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Inteligentny, wirtualny asystent, nawigujący osoby niewidome, 
niedowidzące oraz innych użytkowników potrzebujących 

wsparcia wewnątrz budynków miejskich



Prawdopodobnie każdy z nas zna to uczucie, kiedy zgubił się w obcym 
miejscu…i nie jest to komfortowe. Teraz wyobraźmy sobie, że gubimy się w 
nowym miejscu i jest całkowicie ciemno…

Obecnie na całym świecie żyje 217 milionów ludzi, którzy widzą jedynie 
zarysy oraz 36 milionów, którzy żyją w totalnej ciemności…

Większość z tych osób mieszka w zamkniętych przestrzeniach, bojąc się wyjść 
na zewnątrz, szczególnie do przestrzeni publicznych, jak choćby centra 
handlowe. Tym samym odmawia się im możliwości doświadczenia 
codziennego życia, niedostępnego dla nich z powodu ich niepełnosprawności.

PROBLEM



OSOBY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

253 MILIONY*
osoby niewidome i niedowidzące

1.7 MILIONA*
osoby niewidome i niedowidzące

* Światowa Organizacja Zdrowia, 2019



OSOBY NA WÓZKACH

65 MILIONÓW* Brak danych

* Physiopedia, 2019



OSOBY STARSZE

704 MILIONY* 9.1 MILIONA*

* ONZ, 2020



ROZWIĄZANIE

The Compass – pierwszy na świecie wirtualny, inteligentny 
asystent, nawigujący osoby niewidome, niedowidzące oraz 
innych użytkowników potrzebujących wsparcia wewnątrz 
budynków miejskich, a jego główne funkcje to:

• nawiguje użytkownika do każdego dostępnego miejsca na 
terenie obiektu,

• umożliwia wcześniejsze zaplanowanie całej trasy,
• jest w pełni kontrolowany głosowo i manualnie,
• wezwie pomoc w razie potrzeby,
• umożliwia wezwanie taxi,
• uczy się użytkownika (sztuczna inteligencja),
• jest kompatybilny ze smart glasses oraz smartwatchem.





ROZWÓJ PRODUKTU

Wdrożenie 
produktu na rynek

– listopad 2021

Wdrożenie bone
conduction glasses

– luty2022

Wdrożenie 
smartwatcha
– luty 2022

Wdrożenie 
autonomicznego robota, 

który dowiezie 
użytkownika do każdego 

wybranego miejsca
– 2022-2023



KLIENCI

CENTRA 
HANDLOWE

BUDYNKI 
BIUROWE

STADIONY ORAZ 
CENTRA 

ROZRYWKI

URZĘDY ORAZ 
JEDNOSTKI 

MIEJSKIE

SZKOŁY i
UNIWERSYTETY

MUZEA ORAZ 
GALERIE

MIEJSCA 
HISTORYCZNE

SZPITALE ORAZ 
PRZYCHODNIE

DWORCE 
KOLEJOWE LOTNISKA



MODEL BIZNESOWY

Jednorazowa opłata 
implementacyjna dla 

klienta oraz 
miesięczne fee –

umowa podpisywana 
min. na 1 rok

Użytkownik końcowy 
korzysta w systemu 

całkowicie bezpłatnie, 
natomiast płatnikiem 

jest właściciel lub 
zarządca obiektu, tj. 

klient

Po wdrożeniu systemu 
dla użytkowników, 

aplikacja The Compass
jest gotowa do pobrania 

w App Store oraz 
Google Play

Aby obiekt był 
widoczny/dostępny w 
aplikacji The Compass

musi podpisać umowę i 
dokonać opłaty



CLELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU



ZESPÓŁ

Magdalena Wawrzyniak
Co-founder/President of the board 
/Head of Marketing and Business Development

Doświadczona marketerka, strateg, fanka 
sztucznej inteligencji i promotorka rozwoju 
biznesu. Od dziewięciu lat związana z branżą 
nieruchomości komercyjnych, pracowała dla 
światowych liderów w branży, odpowiadając 
za strategię i działania marketingowe 
topowych centrów handlowych w Polsce.

Rafał Polaszek
Co-founder/Vice President of the board 
/Head of Sales and Project Management

Pasjonat sprzedaży i praktycznej strony 
nowych technologii. Od ponad dekady 
odpowiada za rozwój działów sprzedaży. 
Swoje doświadczenie budował głównie w 
branży motoryzacyjnej, sukcesywnie 
poszerzając swoją wiedzę z zakresu 
zarządzania projektami oraz procesu 
sprzedaży.

Eliza Kowalska
Visual Designer

Młoda, ale nieustraszona graficzka. Pełna 
niespodzianek - absolwentka politechniki z 
tytułem magistra. Pasjonatka meandrów 
UI, a przede wszystkim zafascynowana 
mechanizmami UX, nieustannie żądna 
wiedzy. Zdobyła doświadczenie w tętniącej 
życiem i wymagającej branży eventowej, a 
także w branży nieruchomości.

Łukasz Wolski
Technical Advisor

Technik, który ma obsesję na punkcie 
nowych technologii i cały czas 
poszerza swoją specjalistyczną 
wiedzę. W ostatnich latach zajmował 
się opracowywaniem systemów 
nawigacji i technologii czujników w 
UAV i pociskach. Uzyskał tytuł 
magistra inżyniera lotnictwa na 
Politechnice Warszawskiej.



ZEWNĘTRZNY DZIAŁ R&D – EKSPERCI CREADIS

e

Mieszko Zawiła
Project Manager

Entuzjastyczny Project Manager, lubiący 
podejmować wyzwania. Skupia się na 
rozwiązaniach wykorzystujących 
najnowsze technologie i jest 
zaangażowany w ich ciągłe doskonalenie. 
Zawsze dba o dobre relacje i stara się 
znaleźć najlepszą propozycję, zarówno 
jeśli chodzi o oczekiwany budżet, jak i 
jakość. Swoje bogate doświadczenie 
zdobył w trakcie swojej kariery, w której 
pracował dla małych lokalnych firm oraz 
największych korporacji w środowisku 
międzynarodowym.

Piotr Hasooni
Project Engineer

Niekończące się godziny koncepcji 
systemu, projektowania architektury 
oprogramowania, a także dostarczanie 
różnym interesariuszom analizy 
problemów wynikających z bogatego 
doświadczenia zdobytego w branży B + R 
to umiejętności, które chętnie wnosi do 
każdego projektu, w który jest 
zaangażowany. Piotr może się również 
pochwalić wieloma projektami opartymi 
na beaconach, realizowanymi na całym 
świecie.

Paweł Drozd
Project Engineer

Inżynier oprogramowania z 6-letnim 
doświadczeniem zawodowym. Ma 
doświadczenie w świecie front-end, back-
end i mobile. Zdobył doświadczenie w 
zakresie oprogramowania i biznesu, 
pracując dla startupów, software 
house'ów i korporacji. Wielki fan 
samorozwoju. Mocno wierzy, że praca 
zespołowa, dobra komunikacja i 
samodyscyplina są kluczem do sukcesu.

Marcin Jurczak
Project Engineer 
(Hardware & Software Consultation)

Profesjonalnie wykwalifikowany i oddany 
inżynier ds. rozwoju. Konsultant, który 
posiada tytuł licencjata Inż. i mgr inż. Inż. 
stopień naukowy w dziedzinie elektroniki i 
telekomunikacji. Marcin jest pasjonatem 
nowych technologii. Jest także towarzyski, 
ambitny, uczciwy, odpowiedzialny i 
uprzejmy. Jest graczem zespołowym, 
jednak również w zadaniach 
indywidualnych czuje się swobodnie. 
Otwarty na nowe wyzwania. Zawsze dba o 
to, czy dostarczane rozwiązanie 
odpowiada potrzebom klienta.



WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

NEXT FLOOR TECHNOLOGY FOR TOURISM 
ACCELERATOR 2019/2020 – 1 z 10 startupów w 

programie

MICROSOFT FOR STARTUPS 2020/2021 – jeden z 
wybranych do programu startupów

THINK BIG:THINK DIGITAL konkurs UPC 2020

– I miejsce w finale

Huawei Startup Challenge

– II miejsce w finale



PARTNERZY I KLIENCI

STRATEGICZNI PARTNERZY: PIERWSI KLIENCI: 



Dziękuję za uwagę!

Magdalena Wawrzyniak

Co-Founder/President of the Board, 
magda@associatedapps.com


