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Billon w akceleratorze MIT Enterprise Forum CEE 
 
(Warszawa/Londyn, 6 lipca 2021 r.) Billon dołączył do  najnowszej, dziewiątej edycji 
akceleratora MIT Enterprise Forum CEE. Program akceleracyjny afiliowany przy słynnym 
Massachusetts Institute of Technology jest skierowany do innowacyjnych firm z Europy 
Środkowo-Wschodniej działających w obszarach zdrowia, energetyki, przemysłu 4.0, 
zrównoważonego rozwoju, smart city oraz fintechów, insurtechów i martechów. Billon i 14 
innych innowacyjnych firm z Polski i z regionu Europy Środkowo-Wschodniej zostały 
wybrane spośród rekordowej w tym roku liczby blisko 250 zgłoszeń z 23 krajów. 
 
- Program MIT Enterprise Forum CEE pozwoli Billonowi na udział w wyjątkowym 
programie mentoringowym umożliwiającym dostosowanie produktów i usług 
oferowanych przez firmę w oparciu o autorskie rozwiązanie blockchain (ang. The Unified 
Enterprise Blockchain) do wymagań przedsiębiorstw regionu biorących udział  
w programie jako partnerzy MIT EF CEE. Jest to również okazja na prezentację naszego 
systemu blockchain i opartych na nim rozwiązań do wymiany dokumentów i danych za 
pośrednictwem nowego rodzaju sieci -  internetu wartości i zaufania w międzynarodowej 
sieci biznesowej partnerów programu. Dzięki afiliacji przy  MIT, jednej z najlepszych uczelni 
na świecie z imponującym zapleczem merytorycznym, program gwarantuje wysoki 
poziom i znalezienie odpowiedzi na najbardziej wymagające pytania o prowadzenie 
światowego biznesu  - mówi Jacek Figuła, dyrektor sprzedaży Billon Group. 
 
Program akceleracyjny rozpoczyna się już w czerwcu 2021. W jego ramach Billon i pozostali 
uczestnicy skorzystają ze szkolenia w rozwoju usług i produktów oraz międzynarodowej 
ekspansji, prowadzonego zgodnie z zasadami metodologii “24 kroków przedsiębiorczości 
zdyscyplinowanej” prof. Billa Auleta z MIT Sloan School of Management. Uzyskają również 
dostęp do inwestorów, doradców oraz kontrahentów z USA i Europy Środkowo-Wschodniej. 
Billon i inni finaliści będą rozmawiać o możliwościach współpracy biznesowej z partnerami 
akceleratora takimi jak Adamed Pharma, Coca-Cola HBC, MCX Group, ANWIL S.A. czy JD 
Group. Finałem programu dla 5 zwycięzców będzie tygodniowy bootcamp w Bostonie, 
planowany na październik 2021 r. 
 
- Szeroka oferta programu oraz globalni partnerzy dają startupom wyjątkową szansę na 
rozwój i zdobycie międzynarodowego uznania - mówi Łukasz Owczarek, Head of 
Acceleration w MIT Enterprise Forum CEE. - Uczestnicy uzyskają dostęp do licznych 
inwestorów i doradców, a także potencjalnych partnerów biznesowych z USA i Europy 
Środkowo-Wschodniej. Liderzy rynku i międzynarodowe instytucje czekają na odkrycie 
nowych „jednorożców” i wdrożenie ich rozwiązań.  
 
Uczestnictwo w programach akceleracyjnych jest dla spółek z grupy Billon jednym ze 
sprawdzonych sposobów na biznesowe wdrożenie swojej technologii blockchain, zdolnej 
przetwarzać dokumenty, narodową walutę oraz dowolną cyfrową wartość w postaci 
tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych. Billon nawiązał współpracę z FIS, 
czołowym światowym dostawcą technologii IT dla banków właśnie dzięki uczestnictwu  
w akceleratorze zorganizowanym przez tę firmę. Inny partner Billona, austriacki Raiffeisen 
Bank International, zaczął korzystać z jego technologii w konsekwencji udziału fintechu  
w programie akceleracyjnym Elevator Lab, gdzie Billon przedstawił pomysł na cyfrowe euro 
zapisane na blockchainie. 
 



 
Program MIT Enterprise Forum CEE jest częścią globalnej sieci MIT Enterprise Forum,  
w której skład wchodzi 10 oddziałów w USA i siedem międzynarodowych: poza Polską  
w Grecji, Izraelu, Libanie, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii. W Polsce jego 
organizatorem jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej. Swoim zasięgiem 
obejmuje Polskę oraz 14 innych krajów regionu. Alumnami poprzednich edycji programu 
są już inne uznane polskie fintechy, takie jak Coinfirm, Symmetrical.ai, czy Billtech. 
 
O Billonie 

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego 
rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu 
transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. 
Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain,  
a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów 
motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością 
zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, 
wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, 
zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki. 

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego  
z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego 
programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia 
międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, 
wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. We wdrożeniu swojej technologii Billon 
pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji 
Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych.  

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com  
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