
ADA MARGO

Intraprzedsiębiorca (Intrapreneur) i strateg bazujący na filozofii Błękitnego Oceanu i zrównoważonego rozwoju. 
Posiada doświadczenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach o różnych branżach. Interesuje ją 
obszar alternatywnych źródeł finasowania dla firm np. crowdinvesting, franchising, dotacje, granty, ICO. Propagatorka 
wdrażania narzędzi biznesowych do małych firm do tej pory zarezerwowanych dla korporacji. Kreuje wartość dodaną. 
Posiada mierzalne osiągnięcia docenione przez fundację Kronenberga przy Citi Banku Handlowym i wyróżnione przez 
Magazyn Forbes Polska. Zwolenniczka metody Lean Startup, oraz „jedzenia małą łyżeczką”. Analizuje procesowo: 
pomysł-weryfikacja- planowanie-MVP testowanie-finasowanie -implementacja -rozwój- kontrola trwałości na tle 
holistycznym firmy uwzględniając realne i potencjalne zasoby. Współpracuje z instytucjami rynku pracy i otoczenia 
biznesu. Aktualnie zaangażowana w  tworzeniem partnerstw Polsko-Norweskich i budowaniem wiodącej pozycji 
polskich firm na rynku norweskim. Nastawienie win-win umożliwiają jej podtrzymywanie długofalowych relacji 
z kluczowymi partnerami. Ponadto, cechuje ją kreatywność ,zdolność myślenia lateralnego, oraz wysoka etyka zawodo-
wa. Uważa, że zmiana jest fundamentem rozwoju.

Doświadczenie zawodowe / kluczowe projekty Dane osobowe
Email
adriana.marglewska@gmail.com

▪ Literatura popularnonaukowa

▪ Pisanie bajek terapeutycznych

▪ Decentralizacja w IT

▪ Psychologia

▪ Filozofia

▪ Ski touring

▪ Joga

▪ Medytacja

Numer telefonu
+48 665 666 065
+47 405 81 278

Strona www
www.ada-margo.com

Intraprzedsiębiorca / Partner biznesowy
www.ada-margo.pl
Kluczowe obszary działania, umiejętnsci i zakres odpowiedzialności:

▪ Doradztwo w obszarze innowacji i pozyskiwania alternatywnych  źródeł finansowania 
▪ Implementowanie uprzednio opracowanych strategii rozwoju i audyt wskaźników rezultatu
▪ Kreowanie wartości dodanej w firmach 
▪ Budowanie firm od podstaw dla inwestorów zagranicznych poprzez marketing zintegrowany 
   i z nastawieniem na pozyskanie dotacji unijnych.
▪ Przygotowywanie firm i osób do pozyskania finasowania z alternatywnych źródeł np. dotacja,      
   inwestor (do tej pory pozyskała ok. 25 mln. pln)
▪ Wybór, wsparcie merytoryczne i kontrola nad firmami, które piszą wnioski o dotacje.
▪ Wdrażanie korporacyjnych narzędzi biznesowych do małych firm
▪ Świadome budowanie tożsamości marki 
▪ Odpowiedzialność prokurenta samoistnego w spółkach handlowych
▪ Budowanie odpowiedzialności społecznej (CSR) ze szczególnym uwzględnieniem osób 
   niepełnosprawnych i zasad zrównoważonego rozwoju.
▪ Inicjowanie, pozyskiwanie środków i realizacja projektów non-profit z programów unijnych we 
   współpracy z RIF
▪ Kojarzenie potencjału ludzkiego i budowanie partnerstw B2B i publiczno-prywatnych do 
   projektów B+R
▪ Doświadczenie w środowisku międzynarodowym i zarządzanie projektami o budżecie 
   30 mln.+ ,zespołami 10 os. +
▪ Monitorowanie i analizowanie trendów rynkowych (trendwatching)
▪ Kreowanie innowacji w obszarach IT i projektach blockchainowych.

2004
-obecnie

Prezes Zarządu
KVALTEM A.S. | Oslo 
Zakres odpowiedzialności

▪ Poszukiwanie innowacyjnych obszarów dla rozwoju firmy i wprowadzanie nowych produktów 
   i usług na rynek norweski
▪ Opracowywanie planów strategicznych i modeli biznesowych dla nowych projektów 
▪ Pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania 

2021
-obecnie

Intrapreneur / Prokurent samoistny / Udziałowiec
QTEQ Sp. z.o.o. | Jasionka k. Rzeszowa 
Osiągnięcia

▪ Zbudowała dobrze prosperującą spółkę wraz z fabryką dla włoskiego wynalazcy. Pozyskała 
   w ciągu dwóch lat dotacje w wysokości 15 mln pln, inwestora i zwolnienia z podatku 
   w kwocie 12 mln pln do 2026 r. w SSE Rzeszów 
▪ Dzięki wdrożonym działaniom i współpracy kompetentnego zespołu, firma otrzymała tytuł 
   półfinalisty w konkursie start-up roku 2016 zorganizowanym przez magazyn PULS BIZNESU 
▪ Nawiązała współpracę z Politechniką Krakowską w celu prowadzenia badań nad ulepszeniem 
   produktu, czego efektem jest udoskonalenie patentu.

2013
-obecnie

Intrapreneur / Niezależny Project Manager
SANT-TECH Sp. z o.o. | Kraków 
Osiągnięcia

▪ Zainicjowała, opracowała i zaimplementowała strategię rozwoju i komunikacji  CSR. 
   W rezultacie spółka otrzymała nagrodę finansową, i została uhonorowana jako 
   Mikroprzedsię biorca Roku 2014 - konkurs zorganizowany przez Fundację Kronenberga, przy 
   City Bank Handlowy i Magazyn Forbes 

2012
-2015

Profil zawodowy – podsumowanie 

Języki obce
angielski C1

norweski A1

Zainteresowania



Współpraca stała i partnerzy biznesowi

BestWorkersGroup.com
Karol Langowski

www.tombdai.eu
Tomasz Baranowski

Mamobi.pl
Mateusz Macioszczyk

Rozasampolinska.com
Róża Sampolińska Photography, USA, Boston 

ATUT Sp. z o.o.
Doradca ds. rozwoju / Koordynator / Specjalista ds. edukacji

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdynii
Niezależny specjalista ds. marketingu

Przegotowywanie Muzeum do pozyskania środków unijnych i działania marketingowe 
w obszarze 4P (produkt, price, place promotion) .Współpraca z najemcami MMW oraz 
ze sponsorami MMW (Raportowała bezpośrednio do Ministerstwa Obrony Narodowej). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekruta-
cji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Inicjatorka pomysłu na projekt IT: Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów

Współpraca z Rzecznikiem Praw Absolwentów  przy MEN

Projekty państwowe

Wykształcenie

Pedagogika / BHP - Studia podyplomowe (dwa kierunki równocześnie)
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

2011-10
-2013-01

Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Magister Ekonomii
Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

2001-10
-2003-06

Zarządzanie i Marketing / Psychologia Biznesu - Studia licencjackie
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

1998-10
-2001-06

ADA MARGO
Founder / CEO / Partner biznesowy
Instytucja Szkoleniowa i Agencja Rynku Pracy Collineo Plus, Gorzów Wielkopolski 
Osiągnięcia

▪ Pozyskała dofinasowanie i zrealizowała projekt non-profit pt.: „Pomost do sukcesu 
   kompleksowe wsparcie dla osób tworzących Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach działania 
   2.5 Promocja Przedsiębiorczości - wartość 737 tys. PLN 
▪ Współorganizowała i pozyskała dofinasowanie w partnerstwie z Bankiem GBS Barlinek 
   na projekt pt.: „Nowoczesne Kadry-Pakiet szkoleń dla GBS w Barlinku” w ramach SPO RZL 
   2004-2006, programu współfinansowanego z EFS działanie 2.3a. - wartość 280 tys. PLN 

2004
-2008

Dane osobowe
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adriana.marglewska@gmail.com

▪ Literatura popularnonaukowa
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