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Szanowni Oferenci,
Działając w imieniu spółki Grupa InCore sp. z o.o. zwracam się do Państwa z
propozycją nawiązania współpracy w realizacji projektów biznesowych. Poszukujemy
inwestorów kapitałowych do realizacji dwóch projektów biznesowych:
- InCPraca.pl - internetowa agencja pracy tymczasowej.
- Mojezasoby.pl - portal do współdzielenia zasobami użytkowników.

Nasze projekty:
I. InCPraca.pl - internetowa agencja pracy tymczasowej
Grupa InCore sp. z o.o. działa na rynku praco-serwisu na terenie całej kraju.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi przy użyciu innowacyjnego systemu informatycznego
InCPraca.pl, który zaspokaja nagłe potrzeby personalne swoich Klientów. Firma posiada
bogaty koszyk Klientów (3 mln przychodu - 2016 r.) z obszaru pracy tymczasowej,
merchandisingu, payrollu umów cywilnoprawnych, a także dobrze spersonalizowaną bazę
pracowników tymczasowych na terenie całej Polski. Posiada certyfikat agencji zatrudnienia
oraz ubezpieczenie OC na 0,5 mln zł. Należymy do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Projekt InCPraca.pl zakłada działalność na globalnym rynku praco-serwisu w oparciu o
modułowy system informatyczny umożliwiający skalowalność projektu pod daną usługę oraz
określoną specyfikację prawno-administracyjną. Projekt jest skalowalny i rentowny, jednak

1

wymaga nakładów inwestycyjnych w obszarze sprzętu IT, profesjonalnego oprogramowania
do tworzenia systemów oraz nakładów na pracę graficzno-informatyczne.
Projekt InCPraca.pl otrzymał dwukrotnie dofinansowanie ze środków unijnych.

II. Mojezasoby.pl - portal do współdzielenia zasobami użytkowników
Grupa InCore Sp. z o.o. założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Mojezasoby.pl Sp. z o.o. Głównym inwestorem w przedsiębiorstwo Mojezasoby.pl (51%
udziałów) jest Grupa InCore Sp. z o.o., a pozostali udziałowcy to programiści, radca prawny,
główna księgowa, analityk danych oraz inni kluczowi współpracownicy. Rezultatem projektu
jest stworzenie modelu biznesowego opartego na portalu internetowym umożliwiającym
współdzielenie swoich zasobów poprzez efektywniejsze alokacje posiadanych zasobów.
Projekt jest na etapie szukania inwestorów, jednak nie czekając biernie Mojezasoby.pl próbując
zagospodarować zasoby Grupy InCore Sp. z o.o. tworzy środowisko personalne,
teleinformatyczne oraz prawno-administracyjne, pozwalające samodzielnie zbliżyć się do
wdrożenia innowacji produktowej na rynek globalny.
Zapraszam Państwa do nawiązania kontaktu oraz do zapoznania się z pogłębioną analizą
biznesową naszych projektów.
Z poważaniem
Artur Grzesiak
Współwłaściciel
Tel. kom. +48 792 014 931
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