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Innováció rövid leírása
A Poizo egy smart mobil infrafűtőtest, mely
maximalizálja a kibocsátott hőenergiát célzottan
a felhasználókra, 360 fokban érzékelve azok
elhelyezkedését. Optimalizálja a komfort és
költséghatékonyság együttesét, folyamatos
kapcsolatot tartva fenn felhasználójával
és környezetével. Teszi mindezt az élettani
szempontból legegészségesebb fűtési technológia, a „távoli infrasugárzás” alkalmazásával.

Milyen stádiumban van?
Korai fejlesztési fázisban van, rendelkezünk Proof
of Concept prototípussal.
Eddig elért eredmények, illetve az innováció
várható társadalmi hasznossága
Jelen korunk egyik legnagyobb energiaigényét
szerte a világon a háztartások fűtése jelenti. Ezen
felül a háztartások több mint 20 százalékában
probléma a fűtés hőmérsékletének megválasztása;
napi szinten problémaforrás, hogy a család egyik
tagja fázik, míg a másiknak melege van. A személyes
komfortérzetet nem lehet fokokban leírni, ez minden
felhasználó számára más és más. A Poizo elsőként
ad választ erre a mindennapi problémára, ötvözve a
több száz éves és a legmodernebb technológiákat.
Referenciák, díjak, médiamegjelenések
MVM Edison Light UP – győztes
TV2 – Magellán
M1 – Ma reggel
TV2 – Mokka
A továbblépéshez szükséges
A megfelelő műszaki és gyártópartner.
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Felhasználói probléma
A háztartások 20 százalékában a család egyik tagja
fázik, míg a másiknak melege van. A komfortérzet
és a hőmérséklet helyes megválasztása nemcsak a
felhasználói élményt befolyásolja, de a fűtési szezon
költségeit és az öko-lábnyomot is meghatározza.

POIZO – SZEMÉLYES KOMFORT MINT
SZOLGÁLTATÁS
A Poizo egy smart mobil infrafűtőtest, mely
maximalizálja a kibocsátott hőenergiát célzottan
a felhasználókra, 360 fokban érzékelve azok
elhelyezkedését, folyamatos kapcsolatot tartva fenn
velük és a környezettel, optimalizálva a komfort és
költséghatékonyság együttesét.
Menedzsment
Fekete Dániel és Miklósi Ádám
Dániel 11 éve alapította az első vállalkozását,
Sopronban, ahol online rendszerek és alkalmazások
fejlesztésével foglalkoztak. Majd négy évvel ezelőtt
létrehozott egy online számlázó startupot, amely
exponenciális növekedésének köszönhetően sok
ezer felhasználóval rendelkezik, és szükségessé vált
a rendszerek horizontális és vertikális skálázása.
Ádám közel öt évig volt egy gasztro-tech startup
vezető tervezője, a K+F-től egészen az After Sales
folyamatokig vezette a design-fejlesztéseket. Az
általa tervezett konyhagépek (20K db) és smart
csomagolások (1000K+ db) Franciaországban,
Svájcban és az Egyesült Királyságban kerültek
bevezetésre és eladásra.

A termék és szolgáltatás
A Poizo egy kiegészítő fűtési alternatívát kínál a
felhasználónak. Flexibilis megoldás, ami lehetővé
teszi, hogy különböző felhasználók ugyanabban a
térben a saját igényeikhez alakítsák a hőmérsékletet.
A Poizo raktározza és folyamatosan elemzi a
felhasználók beállításait, összevetve a szenzorok
mért adataival és a kinti időjárási adatokkal. Ezáltal
rendkívül pontos képet kap a felhasználók fűtési
szokásairól, melyek ismeretében lehetőség nyílik
az energia maximális hasznosítására, a vásárlók
lakásába bejutva pedig egy jövőbeli termékpaletta
bővítésének megalapozójává válik.
Célcsoport
A termék elsődleges piacát azok az országok jelentik,
ahol a fűtési időszak hosszú (mérsékelt égöv, pl. az EU
szinte összes tagállama), de a mediterrán országok
– ahol nincs kiépített fűtési rendszer – szintén piaci
potenciált rejtenek. A kelet-európai háztartások
20 százalékában probléma a mindenki számára
megfelelő hőmérséklet megválasztása, 50 százalék
tesz folyamatos lépéseket a korszerűsítésre, és 80
százalék helyezi a komfortot előtérbe. A korhatár
igen széles, a fiatal lakástulajdonosoktól, irodai
alkalmazottaktól egészen a nyugdíjasokig terjed.

77

