
 

 

Komunikat prasowy Billon Group  

Billon dołączył do programu Sebastiana Kulczyka InCredibles 

• Billon weźmie udział w programie akceleracyjnym InCredibles, prowadzonym przez 
Sebastiana Kulczyka 

• Polsko-brytyjski fintech dołączył do programu dzięki wyróżnieniu przyznanemu przez 
Business Insider Polska na konferencji Trends Festival 

• Akcelerator obejmuje indywidualny program mentoringowy oraz spotkania z 
inwestorami m.in. w Londynie i Helsinkach 

 

Warszawa/Londyn, 3 października 2019 r. Spółka Billon Group Ltd. została zaproszona do udziału 
w trzeciej edycji programu akceleracyjnego InCredibles Sebastiana Kulczyka. Polsko-brytyjski 
fintech jest jedną z czterech firm, które przystąpiły do programu dzięki wyróżnieniu przyznanemu 
na konferencji Trends Festival, organizowanej przez Business Insider Polska. 

W ramach akceleratora Billon otrzymał dostęp do indywidualnego programu mentoringowego,  
w którym światowej klasy praktycy i specjaliści przekażą swoje doświadczenie związane ze 
skalowaniem biznesu. Już podczas konferencji Trends Festival Billon miał okazję konsultować swoje 
plany rozwoju ze współzałożycielem sieci Starbucks, Zevem Sieglem. 

W ciągu tegorocznej edycji programu InCredibles Billon odbędzie też spotkania z potencjalnymi 
partnerami biznesowymi i inwestorami w kampusie Google w Londynie. Firma wystąpi również  
w wielkim finale trzeciej edycji InCredibles, który odbędzie się w listopadzie na jednym  
z najważniejszych na świecie wydarzeń skierowanych do startupów – konferencji SLUSH  
w Helsinkach. 

- Cieszę się, że Billon znalazł się w elitarnym gronie najbardziej perspektywicznych polskich 
startupów korzystających z programu InCredibles. Ten akcelerator jest o tyle cenny, ponieważ 
łączy entuzjazm startupów z doświadczeniem wybitnych autorytetów z każdego obszaru biznesu. 
Jestem przekonany, że program InCredibles da Billonowi, ale też innym świetnym polskim firmom 
bezcenną wiedzę zapewniającą światowy sukces. - mówi Wojtek Kostrzewa, prezes Grupy Billon.  

Oprócz Billona zaproszenie do programu InCredibles na konferencji Inside Trends otrzymały trzy 
inne firmy: SolHotAir - startup pracujący nad solarnym panelem grzewczym, Prosoma - firma 
wykorzystująca rzeczywistość wirtualną do terapii psychologicznej osób chorych na nowotwory  
i Wiperapp - autorzy skutecznego i zgodnego z RODO narzędzia do usuwania danych. Trzecia 
edycja akceleratora ma objąć w sumie 11 innowacyjnych polskich firm. 

- Tegoroczna edycja to przede wszystkim praktyczne, zindywidualizowane warsztaty prowadzone 
przez najlepszych mentorów z Europy i USA. Nie zabraknie także spotkań z potencjalnymi 
konkurentami, inwestorami oraz klientami w ramach dwudniowych pobytów m.in. w Londynie 
 i Helsinkach. Sebastian Kulczyk szczególny nacisk kładzie na proces „szycia na miarę” programów 
wsparcia dla każdej z zaproszonych do współpracy spółek - mówi Jarosław Sroka, członek zarządu 
Kulczyk Investments, koordynator programu InCredibles. 

 

O Billonie 

Billon stworzył pierwszy system rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla 
biznesu. Jego architektura łączy transakcje realizowane w oparciu o walutę narodową, zapisywanie 
dokumentów i zarządzanie tożsamością. Naszą misją jest uwolnienie potencjału DLT dla 
transformacji biznesu w regulowanym otoczeniu. 



 

 
 

Billon rozwinął początkowe założenia technologii blockchain, tworząc nowy protokół, umożliwiający 
zapisywanie narodowych walut zgodnie z regulacjami. Jako pierwsi sprostaliśmy stworzeniu 
skalowalnego rozwiązania do mikropłatności. Teraz możemy również zapisywać dokumenty i dane  
w strukturze blockchain. Zaprojektowaliśmy nasz system DLT tak, żeby zapewnić wysoką wydajność 
i dostarczyć wymierne korzyści biznesowe w rozwiązaniach do zarządzania pieniędzmi, 
dokumentami oraz danymi i tożsamością. 

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu R&D powstałego 
w Polsce. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 
80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii i Polsce.  
W 2018 Billon wygrał największy światowy festiwal fintechowy w Singapurze organizowany przez 
singapurski bank centralny MAS, pokazując rozwiązanie do zerokosztowych mikropłatności opartych 
o blockchain. 

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com. 

 

O InCredibles 

InCredibles 2019 to już trzecia edycja akceleratora Sebastiana Kulczyka, prezesa Kulczyk 
Investments. Pierwsze dwie edycje pozwoliły spośród 729 projektów wyłonić 10 laureatów, którzy 
dostali wsparcie 60 mentorów przepracowując wspólnie w sumie ponad 200 godzin. Nowatorskim 
pomysłem jest „szyte na miarę” wsparcie mentoringowe obejmujące wiedzę z zakresu prawa, 
księgowości, HR, PR, marketingu oraz sprzedaży. 

Więcej informacji na stronie incredibleinspirations.com. 
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