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Oceaniczny inkubator przedsiębiorczości

Blueseed to oceaniczny biurowiec, który stoi na międzynarodowych wodach

12 mil od wybrzeża San Francisco, gdzie nie działa już amerykańskie prawo imigracyjne.
Wstępem na statek jest tylko paszport i innowacyjny pomysł na firmę, bez wiz i zbędnych
formalności.
Pomysł zrodził się w głowie Maxa Marty, syna kubańskich imigrantów, który bacznie obserwował
rozwój gigantów takich jak Google czy Dolina Krzemowa. Po tych obserwacjach doszedł do jednego
wniosku „im mniej ograniczeń stawia się ludziom, tym lepiej”. Stąd też powstała idea stworzenia
statku, na którym mogliby działać technologiczni geniusze bez potrzeby brnięcia przez amerykańskie
prawo imigracyjne jednocześnie nie odcinając się od Doliny Krzemowej.
Jak mówi pomysłodawca: „Do prowadzenia biznesu na statku nie będą potrzebne żadne formalności.
Trzeba mieć tylko paszport i zwykłą wizę turystyczną, żeby od czasu do czasu zejść na ląd, np. na
zakupy lub na konferencję z ewentualnymi inwestorami. To jest lokalizacja tuż przy Dolinie
Krzemowej, najlepszym miejscu dla branży technologicznej na świecie. Mieszkania w inkubatorze
zamierzamy urządzić w pokojach mieszczących od jednej do czterech osób, trochę jak w studenckich
kampusach. Do dyspozycji będą sklepy, restauracje, biura. Podstawowe lokum i biuro ma kosztować
ok. 1,2 tys. dol. miesięcznie. W San Francisco wynajęcie lokalu to ok. 2 tys.”
Oprócz tego dla osób zakładających działalność przewidziana jest w większości bezpłatna pomoc w
postaci doświadczenia i ekspertyz ludzi, którzy już pracują w danej branży. Rekrutacja do
oceanicznego biurowca cały czas trwa. Na ten moment jest ponad sto zdeklarowanych firm z całego
świata, które chcą zacząć działalność na pokładzie inkubatora. Według Maxa Marty, inwestycja
powinna zamknąć się w kwocie 40 mln dol. Pomysłodawca mógł zrealizować swój pomysł z pomocą
jednego z najbardziej ekscentrycznych inwestorów z Doliny Krzemowej - Petera Thiela.
Źródło: www.pi.gov.pl
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PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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