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bartosz mozyrko (27 l.) oraz 

dawid Wiener (38 l.), twórcy 

UsabilityTools, narzędzia do 

badania użyteczności oraz 

analizy użytkowników stron 

internetowych, pozyskali mi-

lion złotych od nowych inwe-

storów – SpeedUp Innovation 

oraz Xevin Investments. 

UsabilityTools przeznaczone 

jest dla właścicieli stron  

e-commerce, osób zajmu-

jących się konwersją oraz 

specjalistów z branży user 

experience. – Nasze rozwią-

zanie jako jedyne na rynku 

łączy dwa typy informacji: 

o zachowaniu ludzi oraz ich 

opiniach – mówi Bartosz Mo-

zyrko, współzałożyciel firmy. 

Firma ma już kilkuset klientów 

z Polski i zagranicy – głów-

nie duże firmy z branży IT. 

usabilitytools zgarnął milion na rozwój

Niedawno narzędzie zostało 

zintegrowane z międzynaro-

dowym panelem badawczym 

CINT. Dzięki temu użytkowni-

cy UsabilityTools mogą bły-

skawicznie rekrutować 

i badać ludzi z całego świata. 

W najbliższym czasie wzbo-

gacone zostanie o moduł 

umożliwiający współpracę 

różnych firm zorientowanych 

wokół jednego projektu.

W nowo powstałej spółce 

SpeedUp Innovation objął 

16% udziałów, kolejne 16% 

Xevin Investments, a 8% 

udziałów należy do Cube 

Group, spółki zależnej Xevin 

Investments.

SMARTBIZNES:

Przy globalnym produkcie 

przydałby się duży inwestor 

z zagranicy.

usabilitytools.com

Łukasz misiukanis (32 l.) 

zapewne niedługo sprawi 

sobie nowe wypasione auto. 

Prezes zarządu notowanej na 

NewConnect agencji Socializer 

pochwalił się, że jego spółka 

wypłaci we wrześniu 811.840 zł 

dywidendy za 2012 rok, 

tj. 0,43 zł na akcję. 

– To bardzo pozytywnie wyróż-

nia nas na rynku NewConnect, 

a jeszcze bardziej na rynku 

startupów. Dobra robota całe-

go zespołu wszystkich spółek 

grupy! – cieszy się Misiukanis, 

założyciel i prezes Socialize-

ra, który posiada niecałe 

51% udziałów.

Agencja Socializer zajmuje się 

marketingiem w mediach spo-

łecznościowych. Firma po-

wstała w czerwcu 2010 roku 

w Warszawie i już w pierw-

szych miesiącach działalności 

zdobyła kilkunastu dużych, 

prestiżowych klientów. Obec-

nie zatrudnia ponad 50 osób 

w Warszawie i Białymstoku. 

Na rynku NewConnect 

Socializer zadebiutował 

w lutym 2012 roku. 

Dzień wypłaty dywidendy 

określony został na 

2 września 2013 roku. 

SMARTBIZNES:

Czekamy na fotki nowego 

Ferrari z garażu Łukasza.

socializer wypłaci 
ponad 800 tys. zł 
dywidendy

socializeR.pl

YOUNG, SMART 
& SUCCESSFUL

http://usabilitytools.com
http://usabilitytools.com
http://socializer.pl
http://socializer.pl
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Podjąłeś ważną decyzję w swojej firmie? 
Pochwal się: news@smartbiznes.co

NEPTIS S.A., producent aplikacji 

Yanosik, otrzymał tytuł Firmy 

Roku podczas konferencji Inter-

net Standard 2K13. Firma została 

doceniona za zmianę smartfona 

w „realną tarczę obronną w nie-

równej walce pomiędzy kierow-

cami, którzy szanują przepisy, 

a fotoradarami, które nie szanują 

zdrowego rozsądku kierowców”.

Yanosik to aplikacja dla kierow-

ców, pełni ona rolę nawigacji, 

pozwala omijać korki, a także 

działa jak antyradar, ostrzega-

jąc przed kontrolami prędkości, 

Inspekcją Transportu Drogowe-

go, fotoradarami, wypadkami, 

nieoznakowanymi patrolami 

oraz odcinkowymi pomiarami 

prędkości. 

SMARTBIZNES: 

Rzucamy pomysł na nową apkę, 

która zamieni smartfony w tar-

czę chroniącą przedsiębiorców 

przed pomysłami polityków.

zabiera radarom 
oddaje kierowcom 
– yanosik 
nagrodzony

WydaJe.pl yaNosik.pl

OS3 Group S.A. jest nowym 

udziałowcem spółki Wydaje.pl, 

założonej w 2012 r. przez  

ahsana Ridha Hassana (25 l.), 

tomasza kacałę (26 l.) i artura 

Raka (29 l.). Wydaje.pl to plat-

forma, dzięki której każdy może 

opublikować swoje książki 

w formie papierowej lub 

e-booka, bez udziału wyda- 

wnictwa. 

– Nasze działania mają na celu 

zjednoczenie pokrewnych 

branż stanowiących solid-

ną część rynku reklamowo-

-wydawniczego. Pozyskanie 

udziałów w Wydaje.pl daje 

nam wizję szybkiej ekspansji 

w tym segmencie biznesu – 

uzasadnia zakup Marcin Maj, 

Business Development Director 

i członek zarządu w OS3 Group 

S.A., posiadającej obecnie 20% 

udziałów w Wydaje.pl.

W skład OS3 Group S.A. wcho-

dzą: OS3, Ostryga, mobileGo, 

Faster&Better i Wydaje.pl. Firmy 

nie podały kwoty inwestycji.

SMARTBIZNES: 

A szkoda, bo dopiero przejrzy-

stość rynku pozwala określić 

jego wartość.

Wydaje.pl wchodzi do os3 group sa

mailto:news%40smartbiznes.co?subject=
http://wydaje.pl
http://wydaje.pl
http://yanosik.pl
http://yanosik.pl
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TEMAT TYGODNIA
M a s z  i n w e s t o r a ,  m a s z  p o ż y c z k ę  o d  P A R P - u

MASZ INWESTORA,
masz poŻyczKę 
oD parp-U

PAńSTWO ODChODZI OD DOTACJI BEZZWROTNYCh NA RZECZ POżY-
CZEK. NAJNOWSZY POMYSŁ MINISTERSTWA GOSPODARKI, REAlIZOWA-
NY PRZEZ POlSKĄ AGENCJę ROZWOJU PRZEDSIęBIORCZOŚCI (PARP), 
TO FUNDUSZ POżYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI, KTóRY POMOżE 
MŁODYM FIRMOM MAJĄCYM ZA SOBĄ WSPARCIE INWESTORA KAPITA-
ŁOWEGO. DZIŚ RUSZA NABóR WNIOSKóW. 
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http://www.flickr.com/photos/devcentre/
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Dla Ministerstwa Gospodarki Fundusz 
Pożyczkowy Wspierania Innowacji to 
otwarcie na innowacyjne projekty, które 
zyskując zainteresowanie inwestora ka-
pitałowego – anioła biznesu lub fundu-
szu VC – przeszły wstępny test rynkowy. 
Rząd ma nadzieję poprawić w ten spo-
sób wskaźnik innowacyjności polskiej 
gospodarki. Dla młodych firm ma to być 
zachęta do odważnego sięgania po fi-
nansowanie zewnętrzne. Inwestorzy 
– otrzymując szansę na wejście z mniej-
szą kwotą – mają być bardziej skłonni do 
inwestowania.

POżYCZKA DLA ZWERYfIKOWANYCh 
BIZNESÓW

Z zabezpieczonych w ramach Funduszu 
41,6 mln zł PARP pożyczy młodym firmom 
do dwukrotności kwoty, którą wcześniej 
pozyskają od inwestora – anioła biznesu 
lub funduszu venture capital. Pożyczka 
może wynieść od 200 tys. do 2 mln zł, 
zatem firma musi pozyskać od inwestorów 
(może ich być kilku) co najmniej 100 tys. zł. 
Biorąc pod uwagę ilość i wysokość ujaw-

nianych w Polsce inwestycji kapitałowych, 
można przypuszczać, że firm spełniają- 
cych PARP-owskie warunki i zainteresowa-
nych wsparciem może być w Polsce 
ok. 100 rocznie.

WARuNKI PARP-u

 PARP wymaga od wnioskodawcy krót-
kiego stażu rynkowego – pożyczkę 
można dostać, jeśli działalność dopiero 
startuje lub jeśli od daty wystawienia 
pierwszej faktury sprzedażowej minę-
ło nie więcej niż 12 miesięcy. Trzeba się 
legitymować umową z inwestorem, który 
zobowiązuje się do konkretnej inwesty-
cji oraz do tego, że nie wyjdzie z niej do 
czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz 
z odsetkami. Wnioskodawca musi też 
zabezpieczyć 25% wydatków kwalifiku-
jących się do objęcia pożyczką – może 
to być kapitał własny albo pochodzący 
z finansowania zewnętrznego (ale nie 
środków publicznych). Zabezpieczeniem 
pożyczki jest umowa z inwestorem, ale 
PARP oczekuje też weksla in blanco oraz 
notarialnego zobowiązania do dobrowol-

kRystiaN stypuŁa
współtwórca home.pl, 
anioł biznesu, inwestował m.in. 
w Brillant Partner:

Kryterium wcześniejszej inwestycji anioła 
biznesu i zamknięcie puli dla innych firm po-
kazuje, że PARP ma ambicje tworzenia war-
tości dodanej dla podmiotów, które takich 
inwestorów pozyskały – na ile efektywnie

KONTYNUACJANUMER  05/2013   SMARTBIZNES.CO

i prosto, to okaże się po pierwszym naborze 
wniosków. Nowy mechanizm finansowania 
pozwala na zwiększenie nakładów inwe-
stycyjnych w spółce po atrakcyjnej cenie. 
Z punktu widzenia spółki taki pieniądz jest 
dość tani, a wejście inwestora prawie za-
wsze wiąże się ze zmianami, na które kapitał 
jest potrzebny.  Uważam, że to dobry ruch.

PARP poprzez fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji pożycza na 6,5% od 200 tys.  

do 2 mln zł. firmom, których projekty zyskały zainteresowanie inwestora kapitałowego 

– anioła biznesu lub funduszu VC.

TEMAT TYGODNIA
M a s z  i n w e s t o r a ,  m a s z  p o ż y c z k ę  o d  P A R P - u
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nego poddania się egzekucji, jeśli po-
życzka nie zostanie spłacona.

POżYCZKA NA WARuNKACh DOTACJI

Bank, dając pożyczkę, oczekuje tylko termi-
nowej spłaty rat – kosztuje to młodą firmę 
14,91% odsetek. PARP pożycza na 6,5%, ale 
stawia też szereg wymagań. Nie wystarczy 
„podkładka” w postaci umowy inwestycyj-
nej – składając wniosek, trzeba przedstawić 
wykazujący rentowność biznesplan wdro-
żenia innowacji produktowej, procesowej 
lub marketingowej. Zrealizowaną inwestycję 
trzeba utrzymać przez co najmniej 3 lata od 
dnia zakończenia jej realizacji w wojewódz-
twie, w którym została zrealizowana. Na 
zakończenie trzeba też przedstawić spra-
wozdanie z realizacji inwestycji. 
Firma rozpoczynająca działalność ma na 
zwrot pożyczki 8 lat, firma, która działalność 
rozszerza – 6 lat. 

NIE KAżDY INWESTOR DOBRY 
DLA PARP-u

Młoda firma nie może być powiązana kapi-
tałowo ani osobowo z inwestorem. PARP 
nie stawia ograniczeń ani co do udziałów, 
jakie inwestor ma przejąć w firmie, ani co 
do warunków inwestycji (poza wspomnia-
ną koniecznością pozostania w inwestycji 
aż do czasu spłaty pożyczki). Nie stawia 
też żadnych wymagań funduszowi venture 
capital, wymaga natomiast doświadczenia 
od anioła biznesu (inwestora prywatnego). 
Musi on spełnić jeden z warunków:

 ★ inwestuje od co najmniej dwóch lat;
 ★ w ciągu dwóch lat do dnia podpisania 

umowy więcej niż raz inwestował co naj-
mniej 50 tys. zł;

 ★ od co najmniej 6 miesięcy do dnia pod-
pisania umowy inwestycyjnej należy do 
sieci inwestorów prywatnych;

 ★ przez co najmniej dwa lata zarządzał 
przedsiębiorstwem, którego roczny obrót 
wynosił co najmniej 5 mln zł.

Biorąc pod uwagę ostatni warunek, współ-
praca z Funduszem Pożyczkowym Wspiera-
nia Innowacji może być początkiem kariery 
inwestora prywatnego dla doświadczonych 
przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać nowy 
biznes, nie angażując się w niego operacyj-
nie. 

CZY WARTO?

Czy nowy mechanizm rzeczywiście komuś 
pomoże, skoro skierowany jest do firm na 
tyle innowacyjnych i zaradnych, by samo-
dzielnie pozyskać inwestora? Jak twierdzi 
Piotr Wilam – anioł biznesu i twórca Onet.pl 
– dla startupu technologicznego 100 tys. zł 
to wystarczająca kwota na rozkręcenie dzia- 
łalności; zgadzają się z nim twórcy funduszu 
AIP Seed Capital. Planując inwestycję + po- 
życzkę, twórca firmy musi ubiegać się u in-
westora o kwotę niższą, niż wynika to z jego 
potrzeb – jest to obarczone ryzykiem porażki 
inwestycji, jeśli nie otrzyma PARP-owskiej po-
życzki. Zaś z punktu widzenia firmy podwójne 
źródło finansowania to podwójne zobowiąza-
nie... Nie wszyscy inwestorzy muszą też być 
zainteresowani ujawnieniem swego udziału 
w inwestycji oraz wysokości wyłożonej kwoty 
i perspektywa „ko-inwestycji” z podmiotem 
publicznym może ich wręcz odstraszyć. 

Wnioski można składać przez generator wniosków od 2 lipca 2013  roku w trybie ciągłym, po 

czym należy przesłać do PARP-u wersję drukowaną. PARP  nie przyjmuje wniosków składanych 

osobiście. Jako ważne traktowane są wyłącznie te przesłane przesyłką poleconą lub kurierską.

TEMAT TYGODNIA
M a s z  i n w e s t o r a ,  m a s z  p o ż y c z k ę  o d  P A R P - u



09

NUMER  05/2013   SMARTBIZNES.CO KONTYNUACJA

FIRMA TYGODNIA
Q u i c k B a c k  –  u c z c i w o ś ć  ( z n a l a z c y ) 
s p o s o b e m  n a  b i z n e s

QUICKBACK 
UCZCIWOŚć (ZNALAZCY) 
sposobem na biznes

JESIEń 2011 R. BRAT JAKUBA BRODECKIEGO GUBI KlUCZYKI OD MOTORU. PO KIlKU 
DNIACh NA KlATKACh SChODOWYCh „STUDNI” – KAMIENIC OTACZAJĄCYCh 
PODWóRKO, NA KTóRYM ZNAlEZIONO ZGUBę – POJAWIAJĄ SIę OGŁOSZENIA, 
PRZEZ KTóRE ZNAlAZCA POSZUKUJE WŁAŚCICIElA. ZAINSPIROWANY UCZCIWOŚCIĄ 
I ZAANGAżOWANIEM ZNAlAZCY JAKUB BRODECKI ZACZYNA SZUKAć NA RYNKU 
ROZWIĄZAń, KTóRE UCZCIWYM ZNAlAZCOM POZWAlAJĄ NA ŁATWY KONTAKT 
Z WŁAŚCICIElEM ZGUBY. 
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stawały kwestie budżetowe – firmy raczej 
cięły budżety reklamowe. Zainteresowanie 
z finałem biznesowym wykazało biuro po-
dróży Almatur i sieć sklepów elektroniczych 
Vobis. Almatur dodaje zabezpieczenia jako 
gratisy do wycieczek, Vobis rozdaje nalep-
ki, bądź oferuje je jako dodatkową usługę. 
Zysk finansowy był niewielki – firmie zależa-
ło na wprowadzeniu produktu na rynek.

Wartość. Założyciel firmy spędził mie-
siąc w akceleratorze RocketSpace w San 
Francisco, gdzie utwierdził się w przeko-
naniu, że zabezpieczenia należy dystrybu-
ować jako nośniki reklamowe dla dużych 
firm, choć chętni nadal mogą kupić za-
bezpieczenia indywidualnie. Użytkownik 
przyczepia zabezpieczenie do kluczy nie 
dla dekoracji, tylko dlatego, że czuje się 
bezpieczniejszy. Reklamodawca zaś wie, 
że jego przekaz będzie długo towarzyszył 
klientowi, nie trafi na dno szuflady.

Warto to robić. – Mamy kilkuset za-
rejestrowanych użytkowników, którzy 
zabezpieczenie dostali albo nabyli. Ale 
największą radość sprawia nam to, że 
wspomagamy uczciwość, która w Polsce 
rzeczywiście istnieje. Robiliśmy na począt-
ku działalności testy – wspomina Jakub 
Brodecki – zgubiliśmy 20 zabezpieczonych 
przedmiotów w Poznaniu i Warszawie. 80% 
wróciło, co zaskoczyło nawet nas jako 
twórców i entuzjastów pomysłu.

Obecnie firma planuje Ogólnopolski Test 
Uczciwości – w siedmiu największych 
miastach Polski „zgubi” po 100 komple-
tów kluczy. Wynikiem akcji będzie raport 
o uczciwości Polaków, zostanie on upu-
bliczniony, będzie też elementem akcji 
marketingowej firmy.

FIRMA TYGODNIA
Q u i c k B a c k  –  u c z c i w o ś ć  ( z n a l a z c y ) 
s p o s o b e m  n a  b i z n e s

pomysł. Idea polega na opatrzeniu kluczy 
zabezpieczeniem z kodem, który właści-
ciel rejestruje w serwisie, a stąd „w razie 
czego” dostaje sygnał od znalazcy. Ten zaś 
po prostu wpisuje kod z zabezpieczenia na 
znalezionym przedmiocie. Podobne roz-
wiązania funkcjonują w Ameryce, w Polsce 
nie było niczego podobnego. Po czterech 
miesiącach budowy serwisu, szukania pro-
ducenta zabezpieczeń i ewolucji pomysłu 
ruszyła firma QuickBack, oferująca zabez-
pieczenia na klucze i bagaż oraz naklejki 
na sprzęt elektroniczny.

Rynek. Firma prowadziła rozmowy 
z kilkudziesięcioma potencjalnymi partne-
rami, z których 40% w ogóle nie było zain-
teresowanych. W 60% przypadków po-
mysł był uważany za fajny, ale na drodze 

Jeśli znajdziesz bagaż z kartą Quick Back, nie zapomnij go oddać.

Chcesz pokazać swój biznes jako Firmę Tygodnia? Pisz na redakcja@smartbiznes.co
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SMARTBIZNES
S Y F O N  S T U D I O  b i z n e s  u p a r t y c h  a r t y s t ó w

SYFON STUDIO
biznes Upartych 
artystÓW

UlA JANOWSKA I FIlIP TOFIl ZAŁOżYlI STUDIO GRAFICZNE W 2008 ROKU 
JAKO JEDNI Z PIERWSZYCh NA WARSZAWSKIEJ AKADEMII SZTUK PIęK-
NYCh. Z POŁĄCZENIA WIEDZY AKADEMICKIEJ, WRAżlIWOŚCI ARTY-
STYCZNEJ I KONSEKWENTNEGO FORSOWANIA CZASEM AWANGARDO-
WYCh POMYSŁóW STWORZYlI BIZNES, KTóRY PRZYNOSI IM ZYSK 
I CODZIENNĄ SATYSFAKCJę.

JoaNNa
RyŃska
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WŁASNE STuDIO, CZYLI SWOBODA ARTYSTYCZNEgO WYBORu

Bycie artystą kojarzy się ze stylem życia kompletnie oderwanym od 
rzeczywistości, ale Janowska i Tofil zaprzeczają takiemu stereotypowi. 
– Byliśmy zdecydowani na założenie firmy, bo zależało nam na godnej 
pracy. Moi rodzice są grafikami. Dobrze znam to środowisko i nie chcia-
łem powtarzać błędów ludzi, którzy od 30 lat pracują na umowę 
o dzieło – mówi Tofil.

Dla Janowskiej i Tofila już od początku studiów było jasne, że nie chcą 
pracować na etacie w agencji reklamowej czy pracowni projektowania 
przemysłowego i wykonywać poleceń przełożonych niezależnie od wła-
snych przekonań estetycznych. – Po to mamy dyplomy grafików, żeby 
umieć robić rzeczy mądre, estetyczne i wartościowe. Cenimy możliwość 
wybierania zleceń, które wymagają od nas pomysłowości, kiedy klient 
nie stara się być dyktatorem wizji artystycznej, ale partnerem w pracy 
nad projektem. Nie chodzi o arogancję artystów, ale o współpracę 
opartą na wzajemnym zaufaniu i w której nasze wybory są wartością. 
Za to nam klient płaci –v  mówi Janowska. Do tego dochodzi banal-
ny aspekt – studio było im potrzebne, by być poważnie traktowanym 
przez klienta. Kiedy próbowali pozyskać zlecenie jako artyści-graficy, 
szczególnie jeszcze na studiach, odbijali się od ściany lekceważenia. 
legitymacja „studia graficznego” zmieniała podejście wielu potencjal-
nych zleceniodawców.

SMARTBIZNES
S Y F O N  S T U D I O  b i z n e s  u p a r t y c h  a r t y s t ó w
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SMARTBIZNES
S Y F O N  S T U D I O  b i z n e s  u p a r t y c h  a r t y s t ó w

NAuKA BIZNESu, CZYLI POSTAWIć NA KOMPETENCJę

Prawdziwego biznesu artystycznego uczyli się we Francji, gdzie byli na 
stypendium. Podkreślają, że zetknęli się tam z zupełnie innym światem, 
gdzie projektanci są specjalistami nie tylko od samego projektu, ale też od 
strony technicznej. Ich wiedza pozwala im projektować z pełną świadomo-
ścią tego, co robią. Tofil i Janowska obserwują, że w Polsce spotkać można 
wielu „projektantów grafików”, którzy dzięki znajomości techniki podejmują 
się zleceń polegających często na bezmyślnym kopiowaniu wzorów zagra-
nicznych. Założyciele Syfon Studio nauczyli się konkurować z nimi kompe-
tencją oraz wiedzą ogólną. – Może to zabrzmi górnolotnie, ale bycie artystą 
to nie tylko akademicka znajomość historii sztuki, ale też wciąż poszerzana 
wiedza o kulturze, a więc o świecie i zjawiskach polityczno-gospodarczych 
– mówi Tofil. – To kluczowa kompetencja w biznesie graficznym czy też 
ogólnie artystycznym, dzięki niej możemy przekonywać klientów do swoich 
pomysłów i racji. 

Często słyszą, jak klient przekonuje swoich mocodawców, używając argu-
mentów wyniesionych z rozmów z nimi. 

Chcemy mieć możliwość odmawiania, jeśli zlecenie 
ma charakter typowo rzemieślniczy, kiedy mielibyśmy 
wyłącznie realizować wizję klienta.
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SMARTBIZNES
S Y F O N  S T U D I O  b i z n e s  u p a r t y c h  a r t y s t ó w

TRENINg SYSTEMu PRACY

Stawiają na to, by współpracować ze zleceniodawcą od samego począt-
ku do samego końca. Klienci uczą się powierzać firmie cały proces wraz 
z produkcją materiałów, np. drukiem. – Wielu klientów nauczyliśmy tego, 
że jeśli mamy odpowiadać za jakość projektu, musimy odpowiadać za 
niego od A do Z, a nie poprzestać na sporządzeniu projektu, za którego 
wykonanie odpowiada ktoś inny – mówi Janowska. – Zdarzyło się już, 
że kiepskie wykonanie zniweczyło w znacznym stopniu wartość dobrze 
wykonanego projektu – dodaje Tofil. 

Drugim ważnym elementem przewagi konkurencyjnej jest stopniowo bu-
dowane zaufanie klienta do awangardowych pomysłów. Zdarza się, że 
projekty, które w pierwszym momencie nie podobają się, bo nie znajdują 
zrozumienia u klientów, po pół roku okazują się nowoczesne i na czasie. 
Klienci – często instytucje państwowe – którzy raz zaufali, często wraca-
ją z kolejnymi zleceniami.

elementem przewagi konkurencyjnej jest stopniowo 
budowane zaufanie klienta do awangardowych 
pomysłów.
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SMARTBIZNES
S Y F O N  S T U D I O  b i z n e s  u p a r t y c h  a r t y s t ó w

POSZuKIWANIA, CZYLI WŁAśCIWIE NIE MA „PO gODZINACh”

Własne studio daje artystom możliwość oddzielenia pracy od spraw oso-
bistych, w tym działalności artystycznej. Podkreślają znaczenie takiego 
rozdziału dla równowagi w życiu. Warszawska pracownia Syfon Studio 
podzielona jest na dwie części spięte „pokojem spotkań”. Jedna wyglą-
da niemal jak biuro – komputery, plany pracy, witryna z dokumentami, 
kilka potwierdzeń odbytych szkoleń czy wygranych konkursów. W części 
artystycznej materiały, zaczęte projekty, na podłodze resztki wycina-
nek (kolaże i wyklejanki to pasja Tofila), na stole osłona przeciwpyłowa 
(Janowska realizuje się, rzeźbiąc). Własny rozwój daje im spojrzenie z dy-
stansu na sprawy biznesowe i coraz to nowe pomysły, jak wizję artysty 
zmieniać w biznes.

– Mój tata w latach 70. zarobił na swój pierwszy samochód, projektując 
nadruki na koszulki – mówi Tofil. – Dziś sami tworzymy kolekcję T-shirtów, 
niejako sami od siebie zamawiamy projekt graficzny. Myślę, że to przedsię-
wzięcie będzie takim papierkiem lakmusowym naszego wyczucia i tego, czy 
nasza formuła łączenia biznesu z przyjemnością się sprawdza.

Ty też prowadzisz SMARTBIZNES? Zaprezentuj się klientom.
Pisz na redakcja@smartbiznes.co

mailto:redakcja%40smartbiznes.co?subject=
mailto:redakcja%40smartbiznes.co?subject=SMARTBIZNES
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nie wyczyści twoje dane 

z urządzenia.

KUPIMYTO to marka firmy 

WIRKAUFENS założonej pod 

koniec 2008 r. przez Christiana 

Wolfa w jego mieszkaniu. Obec-

nie zatrudnia ponad 100 pra- 

cowników we Frankfurcie nad 

Odrą, Słubicach oraz w Berlinie 

i należy do czołówki firm han-

dlujących używaną elektroniką 

w Niemczech. W 2012 r. WIR-

KAUFENS rozpoczęła ekspan-

sję poza Niemcy – ma już swoje 

oddziały w Austrii i w hiszpanii, 

a w czerwcu 2013 r. wystarto-

wała również w Polsce.

Z usług WIRKAUFENS skorzy-

stało już ponad 300 tys. klien-

tów, jak podają przedstawiciele 

firmy.

Jeśli masz dosyć walających 

się po firmie starych telefo-

nów komórkowych, tabletów, 

laptopów, kamer, aparatów 

czy obiektywów, teraz możesz 

pozbyć się ich, nie wycho-

dząc z biura lub domu. Na 

podbój polskiego rynku rusza 

KUPIMYTO, polsko-niemiecka 

firma oferująca skup używa-

nych urządzeń elektronicz-

nych przez Internet.

Wystarczy wejść na stronę 

serwisu, sprawdzić, czy odpo-

wiada ci cena skupu (nie ma 

możliwości targowania się), 

wprowadzić opis urządzenia, 

zapakować je i poczekać na 

kuriera. Pieniądze na konto 

dostaniesz po sprawdzeniu 

przez portal zgodności prze-

słanego przedmiotu z opisem. 

Serwis gwarantuje ponadto, 

że przed odsprzedażą dokład-

skupują elektronikę bez targowania się

kupimyto.pl

ONE STEP 
AHEAD

Zainspirowani efektami 

specjalnymi w Gwiezdnych 

Wojnach opracowali i opa-

tentowali ekran leia Display 

System, który umożliwia wy-

świetlanie obrazu w powietrzu. 

Projekcja aktywnie reaguje na 

dotyk, co umożliwia wchodze-

nie w interakcję z zawieszo-

nym w przestrzeni obrazem 

za pomocą ruchów i gestów.

Istniejące już rozwiązania 

wyświetlające obraz na parze 

wodnej używają kurtyny gę-

stego dymu, na której daje się 

wyświetlić obraz, ale jest on 

zamazany i nieczytelny. Jak 

zapewniają twórcy, leia jest 

pierwszym na świecie syste-

mem z prawdziwie przezro-

czystym i stabilnym nośnikiem 

obrazu.

Producent dysponuje w tej 

chwili ekranami o dwóch wiel-

kościach: standard i Xl. Ekra-

ny Xl można łączyć, wykorzy-

stując na rynku eventowym, 

estradzie, teatrze, w muze- 

ach i innych instalacjach zwią-

zanych z nowymi technologia-

mi. Czujniki ruchu sprawiają, 

że leia może zamienić się 

w gigantyczny ekran dotykowy 

w powietrzu lub reagować na 

ruch ludzi znajdujących się 

w okolicy. Wersja standard skie-

rowana jest przede wszystkim 

na rynek reklamowy.

leia display system 
– interakcja 
z hologramem

leiadisplay.com

http://www.kupimyto.pl
http://www.kupimyto.pl
http://www.leiadisplay.com
http://www.leiadisplay.com
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DECYZJE
W E J Ś C I E  S M O K A
c z y  r y n e k  c z e k a  n a  t w ó j  p r o d u k t ?

WEJŚCIE SMOKA
czy ryneK czeKa
na tWÓJ proDUKt?

ChCESZ WPROWADZIć NA RYNEK NOWY PRODUKT – WIERZYSZ, żE JEST 
DOBRY I POTRZEBNY, A JEGO WARTOŚć PRZYCIĄGNIE DUżĄ GRUPę 
KlIENTóW. CZY KlIENCI MYŚlĄ TAK SAMO? SPRAWDź TO.

JoaNNa 
HiRsz-
-kRopiŃska
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http://www.flickr.com/photos/cayusa/
http://www.flickr.com/photos/aschaf/
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Nie wystarczy, że podoba ci się pomysł na produkt. Ważne jest to, aby podobał się 
on klientom. Oni z jakiegoś powodu (potrzeby) muszą chcieć go kupić. Być może 
pomysł produktu, na jaki wpadłeś, wynika z obserwacji rynku czy rozmów z kilkoma 
klientami – ale przed wejściem na rynek sprawdź, jak ocenia go szersza grupa od-
biorców. Najpierw określ, jak liczna jest twoja grupa docelowa. Przejrzyj internetowe 
bazy danych, informacje z GUS-u czy liczby podawane przez stowarzyszenia branżo-
we. Następnie trzeba dotrzeć do jak największej grupy osób i zadać im kilka pytań. 
Jeśli możesz zrobić prototyp produktu, będzie ci prościej zbadać rynek – klientom 
łatwiej wypowiedzieć się o namacalnym produkcie. Odpowiedzi, jakie uzyskasz 
w badaniu, możesz przełożyć na uproszczony model finansowy, który „będzie liczył” 
zarówno przychody, jak i koszty danej inwestycji przy zakładanym poziomie zakupów 
(na podstawie deklaracji badanych).

Nie wystarczy, że podoba ci się pomysł na produkt. 
Ważne jest to, aby podobał się on klientom – przed 
wejściem na rynek sprawdź, jak ocenia go szersza 
grupa odbiorców.

Joanna hirsz-Kropińska  
GoodCustomerExperience.pl

doradca biznesowy  
– zarządzanie, marketing, 
customer experience 
management 

JaKie baDania są naJbarDzieJ sKUteczne?

Najlepszym doświadczeniem, jakie wy-
niosłam z setek badań, które przepro-
wadzałam do tej pory, jest bezpośredni 
kontakt z klientem w czasie badań jako-
ściowych, czy to grup fokusowych, czy 
wywiadów pogłębionych. Dopiero 
wówczas można dokładnie „wejść 
w buty” klienta, dopytać o szczegóły. 
Takie badania są szczególnie pomocne 
przy testowaniu serwisów internetowych, 

np. testy user experience. Kiedy klienci 
siedzą przed monitorem i klikają w dzia-
łający prototyp serwisu, można omówić 
z nimi alternatywne ścieżki poruszania 
się po nim czy sposoby prezentacji tre-
ści. Naukowo udowodniono zależność 
pomiędzy liczbą uczestników testu user 
experience a odsetkiem odnalezionych 
błędów – 12-15 respondentów odnajduje 
wszystkie istniejące błędy (na podstawie 
analizy: J. Nielsen i T.K. landauer. A ma-
thematical model of the finding of usa-
bility problems w: Proceedings of ACM 
INTERCHI’93 Conference, Amsterdam 
24-29 April 1993, s. 206-213). Tym sposo-
bem testowany był m.in. serwis lexis.pl.

KONTYNUACJANUMER  05/2013   SMARTBIZNES.CO

DECYZJE
W E J Ś C I E  S M O K A
c z y  r y n e k  c z e k a  n a  t w ó j  p r o d u k t ?

http://GoodCustomerExperience.pl
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Możesz to robić osobiście, rozmawiając z potencjalnymi klientami, choć będzie to cza-
sochłonne. Plusem jest to, że będziesz miał bezpośredni kontakt z tymi osobami 
i jednocześnie będziesz mógł pogłębić swoje pytania. Twoje odczucia są tutaj bardzo 
ważne, bo ostatecznie właśnie ty musisz podjąć decyzję o inwestycji. Spróbuj nakło-
nić swoich potencjalnych klientów do odpowiedzi na kilka pytań przy pomocy ankiety 
online (wiele z nich jest bezpłatnych). Nie masz adresów e-mail potencjalnych klientów? 
Przeprowadź  kampanię marketingową – np. obiecującą próbkę produktu albo zbiera-
jącą zapisy na jego premierową wersję i cenę – albo wykup e-mailing wysłany przez 
podmiot zewnętrzny, który ma swoją bazę odbiorców (np. popularne portale).
Jeśli możesz przeznaczyć na badanie rynku ok 5-7 tys. zł, skorzystaj z usług profesjo-
nalnego badacza, np. freelancera, który nie tylko zrekrutuje do badania respondentów 
o określonym profilu, zadba o reprezentatywną próbę, przygotuje badanie od strony 
logistycznej, ale także pomoże w ułożeniu właściwych pytań i analizie odpowiedzi.

Jak zbadać RyNek?

o co pytać poteNcJalNycH klieNtóW?

01

02 Pytanie
Do czego wykorzystasz 

odpowiedź

jak oceniają twój nowy produkt (opis; jeśli 
masz  prototyp – pokaż go)?

poznasz opinię  rynku na temat nowego 
produktu

jakie widzą jego zalety, jakie wady?

będziesz mógł jeszcze przed wprowadzeni-
em na rynek zrobić ewentualne korekty, 
a wiedzę o zaletach wykorzystasz w kampa-
nii marketingowej

co ich zdaniem najbardziej odróżnia ten 
produkt od innych na rynku?

wszystkie wyróżniki (przewagi konkuren-
cyjne) podkreślisz 
w kampanii marketingowej

jakie produkty tego typu używają i co w nich 
cenią, a co nie?

poznasz ocenę konkurencji, jej mocne 
i słabe strony

czy byliby skłonni kupić twój produkt?
uzyskasz odpowiedź, jaka część grupy doce-
lowej kupi twój nowy produkt

jeśli nie, to co musiałoby się w produkcie 
zmienić, aby go kupili?

ponownie – lista ewentualnych poprawek 
do produktu, które pomogą mu odnieść 
sukces

Tabela 1. Pytania do potencjalnych klientów – wersja minimum

DECYZJE
W E J Ś C I E  S M O K A
c z y  r y n e k  c z e k a  n a  t w ó j  p r o d u k t ?
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Pytany wprost o deklarowaną cenę zakupu, 
badany ją zaniża, ponieważ w przyszłości chce 
zapłacić jak najmniej. 

Decyzja zapadła. Wprowadzasz  produkt na rynek. Czas opracować plan „go to mar-
ket”. Na bieżąco monitoruj efekty i stosownie do wyników dobieraj – i jeśli trzeba, 
zmieniaj – kanały komunikacji.

Nie działaj przypadkowo – z góry zaplanuj wszystkie działania promocyjne, oblicz ich 
koszty oraz stwórz dokładny harmonogram. Załóż, jakich efektów oczekujesz od każ-
dego z działań. Zaplanuj działania awaryjne i dodatkowe – na wypadek przesunięć 
w planie, złych efektów działań pierwotnych lub przewidywanych ruchów konkurencji.

Ready to maRket? go!

03

Często w badaniach pyta się także wprost o deklarowaną cenę zakupu. Jednak za-
zwyczaj w tym momencie badany ją zaniża, ponieważ w przyszłości chce zapłacić 
jak najmniej. Nie uzyskasz więc odpowiedzi, które ci pomogą planować cenę. Istnie- 
ją metody badawcze określające poziom cenowy w sposób bardziej wiarygodny 
– możesz je uzyskać pytaniami nie wprost. Przykładem takiej metody jest badanie 
wrażliwości cenowej – koszt badania 200 klientów wynieść może w tym wypadku 
nawet 25-30 tys. zł.

Justyna Lorenc  
badacz i analityk rynku

JaK zabrać się za baDania rynKU?

Przed wprowadzeniem produktu na 
rynek przede wszystkim trzeba określić 
miejsca, gdzie można spotkać przedsta-
wicieli grupy docelowej, a także sposób, 
w jaki najłatwiej się z nimi skontaktować, 
aby zapytać ich o opinie na temat plano-
wanej oferty.  Przykładowo, jeżeli grupa 
docelowa to studenci, którzy zazwyczaj 
kilka godzin dziennie spędzają w interne-
cie, można przygotować ankietę online 

i umieścić ją na popularnym forum akade-
mickim; można  też poprosić znajomego 
studenta, aby z przygotowaną wcześniej 
ankietą „papierową” wybrał się przed 
uniwersytet i zrealizował określoną liczbę 
ankiet z przechodzącymi studentami. 
Chcąc porozmawiać z matkami małych 
dzieci, można na realizację wywiadów 
wybrać plac zabaw, a jeśli produkt ma 
trafić do firm z określonej branży, należy 
przeprowadzić badanie telefoniczne, czyli 
z przygotowanymi pytaniami obdzwonić 
losowo wybrane podmioty.
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DECYZJE
W E J Ś C I E  S M O K A
c z y  r y n e k  c z e k a  n a  t w ó j  p r o d u k t ?
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Masz problem z podjęciem decyzji biznesowej? Dlaczego? Napisz do nas: redakcja@smartbiznes.co
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 ★ Działania promocyjne dobierz do specyfiki twojej grupy docelowej. Nie wydawaj 
pieniędzy na reklamy w miejscach, których twój potencjalny klient nigdy nie od-
wiedzi lub nie zobaczy. Zaplanuj działania w mediach, miejscach i okolicznościach, 
w których masz pewność, że twój odbiorca je spotka – jeśli nie wiesz, jakie to me-
dia czy miejsca, zapytaj o to potencjalnych klientów w czasie badań rynkowych.

 ★ Doceń media społecznościowe. Możesz prowadzić z odbiorcami dialog, czy zachę-
cać ich do komentowania produktu. Twoi pierwsi klienci mogą  dzielić się opinią 
– jeśli jest dobra, masz gotowe narzędzie rekomendacji.  W przyszłości liczne 
grono fanów może posłużyć ci do promocji kolejnego produktu. Nie traktuj jednak 
mediów społecznościowych jako tablicy ogłoszeń, bo zniechęcisz adresatów.

 ★ Wykorzystaj alianse z innymi partnerami, którzy sprzedają niekonkurencyjne pro-
dukty tej samej grupie docelowej – dlaczego nie mielibyście zaproponować oferty 
wiązanej? Partner może dysponować sprawdzoną bazą danych odbiorców.

 ★ Internet jest policzalny. Reklamuj się i sprawdzaj, jak zadziałał dany przekaz mar-
ketingowy, np. obserwuj analitykę wejść na landing page, do której kieruje wysła-
ny przez ciebie e-mailing, liczbę pobrań próbki produktu czy zamówień na próbę. 

 ★ Zadbaj o rekomendacje.  Poproś o nie zarówno pierwszych klientów, jak i liderów 
opinii – osób, które są autorytetami dla twoich potencjalnych odbiorców. Dziel się 
nimi we wszystkich kanałach działań marketingowych. 

 ★ Informacja marketingowa o produkcie musi być spójna we wszystkich kanałach 
komunikacji. Może wydać ci się to nudne, ale najważniejsze informacje dotyczące 
pozycjonowania produktu na rynku powinieneś spisać. Sposób przedstawiania czy 
podkreślania zalet i przewag konkurencyjnych musi być ujednolicony, nie wyłącza-
jąc elementów graficznych.

Informacja marketingowa o produkcie musi być 
spójna we wszystkich kanałach komunikacji. 
sposób przedstawiania zalet i przewag 
konkurencyjnych musi być ujednolicony.

DECYZJE
W E J Ś C I E  S M O K A
c z y  r y n e k  c z e k a  n a  t w ó j  p r o d u k t ?

mailto:redakcja%40smartbiznes.co?subject=SMARTBIZNES
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JAK DZIAŁA?
P o w i e l a j  i  z a r a b i a j 
S p r a w d z o n y  p o m y s ł  n a  f i r m ę

POWIELAJ I ZARABIAJ 
spraWDzony  
pomysł na firmę

ChCESZ ZACZĄć BIZNES, AlE BRAK CI UNIKAlNEGO POMYSŁU AlBO 
OBAWIASZ SIę RYZYKA? FRANCZYZA TO WŁASNY BIZNES POD ZNANYM 
lOGO – SPRAWDZONY POMYSŁ NA BIZNES, NA KTóRYM KTOŚ WCZE-
ŚNIEJ JUż ZAROBIŁ.
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kaRoliNa 
baŁacHoWicz

PR Manager 
w firmie 
PROFIT System, 
portal 
Franchising.pl

http://www.flickr.com/photos/zeevveez/
http://www.flickr.com/photos/zeevveez/
http://franchising.pl
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SMARTIZNES: Jak wynika z Raportu o rynku franczyzy w Polsce firmy PROFIT, do końca 
2013 roku może działać nawet 930 systemów franczyzowych – konkurencja między sie-
ciami rośnie, będzie więc coraz łatwiej negocjować warunki umów. Pytani franczyzobiorcy 
mówią, że im bardziej specjalistyczna sieć (np. apteki), tym trudniej przebić się z własną 
inicjatywą np. w zakresie asortymentu. Franczyzodawcy stają się bardziej otwarci na po-
mysły prowadzących placówki z czasem, kiedy nabierają oni większego doświadczenia 
i poznają potrzeby swoich klientów. Ponieważ biznes franczyzowy wymaga sporego 
wkładu na początku, zwykle pierwszego pracownika można zatrudnić po 2-4 miesią-
cach – wcześniej trzeba się liczyć z 12-14 godzinnym wymiarem pracy.
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Franczyzodawca udostępnia swoje know-how oraz markę, a w zamian pobiera opłatę 
od franczyzobiorcy, który może korzystać ze sprawdzonego pomysłu na biznes (za por-
talem franchising.pl).

★ BEZPIECZNIE, LECZ MAŁO SAMODZIELNIE

★ DOBIERZ SOLIDNEgO PARTNERA

Biznes na licencji należy do najbezpieczniejszych form prowadzenia własnej firmy.  
Decydując się na franczyzę, otrzymasz wiedzę na temat wybranego biznesu, wsparcie 
ze strony franczyzodawcy  oraz prawo do używania logo sieci lub znaku towarowego. 
Wnosisz opłatę wstępną za udzielenie licencji, a co miesiąc  przekazujesz franczyzo-
dawcy określony procent miesięcznych obrotów. 

Jako franczyzobiorca musisz podporządkować się wymogom franczyzodawcy w zakre-
sie procedur, metod prowadzenia biznesu, norm obowiązujących w danej sieci 
– np. wizualizacji placówki, asortymentu towarów, standardów obsługi klienta. 

Najlepsze sieci franczyzowe to te, które oferują solidne podstawy biznesu i jasne zasa-
dy współpracy – czyli te najdłużej obecne na rynku. Największa rotacja we franczyzie 
występuje wśród nowych systemów – brak im doświadczenia i poprawnego modelu 
biznesowego. Podpisując  umowę,  przede wszystkim zwróć uwagę, czy przewiduje ona 
wyłączność terytorialną – czy za chwilę nie wyrośnie ci po sąsiedzku bezpośrednia kon-
kurencja. Oceń, czy okres obowiązywania umowy jest na tyle długi, że twoja inwestycja 
we wstępną i miesięczną opłatę może się zwrócić. 

Średnia inwestycja w licencję franczyzową wyniosła 
w 2012 roku 164,7 tys. zł. największy wybór pomysłów 
dostępnych jest w przedziale od 21 do 50 tys. zł. 

JAK DZIAŁA?
P o w i e l a j  i  z a r a b i a j 
S p r a w d z o n y  p o m y s ł  n a  f i r m ę
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Według Raportu o rynku franczyzy pod koniec 2012 roku na zasadach franczyzy 
funkcjonowało w Polsce 51,2 tys. placówek, a do końca 2013 roku powstaną ich 
kolejne 3 tys.
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★ WYBIERZ SWÓJ MODEL

Franczyza jest modelem biznesowym na każdą kieszeń – najtańsze systemy to wydatek 
rzędu kilku tys. zł, najdroższe wymagają inwestycji kilku milionów zł. Według Raportu 
o rynku franczyzy 2013 średnia inwestycja w licencję franczyzową wyniosła w 2012 roku 
164,7 tys. zł. Największy wybór sprawdzonych pomysłów na biznes dostępnych jest 
w przedziale od 21 do 50 tys. zł. Taką kwotę inwestycji deklaruje ponad 23% franczyzo-
dawców. 

Dwustanowiskowa placówka licencyjna BZ WBK. Partner wynosi ok. 25 tys. zł.  
Kwota obejmuje wyposażenie zgodne z wytycznymi banku, systemy bezpieczeństwa oraz 
ubezpieczenie. Partner otrzymuje m.in. możliwość sprzedaży produktów i usług BZ WBK, 
wsparcie marketingowe i szkolenia z zarządzania oraz wiedzy o produkcie. 

Sieć sklepów meblowych Abra. Koszt uruchomienia placówki o powierzchni ok. 600 m² 
wynosi 90 tys. zł. Na ekspozycję sklepu sieć udziela partnerowi nieoprocentowanego 
kredytu na 12 miesięcy. Abra nie pobiera opłaty marketingowej, a opłata bieżąca wynosi 
500 zł plus 3% od cen zakupu. 

Telepizza. Jej pizzeria kosztuje ok. 100 tys. zł. Kwota obejmuje wyposażenie lokalu  
w zaplecze gastronomiczne oraz remont wnętrza. W zamian firma oferuje franczyzobior-
com wsparcie m.in. w zakresie poszukiwania lokalizacji i negocjacji cen najmu, przygoto-
wania projektu graficznego wnętrza lokalu, marketingu oraz szkoleń.

grupa Muszkieterów umożliwia poprowadzenie na licencji supermarketu spożywczego 
Intermarché lub Bricomarché z branży „Dom i ogród”. Koszt inwestycji wynosi 400 tys. zł. 
Wkład w supermarket nie jest opłatą licencyjną na rzecz centrali, tylko wkładem do 
własnej spółki.  Franczyzobiorcy uczestniczą też w pracach struktur centralnych firmy, 
mając wpływ na jej politykę. Po 2 latach franczyzobiorca może zostać udziałowcem spółki 
cywilnej Muszkieterów, która zarządza międzynarodową siecią sklepów. Podobną kwotą 
powinni dysponować przedsiębiorcy zainteresowani otwarciem apteki Dbam o Zdrowie.

DDD Dobre Dla Domu. Specjalistyczna sieć z podłogami, panelami, drzwiami oraz 
akcesoriami do tych artykułów proponuje dwa formaty sklepów – dla dużych miast 
(200-700m2) oraz miejscowości poniżej 30 tys. mieszkańców (100-150 m2). Oba konce- 
pty różnią się powierzchnią sklepu, sposobem ekspozycji oraz kwotą inwestycji i tak 
w mniejszy format to ok. 70 tys. zł, a w większy sklep ponad 100 tys. zł.

Możesz więc dobrać ofertę pod względem branży i kosztów inwestycji. To dobry sposób 
na rozgrzewkę przed samodzielnym biznesem...
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iNICJATYWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
R E A K T O R :  b i z n e s o w y  t y g i e l  w  W a r s z a w i e

REAKTOR: biznesoWy
tygieL W WarszaWie

JEŚlI MASZ POMYSŁ NA BIZNES TEChNOlOGICZNY I ChCESZ PRACOWAć WŚRóD  
PODOBNYCh FIRM AlBO MASZ OChOTę POZNAć BlIżEJ WARSZAWSKĄ SPOŁECZNOŚć 
BIZNESOWĄ – ODWIEDź REAKTOR.

Willa na warszawskim żoliborzu została 
zamieniona we wspólną przestrzeń biu-
rową. W jej pokojach pracują i wspierają 
się zarówno młode, znane w warszaw-
skim środowisku Filmaster.TV, Radgost 
(Fakturownia, Sugester), GameTrade czy 
homplex – jak i freelancerzy: graficy, 
marketingowcy, programiści. Możesz  
dołączyć do ok. 30-osobowej społecz-
ności – obecnie wolne są dwa pokoje na 
4-5 osób oraz kilka biurek w open space.

Możesz też poznać środowisko młodego 
biznesu, uczestnicząc w Reaktorowych 
wydarzeniach:

 ★ Reaktor Open Office hours – w każdy 
piątek od 13 do 15 każdy zainteresowa-
ny może – po wcześniejszym zapisie 
– porozmawiać z doświadczonymi 
przedsiębiorcami internetowymi o wła-
snym biznesie lub pomyśle na biznes; 

 ★ OpenReaktor – co miesiąc na miejscu 
i w Internecie. Na spotkaniach bywa 
nawet 150 osób, a główną atrakcją 
są wystąpienia przedstawicieli zna-
nych firm, np.: Facebooka, Google, 
Microsoftu, Mozilli czy osobowości 
sceny startupowej: Jerry’ego Colonna, 
Bartka Goli, Piotra Wilama (inwestorzy) 
oraz przedstawicieli najciekawszych 
polskich startupów, np.: Showroom, 
Duckie Deck, BaseCRM, Wikidot, Pla-
ceChallenge. Wśród stałych gości są 
m.in. szef Fotka.pl, Rafał Agnieszczak, 
szef o2.pl, Michał Brański, oraz Krzy-
siek Kowalczyk z funduszu hardGam-
ma Ventures.

Reaktor jest oddolną inicjatywą startu-
pów adresowaną do innych młodych 
firm. Obecnie partnerami inicjatywy są 
też fundusz hardGamma Ventures oraz 
firmy ATMAN i Cisco.

kontakt: reaktor@reaktorwarsaw.com 
lub +48795158581 (Borys Musielak)

mailto:reaktor%40reaktorwarsaw.com?subject=
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KNOW-HOW
P r a c o w n i k  p i l n i e  p o s z u k i w a n y , 
c z y l i  j a k  m ą d r z e  r e k r u t o w a ć

PRACOWNIK PILNIE 
POSZUKIWANY, czyLi JaK 
mąDrze reKrUtoWać

REKRUTACJę MOżESZ POWIERZYć FIRMIE hR, AlE TO OZNACZA WYSOKIE KOSZTY,  
A POD KONIEC PROCESU I TAK MUSISZ WŁĄCZYć SIę W ROZMOWY KWAlIFIKACYJNE, 
BY SPRAWDZIć KIlKU KANDYDATóW. PRZECIEż NIE ZATRUDNISZ NIKOGO W CIEMNO. 
DOWIEDZ SIę, JAKIMI METODAMI MOżESZ SZUKAć PRACOWNIKA SAMODZIElNIE  
I SKUTECZNIE.

NAD JAKOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ CZUWA
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Jeśli nie masz w firmie działu hR, upoważ-
nij do poszukiwań jedną osobę w firmie lub 
zajmij się tym sam. Określ: budżet na dzia-
łania, wymagane kwalifikacje (poinformuj 
rekrutującego pracownika, które wymaga-
nia są kluczowe, a które mogą mieć mniej-
sze znaczenie), wynagrodzenia i warunki 
zatrudnienia oraz zasady selekcji doku-
mentów składanych przez kandydatów. 

urząd pracy. Usługa darmowa. Jest  
skuteczna głównie przy poszukiwaniu pra-
cowników o niskich kwalifikacjach. 

prasa. Usługa płatna (przykładowa cena  
1 linijki ogłoszenia w gazecie ogólnopol-
skiej za jedną emisję to 20 zł netto). Ogło-
szenie dociera do dużej liczby poszuku-
jących zatrudnienia – osób bezrobotnych 

http://www.goldenline.pl/wyszukiwarka/o-wyszukiwarce
http://www.flickr.com/photos/cayusa/
http://www.flickr.com/photos/zeevveez/
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A Ty z jakich metod rekrutacji korzystasz? Napisz: redakcja@smartbiznes.co

NAD JAKOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ CZUWAKNOW-HOW
P r a c o w n i k  p i l n i e  p o s z u k i w a n y , 
c z y l i  j a k  m ą d r z e  r e k r u t o w a ć

lub poszukujących pracy. To niekoniecznie 
najlepsi kandydaci, bo oni zwykle nie ku-
pują gazety, ogłoszenia, bo mają pracę. 

Łączenie rekrutacji z kampanią rekla-
mową. Usługa płatna. Łączysz ogłosze-
nie rekrutacyjne i  reklamę. Docierasz 
do szerokiej publiczności i dużej liczby 
kandydatów. Opcja dostępna i w prasie,  
i w Internecie.

ogłoszenie w internetowych portalach 
pracy. Usługa płatna (przykładowa cena 
14-dniowego ogłoszenia to 390 zł netto). 
Dociera do najszerszego grona kandyda-
tów. To, podobnie jak w przypadku gazet, 
może być minusem – osoby, które nie 
mają pracy, często wysyłają CV gdzie się 
da, choć nie do końca spełniają warunki 
podane w ogłoszeniu. Przeglądanie  
i późniejsza weryfikacja CV w celu znalezie-
nia odpowiedniej osoby to szukanie igły  
w stogu siana (200 aplikacji x śr. 2 min = 400 min, 
czyli trzeba poświęcić prawie 7h na wybra-
nie ok. 10 aplikacji). Warto jednak zamiesz-
czać takie ogłoszenia, bo dają one znak 
np. konkurencji, że Twoja firma się rozwija. 
W niektórych serwisach możesz zamieścić 
ofertę w formie graficznej, co niewątpliwie 
połączone z ciekawą ofertą pracy może 
przyciągnąć pożądanych kandydatów.

portale biznesowo-społecznościowe. 
Usługa płatna (np. w Goldenline koszt  
Wyszukiwarki Kandydatów zaczyna się 
od 115 zł netto za miesięczny dostęp). 
Portale przyciągają wielu ludzi zaintere-
sowanych rozwojem zawodowym, oferu-
jąc ciekawą zawartość (np. dyskusje  
w grupach tematycznych, Profile Praco-
dawców). Znajdziesz tu kandydatów,  

którzy chcą trzymać rękę na pulsie. 
Zatem, nawet nie szukając pracy, za-
kładają wirtualne CV – w Goldenline 
średnia ilość rejestracji utrzymuje się 
na poziomie kilkudziesięciu tysięcy kont 
miesięcznie. Dlatego możesz tu zna-
leźć doświadczonych kandydatów i sam 
decydujesz, z kim chcesz się skontakto-
wać. Wyszukiwarka Kandydatów pozwo-
li ci dotrzeć do tych, którzy najlepiej 
spełniają twoje oczekiwania, i to prze-
ciągu kilku minut. Jeśli zaciekawisz ich 
ofertą, odpowiedzą, a Ty możesz zakoń-
czyć rekrutację w ciągu 2–3 dni. 

metody nietypowe. A może na mieście, 
ulotka dołączona do pizzy? Wszytko 
zależy od tego, kogo szukasz. Zawsze 
możesz zaczepić ludzi, którzy cię zacieka-
wią – prezentacją na konferencji branżo-
wej, sposobem prowadzenia firmowego 
bloga, aktywnością na forum branżowym 
czy w grupie dyskusyjnej. Możesz tra-
fić na świetnych specjalistów. Minusem 
jest czas, który musisz poświęcić na taką 
rekrutację – być może bezowocnie, bo 
okaże się, że twój wymarzony programi-
sta wiedzą dzieli się chętnie, ale pracy  
nie szuka. 

Metod jest wiele. Każda ma swoje plusy  
i minusy. Przemyśl swoje potrzeby, określ 
możliwości i rekrutuj skutecznie. Szukasz 
pracownika fizycznego? Urząd Pracy lub 
ogłoszenie w gazecie będzie do tego 
najlepsze. Potrzebujesz programisty, 
handlowca, menadżera? Zajrzyj do por-
talów społecznościowych o biznesowym 
charakterze, czyli miejsc, gdzie te osoby 
przebywają.

mailto:redakcja%40smartbiznes.co?subject=SMARTBIZNES
http://www.goldenline.pl/wyszukiwarka/o-wyszukiwarce
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niezWyKłe przypaDKi 
Johna smarta

Długopis potoczył się po biurku i spadł z drugiej strony, wymykając się 
ostatecznie poza zasięg ręki Johna.
– DAMN! – wydarł się John i gwałtownie wstał. – NO NIE MOGę!
– Coś nie tak? – do biura zajrzała Ewelina, która pracowała u Johna od 
dwóch tygodni. Dała się poznać jako pracowita i rozsądna dziewczyna, ale 
John już martwił się o jej wypłatę. Kilku klientów zwlekało z przelewami, 
haracz dla państwa trzeba było płacić, a w dodatku John dostał absurdalnie 
wysoką fakturę za materiały.
– Wszystko OK – John uśmiechnął się krzywo. – Wiesz, jak to jest – czasem 
drobnostka wyprowadza człowieka z równowagi. 
– Spadający długopis... poważny problem – Ewelina spojrzała na Johna jak 
na chorego. – A jeszcze wczoraj opowiadałeś mi historyjkę o Indianinie...

No tak... John przypomniał sobie tę opowiastkę zasłyszaną na jakimś szko-
leniu. Indianinowi uciekł jedyny koń i wszyscy w wiosce go bardzo żałowali, 
po kilku dniach koń wrócił jednak z kilkoma dzikimi mustangami i wszystko 
wyszło na dobre. Niestety w czasie ujeżdżania mustangów syn Indianina 
złamał nogę. Niby tragedia, ale dzięki tej złamanej nodze syn nie musiał iść 
na wyprawę wojenną...

– Te historyjki są głupie! – warknął John. – Wcale nie jest tak, że złe wycho-
dzi zawsze na dobre! Jeśli klient nam nie zapłaci, to kaplica. 
– Nie zapłacili? – Ewelina nie wydawała się zmartwiona. – Trzeba czekać, 
sesje bankowe kończą się za godzinę. Wyluzuj!
– Jestem wyluzowany! – John spiął się jeszcze bardziej. – Ale te palanty nie 
płacą! 
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– Gdyby zapłacili, wkurzałbyś się o coś innego – Ewelina uniosła brew.
– Spadaj!
– A obiecujesz, że jak zapłacą, to się uspokoisz? 
– Byłbym pieprzoną oazą radości – zapewnił John.
– Umowa stoi. A przy okazji, dzwonił Wiśniewski – Ewelina uśmiechnęła się. 
– Mówił, że chyba przystanie na twoją propozycję. 

Smarta zatkało. Firma Wiśniewskiego mogła zagwarantować niezły kon-
trakt. Wstępnie o tym rozmawiali, ale potem długo nie było odzewu i John 
był pewien, że nic z tego nie wyjdzie. A teraz nadzieja! To mogła być niezła 
kasa! John poczuł, że  jego pierś napełnia się przyjemnym ciepłem. Może 
historyjka z Indianinem nie była taka głupia? Może nie wszystko złe wycho-
dzi na dobre, ale coś dobrego może przecież wyskoczyć znienacka!

Po godzinie John odruchowo sprawdził stan konta. Nie mógł uwierzyć – 
wpłynęły zaległe przelewy, dwa na raz! John dostał też maila od firmy do-
starczającej materiały – omyłkowo zawyżyła wartość jednej faktury i bardzo 
za to przepraszała. Zapowiadał się świetny dzień! 

Smart czuł się jak młody bóg. Pomyślał, że dobrze byłoby kupić jakieś ciast-
ka i kawę. Poszedł poprosić o to Ewelinę, ale w momencie ustalania szcze-
gółów zadzwonił telefon. 

– To Wiśniewski. Do ciebie – dziewczyna przekazała mu słuchawkę. 
– Słucham szanownego pana... – John przywitał się wesoło, ale w miarę 
rozmowy mina mu rzedła. Na koniec powiedział markotne „Do widzenia” 
i niemal rzucił słuchawką. 
– Coś poszło nie tak? – spytała Ewelina.
– ChOlERA JASNA! – krzyknął John. – NO NIE MOGę! Tępawy sukinsyn 
jednak się rozmyślił. Po co mi robił nadzieję? – uderzył pięścią w biurko 
Eweliny tak mocno, że jakiś przedmiot stoczył się na podłogę. John nie wy-
trzymał i po raz pierwszy wyrzucił z siebie niemal już swojskie, tak często 
słyszane tutaj na ulicy niecenzuralne słowo na literę „k”.
– Ej! – Ewelina odezwała się podejrzanie wesoło. – Wyluzuj. Obiecałeś 
przecież, że jak dzisiaj zapłacą, to będziesz pieprzoną oazą radości!
– Ale Wiśniewski mnie wk... – John miał znów zabluźnić, ale zastanowił się… 
Olśniło go. – Skoczysz po te ciastka?
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