy skorzystać z opcji „Zapisz”.
8. W celu otrzymania biznesplanu w formacie pdf , po wygenerowaniu dokumentu,
naleŜy skorzystać z opcji „Pobierz jako PDF”.
9. Wypełniając generator, naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe istnieje konieczność oznaczenia
części składowych biznesplanu „jako gotowe”. Wszystkie zamieszczone treści moŜna
zmieniać, korzystając z opcji „Edytuj”. Pomysłodawcy mają równieŜ moŜliwość
wskazania odbiorców poszczególnych części składowych biznesplanu poprzez opcję:
„To pole mogą oglądać” (tylko autor pomysłu, eksperci, inwestorzy i eksperci).

