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Kim jestem? 



 



Historia Patrz.pl 

• 3 studentów 

 

• ocena dostateczna 

 

• powstał w 2005 roku, a więc przed YouTube 

 

• sprzedany w 2006 roku za ponad 1 mln 





 



Brand24.pl 

• narzędzie do monitoringu 
Internetu z naciskiem na 
media społecznościowe  



Brand24.pl 

• szybki sposób dotarcia do 
dyskusji związanych z 
wybraną marką, 
produktem lub tematem. 



Brand24.pl 

• źródło analiz dzięki 
którym poznasz m.in. 
najbardziej wpływowych 
użytkowników social 
media 



Historia Brand24.pl 

 

 

 

 

 

 

naturalna potrzeba monitorowania! 

 



Wybrani Klienci 



Brand24.pl 

• wsparcie sprzedaży 

 



 



 



Skąd jeszcze możecie  
mnie kojarzyć? 







Geek Girls Carrots 



Geek Girls Carrots 
• Anna Blaszczyk  

tuż po mnie :) 



„Pomysł to naprawdę niewiele” 

• Potrzeba (lenistwo!) matką wynalazku 

 

• Zrozumienie „potrzeby” zdobędziesz, jeśli sam 
będziesz klientem/odbiorcą 

 

 



„Pomysł to naprawdę niewiele” 

• Pomysł nie musi być w 100% nowatorski, 
unikalny, czy innowacyjny. Czasem wystarczy 
zrobić rozwiązanie lepiej niż konkurencja 

 



„Pomysł to naprawdę niewiele” 

 

• Przykład 



 

 

 

 

 

 

Delivering Happiness, Tony Hsieh 



„Przemyśl model biznesowy” 

• Życie z reklamy?  
nie ma mowy! 

 

• Monetyzacja od  
samego początku 



„Robię startupy, prosto z kanapy” 

 

 

 

 

 

 

 

Garażowanie! 

 



„Warto też trzymać z blogerami 
sztamę” 

• Pomogą, doradzą, 
dorzucą reklamę 



„Nie bądź parówa, sieć monitoruj” 

• Poznaj klientów, nigdy nie ignoruj! 

 



Proof of concept 

• Po co? 

 

• Wersja beta 

 

 



Pozyskanie inwestora 

• Wybierz inwestora, który wydaje własne 
pieniądze 

 

• Preferuj podmioty o istniejących strukturach 
sprzedażowych 

 

• NDA – po co? 

 



Pozyskanie inwestora 

• Pokaż na co chcesz wydać pieniądze 

 

• Nie ma sensu tworzyć planów na następne 5 
lat 

 

• Plan na pierwsze 6 miesięcy 



Cierpliwości! 

• Robię biznes, czekam miesiąc, jak nie załapie 
to się zniechęcam i biorę za coś innego? 

 

• Fail often, fail fast? 

 

 



Cierpliwości! 

• Overnight success 

 

• Startować z niekompletnym produktem, czy 
czekać i dopracować 

 



„Jeśli brakuje czasu na promocje, 
są agencje PR i inne opcje” 

 

 

 

 

czyli Marketing! 



Marketing 

• Opowiadaj o swojej firmie, projekcie 

 

• „ludzką twarz” projektu 

 

• Stwórz firmowego bloga, vloga 

 

• Dbaj o klientów - odpowiadaj na ich zapytania 
natychmiastowo 



„Drogie zegarki, pełen parking, 
Czytaj Tkaczyka na budowanie 

marki”  

• Kreowanie wizerunku 

 

• Angażuj się w dyskusje na temat Twojego 
projektu i jego dziedziny 



„Drogie zegarki, pełen parking, 
Czytaj Tkaczyka na budowanie 

marki”  

• Zachowaj skromność w wypowiedziach 

 

• Mów nie tylko o samych zaletach, wspominaj 
też jego drobne wady – czyli bądź autentyczny 

 



Odpowiedni moment? 

 

 

 

 

Nie istnieje! 

 



Odpowiedni moment? 

• Nigdy nie jest za późno 

 

• Mark Pincus, rocznik 1966, Zynga.com w 
wieku 41 lat 



…ale Wam studentom łatwiej :) 



Przyszłość monitoringu 



 



Testy narzędzia są  
darmowe i niezobowiązujące! 

Zachęcam do testów 



Wkrótce… 

Social advertising platform 



„Na imprezach wszystkie laski są 
Twoje” 

• Znasz PHP, on ułatwia podboje 



„Na imprezach wszystkie laski są 
Twoje” 

• Znasz PHP, on ułatwia podboje 



Dziękuję za uwagę! 

Karol Wnukiewicz 

karol@endorsio.pl 

fb.me/wnukiewicz 


