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 Mapa warszawskiego ekosystemu startupowego
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6 	 	Centrum	Kreatywności	 

Targowa 
7 	 	Centrum	Przedsiębiorczości	 
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9 	 	DELab	UW
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12   Kampus+
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15   Startup Poland
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18  AINOT
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20  Giza Polish Ventures
21  Hedgehog Fund
22 	 Infini
23  Inovo

24  Intel Capital
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26  Protos Venture Capital

 AKCELERATORY

27 	 		Gamma	Rebels
28    MIT/MIT Enterprise  

Forum Poland
29    ReaktorX
30	 		Startup	Hub	Warsaw
31 	 		techBrainers
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KAMPUSY

32   Akademia Leona  
Koźmińskiego

33 	 Akademia	Sztuk	Pięknych
34 	 Kampus	Ochota
35 	 Politechnika	Warszawska
36 	 	Polsko-Japońska	Akademia	
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38  Uniwersytet SWPS
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 INNE
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54  Muzeum Narodowe
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56 	 Pałac	Kultury	i	Nauki
57  PGE Narodowy
58   Palma na rondzie de Gaulla
59 	 	SOHO	Factory
60 Pomnik Syreny
61 	 Zachęta
62 	 Zamek	Królewski
63 	 Zamek	Ujazdowski
64 	 Złota	44
65  ZOO

 Metro
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Kolejne	wydania	przewodnika	będą	
poprawiane i aktualizowane zgodnie 
z	sugestiami	czytelników.	Zapraszamy	do	
zgłaszania	spostrzeżeń	i	propozycji	na	adres:	
centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Publikacja	finansowana	jest	ze	środków	 
Urzędu	m.st.	Warszawy.

Zdjęcia	wykorzystane	w	publikacji	pochodzą	
z	archiwum	m.st.	Warszawy,	od	startupów,	
organizatorów	wydarzeń	i	influencerów.

Poglądy	i	opinie	wyrażone	przez	autorów	
publikacji	nie	muszą	odzwierciedlać	
stanowiska	Urzędu	m.st.	Warszawy.

72

06

10

18

22

30

34

38

Wystartuj w Warszawie!

Odwiedź	warszawskie	 
organizacje	wspierające!

Pozyskaj	finansowanie	w	Warszawie!

Poznaj	warszawskie	startupy!

Co Warszawa robi dla startupów? 

Nawiąż	kontakty	w	Warszawie!

Przyspiesz w Warszawie!

Daj	się	poznać!

Spis treści



Wspólnie tworzymy 
Warszawę
„Podstawowym	zasobem	miast	są	ich	mieszkańcy.	Ludzka	inteligencja,	pragnienia,	
motywacje,	wyobraźnia	i	kreatywność	stają	się	ważniejsze	od	lokalizacji,	bogactw	
naturalnych	i	dostępu	do	rynku.	O	przyszłym	sukcesie	miasta	decyduje	kreatywność	
jego	mieszkańców	i	władz”.	Te	słowa	brytyjskiego	urbanisty	Charlesa	Landryʼego,	
zawarte	w	książce	Kreatywne miasto,	idealnie	pasują	do	Warszawy.	Infrastruktura,	
codzienny	dynamizm,	otwartość	oraz	twórcza	aktywność	i	zaradność	mieszkańców	
definiują	Warszawę	jako	miasto	przyjazne	wszystkim,	którzy	chcą	się	tu	uczyć,	
mieszkać,	a	także	prowadzić	swój	biznes.	
 
Z	ogromną	satysfakcją	oddajemy	w	Państwa	ręce	pierwszą	edycję	przewodnika	po	
warszawskim	ekosystemie	startupowym,	który	znakomicie	ukazuje	różnorodność	
oraz	dynamikę	rozwoju	sceny,	jaką	tworzą	stołeczni	przedsiębiorcy.	Warszawa – 
miasto startupów	to	inspirująca	podróż	przez	stolicę,	w	której	nie	brakuje	aktywnie	
działających	instytucji,	organizacji	oraz	ambitnych	projektów.	To	również	spojrzenie	
na	miasto	pełnych	zapału	startupowców,	którzy	o	swoich	doświadczeniach,	
sukcesach	i	porażkach	opowiadają	właśnie	na	kartach	przewodnika.	Chcemy,	aby	
przewodnik	dotrzymywał	kroku	naszemu	miastu	–	rozwijał	się,	prezentował	nowe	
miejsca	i	możliwości,	opowiadał	o	sukcesach,	które	są	wspólnym	udziałem	miasta	
i	jego	mieszkańców.

Mam	nadzieję,	że	publikacja	ta	będzie	dla	Państwa	nie	tylko	przydatnym	
i	pomocnym	kompendium	wiedzy,	ale	przede	wszystkim	stanie	się	inspiracją	do	
działania	i	realizacji	własnych,	śmiałych	pomysłów	biznesowych	oraz	odkrywania	
potencjału	naszego	miasta.		

Michał	Olszewski
Zastępca	Prezydenta	m.st.	Warszawy
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Wystartuj w Warszawie! 
Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. To tu, w byłej gorzelni, 

instaluje się przestrzeń startupowa Google, a na dominujący 

nad miastem przez ponad 60 lat socrealistyczny Pałac Kultury 

i Nauki wkrótce będzie można spojrzeć z góry z najwyższego 

wieżowca w Unii Europejskiej. To tutaj również – na dawnym 

targowisku – powstaje Stadion Narodowy, goszczący mecz 

otwarcia Euro 2012, a w byłym szalecie miejskim działa restauracja 

z gwiazdką Michelina. Oto dzisiejsza Warszawa – zachwycająca 

swoją pomysłowością, nieszablonowymi rozwiązaniami i odwagą. 

Miasto, które jest niczym szybko rozwijający się startup. Bardzo 

dobre wskaźniki makroekonomiczne, nowoczesna infrastruktura 

transportowo-komunikacyjna czy prężnie funkcjonujące uczelnie, 

a przede wszystkim właśnie charakter stolicy Polski przyczyniły się 

do dynamicznego rozwoju ekosystemu startupowego pretendującego 

do miana lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.
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Według	definicji	Fundacji	Startup	
Poland	jest	to	przedsięwzięcie,	
które	spełnia	przynajmniej	jeden	
z	dwóch	warunków	–	należy	do	
sektora	gospodarki	cyfrowej,	co	
oznacza,	że	przetwarzanie	informa-
cji	lub	pochodne	technologie	stano-
wią	co	najmniej	jeden	z	kluczowych	
elementów	jego	modelu	biznesowe-
go,	oraz	tworzy	nowe	rozwiązania	
technologiczne	w	obszarze	IT/ICT.

   Stabilny	wzrost	gospodarczy	
od	1992	roku	i	bezpieczeństwo	
inwestycyjne

   Największy	rynek	wewnętrzny	
w	Europie	Środkowo-Wschodniej	
(CEE)

   Najatrakcyjniejszy	kierunek	inwestycji	
w	regionie	CEE,	a	piąty	w	Europie	 
(EY,	2016)

   Członkostwo	w	Unii	Europejskiej
   Niższe	koszty	pracy	niż	w	krajach	
Europy	Zachodniej

   Niskie	podatki	–	19%	CIT,	15%	
CIT	dla	małych	przedsiębiorców	
lub	rozpoczynających	działalność	
(Ministerstwo	Finansów,	2017)

   Wykształcenie	pracowników	–	
11.	miejsce	na	świecie	według	
International	OECD	Education	
Ranking	(OECD,	2014)

   Trzecie	miejsce	w	rankingu	
najlepszych	miejsc	 
do	założenia	startupu	 
(SeedStars/Forbes,	2015)

   24.	miejsce	w	rankingu	Doing	 
Business	(World	Bank,	2015)

   Średnia	prędkość	internetu	–	 
10,6	Mb/s	(Akamai,	2015)

  Główny	ośrodek	polityczny,	
gospodarczy	i	kulturalny	Polski	

  Najwyższy	poziom	postaw	
prorynkowych	i	prorozwojowych	
w	Polsce	(PwC,	2015)

  Otwartość	dla	biznesu	–	czwarte	
najbardziej	przyjazne	biznesowi	
miasto	w	Europie	(European	Cities	
and	Regions,	2016/2017)

  Hub	transportowy:	dwa	lotniska	–	 
ponad	120	celów	destynacji

  Najszybciej	rozwijający	się	region	
na	poziomie	NUTS	2	w	Europie	
(Eurostat,	2014)

  Największa	liczba	uczelni	
w	Polsce	–	77	uczelni	wyższych,	
250	000	studentów

  150	instytucji	badawczych
  Stały	rozwój	inwestycji	
miejskich	–	16	mld	zł	zaplanowanych	
na	inwestycje	miejskie	w	latach	
2016–2022

	 	115	biur	coworkingowych	
(coworkexpert)

  Szóste	miejsce	w	światowym	
zestawieniu Investment Intensity 
Index	(JLL,	2014)

  Największa	w	Polsce	liczba	wydarzeń	
biznesowych	–	25	tys.	rocznie	
(Warsaw	Convention	Bureau)

Co to jest startup? Za co inwestorzy  
cenią Polskę?

Za co inwestorzy 
cenią Warszawę?

Około	⅓	startupów	działa-
jących	w	Polsce	powstaje	
w	Warszawie,	a	co	czwarty	
warszawski	startup	działa	
w	branżach:	analitycznej,	
technologii	reklamowych	
lub	fin-techu.	
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Na	płycie	Davida	Bowiego	Low 
w	1977	roku	pojawił	się	niepokojący,	
mroczny	utwór	zatytułowany	Warszawa, 
tak	pasujący	do	atmosfery	tego	wówczas	
smutnego,	szarego	miasta	zza	żelaznej	
kurtyny.	Dzisiaj,	po	czterdziestu	latach,	
to	miejsce	jest	nie	do	poznania.	Stolica	
Polski	przeobraziła	się	w	tętniącą	życiem	
europejską	metropolię,	gdzie	ulice	roz-
świetlają	kolorowe	neony,	a	z	gwarnych	
lokali	dochodzi	zapach	potraw	z	naj-
odleglejszych	zakątków	świata	i	szum	
rozmów	toczonych	w	różnych	języ-
kach.	Nad	przepływającą	przez	miasto	
Wisłą	powstało	wiele	atrakcji,	takich	
jak:	publiczne	plaże,	ścieżki	rowerowe,	
spacerowe	bulwary,	Multimedialny	
Park	Fontann,	Centrum	Nauki	Kopernik	
czy	Stadion	Narodowy.	Wiosną	po	obu	
stronach	rzeki	wyrastają	sezonowe	kluby	
i	kawiarnie,	gdzie	latem	przenosi	się	
i	rozkwita	nocne	życie	stolicy.	

Na	prawobrzeżnej	Pradze,	cieszącej	się	
do	niedawna	złą	sławą,	rozgościł	się	
Campus	Warsaw	firmy	Google.	Ponadto	
aktywnie	działa	tu	Centrum	Kreatyw-
ności	Targowa	i	jeden	ze	stołecznych	
Business	Linków,	a	buduje	się	Centrum	
Kreatywności	Nowa	Praga	–	kolejna	

...stolica	Polski	
przeobraziła	się	
w	tętniącą	życiem	
europejską	metropolię,	
gdzie	ulice	rozświetlają	
kolorowe	neony...	

Warszawa ma klimat

miejska	inwestycja	skierowana	do	
twórców	i	projektantów.	Miasto,	które	
od	dawna	może	pochwalić	się	własnym	
Soho,	swą	oryginalnością	oraz	polotem	
mieszkańców	przypomina	londyńskie	
Shoreditch,	czego	wyrazem	są	choćby	
zdobiące	je	imponujące	murale.	Jeden	
z	nich,	położony	na	malowniczym	Żolibo-
rzu,	przedstawia	Davida	Bowiego,	który	
wykazał	się	niezwykłą	artystyczną	intu-
icją,	nagrywając	Warszawę	na	albumie	
wydanym	w	ramach	trylogii	berlińskiej.	
Często	bowiem	porównuje	się	atmosfe-
rę	panującą	w	stolicy	Polski	do	klimatu	
współczesnego	Berlina,	choć	przecież	
jest	ona	niepowtarzalna.
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Co Warszawa robi  
dla startupów?
Warszawa, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, dostrzegła 

potrzebę inwestycji w startupy. Powstały cieszące się uznaniem 

środowiska przedsiębiorców inkubatory: Centrum Przedsiębiorczości 

Smolna i Centrum Kreatywności Targowa. Warszawa zainicjowała 

pierwszy w Polsce miejski program akceleracyjny finansowany ze 

środków samorządowych i konsekwentnie realizuje politykę wsparcia 

dla przedsiębiorców. Miasto prowadzi szereg szkoleń i warsztatów, 

stosuje preferencyjne stawki, udostępniając przestrzenie dla firm, 

a także angażuje się w organizację licznych wydarzeń skierowanych do 

branży startupowej. Warszawa rozpoczęła również realizację programu 

Grow with Greater Warsaw oferujący kompleksowy system wsparcia 

eksportowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z aglomeracji 

warszawskiej. Dołączając do stołecznej społeczności startupowej 

#TechWawa, firmy mogą aktywnie korzystać ze wszystkich form 

miejskiego wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości. 
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Centrum	Kreatywności	Targowa	–	
położone	w	sercu	warszawskiej	Pragi,	
w	zrewitalizowanej,	nastrojowej	ka-
mienicy	z	1867	roku,	należącej	niegdyś	
do	słynnej	rodziny	Minterów	–	jest	
miejscem	otwartym	dla	artystów	
i	przedsiębiorców	sektora	kreatywnego.	
W	tym	inkubatorze	przedsiębiorczo-
ści	o	powierzchni	ponad	3000	m²,	
obok	sal	konferencyjnych,	powierzch-
ni	wystawienniczych	i	eventowych	
oraz	czytelni	miejskiej,	mieszczą	się	
33	pracownie.	Centrum	Kreatywno-
ści	Targowa	wspiera	startupy	sektora	
kreatywnego	np.	poprzez	preferencyj-
ne	stawki	czynszu,	szkolenia,	usługi	

doradcze	i	informacyjne.	W	najbliższych	
latach	nieopodal,	przy	ul.	Targowej	80	
i	ul.	Inżynierskiej	3,	powstanie	siostrza-
na	instytucja,	Centrum	Kreatywności	
Nowa	Praga,	realizująca	ideę	„zrób	to	
sam”,	gdzie	twórcy	będą	mogli	skorzy-
stać	z	pracowni	artystycznych,	labora-
torium	wyposażonego	w	urządzenia	do	
budowy	prototypów	oraz	z	warsztatów	
zaopatrzonych	m.in.	w	profesjonalne	
narzędzia	do	tapicerki,	stolarki	czy	
obróbki	metalu.	W	nowym	obiekcie	nie	
zabraknie	również	przestrzeni	konfe-
rencyjno-wystawienniczej,	mikrobiur,	
open	space’u,	sali	prób	i	miejsc	nocle-
gowych	w	hostelu.

Centrum Kreatywności Targowa 

CENTRUM
KREATYWNOŚCI
TARGOWA

ul.	Targowa	56
03-733	Warszawa
tel.:	22	465	90	66	(67)
recepcja@ck56.pl

firma.um.warszawa.pl/projekty/ 
centrum-kreatywnosci-targowa-56	

facebook.com/KreatywnaWarszawa	
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Centrum	Przedsiębiorczości	Smolna	jest	
inkubatorem	i	coworkingiem	prowadzo-
nym	przez	m.st.	Warszawa,	zlokalizowa-
nym	w	zacisznym	śródmiejskim	parku,	
tuż	obok	stacji	kolejki	miejskiej.	Jego	
działalność	skupia	się	m.in.	na	świadcze-
niu	usług	szkoleniowo-konsultingowych,	
finansowych,	prawnych,	księgowych	
i	zarządczych	zarówno	dla	osób	pla-
nujących	założenie	własnego	biznesu,	
jak	i	dla	istniejących	firm.	W	Centrum	
organizowane	są	bezpłatne	szkolenia,	
wykłady,	spotkania	networkingowe	
i	warsztaty	dla	obecnych	i	przyszłych	
przedsiębiorców.	Obowiązują	tu	

CENTRUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SMOLNA

preferencyjne	stawki	wynajmu	prze-
strzeni	biurowej	–	przedsiębiorcy	mają	
do	dyspozycji	40	stanowisk	w	open	
space,	cztery	pokoje	i	trzy	sale	konfe-
rencyjne.	W	ramach	ośrodka	funkcjo-
nuje	punkt	doradczy,	w	którym	można	
zarejestrować	działalność	gospodar-
czą.	Centrum	prowadzi	również	portal	
firma.um.warszawa.pl	poświęcony	
przedsiębiorczości,	gdzie	publikowane	
są	aktualne	informacje	o	szkoleniach,	
konferencjach,	spotkaniach	networ-
kingowych,	możliwościach	dofinan-
sowania,	przetargach	i	prowadzonych	
projektach.	

ul.	Smolna	4 
00-375	Warszawa
tel.:	22	443	07	56
centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

firma.um.warszawa.pl	

facebook.com/CentrumPrzedsiębiorczości-
Smolna 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna
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Grow with Greater Warsaw to program 
eksportowy,	realizowany	w	latach	
2016–2022,	mający	na	celu	umiędzyna-
rodowienie	małych	i	średnich	przedsię-
biorstw	–	w	tym	startupów	–	z	obszaru	
metropolitalnego	stolicy,	koordynowany	
przez	m.st.	Warszawa.	Firmy	otrzymują	
możliwość	skorzystania	z	eksperckich	
porad	i	szkoleń	poświęconych	wybra-
nym	rynkom,	zaprezentowania	swojej	
oferty	na	targach	zagranicznych,	wzięcia	
udziału	w	misjach	gospodarczych,	
nawiązania	kontaktów	podczas	spotkań	
B2B	i	konferencji.	W	ramach	progra-
mu	przewidziano	również	wsparcie	

Grow with Greater Warsaw

działań	marketingowych	produktów	
i	usług	oferowanych	przez	MŚP	za	
granicą.	Program	pomaga	przedsię-
biorcom	z	obszaru	metropolitalnego	
Warszawy	zbudować	swoją	międzynaro-
dową	pozycję.	Realizowane	pod	nazwą	
Grow	with	Greater	Warsaw	działania,	
w	ramach	projektu	„Promocja	gospodar-
cza	Warszawskiego	Obszaru	Funkcjonal-
nego	(WOF	Expo)”,	są	współfinansowa-
ne	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	Mazowieckiego	na	
lata	2014–2020.

ul.	Smolna	4 
00-375	Warszawa
tel.:	22	443	07	91
info@gwgw.com.pl	

gwgw.com.pl
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Już	w	połowie	2018	roku	do	stołecz-
nych	instytucji	promujących	m.in.	
przedsiębiorczy	potencjał	Warszawy	
dołączy	warszawskie	Centrum	Pro-
mocji	Gospodarczej	zlokalizowane	
w	Pawilonie	Zodiak,	czyli	przestrzeń	
dla	debaty	publicznej	o	przyszłości	
urbanistycznej	i	gospodarczej	Warsza-
wy.	Gospodarzem	pierwszego	piętra	
dwukondygnacyjnego	budynku,	zapro-
jektowanego	w	latach	60.	przez	uzna-
nych	architektów	Jana	Bogusławskiego	

i	Bohdana	Gniewiewskiego,	będzie	Biuro	
Rozwoju	Gospodarczego	Miasta,	które	
do	realizacji	projektów	zaprosi	przedsię-
biorców	i	organizacje	społeczne.	Część	ta	
będzie	stanowić	wizytówkę	gospodarczą	
Warszawy	i	obszaru	metropolitarnego	
w	postaci	interaktywnego	showroomu.	
Wnętrza	parteru	posłużą	ekspozycji	
projektów	architektonicznych	i	urbani-
stycznych	opracowanych	przez	Oddział	
Warszawski	Stowarzyszenia	Architektów	
Polskich	(OW	SARP).	W	tej	scenerii,	przy	

otwartych	w	cieplejsze	dni	na	pobliski	
plac	ścianach	budynku,	będą	odbywać	
się	transmitowane	online	wydarzenia.	
Dla	bardziej	kameralnych	rozmów	prze-
widziano	klubokawiarnię	i	księgarnię.	
Przebudowa	Pawilonu	Zodiak	wpisuje	się	
w	program	rewitalizacji	zespołu	Ściany	
Wschodniej	Centrum	Warszawy.	

Pawilon Zodiak

Wizualizacja	Gowin	&	Siuta	
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Be Creative in Warsaw

Be	Creative	in	Warsaw	był	pierwszym	
miejskim	programem	wsparcia	branż	
kreatywnych	o	największym	potencjale	
rozwojowym	w	Polsce	i	za	granicą,	który	
został	zorganizowany	w	2016	roku	we	
współpracy	z	Akademickimi	Inkubatora-
mi	Przedsiębiorczości	(AIP	Seed	Capital).	
W	ciągu	pięciu	miesięcy	50	przedsię-
biorców	z	sektorów	mody,	designu	i	gier	
komputerowych	wzięło	udział	w	profe-
sjonalnych	mentoringach,	szkoleniach	
z	zakresu	kształtowania	kompetencji	
biznesowych,	modelowania	i	doprecy-
zowania	strategii	rozwojowej	startupu	
oraz	w	spotkaniach	networkingowych.	
Nagrodę	główną	w	postaci	20	tys.	zł,	
pakietu	akceleracji	biznesowej	i	przyję-
cia	do	społeczności	AIP	Business	Link	
otrzymała	firma	Niebagatela	–	producent	
ręcznie	tworzonych	drewnianych	opraw	
okularowych.	

becreativeinwarsaw.pl

Startup Hub Warsaw

Startup	Hub	Warsaw	to	program	
akceleracyjny	realizowany	w	2016	roku	
na	zlecenie	Urzędu	m.st.	Warszawy,	
ukierunkowany	na	rozwój	branż	ICT,	
internet	rzeczy	i	life science.	Ze	zgłoszo-
nych	500	projektów	z	całego	świata	do	
pierwszego	etapu	zaklasyfikowało	się	
60	osób,	które	otrzymały	możliwość	
uczestniczenia	w	warsztatach,	uzyskania	
porad	biznesowych,	zdobycia	inwestycji	
i	pochodzącej	z	dotacji	miejskiej	nagrody	
głównej	w	wysokości	30	tys.	zł.	Opera-
torem	programu	była	Fundacja	Startup	
Hub	Poland.	Był	to	pierwszy	program	
akceleracyjny	kierowany	m.in.	do	firm	za-
granicznych,	które	chciały	związać	swój	
biznes	z	Warszawą.

startuphub.pl/warsaw

WAW.AC

WAW.AC	był	pierwszym	miejskim	
programem	akceleracyjnym	prze-
prowadzonym	na	zlecenie	Urzędu	
m.st.	Warszawy.	W	kursie	wzięło	
udział	40	uczestników,	z	czego	połowa	
zaklasyfikowała	się	do	kolejnego	etapu,	
złożonego	z	indywidualnych	warsztatów	
coachingowych.	Zwieńczeniem	pro-
gramu	był	Demo	Day,	podczas	którego	
startupy	przedstawiły	swoje	pomysły.	
Jeden	z	zespołów	projektowych	bio-
rących	udział	w	WAW.AC,	reprezento-
wany	przez	profesor	Magdalenę	Król,	
otrzymał	europejski	grant	w	wysoko-
ści	1,4	mln	euro	na	badania	naukowe	
poświęcone	metodzie	przeciwdziałania	
chorobie	nowotworowej.	Operatorem	
programu	była	Fundacja	Rozwoju	Inno-
wacji	Med	INN.	WAW.AC	doczekał	się	
kolejnych	edycji	prowadzonych	samo-
dzielnie	przez	Fundację.

waw.ac

Miejskie programy akceleracyjne

Warsaw
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#Academy_Smolna

#Academy_Smolna	to	cykl	profesjonal-
nych	warsztatów	biznesowych,	men-
toringu i doradztwa indywidualnego 
dla	początkujących	przedsiębiorców,	
prowadzony	przez	ekspertów	i	prakty-
ków	biznesu.	Celem	szkoleń	jest	m.in.	
stworzenie	wstępnego	modelu	bizne-
sowego,	poznanie	metody	lean startup 
czy	opracowanie	strategii	biznesowej	
i	sprzedażowej.	

Projekty m.st. Warszawy

#Open_Smolna

#Open_Smolna	to	inspirujące	prelekcje	
dla	przedsiębiorców	wygłaszane	przez	
znanych	ekspertów	i	czołowych	przed-
stawicieli	środowiska	startupowego.	
Celem	spotkań	jest	rozwój	kompetencji	
i	umiejętności	skutecznego	prowadze-
nia	firmy.	Gośćmi	#Open_Smolna	byli	
m.in.	Artur	Kurasiński,	Paweł	Tkaczyk	
i	Michał	Sadowski.

#Spin_Smolna 

#Spin_Smolna	to	warsztaty	poświęcone	
znalezieniu	i/lub	potwierdzeniu	najbar-
dziej	istotnych	wartości	produktu	albo	
usługi	firmy,	a	ich	celem	jest	wypraco-
wanie	skutecznej	formuły	komunikacji	
dla	klientów,	partnerów	biznesowych,	
współpracowników	oraz	inwestorów.	
Kończy	je	Pitch	Day,	podczas	którego	
startupy	przedstawiają	swoje	pomysły	
szerokiej	publiczności.	

#Net_Smolna

Organizowane	w	Centrum	Przedsiębior-
czości	Smolna	spotkania	networkingowe	
są	okazją	do	nawiązania	kontaktów,	iden-
tyfikacji	problemów	i	barier	rozwojowych	
startupów,	wypracowania	wspólnego	
stanowiska	środowiska	przedsiębiorców	
oraz	skutecznego	przedstawienia	swoich	
postulatów	w	kontaktach	z	lokalną	
administracją.	

Creative Mikser 

Creative	Mikser	to	cykliczne	spotkania	
sektora	kreatywnego,	współorganizowa-
ne	od	2011	roku	przez	m.st.	Warszawa	
i	British	Council,	którym	towarzyszą	
inspirujące	prezentacje	i	gorące	dyskusje.	
Spotkania	stanowią	przede	wszystkim	
niepowtarzalną	okazję	poznania	niezwy-
kłych	osobowości	i	stwarzają	możliwość	
nawiązania	kontaktów	biznesowych.	
Odbywają	się	w	miejscach	związanych	
z	przemysłem	kreatywnym,	a	ich	otwarta	
formuła	dodatkowo	sprzyja	swobodnej	
wymianie	myśli.	

Punkt Informacyjny Centrum 
Przedsiębiorczości Smolna

Punkt	Informacyjny	Centrum	Przed-
siębiorczości	Smolna	to	miejsce,	gdzie	
można	sprawnie	i	w	przyjaznej	atmosfe-
rze	zarejestrować	firmę,	a	także	uzyskać	
fachową	poradę	dotyczącą	kwestii	
związanych	z	założeniem	działalności	go-
spodarczej	i	aktualnej	oferty	w	zakresie	
pozyskiwania	funduszy	na	rozwój	firmy.	
Punkt	mieści	się	w	pokoju	nr	015.	

fot.	JimB40	 

Robert	Janiszewski





Odwiedź	warszawskie	 
organizacje	wspierające!	
Warszawski ekosystem startupowy nie przyjąłby swej imponującej 

formy, gdyby nie coraz lepiej zorganizowana społeczność, której 

sprzyja rozbudowana infrastruktura w postaci inkubatorów 

przedsiębiorczości, centrów współpracy czy największej w Polsce 

liczby przestrzeni coworkingowych. Podmioty te w większości – poza 

wsparciem infrastrukturalnym – wspierają przedsiębiorców poprzez 

działania szkoleniowe, dostęp do wiedzy, inwestorów, mentorów i sieci 

kontaktów. Najważniejszy wydaje się jednak zapał samego środowiska 

młodych przedsiębiorców tworzących firmy, organizacje pozarządowe 

i zrzeszających się na rzecz wsparcia rozwoju innowacyjnego 

biznesu nad Wisłą. 
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AIP Warszawa
Akademickie	Inkubatory	Przedsiębior-
czości	są	największą	w	Polsce	społecz-
nością	startupów,	która	zapewnia	pełną	
infrastrukturę	do	prowadzenia	własnej	
firmy,	w	tym	coworking	w	11	lokalizacjach	
w	Warszawie.	Ponadto	organizuje	impre-
zy	networkingowe,	umożliwia	nawiązanie	
kontaktów	biznesowych,	pozwala	na	
założenie	własnej	firmy	z	subkontem	
bez	rejestracji	działalności	gospodarczej	
i	składek	ZUS.	Pod	koniec	2016	roku	
w	warszawskim	AIP	zarejestrowanych	
było	610	startupów.	

aipwarszawa.pl

Business Link 
Business	Link	to	ekosystem	przedsię-
biorczości	oferujący	nowoczesne	biura,	
coworking,	przestrzeń	konferencyjną	
oraz	szeroki	zakres	usług	dodatkowych.	
Zapewnia	dostęp	do	sieci	kontaktów,	
inwestorów	i	osobowości	biznesu.	Sieć	
obejmuje	obecnie	10	miast	w	Polsce,	
w	Warszawie	BL	mieszczą	się	w	dwóch	
prestiżowych	lokalizacjach	–	w	budynku	
Stadionu	Narodowego	i	w	wieżowcu	
Zebra	Tower	przy	ul.	Mokotowskiej	1.

blpoland.com

CZIiTT 
Inkubator	Innowacyjności	Politechniki	
Warszawskiej	stanowi	zaplecze	infra-
strukturalne	oraz	merytoryczne	dla	
przedsiębiorców	i	firm	technologicznych.	
Oferta	inkubatora	kierowana	jest	przede	
wszystkim	do	osób	lub	zespołów,	które	
pragną	zweryfikować	pomysł	biznesowy	
lub	produkt	poprzez	udział	w	2-miesięcz-
nym	programie	preinkubacji	lub	6-mie-
sięcznym	programie	akceleracji	oraz	do	
startupów	i	młodych	firm	technologicz-
nych	szukających	wsparcia	w	rozwo-
ju	dzięki	uczestnictwu	w	programie	
inkubacji.

cziitt.pw.edu.pl	

DELab UW
DELab	UW	(Digital	Economy	Lab	Uni-
wersytetu Warszawskiego) zaprasza do 
tzw.	Strefy	Działania	przedsięwzięcia,	
w	tym	startupy,	mikrofirmy,	fundacje,	
projekty,	które	równolegle	do	swojej	
podstawowej	działalności	są	gotowe	
jednocześnie	rozwijać	różne	rodzaje	ko-
operacji	z	szeroko	pojętym	środowiskiem	
akademickim.	Prowadzi	także	badania	
nad	zastosowaniem	nowoczesnych	tech-
nologii	w	gospodarce	i	społeczeństwie,	
stąd	współpraca	i	dzielenie	się	wiedzą	są	
kluczowymi	wartościami	ośrodka.	

delab.uw.edu.pl

Campus Warsaw
Campus Warsaw to pierwsza tego typu 
przestrzeń	Google	prowadzona	w	Eu-
ropie	Środkowo-Wschodniej.	Oferuje	
przedsiębiorcom	coworking,	wspar-
cie	w	zakresie	rozwoju	umiejętności,	
nawiązywania	kontaktów,	budowania	
firm	poprzez	organizowane	wydarzenia,	
szkolenia i warsztaty. 

campus.co/warsaw

Centrum Kreatywności Targowa 
Centrum	Kreatywności	Targowa	wspiera	
startupy sektora kreatywnego poprzez 
wynajem	pracowni,	sal	konferencyj-
nych	oraz	działania	służące	rozwojowi	
przedsiębiorczości	(więcej	str.	12).

firma.um.warszawa.pl/projekty/ 
centrum-kreatywnosci-targowa-56

Centrum Przedsiębiorczości Smolna
Centrum	Przedsiębiorczości	Smolna	
świadczy	usługi	szkoleniowo-konsul-
tingowe,	finansowe,	prawne,	księgowe	
i	zarządcze	dla	startupów.	Oferuje	także	
przestrzeń	coworkingową	(więcej	str.	13).

firma.um.warszawa.pl

CENTRUM
KREATYWNOŚCI
TARGOWA

CENTRUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SMOLNA



21#TechWawa

The Heart Warsaw
The	Heart	Warsaw	to	europejskie	cen-
trum	współpracy	korporacji	i	startupów,	
współtworzone	przez	D-RAFT,	Ghelamco	
i	MasterCard	na	38	piętrze	najwyższego	
warszawskiego	wieżowca	Warsaw	Spire.	
W	ramach	ScaleUp	Club	i	programów	
tematycznych	wspiera	najlepsze	spółki	
z	regionu	w	rozwoju	biznesu	i	globalnej	
ekspansji.	

theheart.tech

Youth Business Poland
Youth	Business	Poland	(YBP)	jest	akre-
dytowanym	członkiem	powołanej	przez	
fundację	księcia	Karola	Youth	Business	
International	(YBI),	która	wspiera	przed-
siębiorczość	i	tworzenie	nowych	miejsc	
pracy	w	46	krajach.	W	Polsce	program	
YBP	prowadzi	Fundacja	Inkubator	Tech-
nologiczny,	zrzeszająca	100	mentorów	–	
doświadczonych	praktyków	biznesu,	
która	od	2008	roku	pomogła	w	po-
wstaniu	600	firm.	YBP	oferuje	wsparcie	
mentoringowe,	akceleracyjne,	szkolenio-
we,	doradcze	oraz	pomoc	w	pozyskaniu	
kapitału.

ybp.org.pl

Startup Hub Poland
Fundacja	Startup	Hub	Poland	(SHP)	
to	organizacja	non	profit,	której	celem	
jest	umiędzynarodowienie	polskich	
startupów.	W	Warszawie	prowadzi	
m.in.	program	inkubacyjny.	Zapewnia	
dostęp	do	biura	i	laboratorium,	wsparcie	
prawne	i	operacyjne,	mentoring	i	pomoc	
w	rozwoju	biznesu	oraz	możliwości	
dofinansowania.	

startuphub.pl	

Startup Poland
Fundacja	Startup	Poland	reprezentuje	
środowisko	innowacyjnych	przedsiębior-
ców	i	jest	głosem	polskich	startupów.	
Jej	celem	jest	budowanie	świadomości	
potencjału	startupów	wśród	decy-
dentów,	polityków	i	samorządowców.	
W	swoim	działaniu	koncentruje	się	na	
identyfikacji	i	likwidacji	barier	ograni-
czających	rozwój	innowacyjnych	firm	
w	Polsce	oraz	wspiera	działania	legisla-
cyjne	budujące	ekosystem	startupowy.

startuppoland.org

Kampus+
Kampus+	to	przedsięwzięcie,	którego	
celem	jest	wykorzystanie	potencjału	
środowiska	naukowego,	technologiczne-
go	i	biznesowego	Warszawy	i	Mazowsza.	
W	jego	ramach	powstanie	największy	
w	Europie	Living	Lab,	który	wraz	z	inno-
wacyjnymi	centrami	badawczo-rozwojo-
wymi	stworzy	przestrzeń	do	testowania	
i	wdrażania	technologii	smart living.

kampusplus.pl

Reaktor
ReaktorWarsaw	jest	organizacją	non	pro-
fit	założoną	w	2011	roku	przez	startupy	
dla	startupów.	Oferuje	przestrzeń	cowor-
kingową.	Słynie	z	comiesięcznych	wy-
darzeń	startupowych,	czyli	OpenReak-
torów.	Organizuje	spotkania	mentorskie	
Reaktor	Open	Office	Hours.	Prowadzi	
program	proakceleracyjny	ReaktorX.	

reaktorwarsaw.com	
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Nawiąż	kontakty	
w Warszawie!
Konferencje o zasięgu międzynarodowym, krajowym 

i lokalnym, specjalistyczne szkolenia i warsztaty, 

hackathony, spotkania networkingowe – wszystkie 

te wydarzenia są dostępne w bogatym warszawskim 

kalendarzu eventów skierowanych do startupów. 

Praktycznie każdego dnia można znaleźć coś dla siebie. 

W przewodniku prezentujemy wybrane wydarzenia 

cykliczne, które cieszą się już zasłużoną renomą wśród 

społeczności startupowej. Aktualne informacje na 

temat spotkań dla przedsiębiorców dostępne są m.in. na 

stronach: startuppoland.org/wydarzenia oraz crossweb.pl. 
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Aula Polska

Aula	Polska	buduje	społeczność	i	tworzy	
ekosystem	sprzyjający	innowacyjności	
firm	oraz	aktywności	biznesowej.	Swoją	
misję	realizuje,	ucząc	przedsiębiorczości	
poprzez	praktykę	i	transfer	doświad-
czeń.	W	jej	spotkaniach	głos	zabierają	
właściciele	młodych	firm,	doświadczeni	
biznesmeni,	eksperci	i	przedstawiciele	
świata	mediów.	

organizator:	Artur	Kurasiński
częstotliwość:	2/miesiąc
liczba	uczestników:	150–200
aulapolska.pl 

Bitspiration

Bitspiration	Festival	to	wydarzenie	w	Eu-
ropie	Środkowo-Wschodniej,	które	łączy	
przedsiębiorców,	startupowców	oraz	
liderów	opinii	ze	świata	biznesu	i	nowych	
technologii.	W	nadchodzącej	edycji	pla-
nowane	jest	rozszerzenie	misji	edukacyj-
nej	festiwalu	o	strategię	marketingową	
i	sprzedażową	dla	przedsiębiorców.	

organizator:	PROIDEA	sp.	z	o.o.
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	1200	
bitspiration.com	

Carrots Meetup 

Geek	Girls	Carrots	to	społeczność	kobiet	
kochających	nowe	technologie.	Została	
założona	w	2011	roku	w	Warszawie,	a	jej	
celem	jest	zwiększanie	udziału	kobiet	
w	IT.	Uczestniczki	społeczności,	potocz-
nie	zwane	karotkami,	przeprowadziły	
projekty	społeczne	dla	kobiet	w	ponad	
30	miastach	i	w	14	krajach	na	świecie.	

organizator:	Geek	Girls	Carrots
częstotliwość:	1/miesiąc
liczba	uczestników:	50–100
geekgirlscarrots.org
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Confitura

Confitura	to	jedna	z	największych	konfe-
rencji	Java	w	Polsce.	Od	2007	roku	jest	
międzynarodowym	miejscem	spotkań	
i	wymiany	wiedzy	oraz	doświadczeń	
społeczności	programistów.	

organizator:	Brain	Change	Continental
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	~1400
confitura.pl

Konferencje Przedsiębiorczych Kobiet

Konferencje	Sieci	Przedsiębiorczych	Ko-
biet	to	wydarzenia	dla	przedsiębiorczych	
kobiet	poświęcone	za	każdym	razem	
innemu,	aktualnemu	zagadnieniu	zwią-
zanemu	z	biznesem	i	rozwojem	zawodo-
wym.	Prelekcje	dają	możliwość	zdobycia	
nowej	wiedzy,	a	także	networkingu,	
nawiązania	współpracy	i	inspiracji.

organizator:	Fundacja	Przedsiębiorczości	
Kobiet
częstotliwość:	2/rok	(wiosna,	jesień)
liczba	uczestników:	500	
siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ 
konferencje

Kongres Innowacyjnej Gospodarki

Kongres	Innowacyjnej	Gospodarki	jest	
platformą	debaty	pomiędzy	wszystkimi	
uczestnikami	będącymi	beneficjentami	
proinnowacyjnych	działań	w	Polsce.	
Jego	misją	jest	wypracowanie	rozwiązań	
sprzyjających	budowie	gospodarki	bazu-
jącej	na	wiedzy.

organizator:	Krajowa	Izba	Gospodarcza
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	800+
kongresig.pl

Wersje kolorystyczne 
logo

Logo powinno być zawsze 
używane w pokazanych wariantach 
kolorystycznych. Nie wolno umieszczać 
logo na innych tłach oraz w innej
kolorystyce niż prezentowana.
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Młodzi Innowacyjni. Forum Młodych 
Przedsiębiorców

Młodzi	Innowacyjni.	Forum	Młodych	
Przedsiębiorców	to	wydarzenie,	gdzie	
młodzi,	prężni	przedsiębiorcy	mają	moż-
liwość	wyrażenia	swoich	opinii	na	temat	
przestrzeni	prawnej,	finansowej,	gospo-
darczej	i	społecznej,	w	której	działają.

organizator:	Krajowa	Izba	Gospodarcza
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	300
minnowacyjni.pl	

NXTWAW

NXTWAW	tworzy	społeczność,	która	
chce	zmieniać	Warszawę,	wprowadzając	
w	życie	nowe	projekty	i	przedsięwzięcia.	
Zachęca	do	wymiany	pomysłów	i	wyko-
rzystania	potencjału	lokalnej	społecz-
ności,	do	przekuwania	innowacyjnych	
pomysłów	w	nowe	formy	działalności,	
które	zmieniają	otoczenie.	

organizator:	Drew	Stachnik
częstotliwość:	1/miesiąc	–	zawsze	
w	ostatnią	środę	
liczba	uczestników:	200
nxtwaw.com	

Let’s Start Up!

Let’s	Start	Up!	jest	inicjatywą	łączącą	
studentów	Szkoły	Głównej	Handlowej,	
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Politechniki	Warszawskiej,	zaintereso-
wanych	pracą	w	firmie	technologicznej	
lub	założeniem	własnej	działalności.	
Organizowane	wydarzenia	są	okazją	do	
prezentacji	własnego	biznesu,	analizy	
wyzwań,	a	także	sprzyjają	poznaniu	
inwestorów.

organizator:	Studenckie	Koło	Naukowe	
Biznesu przy SGH
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	1000
lsuwarsaw.pl
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OpenReaktor

OpenReaktor	ma	na	celu	nawiązywanie	
kontaktów	między	uczestnikami,	dzie-
lenie	się	wiedzą	i	doświadczeniem	oraz	
integrację	warszawskiej	sceny	startupo-
wej	w	nieformalnej	atmosferze	przy	pizzy	
popijanej	piwem.

organizator:	ReaktorWarsaw
częstotliwość:	1/miesiąc
liczba	uczestników:	100–120
reaktorwarsaw.com

Pixel Heaven

Pixel	Heaven	to	największe	wydarze-
nie	w	Polsce	dla	niezależnych	studiów	
tworzących	gry	wideo,	na	które	skła-
dają	się	wystawa	PIXEL.EXPO,	kon-
ferencja	PIXEL.CONNECT	i	nagrody	
PIXEL.AWARDS. 

organizator:	miesięcznik	„PIXEL”
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	8000
pixelheavenfest.com

Scalar Conference

Głównym	celem	Scalar	Conference	jest	
popularyzacja	języka	Scala	w	środowisku	
programistycznym	poprzez	prezentację	
wdrożeń	i	case studies.	Podczas	wyda-
rzenia	odbywają	się	również	warsztaty	
i	sesje live coding. 

organizator:	SoftwareMill	
częstotliwość:	1/rok
liczba	uczestników:	500
scalar-conf.com	

SCALAR
Scala Conference in Central Europe
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Startup Grind

Startup	Grind	to	społeczność,	która	
łączy,	uczy	i	inspiruje	przedsiębiorcze	
osoby.	Została	założona	w	2010	roku	
w	San	Francisco.	Działa	w	200	miastach	
w	85	krajach.	Przeprowadza	wywiady	
z	doświadczonymi	przedsiębiorcami	i	łą-
czy	polskie	startupy	ze	swoimi	oddziała-
mi	na	całym	świecie.

organizator:	Anna	Walkowska
częstotliwość:	1/dwa	miesiące
liczba	uczestników:	80–120
startupgrind.com/warsaw

Startup Weekend/SWWAW

Startup	Weekend	to	międzynarodowy	
format	hackathonu	powiązanego	z	akce-
leratorem	Techstars.	Podczas	54-godzin-
nego	wydarzenia	uczestnicy	przygoto-
wują	i	weryfikują	koncepcje	biznesowe.	
W	założeniu	każdy	z	zespołów	doprowa-
dza	swój	pomysł	do	fazy	prototypu/MVP	
(minimum viable product). 

organizator:	CoreTeam	–	Magda	Borowik,		
Konrad	Latkowski,	Jarosław	Piotrowski,	
Bartek Staryga
częstotliwość:	1–2/rok
liczba	uczestników:	100	i	20	mentorów	
oraz	członków	jury
swwaw.com	

Startup Coffee

Startup	Coffee	to	spotkania	dla	rozpo-
czynających	swoją	przygodę	z	innowa-
cyjną	przedsiębiorczością.	Co	miesiąc	
omawiane	są	techniki,	przydatne	
narzędzia	i	znane	metody	rozwijania	
startupów,	jak	customer development, 
lean	czy	agile.

organizator:	flame
częstotliwość:	1/miesiąc
liczba	uczestników:	5–15
meetup.com/startupcoffeebyflame

Startup Coffee
by flame.
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy	Tydzień	Przedsiębiorczości	to	
międzynarodowy	projekt	organizowa-
ny	od	2008	roku	w	160	krajach,	który	
promuje	świadomy	rozwój,	aktywną	po-
stawę	wobec	życia	i	podejmowanie	biz-
nesowych	inicjatyw.	Oferuje	bezpłatne	
szkolenia,	warsztaty,	debaty	i	konkursy	
pomagające	zdobyć	wiedzę	z	zakresu	za-
kładania	i	rozwijania	własnej	działalności	
gospodarczej,	budowania	sieci	kontak-
tów	oraz	rozwijania	startupów.

organizator:	Fundacja	Światowego	 
Tygodnia	Przedsiębiorczości
częstotliwość:	1/rok	–	zawsze	w	trzecim	
tygodniu listopada
liczba	uczestników:	~100	000
tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Technologie Relacje Wiedza 

Technologie	Relacje	Wiedza	są	spo-
tkaniami,	których	celem	jest	wymiana	
doświadczeń	oraz	upowszechnianie	
dobrych	praktyk	wdrażania	projektów	
o	charakterze	proinnowacyjnym.	

organizator:	BT	Progress
częstotliwość:	1/miesiąc
liczba	uczestników:	100
technologie-relacje-wiedza.pl	

Wolves Summit

Wolves	Summit	stawia	sobie	za	cel	
pomoc	startupom	w	znajdowaniu	źródeł	
finansowania	i	w	nawiązywaniu	współ-
pracy	z	przedstawicielami	biznesu	po-
przez	networking	i	spotkania	1:1.	Poza	or-
ganizacją	konferencji	pomaga	startupom	
układać	lejki	marketingowo-sprzedażowe	
i	wykorzystywać	wideo	w	marketingu.	

organizator:	Fundacja	Wolves	 
Den	Fundation
częstotliwość:	2/rok	 
(kwiecień/październik)
liczba	uczestników:	2000
wolvessummit.com

PROGRESS



30 #TechWawa



31#TechWawa

Pozyskaj	finansowanie	
w Warszawie!
Większość polskich startupów finansuje swoją działalność ze środków 

własnych. Spośród zewnętrznych źródeł finansowania najczęściej 

wykorzystywane są dotacje unijne, fundusze venture capital oraz 

inwestycje aniołów biznesu. Popularne staje się również pozyskiwanie 

finansowania poprzez crowdfunding na platformach takich jak 

findfunds.pl, wspolnicy.pl czy crowdangels.pl. Wsparcie kapitałowe 

oferują także podmioty publiczne, takie jak Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecki 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy czy Krajowy Punkt Kontaktowy 

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Instytucjami 

państwowymi, które aktywnie finansują przedsięwzięcia na rzecz 

rozwoju innowacyjnej gospodarki, są Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polski 

Fundusz Rozwoju. Aktualne informacje o ofercie dostępne są 

na stronach internetowych tych podmiotów. W przewodniku 

prezentujemy przykładowy katalog funduszy venture capital 

operujących w stolicy Polski. 



32 #TechWawa

GIZA
POLISH
VENTURES

HEDGEHOG
FUND advisory investment management

inovo

liczba 
inwestycji 26 12	od	2013	r. 34	od	2012	r. 13	od	2012	r. 5 15

1500	w	57	kra-
jach	od	1991	r.	

14 15	od	2013	r.
liczba 
inwestycji

etap rozwoju koncepcja,	prototyp,	
wstępny	biznesplan

wczesny	wzrost,	 
wzrost,	ekspansja

startup,	faza	początko-
wa,	rozwój

seed	lub	późniejsze	 
etapy

koncepcja,	pro-
totyp,	wstępny	
biznesplan,	
gotowy produkt

startupy	z	trakcją każdy VC	lub	early stage
seed, late seed, 
expansion

etap rozwoju

poziom 
inwestycji 800 tys. zł 12 mln zł 0,5–12 mln zł 1–3 mln zł 1 mln zł 1 mln zł + 0,25–250 

mln $ 3 mln $ 2 mln zł poziom 
inwestycji

usługi 
dodatkowe

doradztwo	patentowe,	
finansowe,	strategiczne,	
inwestycyjne,	podatko-
we,	prawne

wsparcie	meryto-
ryczne	w	zarządzaniu	
biznesowym

komunikacja,	techno-
logie,	media,	internet,	
rozrywka

know-how	praktyków	 
biznesu	internetowego

doradztwo paten-
towe,	finansowe,	
strategiczne

wsparcie	meryto-
ryczne	sprzedaży	
marketingu,	 
finansów,	opera-
cji,	HR

ekspertyza 
techniczna,	ob-
sługa	transakcji,	
wsparcie	 
marketingowe	

know-how, wspar-
cie	w	bieżącym	
prowadzeniu	biz-
nesu,	pomoc	przy	
kolejnych	rundach	
finansowania

dostęp	do	
know-how  
partnerów

usługi 
dodatkowe

adres  
internetowy ainot.pl evf.com.pl/pl gpventures.pl hedgehogfund.pl infini.pl inovo.vc intelcapital.com mci.eu protos.vc

adres  
internetowy
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internetowy ainot.pl evf.com.pl/pl gpventures.pl hedgehogfund.pl infini.pl inovo.vc intelcapital.com mci.eu protos.vc

adres  
internetowy
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Przyspiesz w Warszawie!
Akcelerator to urządzenie służące do przyspieszenia cząsteczek 

do prędkości bliskiej prędkości światła. Nazwa ta wykorzystywana 

jest także w kontekście wspierania startupów – akceleratory mają 

bowiem, poprzez szereg działań, nadać początkującej firmie rozpęd. 

W Warszawie co roku inicjowane są liczne programy akceleracyjne 

tworzone przez instytucje otoczenia biznesu, podmioty wywodzące 

się ze środowiska startupów lub funduszy inwestycyjnych, 

korporacje oraz administrację publiczną. Powstaje wiele nowych 

inicjatyw, co sprawia, że dla pełnego obrazu sytuacji warto 

sprawdzać na bieżąco informacje na ich temat. 
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Fab Poland Warsaw

etap rozwoju 
przyjmowanych 

startupów

rozpoczęcie	
działalności,	chętni	
przedsiębiorcy

prowadzenie	badań,	
MVP,	działający	
prototyp

MVP seed MVP pre-seed, akcelerator	
non-equity, 
konieczny	prototyp	

istniejące	rozwią-
zania	spójne	ze	
strategią	Orange

idea stage,  
ewentualnie  
MVP

firmy	na	etapie	
przygotowań	
do	formalnej	
rejestracji

TRL1–TRL7 brak	kryteriów faza scale-up MVP–pre-seed etap rozwoju 
przyjmowanych 
startupów

programy firma	bez	ZUS	 
w	AIP,	cowork	AIP

program 
preakceleracyjny	 
dla	naukowców

IMPACT,	IMPACT_
Poland,	IMPACT	
Growth,	Cycle

GammaRebels	we	
współpracy	z	Pocztą	
Polską,	Startup	Next	
Warsaw

programy	branży	
insurance-tech,	
fin-tech

MIT Enterprise 
Forum Poland

Orange	Fab ReaktorX Biznes	w	Kobie-
cych	Rękach

BridgeAlfa 
Incubator	2015,	
Startup	Hub	War-
saw	Accelerator

Connector,	
Startup Poland 
Global

Think Big 5-miesięczny	
program	akcele-
racyjny

programy

liczba  
startupów  

pod opieką
470 20 100 10–20 41 25 6 5–10 50 8 199 brak  

danych 30–50
liczba  
startupów  
pod opieką

świadczenia networking,	warsz-
taty,	inwestycje,	
program	partnerski,	
sesje	i	doradztwo,	
pitching,	osobowość	
prawna,	dobrowolny	
ZUS,	obsługa	praw-
na	i	księgowa	oraz	
usługi	online

dostęp	do	wiedzy	
z zakresu prowadze-
nia	biznesu,	spotka-
nia	z	przedstawicie-
lami startupowego 
ekosystemu,	korpo-
racji	oraz	instytucji	
otoczenia	biznesu,	
warsztaty,	sesje	1:1

100	tys.	euro	equity 
free,	6-miesięczny	
program	akceleracji	
(do	250	godzin	men-
toringu),	możliwość	
kolejnych	rund	
finansowania

bezpłatny	dostęp	do	
usług	m.in.	Amazon	
AWS,	Google	and	
Microsoft	cloud	
services,	PayPal’s	
Blueprint program. 
Wsparcie	meryto-
ryczne,	finansowe	
i warsztaty 

indywidualny 
opiekun,	warsztaty,	
sesje	1:1,	dostęp	do	
wiedzy,	ekspertów	
z	500Startups	
i	Techstars,	narzędzi	
partnerów	pro-
gramu,	analityków	
funduszu SpeedUp 
Group,	możliwość	
wsparcia	ze	strony	
spółek	portfelowych

200	tys.	zł	na	
wsparcie	rozwoju	
biznesu,	50	tys.	zł	
do wykorzystania 
na	usługi	eksperckie	
i doradztwo. MIT 
Enterprise Forum 
Poland	nie	pobiera	
udziałów	(non-
-equity) 

warsztaty,	
mentoring,	
coaching,	udział	
w	konferencjach	
i	wydarzeniach	
partnerskich,	do-
stęp	do	funduszy	
venture capital, 
aniołów	biznesu	
i	inwestorów,	
możliwość	skalo-
wania

wydarzenia 
networkingowe,	
warsztaty,	sesje	
mentorskie

szkolenia	–	
warsztaty oraz 
indywidualne 
konsultacje,	
mentoring,	ne-
tworking (w tym 
sesje	networkin-
gowe w gronie 
startuperek oraz 
sesje	inspiracyj-
no-networkingo-
we Be the Change 
w szerszym 
gronie) 

inwestycja	
zalążkowa,	opieka	
mentorów	i	ana-
lityków	bizne-
sowych,	dostęp	
do	szerokiej	sieci	
kontaktów,	po-
moc	w	zdobyciu	
kolejnej	rundy	
inwestycyjnej.	
Pomagamy 
odkryć	potencjał	
komercjalizacyjny	
projektu	techno-
logicznego

spotkania	branżo-
we,	udział	w	tar-
gach,	konferen-
cjach,	panelach	
dyskusyjnych,	
dostęp	do	bazy	
inwestorów

zwycięzca	otrzy-
ma	szansę	na	
rozwój	swojego	
biznesu	u	boku	
UPC,	nagroda	
główna:	10	tys.	
euro

mentoring,	kon-
takty,	znalezienie	
finansowania,	
warsztaty

świadczenia

adres  
internetowy aipwarszawa.pl alfa.ac fundingbox.com hardgamma.com hugething.vc mitefpoland.org orangefab.pl reaktorx.com

siecprzedsiebior-
czychkobiet.pl/
programy

startuphub.pl startuppoland.org thinkbig.upc.pl waw.ac adres  
internetowy
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ewentualnie  
MVP

firmy	na	etapie	
przygotowań	
do	formalnej	
rejestracji

TRL1–TRL7 brak	kryteriów faza scale-up MVP–pre-seed etap rozwoju 
przyjmowanych 
startupów

programy firma	bez	ZUS	 
w	AIP,	cowork	AIP

program 
preakceleracyjny	 
dla	naukowców

IMPACT,	IMPACT_
Poland,	IMPACT	
Growth,	Cycle

GammaRebels	we	
współpracy	z	Pocztą	
Polską,	Startup	Next	
Warsaw

programy	branży	
insurance-tech,	
fin-tech

MIT Enterprise 
Forum Poland

Orange	Fab ReaktorX Biznes	w	Kobie-
cych	Rękach

BridgeAlfa 
Incubator	2015,	
Startup	Hub	War-
saw	Accelerator

Connector,	
Startup Poland 
Global

Think Big 5-miesięczny	
program	akcele-
racyjny

programy

liczba  
startupów  

pod opieką
470 20 100 10–20 41 25 6 5–10 50 8 199 brak  

danych 30–50
liczba  
startupów  
pod opieką

świadczenia networking,	warsz-
taty,	inwestycje,	
program	partnerski,	
sesje	i	doradztwo,	
pitching,	osobowość	
prawna,	dobrowolny	
ZUS,	obsługa	praw-
na	i	księgowa	oraz	
usługi	online

dostęp	do	wiedzy	
z zakresu prowadze-
nia	biznesu,	spotka-
nia	z	przedstawicie-
lami startupowego 
ekosystemu,	korpo-
racji	oraz	instytucji	
otoczenia	biznesu,	
warsztaty,	sesje	1:1

100	tys.	euro	equity 
free,	6-miesięczny	
program	akceleracji	
(do	250	godzin	men-
toringu),	możliwość	
kolejnych	rund	
finansowania

bezpłatny	dostęp	do	
usług	m.in.	Amazon	
AWS,	Google	and	
Microsoft	cloud	
services,	PayPal’s	
Blueprint program. 
Wsparcie	meryto-
ryczne,	finansowe	
i warsztaty 

indywidualny 
opiekun,	warsztaty,	
sesje	1:1,	dostęp	do	
wiedzy,	ekspertów	
z	500Startups	
i	Techstars,	narzędzi	
partnerów	pro-
gramu,	analityków	
funduszu SpeedUp 
Group,	możliwość	
wsparcia	ze	strony	
spółek	portfelowych

200	tys.	zł	na	
wsparcie	rozwoju	
biznesu,	50	tys.	zł	
do wykorzystania 
na	usługi	eksperckie	
i doradztwo. MIT 
Enterprise Forum 
Poland	nie	pobiera	
udziałów	(non-
-equity) 

warsztaty,	
mentoring,	
coaching,	udział	
w	konferencjach	
i	wydarzeniach	
partnerskich,	do-
stęp	do	funduszy	
venture capital, 
aniołów	biznesu	
i	inwestorów,	
możliwość	skalo-
wania

wydarzenia 
networkingowe,	
warsztaty,	sesje	
mentorskie

szkolenia	–	
warsztaty oraz 
indywidualne 
konsultacje,	
mentoring,	ne-
tworking (w tym 
sesje	networkin-
gowe w gronie 
startuperek oraz 
sesje	inspiracyj-
no-networkingo-
we Be the Change 
w szerszym 
gronie) 

inwestycja	
zalążkowa,	opieka	
mentorów	i	ana-
lityków	bizne-
sowych,	dostęp	
do	szerokiej	sieci	
kontaktów,	po-
moc	w	zdobyciu	
kolejnej	rundy	
inwestycyjnej.	
Pomagamy 
odkryć	potencjał	
komercjalizacyjny	
projektu	techno-
logicznego

spotkania	branżo-
we,	udział	w	tar-
gach,	konferen-
cjach,	panelach	
dyskusyjnych,	
dostęp	do	bazy	
inwestorów

zwycięzca	otrzy-
ma	szansę	na	
rozwój	swojego	
biznesu	u	boku	
UPC,	nagroda	
główna:	10	tys.	
euro

mentoring,	kon-
takty,	znalezienie	
finansowania,	
warsztaty

świadczenia

adres  
internetowy aipwarszawa.pl alfa.ac fundingbox.com hardgamma.com hugething.vc mitefpoland.org orangefab.pl reaktorx.com

siecprzedsiebior-
czychkobiet.pl/
programy

startuphub.pl startuppoland.org thinkbig.upc.pl waw.ac adres  
internetowy
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Poznaj	warszawskie	
startupy!
Międzynarodowe sukcesy firm takich jak Audioteka, 

Filmaster, Ifinity czy Showroom pokazują, że to właśnie 

Warszawa stanowi dziś centrum innowacyjnego biznesu 

w regionie. Wyprodukowany przez warszawską firmę 

CD PROJEKT Wiedźmin jest trzecią najczęściej nagradzaną 

grą wszech czasów. Startupów znad Wisły, konkurujących 

bez kompleksów z największymi graczami z całego świata, 

przybywa w stolicy Polski każdego roku. Przedstawiamy 

najciekawsze z nich. 
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Booksy

Jaki	problem	rozwiązuje	Booksy?
Booksy	dostarcza	biznesom	sektora	
health & beauty	rozwiązanie,	które	
pozwala	ich	klientom	w	prosty	i	szybki	
sposób	umawiać	wizyty.	Pomagamy	
również	zarządzać	wszystkimi	aspektami	
działalności	salonu,	jak	np.	prowadzenie	
sprzedaży,	magazynu,	działań	marke-
tingowych,	rozliczeń	pracowników	itd.	
Użytkownicy	aplikacji	Booksy	umawiają	
o	20–30%	częściej	wizyty	niż	korzysta-
jący	z	tradycyjnych	kanałów.	Właściciele	
salonów	zyskują	czas,	który	mogą	spo-
żytkować	na	budowę	relacji	z	klientami.

Skąd	wiedzieliście,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasz	produkt?	
Przez	pół	roku	testowaliśmy	Booksy	
z	50	fryzjerami,	którzy	pomogli	nam	do-
pasować	zarówno	system,	jak	i	stworzyć	
odpowiedni	model	biznesowy.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Pierwszych	klientów	zdobyliśmy	online,	
za	pośrednictwem	kanałów	PPC.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Właśnie	zamykamy	rundę	A	na	4	mln	
dolarów.	Wkrótce	przeprowadzimy	ska-
lowanie	biznesu	na	kluczowych	dla	nas	
rynkach,	czyli	w	USA,	Wielkiej	Brytanii,	
Brazylii	i	Polsce.	Sprawdzimy	też	możli-
wości	wejścia	z	naszym	produktem	do	
innych	krajów.	Dzisiaj	przez	Booksy	uma-
wianych	jest	25	tysięcy	wizyt	dziennie.	

Naszym	celem	jest	dojście	do	miliona	
w	ciągu	dwóch	lat.	

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Zbyt	szybko	uruchamialiśmy	kolejne	
rynki.	Organizacja	nie	była	jeszcze	
gotowa do skalowania. W wyniku tego 
nie	wszystkie	procesy	biznesowe	działały	
dobrze.	Teraz	wiem,	że	czasem	lepiej	
zaczekać.	

Jakie	są	najważniejsze	doświad-
czenia	związane	z	uruchomieniem	
Waszego startupu?
Trzy	lata	temu,	kiedy	z	Konradem	Howar-
dem	robiliśmy	rozeznanie	rynku,	nikt	nie	
wierzył	w	nasz	pomysł.	Wiedzieliśmy,	że	
mamy	„to	coś”	i	zdecydowaliśmy	się	sami	
sfinansować	pierwszy	etap,	czyli	produkt	
w	wersji	MVP.	Warto	było.	Bez	tego	
i	późniejszej	trakcji	nie	zdobylibyśmy	
finansowania.	Jeśli	jest	się	przekonanym	

o	wartości	swojego	pomysłu,	warto	
postawić	wszystko	na	jedną	kartę.	

Co	poradziłbyś	początkującym	
przedsiębiorcom?	
Uważam,	że	należy	skoncentrować	dzia-
łania	na	zbudowaniu	produktu	i	znalezie-
niu	pierwszych	klientów.	Warto	spróbo-
wać	jak	najdłużej	obyć	się	bez	wsparcia	
inwestora.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	 
się	tutaj	założyć	startup?
Nie	znam	innych	scen	startupowych,	
więc	nie	mam	do	czego	porównać.

branża:	SaaS
liczba	pracowników:	~70
rok	założenia:	2015
pozyskane	fundusze:	4	mln	$
biz.booksy.net	

Stefan	Batory,	CEO
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Jaki	problem	rozwiązuje	Curious	Element?
Działamy	w	branżach	biznesowej	i	roz-
rywkowej,	dla	których	jednym	z	wyzwań	
są	wysokie	koszty	organizacji	stano-
wisk	pokazowych,	szkoleniowych	itp.	
Pomieszczenia	się	zużywają,	nie	pasują	
do	nowych	zadań,	a	nasze	rozwiązanie,	
bazujące	na	wirtualnej	rzeczywistości,	
nie	ma	fizycznych	ograniczeń.	Z	każdym	
kolejnym	wygenerowanym	komputero-
wo	stanowiskiem	ograniczamy	koszty	
eksploatacji	urządzeń	i	materiałów,	
organizacji	miejsca,	wreszcie	dojazdów	
do	miejsca	szkolenia.	Nasze	rozwiązania	
wykorzystują	najbardziej	zaawansowa-
ne	techniki	rzeczywistości	wirtualnej,	
pozwalające	na	zanurzenie	się	w	100%	
w	wymyślonym	środowisku,	widzenie,	
poruszanie	się	i	chwytanie	przedmiotów.	
Udostępniamy	narzędzia	w	formie	aplika-
cji	odpowiadających	na	potrzeby,	wspo-
magające	klienta	w	jego	branży.	Dzięki	
nim	zmniejsza	się	koszty,	optymalizuje	

procesy,	podnosi	bezpieczeństwo	pracy	
czy	po	prostu	dobrze	się	bawi.	

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	zapotrzebowanie	
na	Wasz	produkt?	
Już	w	początkowych	fazach	projektów	
wszystkie	nasze	realizacje	są	poprzedzo-
ne	konsultacjami	z	odbiorcami	zaintere-
sowanymi	naszymi	rozwiązaniami.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Wszystko	zawdzięczamy	networkingowi	
i	kontaktom	bezpośrednim.	Podczas	roku	
istnienia	startupu	braliśmy	udział	w	około	
20	wydarzeniach.	Bardzo	pomocne	
okazały	się	targi	biznesowe,	na	których	
wystawialiśmy	się	wspólnie	z	partnerem	
tworzącym	komplementarny	produkt.

Jakie	największe	błędy	popełniłeś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Największe	błędy	to	zbyt	długie	pla-
nowanie	działania,	zbyt	luźne	zarzą-
dzanie	zespołem	i	nieumiejętny	wybór	
pracowników.	Dzięki	błędom	wiele	się	
dowiedzieliśmy,	w	tym	przede	wszystkim	
uwrażliwiliśmy	się	na	cechy	osób	wno-
szących	małą	wartość	do	projektu	oraz	
nauczyliśmy	bardziej	dojrzałego	kierowa-
nia	procesami	w	startupie.

Jakie	jest	najważniejsze	doświad-
czenie	związane	z	uruchomieniem	
Twojego startupu?
Najważniejszym	doświadczeniem	
było	otwarcie	się	na	ludzi	i	zmiana	

Curious  
Element

Jakub	Terczyński,	 
CEO

przekonania,	że	samemu można	
osiągnąć	wszystkie	cele.	

Co	doradziłbyś	początkującym	
przedsiębiorcom?	
Powinni	być	nieustępliwi,	ciągle	poszu-
kiwać	lepszych	rozwiązań,	nie	bać	się	
zmian,	być	elastyczni.	Eksperci	zawsze	
mają	mnóstwo	uwag	do	każdego	projektu,	
lecz	należy	pamiętać,	że	to	jest	nasza	wizja	
i	trzeba	rozsądnie	filtrować	feedback.	Cały	
czas	należy	mieć	w	głowie	swoją	wizję	
i	misję.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	 
się	tutaj	założyć	startup?
Braliśmy	udział	w	projekcie	Be	Creative	
in	Warsaw	dla	50	najlepszych	startupów	
z	branży	modowej,	designu	i	gier	kompu-
terowych.	Tam	spotkaliśmy	wielu	młodych,	
zdolnych,	pełnych	pasji	ludzi.	Wydarzenie	
było	cenne,	bo	dzięki	niemu	zdobyliśmy	
ciekawe	kontakty	oraz	poznaliśmy	parę	
narzędzi	mogących	nam	pomóc	w	krytycz-
nych	momentach	działania	startupu.	Wy-
różniającym	się	elementem	warszawskiego	
konkursu	było	podejście	uczestników.	
Obyło	się	bez	niezdrowej	rywalizacji,	wza-
jemnie	się	wspieraliśmy	i	inspirowaliśmy.

branża:	IT,	multimedia,	VR
liczba	pracowników:	4
rok	założenia:	2015
curiouselement.com
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DocPlanner

Jaki	problem	rozwiązuje	DocPlanner?
ZnanyLekarz.pl	początkowo	był	plat-
formą,	gdzie	gromadzono	informacje	
i	opinie	o	lekarzach.	Obecnie	nasze	
serwisy	są	dostępne	w	30	krajach.	Poza	
poprzednią	funkcjonalnością	pozwalają	
dodatkowo	umówić	wizytę	u	wybrane-
go	specjalisty.	Nasz	serwis	odwiedza	
miesięcznie	18	milionów	użytkowników	
internetu. Pomagamy lekarzom prowa-
dzącym	prywatne	praktyki	zdobywać	
pacjentów	i	zarządzać	grafikiem	przyjęć.	
Jednocześnie	oferujemy	wygodny	system	
do	zarządzania	wizytami	w	placówce	
medycznej.	

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	zapotrzebowanie	
na	Twój	produkt?	
Kiedyś	szukałem	dobrego	lekarza.	Nikt	
nie	był	w	stanie	polecić	najlepszego	
specjalisty.	Wtedy	zdałem	sobie	sprawę,	
że	rynek	nie	jest	transparentny.	Zasta-
nawiałem	się	nad	rozwiązaniem,	które	
mogłoby	zmienić	ten	niekorzystny	stan	

rzeczy.	Wiedziałem,	że	ludzie	sprawdza-
ją,	co	się	pisze	o	lekarzach	w	internecie.	
Brakowało	jednak	miejsca,	gdzie	mogliby	
jednocześnie	uzyskać	informacje	o	spe-
cjalistach,	przeczytać	opinie	pacjentów	
i	umówić	wizytę.	W	tym	czasie	działał	
już	serwis	Znany	Lekarz.	Dostrzegłem	
w	nim	potencjał	i	zdecydowałem	się	
zainwestować.	W	miarę	rozwoju	systemu	
i	nawiązania	współpracy	ze	środowi-
skiem	medycznym	zdałem	sobie	sprawę,	
że	organizacja	pracy	lekarzy	odbiega	od	
standardów	współczesności.	Wielu	z	nich	
wykorzystywało	papierowy	kalendarz	do	
zarządzania	grafikiem.	Postanowiliśmy	
im	pomóc,	zautomatyzować	codzienne	
zadania	i	usprawnić	zarządzanie	gabine-
tem	lub	placówką	medyczną.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Dzięki	sprzedaży	bezpośredniej.	To	
nie	były	łatwe	czasy.	Nie	byliśmy	
jeszcze	znani,	a	lekarze	to	niezwykle	
zajęci	i	wymagający	klienci.	Nam	się	

jednak	udało	do	nich	dotrzeć	i	przekonać	
ich	do	współpracy.	

Na	jakim	etapie	rozwoju	obecnie	jesteście?
W	całej	grupie	DocPlanner	pracuje	obec-
nie	260	osób.	25	000	lekarzy	płaci	za	
nasze	usługi.	Mamy	biura	w	Warszawie,	
Barcelonie,	Rzymie	i	Stambule.	Jesteśmy	
liderem	w	Polsce,	Hiszpanii,	Turcji,	we	
Włoszech,	w	Brazylii	i	Meksyku.

Jakie	największe	błędy	popełniłeś	 
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Z	perspektywy	czasu	muszę	przyznać,	
że	moim	największym	błędem	była	nie-
dostateczna	umiejętność	mówienia	„nie”	
nowym	pomysłom,	na	które	nie	mieliśmy	
czasu.	W	efekcie	ponieśliśmy	kilka	po-
rażek,	tracąc	z	oczu	nasze	najważniejsze	
zadania.	Przekonałem	się	również,	że	
budowanie	zespołu	sprzedażowego	w	in-
nym	kraju,	bez	pomocy	osoby	przebywa-
jącej	na	miejscu	i	znającej	lokalne	realia,	
jest	niemożliwe.	
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Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego	
startupu?
Przede wszystkim to niepowtarzalna 
okazja,	by	przekonać	się	na	własne	oczy,	
jak	ważna	jest	prostota	produktu,	który	
wdrażamy	i	który	ma	służyć	ludziom.	
Czasami	wystarczy	popracować	nieco	
dłużej	nad	tekstami	na	stronie,	widocz-
nością	przycisku,	nad	prostymi	rzeczami,	
żeby	osiągnąć	zdecydowanie	lepsze	wy-
niki.	Przekonałem	się,	że	często	robienie	
prostych	rzeczy	jest	najbardziej	przeło-
mowe	dla	działalności	firmy.

Co	poradziłbyś	początkującym	
przedsiębiorcom?	
Mam	kilka	rad.	Każda	z	nich	jest	równie	
ważna.	Przede	wszystkim:	nie	komplikuj,	
a	upraszczaj.	Staraj	się	zrobić	jedną	rzecz,	
ale	bardzo	dobrze.	Mów	„nie”	wszystkim	
pomysłom,	które	są	zbędne	na	drodze	
do	osiągnięcia	sukcesu	na	małą	skalę.	
Rozmawiaj	z	klientami.	Testuj.	Analizuj	

Przekonałem	się,	że	często	
robienie	prostych	rzeczy	jest	
najbardziej	przełomowe	dla	
działalności	firmy.

Mariusz	Gralewski,	CEO

liczby.	Ostatnia,	ale	bardzo	ważna	rada:	
rozmawiaj	z	osobami,	które	przeszły	
podobną	drogę.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
wałeś	się	tutaj	założyć	startup?
Na	tle	innych	polskich	miast	Warszawa	
jest	duża.	Może	brzmi	to	banalnie,	ale	
wbrew	pozorom	jest	bardzo	ważne,	bo	
łatwiej	w	niej	znaleźć	świetnych	spe-
cjalistów,	ekspatów,	biegle	władających	
językami	obcymi.	Warszawa	to	też	naj-
większe	zagłębie	biznesowe	w	Polsce.	

branża:	działalność	portali	interneto-
wych,	healthcare 
liczba	pracowników:	250	
rok	założenia:	2012	
pozyskane	fundusze:	34	mln	$
docplanner.com;	znanylekarz.pl	
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Jaki	problem	rozwiązuje	DreamJay?
33%	życia	człowieka	upływa,	a	przy-
najmniej	powinno	upływać	na	śnie.	
Nie	do	końca	wiemy,	co	się	wtedy	
dzieje	i	jak	najlepiej	spożytkować	ten	
czas.	DreamJay	to	zmienia,	wprowa-
dzając	jako	pierwszy	„rozszerzony	
sen” (augmented sleep).	Dzięki	naszej	
metodologii,	mającej	podstawy	w	bada-
niach	naukowych,	tworzymy	produkty,	
które	pozwolą	nam	wykorzystać	sen,	
by	poprawić	stan	zdrowia	i	poprawić	
samopoczucie	milionów	ludzi	na	całym	
świecie.	Pierwszym	naszym	produktem	
jest	aplikacja	Nightly,	przeznaczona	dla	
osób	cierpiących	na	koszmary	senne.	
Ten	problem	dotyka	600	mln	ludzi	na	
świecie.	Nasza	metodologia	powstała	
w	czasie	prowadzenia	testów	klinicz-
nych.	Do	tej	pory	aplikacja	została	
przetestowana	na	ponad	140	osobach	
cierpiących	na	koszmary,	często	zwią-
zane	również	z	traumą	czy	Posttrauma-
tic stress disorder	(zespołem	stresu	
pourazowego).	Jak	działa	Nightly?	
Przed	zaśnięciem	oglądasz	wybrany	
przez	siebie	dwuminutowy	relaksujący	
film.	W	nocy	aplikacja	w	odpowiednich	
momentach	wydaje	dźwięki	wpływają-
ce	na	jakość	snu.	Dzięki	temu	nie	mie-
wasz	koszmarów	i	budzisz	się	bardziej	
wypoczęty.	Nightly	to	pierwszy	produkt	
„rozszerzający	sen”.	W	planach	są	
kolejne	produkty,	które	będą	pomagać	
w	terapii,	podniesieniu	motywacji	czy	
wykrywaniu	zaburzeń	snu.

Łukasz	Młodyszewski,	
CEO

względem	prowadzenia	działalności,	
w	tym	badań.	Mniejsza	jest	też	kon-
kurencja	między	pracodawcami	za-
biegającymi	o	fachowców.	W	wyniku	
tego Warszawa stwarza warunki dla 
budowy	rewolucyjnych	produktów	bez	
potrzeby	pozyskiwania	ogromnych	sum	
finansowania.	

branża:	digital health, med-tech, wellness
liczba	pracowników:	11
rok	założenia:	2014
dreamjay.com

Pierwszym naszym 
produktem	jest	aplikacja	
Nightly,	przeznaczona	dla	
osób	cierpiących	na	koszmary	
senne.	Na	świecie	jest	ich	
600	mln.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Pierwszych	testerów	do	aplikacji	Nightly	
zdobyliśmy	poprzez	nabór	przeprowa-
dzony	na	osobistych	profilach	w	mediach	
społecznościowych.	Kolejni	pojawili	się	
dzięki	rekomendacjom	osób	poszukują-
cych	rozwiązania,	które	przyniesie	kres	
koszmarom	sennym.	Wielu	użytkowni-
ków	pozyskaliśmy	również	dzięki	wywia-
dom	i	wystąpieniom	konferencyjnym.

Na	jakim	etapie	rozwoju	obecnie	 
jesteście?
Zakończyliśmy	testy	na	ograniczonej	
grupie	użytkowników.	Nightly	będzie	do-
stępne	w	sklepie	AppStore	w	pierwszym	
kwartale	2017	roku.

Co	skłoniło	Cię	do	założenia	startupu?
Po	kilku	latach	pracy	w	funduszach	
venture capital chciałem	założyć	własny	
biznes.	Do	pomysłu	pracy	nad	snami	
przekonał	mnie	Michał,	współzałożyciel	
naszego startupu. 

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Inwestorzy	chcieli	dać	nam	więcej	pienię-
dzy,	niż	potrzebowaliśmy.	Nie	wzięliśmy	
ich.	Powinniśmy	byli	wziąć.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
wałeś	się	tutaj	założyć	startup?
W	porównaniu	z	Doliną	Krzemową	
stolica	Polski	jest	tańsza,	również	pod	

DreamJay
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Jaki	problem	rozwiązuje	GetLine?
Ułatwia	dostęp	do	kapitału	dla	pożycza-
jących,	daje	możliwość	inwestycji	z	atrak-
cyjną	stopą	zwrotu	i	szansę	sfinansowa-
nia	nietypowego	modelu	biznesowego.

Jak	zdobyłeś	pierwszych	klientów?
Projekt	zaczął	się	na	Startup	Weekend	
Fintech	2014	w	Warszawie,	gdzie	pozy-
skałem	pierwszych	150	użytkowników	
w	ciągu	24	godzin.

Na	jakim	etapie	rozwoju	znajdujecie	się	
obecnie?
Skalujemy	nasze	rozwiązanie.	Dotychczas	
sprawdzało	się	bardzo	dobrze	w	wąskiej	
niszy.	Teraz	kluczowe	dla	nas	są	rentow-
ność	i	powiększenie	skali	operacji.	

Co	skłoniło	Cię	do	założenia	startupu?
Chęć.	

Jakie	największe	błędy	popełniłeś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Najbardziej	zdradliwe	było	przekonanie,	
że	muszę	mieć	gotowy	produkt,	aby	
zacząć	rozmawiać	z	klientami.	Dziś	wiem,	
że	jest	dokładnie	na	odwrót. 

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	
na	scenie	startupowej	i	dlaczego	właśnie	
tutaj	zdecydowałeś	się	założyć	startup?
Warszawę	wyróżniają	organiza-
cje	takie	jak	Reaktor	czy	Campus	
Warsaw	oraz	możliwość	szyb-
kiego	znalezienia	pracowników	
i	współpracowników.	

GetLine

Kacper	Wikieł,	CEO

branża:	fin-tech
liczba	pracowników:	11	
rok	założenia:	2016
pozyskane	fundusze:	100	tys.	zł
getline.in
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Jaki	problem	rozwiązuje	Growbots?
Jednym	z	największych	wyzwań,	
przed	jakimi	staje	niemal	każda	firma,	
jest	pozyskiwanie	nowych	klientów	
i	zbudowanie	systemu	sprzedaży,	
który	będzie	łatwy	do	skalowania.	
W	większości	przypadków	proces	ten	
poprzedzony	jest	żmudnym,	manualnym	

i	czasochłonnym	wyszukiwaniem	
kontaktów	do	potencjalnie	zaintereso-
wanych	klientów.	W	kolejnym	kroku	
zwykle	prezentuje	się	ofertę	i	rozpo-
czyna	aktywną	sprzedaż.	Growbots	
zbudował	narzędzie	przeznaczone	dla	
firm	B2B,	które	pozwala	zautomatyzo-
wać	i	znacznie	ułatwić	proces	zdoby-
wania	prospektów	i	kontaktowania	ich.	
Mamy	aktualną,	dokładną	i	różnorodną	
bazę	danych	oraz	bazujący	na	machine	
learningu	system	do	komunikacji	mailo-
wej.	Budujemy	sztuczną	inteligencję	dla	
sprzedaży,	ponieważ	chcemy,	żeby	pro-
dukty	automatycznie	znajdowały	swoich	
odbiorców.	W	tej	chwili	nasze	narzędzie	
oszczędza	cenny	czas	przedsiębiorców	
i	sprzedawców.	Zamiast	skupiać	się	na	
manualnych	oraz	powtarzalnych	czyn-
nościach	firmy	mogą	wykorzystać	swoje	
zasoby	w	miejscu,	gdzie	rzeczywiście	
człowiek	jest	niezbędny.	Growbots	–	łą-
cząc	dostawców	z	odbiorcami	–	ułatwia	
także	weryfikację	pomysłów	bizneso-
wych	i	dookreślenie	profilu	klienta.

Skąd	wiedzieliście,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasz	produkt?	
Tak	naprawdę	zapotrzebowanie	na	
rozwiązanie,	jakie	oferujemy	teraz	
w	Growbots,	sprawdziliśmy	na	długo	
przed stworzeniem samego produktu. 
Prowadząc	z	Grzegorzem	Pietruszyń-
skim	agencję	pozyskującą	leady	dla	firm	
z	USA,	zauważyliśmy,	że	na	rynku	jest	
nisza,	która	nie	została	jeszcze	dobrze	
zagospodarowana.	Mianowicie	brak	było	
efektywnego	narzędzia	automatyzujące-
go	wszystkie	te	czynności,	które	są	nie-
zbędne	w	sprzedaży,	ale	które	jednocze-
śnie	zabierają	bardzo	dużo	czasu.	Mam	
na	myśli	przede	wszystkim	znajdowanie	
potencjalnych	klientów	i	kontaktowanie	
ich	ze	sobą.	W	ten	sposób	powstała	
pierwsza	specyfikacja	naszego	narzędzia.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Od	samego	początku	skupiliśmy	się	
na	rynku	amerykańskim.	Zdawaliśmy	
sobie	sprawę,	że	jest	trudny,	szczególnie	
dla	małej	i	nikomu	nieznanej	polskiej	
firmy.	Podeszliśmy	do	tematu	ostrożnie	
i	bardzo	metodycznie.	Wiedzieliśmy,	że	
do	pozyskania	klientów	na	tak	dużym	
i	obcym	rynku	potrzebne	jest	zdobycie	
wiarygodności.	Postanowiliśmy	zbudo-
wać	zaufanie	i	wizerunek	ekspertów	
w	dziedzinie	sprzedaży,	publikując	
gościnne	posty	na	cenionych	w	branży	
blogach.	Grzegorzowi	udało	się	za-
prezentować	wiedzę	i	doświadczenie	
w	dwóch	miejscach:	sixteenventures.com	
i	kissmetrics.com.	Warto	wspomnieć,	
że	na	Kissmetrics	nasz	post	trafił	do	

Łukasz	Deka, 
CPO	&	co-founder	

Growbots
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pierwszej	trójki	najczęściej	udostępnia-
nych	wpisów.	Po	publikacji	promowali-
śmy	obie	treści	przy	pomocy	tzw.	cold	
mailingu,	kontaktując	się	z	powszechnie	
znanymi	w	środowisku	SaaS	eksper-
tami.	Dzięki	tym	działaniom	na	stronę	
Growbots	trafili	pierwsi	klienci.

Na	jakim	etapie	rozwoju	obecnie	 
jesteście?
Jesteśmy	teraz	w	ważnym	i	ekscytu-
jącym	dla	nas	momencie.	Staramy	się	
pozyskać	dofinansowanie	w	rundzie	A,	
rośniemy	w	zawrotnym	tempie	ponad	
20%	miesięcznie,	dołączają	do	naszego	
zespołu	niesamowicie	utalentowane	
osoby.	Chcemy	nieprzerwanie	inwesto-
wać	w	ciągły	rozwój.	Obecnie	skupia-
my	się	na	rozbudowie	zespołu	w	San	
Francisco,	gdzie	teraz	pracuje	7	osób.	
Oprócz	sprzedawców	chcielibyśmy	tam	
mieć	zespół	marketingu	oraz	customer	
success.	W	Polsce	budujemy	bardzo	silne	
kompetencje	produktowe	i	w	ciągu	na-
stępnych	12	miesięcy	planujemy	podwoić	
nasz	zespół.	Choć	już	teraz	moglibyśmy	
generować	zyski,	to	jednak	wolimy	
utrzymywać	się	na	granicy	rentowności	
i	nieustannie	inwestować	w	rozwój	firmy.	
Zdecydowanie	nie	chcielibyśmy	stagnacji	
w	naszym	biznesie.

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Na	pewno	naszym	błędem	było	przed-
wczesne	ogłaszanie	sukcesów.	Był	
taki	czas,	kiedy	myśleliśmy,	że	osią-
gnęliśmy	szczyt:	wypuściliśmy	właśnie	

oprogramowanie	i	kilka	firm	chciało	ku-
pić	nasz	produkt.	Do	tego	byliśmy	prze-
konani,	że	właśnie	znaleźliśmy	inwestora.	
Sprawy	przyjęły	jednak	zaskakujący	ob-
rót,	inwestor	zrezygnował,	a	potencjalni	
klienci	nie	zapłacili	za	produkt.	Mieliśmy	
wtedy	20	osób	w	zespole	i	314	zł	na	
koncie.	Szczęście	nam	jednak	sprzyjało.	
Dzień	po	tym,	jak	wysłaliśmy	mail	do	
pracowników,	że	niestety	opóźnimy	się	
z	wypłatami,	nagle	pojawił	się	inwestor.	
Była	to	jednak	ważna	lekcja	pokory.	Na-
uczyliśmy	się,	że	zawsze	należy	trzymać	
rękę	na	pulsie	i	uważać	z	wydatkami.	
Teraz	wiemy,	że	znalezienie	inwestora	
nigdy	nie	jest	trywialnym	i	szybkim	zada-
niem,	a	klienta	masz	dopiero	wtedy,	gdy	
zapłaci	za	twój	produkt.	

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego	
startupu?
Zdecydowanie	udział	w	akceleratorze	
500	Startups.	Dzięki	niemu	poczuliśmy	
niesamowitą	atmosferę,	jaką	tworzy	
35	firm	siedzących	w	jednym	open	space.	
Na	wyciągnięcie	ręki	mieliśmy	ponad	stu	
przedsiębiorców	i	mentorów,	z	którymi	
mogliśmy	wymieniać	się	doświadcze-
niami.	Większość	z	nich	miała	już	za	
sobą	milionowe	biznesy.	W	całej	Polsce	
ciężko	o	tylu.	Dodałbym	do	tego	sam	
fakt	pobytu	w	San	Francisco	i	możli-
wość	poczucia	ducha	przedsiębiorczości	
Doliny	Krzemowej.	Tam	startupowcy	
są	niezwykle	pomocni	i	chętnie	dzielą	
się	swoimi	doświadczeniami.	Wszyst-
ko	odbywa	się	z	zachowaniem	zasad	

transparentności	–	można	bez	problemu	
porozmawiać	nawet	ze	swoimi	konku-
rentami.	Podczas	każdej	wizyty	w	naszym	
biurze	w	San	Francisco	ta	otwartość	
Amerykanów	i	duch	Doliny	Krzemo-
wej	inspirują	nas	do	działania	i	zawsze	
wracamy	stamtąd	z	głowami	pełnymi	
pomysłów.

Co	poradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?	
Gdy	Amazon	wchodził	na	giełdę,	prezes	
Jeff	Bezos	napisał	w	liście	do	akcjona-
riuszy	„it’s	always	day	one”	(„codziennie	
jest	nasz	pierwszy	dzień”).	I	to	jest	coś,	
co	od	zawsze	mnie	inspiruje	do	działania.	
Nigdy	nie	spoczywaj	na	laurach.	Nawet	
jeżeli	osiągasz	sukces,	to	i	tak	jest	tylko	
pierwszy	dzień	dla	kolejnej,	nowej	drogi.	
Dokładnie	tak	jak	w	górach.	Kiedy	uda	ci	
się	wspiąć	na	jedną	górę,	twoim	oczom	
ukaże	się	kolejna,	której	wcześniej	nie	
mogłeś	zobaczyć.	Następnie	ruszasz,	
żeby	ją	zdobyć,	a	za	nią	kryje	się	następ-
na.	Prowadzenie	startupu	to	niekończąca	
się	historia.	Nie	ma	takiego	momen-
tu,	w	którym	zatykasz	flagę	i	mówisz	
„udało	się!”.	Trzeba	cały	czas	wychodzić	
z	własnych	stref	komfortu	i	próbować	
osiągnąć	więcej.

branża:	SaaS
liczba	pracowników:	65
rok	założenia:	2014
uzyskane	fundusze:	1,7	mln	$
growbots.com
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HealthUp

Jaki	problem	rozwiązuje	HealthUp?
Zajmujemy	się	spirometrią.	Opracowa-
liśmy	system	MySpiroo,	który	poma-
ga	kontrolować	problemy	z	układem	
oddechowym	u	pacjentów	z	astmą	oraz	
z	przewlekłą	obturacyjną	chorobą	płuc	
(POChP).	Może	być	również	wykorzysty-
wany	w	ocenie	wydolności	oddechowej	
np.	sportowców.

Skąd	wiedzieliście,	że	jest	zapotrzebo-
wanie	na	Wasz	produkt?	
O	potrzebie	wiedzieliśmy	od	kolegów	
z	branży	medycznej,	doradców	i	lekarzy.	
Potwierdzenie	znaleźliśmy	w	rapor-
tach	światowych	organizacji	zdrowia,	
a	przede	wszystkim	w	pozytywnej	oce-
nie	naszego	inwestora	i	rady	nadzorczej,	

posiadających	olbrzymie	doświadczenie	
w	produktach	bioscience. 

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Obecnie	wciąż	trwają	rozmowy	z	klinika-
mi,	lekarzami,	organizacjami	zdrowotny-
mi	i	firmami	farmaceutycznymi.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Spełniamy	wszelkie	normy	spirometrycz-
ne	ATS/ERS.	Wdrożyliśmy	ISO	13485.	
Nasze	urządzenie	medyczne	otrzymało	
znak	CE.	Oficjalnie	jesteśmy	więc	produ-
centem	urządzeń	medycznych.	

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?

Wyzwaniem	okazał	się	dobór	dostaw-
ców	zewnętrznych.	Obecnie	kluczowe	
obszary	realizujemy	wewnątrz	spółki	
i	przeprowadzamy	audyty	kluczowych	
poddostawców.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego	
startupu?
Najważniejsze	są	trzy	aspekty,	które	
dotyczą	budowania	relacji	biznesowych,	
ochrony	patentowej	i	budżetu.	

Co	poradzilibyście	początkującym	 
przedsię	biorcom?
Każdy	pomysł	jest	wart	uwagi.	Trzeba	go	
realizować,	sprawdzać,	wdrażać	w	życie.	
Nie	bać	się	podejmowania	decyzji,	warto	

	Łukasz	Kołtowski,	CEO	&	founding	partner

Piotr	Bajtała,	COO	&	founding	partner	
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konsekwentnie	się	ich	trzymać.	Bez	
oglądania	się	za	siebie,	zastanawiania,	
czy	można	było	coś	zrobić	inaczej.	

Co	według	Was	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
waliście	się	tutaj	założyć	startup?
Nie	lubię	określenia	startup,	a	za	wy-
rażeniem	scena	startupowa	nie	prze-
padam.	Preferuję	pojęcia	takie	jak	
przedsiębiorca,	branża,	firma.	Chodzi	
o	nastawienie.	Do	biznesu	trzeba	mieć	
poważne	podejście,	myśleć	o	jego	
rozwoju.	Każdy	chce	tworzyć	startupy.	
Pytanie	jednak:	co	dalej?	Wracając	do	
głównego	pytania,	w	Warszawie	cenimy	
Centrum	Przedsiębiorczości	Smolna.	
Jest	to	wspaniałe	miejsce	do	tworzenia	

biznesu,	położone	w	samym	środku	
parku	na	Powiślu.	Panują	tu	bardzo	
sprzyjające	warunki	rozwoju	biznesu.	
Dlatego	tu	mamy	siedzibę	naszej	spółki.	
Polecamy.

branża:	health & medical devices
liczba	pracowników:	8
rok	założenia:	2014
pozyskane	fundusze:	1,1	mln	$
myspiroo.com

Każdy	pomysł	jest	wart	
uwagi.	Trzeba	go	realizować,	
sprawdzać,	wdrażać	w	życie.	
Nie	bać	się	podejmowania	
decyzji,	warto	konsekwentnie	
się	ich	trzymać.
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Jaki	problem	rozwiązuje	Ifinity?
Nasze	usługi	nawigacji	i	geolokalizacji	
pozwalają	na	nadanie	kontekstu	cyfro-
wego	(np.	w	aplikacji	mobilnej)	zarówno	
przestrzeni,	jak	i	konkretnym	obiektom.	
Najbardziej	wartościowym	rozwiąza-
niem,	jakim	możemy	się	poszczycić,	jest	
nawigacja	i	kontekstowe	informowanie,	
stworzone	z	myślą	o	osobach	niewido-
mych	oraz	słabowidzących	w	Warszawie.	
To	pierwsze	wdrożenie	tego	typu	na	
świecie	oferujące	informacje	o	obiektach	
użyteczności	publicznej.	Za	rozwiąza-
nie	tego	problemu	fundacja	Bloomberg	
Philanthropies	wyróżniła	Warszawę	
w konkursie The Mayors Challenge.

Skąd	wiedzieliście,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasz	produkt?	
Od	samego	początku	naszej	działalności	
podstawowym	celem	była	walidacja	

koncepcji	i	technologii	na	realnych	
wdrożeniach,	które	mają	szansę	roz-
wiązać	konkretny	problem	w	potencjal-
nie	dużej	przestrzeni.	Z	tego	powodu	
skoncentrowaliśmy	się	na	miastach,	bo	
w	nich	liczą	się	wartości	użytkowe	oraz	
zapewniona	jest	odpowiednia	skala	
działania.	Udało	nam	się	znaleźć	wspólne	
obszary	do	rozmów	z	przedstawicielami	
m.st.	Warszawy,	które	zaowocowały	
wieloma	projektami.	W	naturalny	sposób	
doprowadziło	to	do	zbudowania	naszych	
kompetencji	w	zakresie	realnych	potrzeb	
mieszkańców	miast.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Kontaktowaliśmy	się	bezpośrednio	
i	prezentowaliśmy	konkretne	korzy-
ści.	W	przypadku	technologii,	któ-
re	wcześniej	nie	istniały,	to	nie	jest	
proste	zadanie.	Dlatego	opracowaliśmy	

specjalny	system	pilotażowy	pozwalający	
zmniejszyć	barierę	ryzyka	decyzyjnego	
dla	klienta.	Kiedy	zdobyliśmy	pierwszych	
kontrahentów,	pozyskiwanie	kolejnych	
projektów	stało	się	łatwiejsze.	Zwłaszcza	
że	nasza	działalność	spotyka	się	z	dużym	
zainteresowaniem	mediów.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Obecnie	dostarczamy	technologie	loka-
lizacyjne	dla	kilku	dużych	integratorów,	
z	którymi	nawiązaliśmy	współpracę.	
Jednocześnie	współtworzymy	europej-
ską	platformę	edukacyjną	BEACONING,	
powstającą	w	ramach	programu	Unii	Eu-
ropejskiej	–	Horyzont	2020.	Ten	projekt	
jest	dla	nas	szczególnie	ważny	z	uwagi	
na	rozmach	i	skalę	działań.	Bierze	w	nim	
udział	dziesięciu	partnerów	z	całej	
Europy,	a	budżet	wynosi	7	mln	euro.	
Jesteśmy	jedyną	firmą	z	Polski	w	tym	
projekcie.	Będziemy	nad	nim	pracować	
przez	trzy	lata,	a	to	stwarza	doskonałą	
okazję	rozwoju	naszych	produktów	
i	kompetencji	w	obszarze	smart cities. 
Poza	tym	cały	czas	szukamy	optymalne-
go	dostosowania	naszej	technologii	do	
potrzeb	rynkowych,	co	jest	priorytetem	
na	najbliższe	lata.

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Wykazaliśmy	się	zbyt	optymistycznym	
podejściem	do	adaptacji	rynkowej.	
Nowe	technologie	potrzebują	czasu.	

Ifinity

Najbardziej	wartościowym	rozwiązaniem,	jakim	
możemy	się	poszczycić,	jest	nawigacja	i	kontekstowe	
informowanie,	stworzone	z	myślą	o	osobach	
niewidomych	i	słabowidzących	w	Warszawie.	 
To	pierwsze	wdrożenie	tego	typu	na	świecie	oferujące	
informacje	o	obiektach	użyteczności	publicznej.



51#TechWawa

Przekonanie	potencjalnych	klientów	do	
tego,	co	wydaje	nam	się	oczywiste,	bywa	
niemożliwe.	Od	samego	początku	trzeba	
szukać	wartości	czysto	biznesowych,	
a	nie	technologicznych.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego	
startupu?
Najcenniejsza	wiedza,	którą	pozyskujemy	
w	procesie	budowy	innowacyjnych	firm,	
to	świadomość	tego,	co	nie	działa.	Trzeba	
wykazać	się	ogromną	sprawnością	
i	gotowością	do	zmiany	priorytetów.	To	
prowadzi	do	konkluzji,	żeby	nie	skalo-
wać	firmy	zbyt	szybko,	bo	im	większa	
jest	młoda	spółka,	tym	staje	się	mniej	
elastyczna.

Co	poradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?	
Budując	startup	w	Polsce,	nie	powinieneś	
liczyć	na	kolejne	rundy	inwestycyjne.	Na	
etapie	zalążkowym	trzeba	pozyskać	tyle	

środków,	żeby	wystarczyło	do	momentu	
całkowitej	samowystarczalności,	a	to	
oznacza	konieczność	komercjalizacji	
pomysłu.	Oczywiście	w	wielu	wypadkach	
nie	jest	to	możliwe,	szczególnie	jeśli	tego	
typu	rozwiązań	jeszcze	nie	ma	na	rynku.	
Dzisiaj	nie	jestem	przekonany,	czy	roz-
poczynanie	projektów,	dla	których	rynek	
trzeba	stworzyć	od	zera,	to	dobry	pomysł	
w	Polsce.	Trzeba	mieć	tego	świadomość.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
wałeś	się	tutaj	założyć	startup?
W	Warszawie	zaskoczyła	mnie	otwartość	
na	innowacyjne	projekty.	Do	tej	pory	
panowało	przekonanie,	że	jeżeli	tak	wiel-
kie	organizacje	jak	miasta	współpracują	
z	małymi,	a	dodatkowo	bardzo	młodymi	
firmami,	to	jest	w	tym	coś	dziwnego,	
żeby	nie	powiedzieć	podejrzanego.	Są-
dzę,	że	z	Ifinity	udało	nam	się	przetrzeć	
szlaki	dla	startupów,	które	mają	odwagę	
pracować	z	instytucjami	publicznymi.	

Oczywiście	to	nie	jest	tylko	nasza	zasłu-
ga,	ale	przede	wszystkim	kompetentnych	
i	odważnych,	niebojących	się	ryzyka	
urzędników	po	stronie	miasta.	Obser-
wuję	przemianę	jakościową	i	mentalną	
w	administracji	publicznej,	co	stanowi	
dobry	prognostyk	na	przyszłość.	

branża: Internet of Things/smart cities
liczba	pracowników:	12–60	(w	zależności	
od	realizowanych	projektów)	
rok	założenia:	2014
uzyskane	fundusze:	>4	mln	zł
getifinity.com

Adam	Jesionkiewicz,	
CEO
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Jaki	problem	rozwiązuje	InvoiceOcean?
InvoiceOcean	to	system	do	wystawiania	
faktur	online.	Obsługuje	wysyłkę	faktur	
e-mailem	oraz	ewidencjonuje	wydatki.	
Na	podstawie	tych	dokumentów	tworzo-
ny	jest	bieżący	raport	finansowy	firmy.	
Dodatkową	funkcjonalnością	systemu	
jest	możliwość	wystawiania	faktur	w	róż-
nych	językach	i	walutach,	co	pomaga	
firmom	w	działalności	na	zagranicznych	
rynkach.	

Skąd	wiedzieliście,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasz	produkt?	
Prowadziliśmy	firmę	tworzącą	oprogra-
mowanie	na	zamówienie	i	sami	potrze-
bowaliśmy	prostego	programu	do	faktu-
rowania.	Z	jednej	strony	takiego,	który	
na	bieżąco	pokazywałby	stan	finansów,	
z	drugiej	zaś	–	zapewniającego	obsługę	
bez	pomocy	księgowych.	Zbudowaliśmy	
więc	system	dla	siebie,	zakładając,	że	
firm	z	podobnymi	potrzebami	jest	więcej.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Gdy	gotowa	była	tylko	podstawowa	wer-
sja	systemu,	uruchomiliśmy	stronę	fak-
turownia.pl	i	udostępniliśmy	możliwość	

samodzielnego	zakładania	kont	przez	
klientów.	Wykupiliśmy	płatne	kampanie	
reklamowe	AdWords	i	szybko	okazało	
się,	że	są	zainteresowani	użytkownicy,	
którzy	po	rejestracji	używają	systemu	
oraz	są	skłonni	za	niego	zapłacić.	Jak	
widać,	bardzo	szybko	potwierdziliśmy,	że	
nasze	narzędzie	jest	użyteczne	i	możemy	
sprzedawać	je	online.	

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Aktualnie	działamy	w	Polsce	 
(fakturownia.pl),	na	rynkach	anglojęzycz-
nych	(invoiceocean.com)	oraz	we	Francji	
(vosfactures.fr).	Każdego	miesiąca	klienci	
wystawiają	ponad	500	tys.	faktur	za	po-
mocą	naszego	systemu.	Teraz	skupiamy	
się	głównie	na	rozwoju	systemu	i	dosto-
sowywaniu	go	do	nowych	krajów.

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Zanim	stworzyliśmy	InvoiceOcean,	
prowadziłem	firmę	tworzącą	
oprogramowanie	na	zamówienie.	
Od	zawsze	chcieliśmy	robić	coś	
własnego,	ale	bieżące	projekty	były	

Invoice 
Ocean

Marcin	Stefaniak,	 
CEO	&	CTO



53#TechWawa

ważniejsze.	Przynosiły	dochody	
i	pozwalały	utrzymać	firmę.	Pracowałem	
w	ten	sposób	przez	kilka	lat	i	z	każdym	
dniem	mniej	lubiłem	to,	co	robię.	
W	końcu	zdecydowałem	się	odciąć	
od	projektów	i	zająć	tylko	tworzeniem	
produktu.	Mimo	że	początkowo	
borykaliśmy	się	z	dość	ciężką	sytuacją	
finansową,	to	praca	znowu	stała	się	
wciągająca	i	przyjemna.	To	była	bardzo	
dobra	decyzja,	która	potwierdziła,	że	
w	życiu	należy	robić	to,	co	się	lubi.	
Żałuję	jedynie,	że	nie	podjąłem	jej	kilka	
lat	wcześniej.

Jakie	są	najważniejsze	doświad-
czenia	związane	z	uruchomieniem	
Waszego startupu?
Niezapomniane	są	chwile	tuż	po	udo-
stępnieniu	systemu	online	i	przesłaniu	
informacji	do	prasy.	Ekscytujące	było	
oczekiwanie	na	reakcję	pierwszych	
klientów.

Co	poradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?	
Z	praktyki	wiem,	że	przekucie	po-
mysłu	w	zarabiający	biznes	zajmie	

prawdopodobnie	znacznie	więcej	czasu	
i	pieniędzy,	niż	założyliśmy.	Dlatego,	jak	
już	wspomniałem,	należy	wybrać	branżę,	
którą	się	lubi.	O	czym	nie	wspominałem,	
a	warto	o	tym	pamiętać,	wskazane	jest,	
by	otoczyć	się	gronem	osób,	z	którymi	
dobrze	się	pracuje.	

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
wałeś	się	tutaj	założyć	startup?
Moim	zdaniem	Warszawa	to	wspaniałe	
miasto	do	założenia	i	prowadzenia	firmy.	
Z	jednej	strony	gwarantuje	dostęp	do	
wielu	utalentowanych	osób,	które	po-
mogą	zbudować	i	wypromować	produkt.	
Z	drugiej	–	zapewnia	przyjazne	miejsce	
pracy	i	dużą	liczbę	imprez	networkingo-
wych.	Najbliższy	jest	mi	Reaktor,	gdzie	
przez	3	lata	mieliśmy	biuro	i	gdzie	pozna-
liśmy	wielu	wspaniałych	ludzi.

branża:	fin-tech
liczba	pracowników:	20
rok	założenia:	2010
fakturownia.pl,	invoiceocean.com, 
vosfactures.fr

...przekucie	pomysłu	
w	zarabiający	biznes	zajmie	
prawdopodobnie znacznie 
więcej	czasu	i	pieniędzy,	niż	
założyliśmy.
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LiveCall

Jaki	problem	rozwiązuje	LiveCall?
LiveCall	jest	sposobem	na	wsparcie	
głosowej	obsługi	klienta.	Pomagamy	
lepiej	konwertować	ruch	na	stronach	
internetowych,	w	wyniku	czego	wzrasta	
liczba	rozmów	sprzedażowych.

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	
zapotrzebowanie	na	Wasz	produkt?
Jeszcze	zanim	zbudowaliśmy	prototyp,	
skontaktowaliśmy	się	z	blisko	
100	firmami	i	omówiliśmy	z	nimi	
założenia	naszego	pomysłu.	Spotkało	
się	to	z	dużym	zainteresowaniem	ze	
strony	przedsiębiorców.

Jak	zdobyliście	pierwszych	 
klientów?
Pierwszymi	klientami	były	
zaprzyjaźnione	z	nami	firmy,	
dzięki	czemu	mogliśmy	szczerze	
i	konkretnie	rozmawiać	na	temat	
ich	oczekiwań	oraz	o	metodach	
udoskonalenia naszego produktu.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Dzięki	firmom,	które	zdecydowały	się	
zapłacić	za	nasze	usługi,	przekonaliśmy	
się,	że	udaje	nam	się	pomóc	im	zdoby-
wać	nowych	klientów.	Obecnie	skupia-
my	się	na	zwiększeniu	skali	działalności	
i	dotarciu	do	jak	najszerszej	grupy	
odbiorców.

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Zbytnią	wagę	przywiązywałem	do	
technologii.	Metody,	jakimi	chcieliśmy	
zautomatyzować	niektóre	z	procesów,	
były	niezwykle	skomplikowane.	Okazało	
się,	że	nasi	klienci	oczekiwali	od	nas	
dużo	prostszego	rozwiązania.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	 
Twojego startupu?
Niezapomnianym	doświadczeniem	 
była	rejestracja	pierwszego	klienta,	

który	samodzielnie,	bez	kontaktu	z	obsługą,	
założył	konto	i	zaczął	płacić	abonament.

Co	doradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Najczęściej	najlepszymi	rozwiązaniami	są	
te	najprostsze.	Wystarczy	skupić	się	na	
problemie	i	zastanowić,	czego	dokładnie	
potrzebują	klienci.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	 
się	właśnie	tutaj	założyć	startup?
Przede	wszystkim	doceniam	spotkania,	pod-
czas	których	można	poznać	innych	startupo-
wców.	Nam	pomogły	one	stworzyć	LiveCall,	
a	potem	zdobywać	nowych	klientów.

branża:	SaaS
liczba	pracowników:	5
rok	założenia:	2015
pozyskane	fundusze:	50	tys.	$
livecall.io

Maciej	Dulski,	 
founder	&	COO
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Jaki	problem	rozwiązuje	Migam?
Migam	jest	odpowiedzią	na	problemy	
w	komunikacji	Głuchych.	Ze	względu	na	
szacunek	do	nich	bardzo	proszę	o	pisanie	
słowa	Głusi	z	dużej	litery.	Nasza	aplikacja	
pozwala	im	rozmawiać	przez	dowolne	
urządzenie,	np.	komputer	lub	smartfon.	
Dzięki	temu	inkluzywnemu	charakterowi	
rozwiązania	dajemy	równy	dostęp	do	
produktów	i	usług	osobom	niesłyszącym.

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	zapotrzebowanie	
na	Wasz	produkt?
Zatrudniłem	Głuchych	i	bardzo	szybko	
się	przekonałem	o	słuszności	pomysłu.	
Poza	tym	powszechnie	wiadomo,	że	
głuchota	dotyczy	setek	tysięcy	Polaków	
i	ponad	72	milionów	ludzi	na	całym	
świecie.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Opowiadałem	każdemu,	kogo	spotka-
łem,	o	tym,	co	robię,	i	namawiałem,	żeby	
został	naszym	klientem.

Na	jakim	etapie	rozwoju 
obecnie	jesteście?
Skalujemy	nasz	startup.

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Najpoważniejsze	trudności	sprawiły	
dobór	odpowiednich	ludzi	i	określenie	
właściwego	modelu	biznesowego.	
A	nauka	jest	prosta:	chodzi	o	to,	żeby	nie	
powielać	błędów	w	przyszłości.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Twojego
startupu?
Trzeba	wykazać	się	niezwykłym	hartem	
ducha	i	wytrwałością.	W	życiu	tak	dużo	
nie	pracowałem,	ale	też	nie	miałem	tak	
ogromnej	satysfakcji	z	tego,	co	robię.

Co	poradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Uczcie	się	od	mądrzejszych	i	opowiadaj-
cie	każdemu	o	tym,	co	robiecie.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	 
się	tutaj	założyć	startup?
Bardzo	cenię	Aulę	i	Reaktor.	Poza	tym	
większość	polskich	klientów	w	modelu	
B2B	jest	w	Warszawie.

branża:	usługowa
liczba	pracowników:	ok.	30
rok	założenia:	2011/2012
pozyskane	fundusze:	>3	mln	zł
migam.org

Migam

Przemek	Kuśmierek,	 
CEO
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Jaki	problem	rozwiązuje	NEO-Ecology?
NEO-Ecology	było	początkowo	
projektem	naukowym,	który	staje	się	
biznesowy.	W	czasie	dwóch	lat	badań	
laboratoryjnych	opracowaliśmy	mie-
szanki	olejków	eterycznych	stanowiące	
tanią	alternatywę	dla	toksycznych	
pestycydów	i	środków	ochrony	ro-
ślin.	Nasza	technologia	wykorzystuje	

wyłącznie	naturalne,	bezpieczne	dla	
środowiska	składniki,	a	przy	okazji	jest	
bakterio-	i	grzybobójcza	oraz	wykazała	
wysoką	skuteczność	przeciwko	mikro-
organizmom	z	listy	patogenów	kwa-
rantannowych	Unii	Europejskiej.	Może	
być	stosowana	w	branżach	rolniczej,	
przechowalnictwa,	transportu	i	środków	
dezynfekcyjnych.	Zależy	nam	również	
na	dotarciu	do	klientów	indywidual-
nych	poprzez	produkty	dla	domu	i	„do	
torebki”.	Naszym	celem	jest	również	
obudzenie	świadomości	ekologicznej	
konsumentów.	Obecnie,	wraz	z	Fun-
dacją	Zaawansowanych	Technologii,	
przygotowujemy	kampanię	eduka-
cyjną	z	zakresu	nauk	molekularnych,	
m.in.	chemii	żywności,	skierowaną	do	
uczniów	gimnazjów	i	liceów.

Skąd	wiedziałaś,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasze	produkty?
NEO-Ecology	to	projekt	biotechno-
logiczny,	bazujący	na	wieloletnich	

badaniach	laboratoryjnych	zapro-
jektowanych	pod	potrzeby	rolników	
i	producentów	żywności.	Od	samego	
początku	skupialiśmy	się	na	najtrudniej-
szych	do	zwalczenia,	najoporniejszych	
chorobach	roślin,	tak	by	pomóc	zastąpić	
silnie	toksyczne	środki	lub	inne	obecnie	
używane	metody	produktami	przyja-
znymi	środowisku	naturalnemu.

Kim	są	Wasi	klienci	i	na	jakim	etapie	
rozwoju	obecnie	jesteście?
Pierwszą	grupą	klientów	dla	naszej	
technologii	są	koncerny	produkujące	
pestycydy	oraz	środki	ochrony	żyw-
ności.	Prowadziliśmy	już	rozmowy	
z	instytutami	i	laboratoriami	kilku	firm.	
Obecnie	pracujemy	nad	kolejną	rundą	
R&D,	zaleconą	przez	ich	przedstawicie-
li,	która	ma	przesądzić	o	dalszej	ścieżce	
komercjalizacji.	Współpracujemy	też	
z	polskimi	farmami	ekologicznymi.	
Skupiamy	się	na	opracowaniu	stra-
tegii	wejścia	na	rynek	i	poszukujemy	

NEO-Ecology

Wierz	w	siebie,	rozwijaj	
się,	nawiązuj	kontakty,	ucz	
się	rozpoznawać	potencjał	
tkwiący	w	ludziach	i	stwórz	
ambitny,	utalentowany	
zespół.

Sara	Berent,	 
project	coordinator



57#TechWawa

partnerów	biznesowych,	którzy	
pomogliby	nam	w	tym	zadaniu	oraz	
przeprowadzeniu	testów	przemysło-
wych	na	większą	skalę.	W	segmentach	
rolnictwa,	przechowalnictwa	i	transpor-
tu	zakładamy	współpracę	na	podstawie	
modelu	licencyjnego,	obejmującego	
konkretny segment i zastosowanie. 
Chcielibyśmy	również	wypromować	
własny	produkt	–	Shelf	Life	Extender,	
czyli	rozwiązanie	dla	detalistów	i	sprze-
dawców,	które	pozwoliłoby	dłużej	
przechowywać	świeże	owoce	i	warzy-
wa,	zabezpieczając	je	przed	zepsuciem,	
chorobami	i	zakażeniami.

Jakie	największe	błędy	popełniłaś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Mam	dopiero	20	lat,	więc	w	trakcie	
zakładania	startupu	i	rozwijania	projektu	
czyhało	na	mnie	wiele	pułapek.	Jak	do-
tąd	udaje	nam	się	skutecznie	unikać	pro-
blemów	i	poważniejszych	komplikacji.	
Mamy	świetny,	doświadczony	zespół,	

złożony	z	ludzi	z	pasją	i	wizją,	odznacza-
jących	się	entuzjazmem	i	potrafiących	
szczegółowo	zaplanować	kolejne	działa-
nia.	Właściwie	jedyny	problem,	jakiego	
doświadczyliśmy,	dotyczył	własności	
intelektualnej,	ale	–	całe	szczęście	–	tę	
kwestię	regulowały	zapisy	umowy.	Ten	
incydent	nauczył	mnie	jednak	ostrożno-
ści	i	uświadomił	potrzebę	zabezpiecze-
nia,	bo	kiedy	w	grę	wchodzą	pieniądze,	
to	można	spotkać	się	z	bardzo	różnymi	
zachowaniami.

Co	doradziłabyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Rozsądnie	wybierz,	czym	chcesz	się	
zajmować,	i	stań	się	ekspertem	w	tej	
dziedzinie.	Wierz	w	siebie,	rozwijaj	się,	
nawiązuj	kontakty,	ucz	się	rozpoznawać	
potencjał	tkwiący	w	ludziach	i	stwórz	
ambitny,	utalentowany	zespół.	Zarażaj	
go	entuzjazmem,	pamiętaj	o	dokład-
nym	planowaniu	kolejnych	kroków	
i	ciężko	pracuj.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałaś	
się	tutaj	założyć	startup?
Jestem	z	Trójmiasta,	a	do	Warsza-
wy	ściągnęła	mnie	firma	PwC,	która	
od	grudnia	zeszłego	roku	mentoruje	
NEO-Ecology.	Prawie	cały	sierpień	
spędziliśmy	w	programie	akceleracyjnym	
Startup	Hub	Poland,	gdzie	bardzo	wiele	
się	nauczyłam	i	co	spowodowało	nie-
zwykły	rozwój	projektu.	Warszawa	jest	
świetnym	ekosystemem	do	rozwijania	
startupu,	bo	daje	mnóstwo	możliwości	
promocji,	współpracy	i	pozyskania	finan-
sowania.	Tu	robi	się	i	rozwija	biznes,	tu	
poszukuje	się	nowości	i	innowacji.

branża:	rolniczo-spożywcza,	 
przechowalnictwo
liczba	pracowników:	4
rok	założenia:	2016
neo-ecology.com
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Jaki	problem	rozwiązuje	Niebagatela?
Ciężko	mówić	o	problemie.	Stworzyłem	
pierwszą	manufakturę	drewnianych	
okularów	w	Polsce.	Łączę	modę	z	na-
turą,	a	gdy	dodamy	do	tego	jakość	–	
wychodzi	Niebagatela.

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Twój	produkt?
Nie	wiedziałem,	po	prostu	bardzo	
podobał	mi	się	mój	pomysł.	

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteś?
Cały	czas	udoskonalam	produkt	w	celu	
zapewnienia	światowej	jakości	i	wyko-
rzystania	w	stu	procentach	nowator-
skiego	rozwiązania	technologicznego.

Jakie	największe	błędy	popełniłeś	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Z	pewnością	się	zdarzyły,	choć	ciężko	
mi	jakieś	przytoczyć,	bo	skupiam	się	
na	realizacji	pomysłu.	Uparłem	się	

samodzielnie	zrobić	okulary,	wymyślić	
własną	technologię,	a	wszystko,	co	
obecnie	wydaje	się	trudne	i	mozolne,	
nie	jest	ważne,	bo	gdy	skończę,	będzie-
my	dumni	ze	świetnego,	oryginalnego	
polskiego	produktu.	Nie	robię	tego	dla	
pieniędzy,	a	przynajmniej	nie	one	mnie	
motywują.	Gdybym	chciał	szybko	zaro-
bić,	sprowadziłbym	okulary	z	Chin,	ale	
ja	chcę	sam	stworzyć	coś	wielkiego.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Twojego
startupu?
W	biznesie	nikomu	poza	rodziną	nie	
można	ufać.	Taka	jest	bolesna	prawda.

Co	doradziłbyś	początkującym 
przedsiębiorcom?
Nigdy	się	nie	poddawaj!	Brzmi	ba-
nalnie,	ale	mało	kto	wie,	jaką	drogę	
przeszedłem,	aby	uzyskać	pro-
dukt	tej	jakości.

Niebagatela

Łukasz	Marzecki,	
founder
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Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	
się	tutaj	założyć	startup?
Warszawa	cudownie	się	zmienia,	widać	
to	na	każdym	kroku,	za	każdym	rogiem,	
każdego	roku.

branża:	zdrowie	i	moda
liczba	pracowników:	1
rok	założenia:	2013
pozyskane	fundusze:	20	tys.	zł
pochodzi	z	wygranej	w	konkursie	 
Be	Creative	in	Warsaw,	pozostałe	środ-
ki	to	inwestycja	własna
niebagatela.pl

Uparłem	się	samodzielnie	zrobić	okulary,	wymyślić	własną	
technologię,	a	wszystko,	co	obecnie	wydaje	się	trudne	
i	mozolne,	nie	jest	ważne,	bo	gdy	skończę,	będziemy	dumni	
ze	świetnego,	oryginalnego	polskiego	produktu.
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Jaki	problem	rozwiązuje	Prowly?
Stworzyliśmy	Prowly,	aby	ułatwić	co-
dzienną	pracę	marketerów	i	specjalistów	
PR.	Głównym	zadaniem	naszej	aplikacji	
jest	ułatwianie	i	usprawnianie	komuni-
kacji	–	od	tworzenia	informacji	pra-
sowych	po	budowanie	internetowych	
newsroomów.	Najprzydatniejszą	częścią	
Prowly	jest	moduł	analityczny	dostar-
czający	dane	na	temat	reakcji	odbiorców	
na	treści	wysyłane	i	publikowane	na	plat-
formie.	Dzięki	temu	użytkownik	zawsze	
wie,	które	kontakty	z	jego	listy	otwo-
rzyły	i	przeczytały	daną	treść,	a	które	–	
świadomie	lub	nie	–	ją	ominęły.

Skąd	wiedziałaś,	że	jest	 
zapotrzebowanie	na	Twój	produkt?
Zaczęliśmy	myśleć	nad	Prowly	
w	2013	roku,	kiedy	szukałam	narzę-
dzia,	które	pozwoliłoby	poprawić	

efektywność	mojej	agencji	PR.	Razem	
z	Sebastianem	Przyborowskim	przygo-
towaliśmy	opis	projektu	i	pozyskaliśmy	
pierwsze	środki	na	rozwój	–	około	
230	tys.	zł.	Odzew	po	starcie	wer-
sji	beta	był	bardzo	pozytywny	–	już	
w	pierwszym	miesiącu	jej	istnienia	
mieliśmy	płacących	klientów.	W	ciągu	
trzech	lat	zdobyliśmy	kilkuset	klientów.	
Dotychczasowe	wyniki	pomogły	nam	
zdobyć	1,1	miliona	dolarów	dofinanso-
wania,	co	było	kluczowe	dla	wejścia	na	
zagraniczne	rynki.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Mieliśmy	to	szczęście,	że	pierw-
si	klienci	dołączyli	do	nas	tuż	po	
starcie	wersji	beta.	Ze	względów	
wizerunkowych	od	początku	zależa-
ło	nam	na	pozyskaniu	dużych,	roz-
poznawalnych	na	globalnym	rynku	

brandów.	Momentem	przełomowym	
było	zdobycie	jako	klienta	serwisu	mu-
zycznego	Spotify,	który	został	pierwszą	
firmą	na	naszym	rynku	posiadającą	
własny	brand journal.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Ciągle	jesteśmy	na	początku	drogi	
i	mamy	przed	sobą	naprawdę	sporo	
pracy,	ale	też	dużą	wiedzę	i	bogate	do-
świadczenie,	które	cały	czas	zdobywamy	
i	przekuwamy	w	założenia	biznesowe.	
Poznaliśmy	oczekiwania	i	wymagania	
rynku.	Wiemy,	kto	jest	naszym	odbior-
cą	docelowym.	Zbudowaliśmy	team	
i	procesy	w	poszczególnych	sferach	
działań.	Rośniemy	z	miesiąca	na	miesiąc,	
mamy	swoje	cele	w	każdym	obszarze	
działalności	i,	co	najważniejsze,	zaczyna-
my	wiedzieć,	jak	do	nich	dojść.

Prowly

Joanna	Drabent,	 
CEO 
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Jakie	największe	błędy	popełniłaś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Nieudane	rozpoczęcie	działalności	
w	USA	nauczyło	mnie,	że	na	pewnym	
etapie	rozwoju	nie	ma	nic	ważniejszego	
w	roli	CEO	niż	rekrutacja	i	onboarding 
ludzi.	To	oni	stoją	za	sukcesem	każdej	
firmy,	bez	względu	na	to,	jaki	produkt	
ona	oferuje.	W	tamtym	czasie	nauczyłam	
się	też	delegować	odpowiedzialność,	
co	w	momencie,	gdy	firma	rozrasta	się	
w	szybkim	tempie,	jest	po	prostu	nie-
uniknione.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego
startupu?
To	zabrzmi	trywialnie,	ale	tworzenie	
startupu	wymaga	pracowitości	i	wy-
trwałości.	Zdecydowaną	większość	tego	
typu	firm	tworzy	się	jako	działalność	

poboczną	–	w	końcu	z	czegoś	musimy	
się	utrzymać,	zanim	nasz	startup	zacznie	
działać	i	przynosić	dochody.	Z	pracy	
wracamy	do	pracy,	działając	po	dwadzie-
ścia	godzin	lub	więcej.	Warto	się	na	to	
odpowiednio	przygotować.

Co	doradziłabyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Jak	najszybciej	stwórz	zalążek	
produktu i zderz go z wymaganiami 
i	oczekiwaniami	rynku.	Nie	poświęcaj	
czasu	na	zbędne	„dopieszczanie”	
produktu.	Korzystaj	z	wiedzy	i	opinii	
klientów	–	to	oni	go	używają.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	
na	scenie	startupowej	i	dlaczego	właśnie	
tutaj	zdecydowałaś	się	założyć	startup?
Warszawa	jest	wyraźnym	punktem	
na	startupowej	mapie	świata.	Pojawia	

się	coraz	częściej	w	zagranicznych	
dyskusjach,	szczególnie	jako	całkiem	
prawdopodobne	miejsce	narodzin	
kolejnego	jednorożca	w	tej	części	Europy.	
Mnogość	inicjatyw	takich	jak	D-RAFT	
Demo	Days	czy	VC	Speed	Dating	
pomaga	młodym	przedsiębiorcom	nie	
tylko	nawiązać	kontakt	z	biznesem,	lecz	
także	zdobyć	pierwsze	doświadczenia	
z	pitchowania	pomysłów	przed	
inwestorami.	To	wiatr	w	żagle	polskich	
startupów,	szczególnie	jeśli	chodzi	
o	zdobywanie	pozycji	za	granicą.

branża:	public relations, content  
marketing, brand journalism
liczba	pracowników:	18
rok	założenia:	2013
pozyskane	fundusze:	1,1	mln	$
prowly.com

...na	pewnym	etapie	
rozwoju nie ma nic 
ważniejszego	w	roli	CEO	
niż	rekrutacja	i onboarding 
ludzi.	To	oni	stoją	za	
sukcesem	każdej	firmy,	
bez	względu	na	to,	jaki	
produkt	ona	oferuje.
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Jaki	problem	rozwiązuje	Quotiss?
Quotiss	oferuje	oprogramowanie	dla	
branży	logistycznej.	Obroty	firm	kon-
tenerowych	wynoszą	dwa	razy	tyle	co	
PKB	Polski,	czyli	jakiś	bilion	dolarów.	
Jak	w	każdym	biznesie	przedsiębior-
stwa	logistyczne	muszą	wyceniać	swoje	
usługi,	a	w	branży	nieodłącznie	króluje	
Excel	i	ręcznie	pisane	maile,	często	
zawierające	błędy.	Stworzyliśmy	unikalny	
algorytm,	bazujący	na	zasadzie	Pareto,	
który	stukrotnie	przyspiesza	proces	
wyceny	transportu	i	zapewnia	stuprocen-
tową	poprawność.	To	nie	jest	żaden	trik	
marketingowy	–	nasze	rozwiązanie	działa	
i	mam	nadzieję,	że	uda	nam	się	dokonać	
przewrotu	w	tej	ogromnej,	ale	bardzo	
tradycyjnej	gałęzi	gospodarki.

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	 
zapotrzebowanie	na	Wasz	produkt?
Pracowałem	w	branży	logistycznej	przez	
ponad	10	lat	w	Polsce,	Rosji,	Belgii,	Ho-
landii,	a	także	Indiach,	Kenii	i	sam	ręcznie	

tworzyłem	tysiące	ofert	handlowych.	Na	
bazie	tych	doświadczeń	powstał	Quotiss.	
Prototyp	wysłałem	do	około	80	użyt-
kowników	w	10	krajach,	którzy	potwier-
dzili	przydatność	algorytmu.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Klienci	w	Polsce	i	za	granicą	pochodzą	
z	sieci	kontaktów,	którą	budowałem	
przez	13	lat.	Pomaga	mi	w	tym	również	
wspólniczka,	która	podobnie	jak	ja	przez	
10	lat	pracowała	w	branży	logistycznej	
w	kilku	krajach.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Quotiss	powstał	w	lutym	2016	roku,	
natomiast	sama	aplikacja	pojawiła	się	na	
rynku	w	październiku	i	już	miesiąc	póź-
niej	otrzymaliśmy	cztery	listy	intencyjne.	
Obecnie	jesteśmy	na	etapie	wdrożenia	
aplikacji	u	czterech	klientów.	Napawa	to	
nas	wielką	dumą,	gdyż	proces	sprzedaży	
B2B	jest	przeważnie	bardzo	długi.	A	my	

na	dodatek	zmieniamy	komercyjny	spo-
sób	działania	naszych	klientów,	co	często	
bywa	problemem	przy	wdrożeniach.	
Cieszy	mnie	również	fakt,	że	żadne	z	do-
tychczasowych	spotkań	nie	skończyło	się	
porażką.	Klienci,	którzy	nie	zdecydowali	
się	jeszcze	na	wdrożenie,	są	nadal	zainte-
resowani	współpracą,	czekają,	aż	produkt	
nieco	okrzepnie	i	zostanie	rozbudowany.	

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
Największy	błąd	to	założenie,	że	naj-
ważniejszy	jest	dobry	produkt	i	pomysł.	
To	jest	absolutna	podstawa,	warunek	
konieczny	do	rozwoju,	ale	tak	naprawdę	
waży	może	10%	w	całokształcie	sukcesu.	
Marketing,	sprzedaż,	prosta	i	skuteczna	
komunikacja	–	to	jest	klucz.	Bez	nich	
sukces	jest	absolutnie	niemożliwy.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Twojego
startupu?

Quotiss

Marcin	Zarzecki,	 
CEO	&	founder	 
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Największym	i	pozytywnym	doświadcze-
niem	była	ogromna	życzliwość	i	pomoc
środowiska	startupowego.	To	bardzo	
odświeżające	po	przejściu	z	korpora-
cji,	gdzie	najczęściej	słyszysz,	żeby	się	
za	bardzo	nie	wychylać.	Tutaj	łamanie	
schematów,	pozytywna	energia,	atmos-
fera	współpracy	i	trzymania	kciuków	za	
innych	są	widoczne	na	każdym	kro-
ku.	Czasem	jednak	ten	optymizm	był	
nadmierny	–	spotkałem	sporo	osób,	
które	miały	w	ich	mniemaniu	genialny	
pomysł,	ale	nie	znały	rynku	ani	nie	wie-
działy,	jak	doprowadzić	do	komercjaliza-
cji	produktu.

Co	doradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Skup	się	na	komunikacji,	buduj	sieć	
kontaktów,	wychyl	się,	wyjdź	do	ludzi,	
odwiedzaj	klientów,	nie	siedź	w	piw-
nicy	i	nie	koduj	za	wiele	na	początku.	
Koniecznie	najpierw	zbuduj	prototyp	
i	zbadaj	reakcję	rynku.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	 
się	tutaj	założyć	startup?
Nie	wiem,	co	wyróżnia	Warszawę,	bo	
innego	środowiska	startupowego	po	
prostu nie znam. Natomiast nie zmienia 
to	faktu,	że	bardzo	cenię	to,	co	Warsza-
wa	robi	dla	początkujących	przedsiębior-
ców.	Na	przykład	dzięki	wsparciu	miasta	
uczestniczyliśmy	w	niezwykle	pomocnym	
szkoleniu	organizowanym	przez	Szkołę	
Przedsiębiorczości	Innovation	Nest.	
Pokłosiem	tego	był	sukces	odniesiony	
na	Kongresie	590,	gdzie	Quotiss	zajął	
II	miejsce	w	prestiżowej	Bitwie	Startu-
pów.	A	o	samej	bitwie	dowiedziałem	
się	dzięki	imprezie	zorganizowanej	
w	Reaktorze,	gdzie	jeden	z	prelegentów	
zachęcał	do	uczestnictwa.	Bardzo	cenię	
sobie	też	fakt,	że	w	Warszawie	działa	
Campus	Warsaw	–	to	właśnie	tam	po-
znałem	wspaniałego	programistę	i	wspól-
nika	IT,	z	którym	współpraca	układa	się	
bardzo	dobrze.	Chciałbym	w	tym	miejscu	

serdecznie	podziękować	tym,	którzy	
bardzo	nam	pomogli	–	mam	nadzieję,	że	
kiedyś	będziemy	mogli	się	odwdzięczyć.

branża:	SaaS,	oprogramowanie	dla	bran-
ży	logistycznej
liczba	pracowników:	3
rok	założenia:	2016
pozyskane	fundusze:	nie	poszukiwano	
zewnętrznego	finansowania,	35	tys.	zł
pochodzi	z	Bitwy	Startupów,	pozostałe	
środki	to	inwestycja	własna
quotiss.com

Największy	błąd	to	założenie,	że	najważniejszy	jest	dobry	
produkt	i	pomysł.	To	jest	absolutna	podstawa,	warunek	
konieczny	do	rozwoju,	ale	tak	naprawdę	waży	może	10%	
w	całokształcie	sukcesu.	
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SHOWROOM.PL

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Na	wydarzeniach	modowych,	w	których	
uczestniczyli	projektanci.

Na	jakim	etapie	rozwoju	obecnie	 
jesteście?
Jesteśmy	największą	platformą	tego	typu	
w	tej	części	Europy.	Obecnie	rozwijamy
wersje	niemiecką	i	angielską.

Jakie	największe	błędy	popełniliście	
i	jaka	płynie	z	nich	lekcja?
W	pewnym	momencie	zbyt	mocno	
uwierzyliśmy	w	naszą	pozycję	rynkową.	
Uruchomiliśmy	klub	zakupowy,	który	nie	
miał	racji	bytu.	Na	szczęście	szybko	się	
wycofaliśmy	z	tego	pomysłu.	Nauczyło	

nas	to	trafniej	analizować	rynek	i	przy-
znawać	się	do	błędów	przed	zespołem	
i inwestorami.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	 
Waszego startupu?
Szybko	zorientowaliśmy	się,	że	kluczowe	
jest	słuchanie	użytkowników,	spełnianie	
ich	potrzeb	i	budowa	zgranego	zespołu.

Co	doradzilibyście	początkującym	
przedsię	biorcom?	
Dobrze	zastanów	się,	czy	na	pewno	ak-
ceptujesz	ryzyko	porażki	i	konsekwencje	
z	nią	związane.

Co	według	Was	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
waliście	się	tutaj	założyć	startup?
To	miasto	ma	dobrze	rozwiniętą	społecz-
ność	i	dużą	liczbę	cyklicznych	wydarzeń	
umożliwiających	wymianę	doświadczeń.

branża:	moda/e-commerce
liczba	pracowników:	40	(Warszawa)	
+	10	(Berlin)
rok	założenia:	2012
showroom.pl

Michał	Juda	i	Jasiek	Stasz,	 
co-founderzy

Jaki	problem	rozwiązuje	Showroom?
Z	jednej	strony	Showroom	pomaga	
niezależnym	projektantom	i	markom	
modowym	dotrzeć	do	klientów.	Z	drugiej	
zaś	–	daje	możliwość	szybkiego,	bez-
piecznego	i	łatwego	zakupu	wybranych	
ubrań,	akcesoriów	i	dodatków.

Skąd	wiedzieliście,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasz	produkt?	
W	pierwszych	dniach	istnienia	
Showroom	był	aplikacją	facebookową,	
umożliwiającą	sprzedaż	na	stronie	dla	fa-
nów.	W	ten	sposób	poznaliśmy	potrzeby	
środowiska	projektantów.	Znaleźliśmy	
odpowiednie	rozwiązanie	i	stworzyliśmy	
platformę	showroom.pl.	
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Telemedi.co

Jaki	problem	rozwiązuje	Telemedico?
Problem	dostępu	do	lekarza.	Nasze	roz-
wiązanie	pozwala	szybko	skonsultować	
się	ze	specjalistą.	

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Poprzez	reklamy	AdWords	(B2C)	
i	networking	(B2B).

Na	jakim	etapie	rozwoju	obecnie	 
jesteście?
Nieustannie ulepszamy produkt. Pro-
wadzimy	wdrożenia	w	Polsce.	Poszuku-
jemy	także	klientów	na	rynku	lokalnym	
i	za	granicą.	

Co	skłoniło	Cię	do	założenia	startupu?
Chciałem	zbudować	coś	dużego.	

Zainspirowały	mnie	historie	sukcesów	
znajomych.	Umiem	programować,	więc	
wypadało	to	jakoś	spożytkować.

Jakie	największe	błędy	popełniłeś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Przez	długi	czas	zbyt	pobłażliwie	trakto-
wałem	produkt,	nie	prowadziłem	kontroli	
jakości	procesów,	zbytnio	wierzyłem	na	
słowo,	że	praca	została	wykonana.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie startupowej i dlaczego zdecydo-
wałeś	się	tutaj	założyć	startup?
W	Warszawie	jest	wielu	klientów	B2B.	
To	świetne	miejsce	do	uruchomienia	
pierwszych	wdrożeń.	Stolica	jest	bardzo	
dobrze	skomunikowana	z	innymi	krajami,	

a	mieszkańcy	są	wykształceni	i	mówią	
dobrze	po	angielsku.

branża:	telemedycyna
liczba	pracowników:	7
rok	założenia:	2013
pozyskane	fundusze:	~	1	mln	zł
lekarzonline.telemedi.co

Paweł	Sieczkiewicz,	co-founder
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Jaki	problem	rozwiązuje	Wandlee?
Tworzymy	algorytmy	sztucznej	inteligen-
cji	dla	chatbotów,	czyli	programów,	które	
przypominają	wirtualnych	asystentów,	
z	tą	różnicą,	że	nasze	rozwiązanie	nie	
tylko	dostarcza	informacje,	ale	i	potrafi	
załatwić	konkretne	sprawy.	Zadaniem	
naszych	produktów	jest	prowadzenie	
konwersacji	z	klientami	w	naturalny	
sposób	i	zapewnienie	najwyższej	jakości	
obsługi	24	godziny	na	dobę.	Obecnie	
oferujemy	kilka	usług	przeznaczonych	
dla	różnych	biznesów	i	kanałów	komuni-
kacji.	Duży	potencjał	upatruję	w	rozwią-
zaniach	działających	na	Facebooku,	gdzie	
nasze	chatboty	przyjmują	zamówienia,	
potwierdzają	terminy,	prowadzą	akcje	
marketingowe	–	a	mogą	o	wiele	więcej.

Skąd	wiedziałeś,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Wasz	produkt?
Zapotrzebowanie	zweryfikował	rynek,	
bo	zdobyliśmy	wielu	klientów	korzysta-
jących	z	naszych	usług.

Jak	zdobyliście	pierwszych?
Już	na	etapie	prezentacji	minimum viable 
product	(MVP)	pojawiali	się	zaintereso-
wani	naszym	rozwiązaniem.

Na	jakim	etapie	rozwoju	obecnie	 
jesteście?
Jesteśmy	w	fazie	skalowania	biznesu.

Jakie	największe	błędy	popełniłeś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Największym	moim	błędem	jest	to,	że	

nie	wpisałem	przy	niektórych	projektach	
klauzuli,	która	pozwoliłaby	mi	się	nimi	ofi-
cjalnie	chwalić.

Jakie	jest	najważniejsze	doświadczenie	zwią-
zane	z	uruchomieniem	Twojego	startupu?
Przekonałem	się,	że	najważniejsze	jest	za-
ufanie	pomiędzy	założycielami	firmy.

Co	doradziłbyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Najpierw	należy	stworzyć	zespół,	następ-
nie	MVP,	a	dopiero	w	kolejnym	kroku
szukać	klientów	i	inwestorów.

Co	wyróżnia	Warszawę	na	scenie	
startupowej	i	dlaczego	zdecydowałeś	 
się	tutaj	założyć	startup?

Wandlee
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Igor	Sawczuk,	 
CEO

Warszawa	ma	bardzo	bogatą	ofertę	wy-
darzeń	startupowych.	Jest	też	miejscem,	
gdzie	wiele	firm	ma	siedziby	zarządów,	
co	ułatwia	kontakty	i	prowadzenie	
biznesu.

branża:	artificial intelligence
liczba	pracowników:	6
rok	założenia:	2016
pozyskane	fundusze:	runda	seed
wandlee.com

...najważniejsze	jest	zaufanie	
pomiędzy	założycielami	
firmy...
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Jaki	problem	rozwiązuje	Warsaw	Dog?
Psy	coraz	częściej	pojawiają	się	w	prze-
strzeni	publicznej,	w	związku	z	tym
wpadliśmy	na	pomysł,	aby	się	wyróżnia-
ły,	były	bardziej	widoczne	i	kolorowe.	
Większe	czworonogi	często	budzą	strach	
u	przechodniów.	Chcieliśmy	to	zmienić	
poprzez	dodanie	im	kolorowych	akceso-
riów.	Sami	mamy	dwa	psy	i	zauważyli-
śmy,	że	taki	zabieg	działa.	Równocześnie	
zależało	nam	na	stworzeniu	marki	wyko-
rzystującej	aktualne	trendy	i	nowoczesne	
wzory,	które	sami	chętnie	nosilibyśmy	
na	koszulce.	Oczywiście	estetyka	to	nie	
wszystko,	dla	nas	równie	ważna	jest	
funkcjonalność.	Uwielbiamy	spacero-
wać	z	psami	i	wiemy,	jak	szybko	szelki	
i	smycze	potrafią	się	brudzić.	Dlatego	
produkujemy	je	z	taśmy,	która	szybko	
schnie,	nie	nasiąka	wodą,	łatwo	się	pierze	
w	pralce	i	nie	traci	koloru.

Skąd	wiedziałaś,	że	jest	zapotrzebowanie	
na	Twój	produkt?
Od	6	lat	prowadzę	blog	Pies	w	War-
szawie.	Podobnie	jak	moi	czytelnicy	
jestem	szczęśliwą	posiadaczką	uroczego	
czworonoga	i	mieszkam	w	dużym	mie-
ście.	Można	powiedzieć,	że	od	lat	siedzę	
głęboko	w	branży	zoologicznej.	Przed	

Jakie	największe	błędy	popełniłaś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
Na	klamrach	zatrzaskowych	umiesz-
czamy	logo	naszej	marki	–	niestety	
w	pierwszej	partii	zdecydowaliśmy	się	
na	niewłaściwą	metodę	druku,	przez	
co	nadruk	ścierał	się	w	ekspresowym	
tempie.	Początkowo	nie	wiedzieliśmy	
też	jak	zabezpieczyć	ostre	zakończenia	
taśmy.	Podczas	spaceru	pies	mocno	mnie	
pociągnął,	a	smycz	nieprzyjemnie	obtarła	
dłoń.	Teraz	kiedy	wprowadzamy	nowy	
produkt	do	oferty,	sprawdzamy	go	na	
wszystkie	sposoby	i	jesteśmy	nastawieni	
na	jego	ciągłe	ulepszanie.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego	
startupu?
Przy	uruchamianiu	startupu	łatwo	
popaść	w	pracoholizm	(śmiech).	Nagle	
wszystkie	czynności,	które	nie	są	
związane	z	rozwojem	firmy,	wydają	

Warsaw  
Dog

założeniem	działalności	udostępniłam	
na	blogu	stworzoną	przez	siebie	ankietę,	
którą	w	przeciągu	8	godzin	wypełniło	
ponad	500	osób.	Zarówno	liczba	od-
powiedzi,	jak	i	ich	treść	pokazały	skalę	
zapotrzebowania	na	nowe	produkty.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Naszymi	pierwszymi	klientami	byli	czy-
telnicy	blogu,	a	następnie	ich	znajomi	
i	sąsiedzi.	W	środowisku	miłośników	
psów	ważną	rolę	pełni	poczta	pantoflo-
wa.	Klienci	często	dzwonią	z	pytaniami	
odnośnie	do	akcesoriów,	informując,	że	
widzieli	je	już	wcześniej	u	sąsiada	i	są	
zdecydowani	na	zakup,	a	potrzebują	
jedynie	pomocy	w	doborze	rozmiaru.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
Firma	przez	pierwszy	rok	działała	
prężnie	w	naszej	kawalerce,	która	poza	
funkcją	mieszkaniową	pełniła	również	
rolę	magazynu,	szwalni	i	biura.	Obecnie	
przenieśliśmy	nasze	centrum	dowodzenia	
do	małej	pracowni.	Planujemy	ekspan-
sję	i	otwieramy	się	na	rynki	zachodnie,	
a	jednocześnie	poszerzamy	ofertę	
o	produkty	tekstylne	przeznaczone	
dla	właścicieli	psów.
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się	miałkie.	Nauka	oddzielenia	życia	
zawodowego	od	prywatnego	była	dla	
mnie prawdziwym wyzwaniem. Nawet 
teraz	po	2	latach	łapię	się	na	tym,	że	
myślę	o	Warsaw	Dogu	podczas	ruty-
nowych	czynności	domowych,	a	to	dla	
mnie	łatwa	droga	do	wypalenia.	Własny	
startup	nauczył	mnie,	że	odpoczynek	
jest	równie	ważny	jak	praca.

Co	doradziłabyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Wyznacz	sobie	czas	pracy	i	odpoczynku,	
nie	rezygnuj	z	własnego	hobby	i	pamię-
taj,	że	jesteś	przede	wszystkim	sobą,	
a	dopiero	później	przedsiębiorcą.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	War-
szawę	na	scenie	startupowej	i	dla-
czego	właśnie	tutaj	zdecydowałaś	
się	założyć	startup?
Bardzo	cenię	możliwość	uzyskania	
wartościowej	pomocy	od	wspierających	
młodych	przedsiębiorców	instytucji,	

których	w	Warszawie	nie	brakuje.	
Podczas	zakładania	firmy	skorzystałam	
z	rządowego	programu	Wsparcie	w	star-
cie,	oferującego	pożyczki	na	preferen-
cyjnych	warunkach.	Możliwe,	że	nie	
otrzymałabym	tego	wsparcia,	gdyby	nie	
pomoc	Związku	Pracodawców	Warsza-
wy	i	Mazowsza	w	pisaniu	biznesplanu.	
Regularnie	biorę	udział	w	zajęciach	dla	
przedsiębiorców	organizowanych	przez	
Centrum	Przedsiębiorczości	Smolna	oraz	
Youth	Business	Poland.	Fakt,	że	wszyst-
kie	szkolenia	są	bezpłatne	i	odbywają	się	
w	stolicy,	sprawia,	że	pomoc	w	rozwija-
niu	mojej	firmy	jest	na	wyciągnięcie	ręki.

branża:	akcesoria	dla	psów
liczba	pracowników:	2
rok	założenia:	2015
warsawdog.com

Własny	startup	
nauczył	mnie,	że	
odpoczynek	jest	
równie	ważny	 
jak	praca.

Zofia	Kwiatkowska, 
founder
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Jaki	problem	rozwiązuje	Wise	Stories?
W	Wise	Stories	myślimy	o	problemach	
na	kilku	płaszczyznach,	ale	ten	nadrzęd-
ny	wiążemy	z	zagrożeniem	używania	
nowych	technologii	przez	najmłodszych	
oraz	wpływem	gier	i	aplikacji	na	wzrost	
agresji	u	dzieci.	Często	obserwuję	ro-
dziców	zmartwionych	widokiem	swoich	
pociech	bawiących	się	tabletem	czy	też	
grających	w	gry	wideo.	Pytanie	jednak	
nie	brzmi	–	czy	pozwalać	dziecku	ko-
rzystać	z	nowych	technologii?	–	ale:	jak	
mądrze	wykorzystać	zainteresowanie	
dziecka	nowymi	technologiami?	Wise	
Stories	to	nie	tylko	świetna	zabawa	
dla	dzieci,	ale	też	poczucie	komfortu	
dla	rodziców.	Nasze	fabuły	gier	i	bajek	
edukacyjnych	w	atrakcyjny	sposób	
opowiadają	o	codziennych	problemach:	
od	wizyty	u	dentysty	przez	motywację	
do	nauki	czytania	i	liczenia	aż	po	lęk	
przed	ciemnością.	Wise	Stories	wspie-
rają	budowanie	pozytywnych	nawyków	
u	dzieci,	dzięki	czemu	czas	z	nowymi	

technologiami	staje	się	dobrze	wykorzy-
stany.	Kiedy	tworzymy	produkt,	zależy	
nam,	aby	przyniósł	autentyczną	wartość	
współczesnym	rodzinom.

Skąd	wiedziałaś,	że	jest	zapotrzebowa-
nie	na	Twój	produkt?
Rozpoczęliśmy	od	weryfikacji	idei	w	gru-
pie	50	rodziców,	wykorzystując	trady-
cyjne	badania	fokusowe.	Wyniki	badań	
przeprowadzonych	na	małej	próbie	
mogą	być	niereprezentatywne.	W	na-
stępnym	kroku	zastosowaliśmy	więc	
do	sprawdzenia	zapotrzebowania	fake 
landing page,	a	poziom	uzyskanej	kon-
wersji	był	dla	nas	zadowalający.	Warto	
zwrócić	uwagę,	że	nawet	pozytywny	
wynik	weryfikacji	idei	nie	przesądza,	
czy	dany	startup	odniesie	sukces,	czy	
nie.	Wpływa	na	to	jeszcze	wiele	innych	
czynników.

Jak	zdobyliście	pierwszych	klientów?
Oczywiście	w	trakcie	weryfikacji	idei.

Na	jakim	etapie	rozwoju	 
obecnie	jesteście?
W	kontekście	produktu	nasza	koncepcja	
rozwinęła	się	o	wykorzystanie	rosnące-
go	potencjału	wirtualnej	rzeczywistości	
(VR).	Aktualnie	pracujemy	nad	nową	
VR-ową	wersją	demo	Wise	Stories,	która	
będzie	gotowa	za	parę	tygodni.	Ponadto	
staramy	się	o	fundusze	na	rozwój	nasze-
go	startupu.	W	tym	aspekcie	rozważamy	
przeprowadzenie	kampanii	crowdfun-
dingowej	lub	inwestycję	od	prywatnego	
inwestora	z	kapitałem	zagranicznym.

Jakie	największe	błędy	popełniłaś	i	jaka	
płynie	z	nich	lekcja?
To	jest	bardzo	dobre	pytanie.	Po	pierw-
sze	nauczyłam	się,	że	czasami	naprawdę	
warto	je	popełniać,	chociaż	akceptacja	
tego	faktu	może	przychodzić	z	wielkim	
trudem.	Największym	błędem	do	tej	pory	
było	przywiązywanie	się	do	wszelkich	
aspektów	łączących	się	z	modelem	
biznesowym.	W	startupie	istotne	jest	

Wise Stories
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Bettina	Zawłocka,	
CEO

testowanie	różnych	modeli	biznesowych	
na	poszczególnych	etapach	rozwoju	fir-
my,	a	cel	to	znalezienie	tego	najbardziej	
efektywnego.

Jakie	są	najważniejsze	doświadczenia	
związane	z	uruchomieniem	Waszego	
startupu?
Zdecydowanie	były	to	pierwsze	pitche.	
Chociaż	najczęściej	okupione	stresem,	to	
każdy	z	nich	przyczynił	się	do	posze-
rzenia	świadomości	szans	i	zagrożeń	
dla	naszego	biznesu.	Pytania	zadawane	
przez	mentorów	i	publiczność	mają	za-
zwyczaj	głębszy	sens	i	jestem	wdzięczna	
za	możliwości,	jakie	oferuje	polska	scena	
startupowa	–	w	tym	szanse	rozmów	
z	osobami	bardziej	doświadczonymi.

Co	doradziłabyś	początkującym	 
przedsiębiorcom?
Każdy	ze	środowiska	startupowego	ma	
spostrzeżenia	adekwatne	do	swoje-
go	stanu	wiedzy,	kompetencji	i	etapu	

rozwoju	startupu.	Zakładając	startup,	
na	pewno	trzeba	się	mentalnie	przygo-
tować	na	bardzo	ciekawe	doświadcze-
nia.	Dla	mnie	ważna	jest	świadomość,	
że	mam	z	kim	się	rozwijać	–	zespół	
jest	najważniejszy.

Co	według	Ciebie	wyróżnia	Warszawę	na	
scenie	startupowej	i	dlaczego	właśnie
tutaj	zdecydowałaś	się	założyć	startup?
Warszawę	wyróżnia	przede	wszystkim	
bogactwo	eventów	startupowych,	warsz-
tatów	oraz	programów	akceleracyjnych.	
Doceniam	działalność	Campus	Warsaw,	
Reaktora,	Startup	Academy,	Bussiness-
Link	i	Orange	Fab.

branża:	mobile, gaming, virtual reality
liczba	pracowników:	7
rok	założenia:	2016
wisestories.us

W	startupie	istotne	jest	testowanie	różnych	modeli	
biznesowych	na	poszczególnych	etapach	rozwoju	firmy,	 
a	cel	to	znalezienie	tego	najbardziej	efektywnego.
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Daj	się	poznać!
Influencerzy wyrośli z warszawskiego ekosystemu 

startupowego. Będąc celebrytami sieci i idolami 

młodej publiczności wykorzystującymi potencjał 

mediów społecznościowych, mają realny wpływ 

na jego kształtowanie – są jego promotorami, 

ambasadorami i wyznaczają kierunki jego rozwoju.
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Aula Polska  |  BanFi Group 
DailyArt  |  Dentsu Aegis Network 
Dni Wolnej Sztuki  |  Geek Girls 
Carrots  |  KSYcorp.com  |  Lubię to 
Manubia  |  Metamuzeum  |  Moiseum 
MUSE  |  Polski Fundusz Rozwoju 
Speaking Carrots  |  Startup Poland 
SWWAW  |  Wellfitting
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Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
Kiedy	Facebook	zrobił	się	popularny,	mój	
przyjaciel	zasugerował,	że	powinienem	
założyć	firmę	zamiast	prowadzić	profil	
przedsiębiorstwa	jego	rodziców.	Inny	
znajomy,	a	późniejszy	wspólnik,	przy-
szedł	do	mnie	z	tym	samym	pomysłem.	
Posłuchałem	i	tak	w	2010	roku	powstało	
Lubię	to.	Dobra	rada,	dobry	moment	
i	się	zaczęło.

Jak	doszedłeś	do	tego,	gdzie	teraz	jesteś?
Przez	cztery	lata	pracowaliśmy	bez	
przerwy,	dzień	i	noc	rozwijaliśmy	Lubię	
to.	Chcieliśmy	wykorzystać	moment,	bo	

udało	nam	się	wstrzelić	idealnie	w	niszę.	
W	2014	roku	sprzedaliśmy	firmę	Dentsu	
Aegis	Network,	z	którą	zostaliśmy	przez	
kolejne	2,5	roku.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Szczerze	powiedziawszy,	to	nie	jestem	
jego	bardzo	aktywnym	uczestnikiem.	Nie	
odpowiada	mi	moda,	jaka	zapanowała	na	
startupy.	Staram	się	robić	swoje.	Wolę,	
żeby	świadczyły	o	mnie	wyniki	mojej	
pracy,	a	nie	networking.

Jak	zmienił	się	warszawski	 
ekosystem	startupowy?
O	ekosystemie	nie	mogę	się	wypo-
wiedzieć	z	przytoczonych	wcześniej	
powodów.

A	jakie	są	główne	różnice	pomiędzy	war-
szawskim	a	zagranicznymi	ekosystemami	
startupowymi?
Za	granicą	ludzie	są	milsi	i	chętniej	sobie	
pomagają,	dzielą	się	wiedzą	i	pomysłami.

Kto	najbardziej	pomógł	Ci,	gdy	stawiałeś	
pierwsze	kroki	w	biznesie?
Mój	wspólnik,	czyli	Maciek	Bielicki	–	
zresztą	tak	samo	ja	pomogłem	jemu.

A	jak	Ty	mógłbyś	pomóc	 
początkującym	przedsiębiorcom?
Czasami	mam	przyjemność	wygłosić	
prelekcję	o	historii	Lubię	to.	Podczas	
takich	okazji	staram	się	przekazać	
młodym	zestaw	dobrych	porad	dla	
przedsiębiorcy.	Można	też	–	jeżeli	
ktokolwiek	ma	ochotę	–	posłuchać	
mnie	online,	m.in.	w	wystąpieniu	
w	Reaktorze,	które	było	śmieszne,	
mądre	i	które	polecam.

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?
Przez	Facebook.

Personal branding vs	branding	firmy	–	 
co	jest	ważniejsze?	Czy	Twoja	rozpo-
znawalność	jako	influencera	pomogła	
Ci	w	tworzeniu	Lubię	to?
Nam	rozpoznawalność	bardzo	
pomogła,	ale	to	zależy	od	branży,	
w	jakiej	się	działa.	Moim	zdaniem	
w	przypadku	poważnych	narzędzi	
B2B	branding	firmy	jest	ważniejszy	
od	personalnego.	Poza	tym	należy	
pamiętać,	że	personal branding to 
miecz	obosieczny	–	ludzie	łatwiej	cię	
zapamiętają,	ale	jak	robi	się	z	siebie	
dobro	publiczne,	to	później	trudniej	
jest	odejść.

Yuri Drabent

Pionier	polskich	mediów	społecznościowych,	założyciel	jednej	
z	pierwszych	agencji	zajmujących	się	komunikacją	i	promocją	
w	mediach	społecznościowych	w	Polsce.
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Eliza Kruczkowska
Dyrektor	ds.	rozwoju	innowacji	w	Polskim	Funduszu	Rozwoju,	gdzie	
koordynuje	rządowy	program	rozwoju	innowacji	–	Start	In	Poland.	
Była	prezes	Fundacji	Startup	Poland,	której	jednym	z	celów	jest	
pomoc	w	tworzeniu	lepszych	warunków	rozwoju	przedsiębiorców	
technologicznych.

Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
Zawsze	bardzo	interesowałam	się	
technologiami.	Dlatego	podjęłam	pracę	
w	międzynarodowej	agencji	PR	w	Mo-
nachium,	związanej	głównie	z	branżą	IT.	
Obsługiwałam	takie	marki	jak	Mozilla	
Firefox,	Huawei	czy	Logitech.	Potem	
wyjechałam	na	trzy	lata	do	Hiszpanii,	
gdzie	pracując	w	agencji	marketingowej,	
po	godzinach	rozwijałam	z	hiszpańską	
koleżanką	własny	pomysł	startupowy.	
Wzięłyśmy	udział	w	Startup	Weeken-
dzie	w	Walencji.	Wygrałyśmy.	Następ-
nie	zaangażowałyśmy	się	w	program	
akceleracyjny.

Jak	doszłaś	do	tego,	gdzie	teraz	jesteś?
Wszystko	w	naszym	życiu	jest	kompilacją	
podjętych	decyzji	i	ich	konsekwencji.	
Od	zawsze	bardzo	się	interesowałam	
trzema	dziedzinami:	polityką,	technolo-
giami	i	komunikacją.	Koleżanka	pokazała	
mi	ogłoszenie	na	stanowisko	prezesa	
Fundacji	Startup	Poland,	które	było	
połączeniem	tych	pasji.	Wzięłam	udział	
w	rekrutacji,	zaprezentowałam	wizję	
rozwoju,	podparłam	się	dotychczasowym	
doświadczeniem	zawodowym	i	poko-
nałam	czterystu	kandydatów.	Byłam	

właściwym	człowiekiem	we	właściwym	
miejscu.	Z	wielką	pasją	pracowałam	
w	Fundacji	Startup	Poland.	Z	dumą	
mogę	powiedzieć,	że	kiedy	we	wrześniu	
2016	roku	odchodziłam	ze	stanowiska,	
zostawiłam	fundację	w	rękach	bardzo	
dobrego	zespołu.	Teraz,	jako	dyrektor	
ds.	rozwoju	innowacji	w	Polskim	Fundu-
szu	Rozwoju,	również	dbam	o	ekosystem	
startupów	w	Polsce,	tylko	mam	jeszcze	
więcej	narzędzi.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Jest	największy	w	Polsce	–	z	ostatnie-
go	badania	Startup	Poland	wynika,	że	
27%	startupów	w	Polsce	pochodzi	z	War-
szawy.	Podoba	mi	się,	że	Praga	wyrasta	
na	nowe	Tech	City,	choć	pewnie	jeszcze	
trochę	wody	w	Wiśle	upłynie,	zanim	
staniemy	się	drugim	Londynem.

Jak	zmienił	się	warszawski	 
ekosystem	startupowy?
Startupy	weszły	do	mainstreamu.	Ostat-
nio	nawet	moja	babcia	zadzwoniła	do	
mnie,	mówiąc,	że	słyszała	w	dzienniku	
o	„tych	moich	firmach	startup”.	Moż-
na	oczywiście	ironizować,	że	startupy	
„wyskakują	z	telewizora	czy	lodówki”,	
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jednak	silna	promocja	przedsiębior-
czości	technologicznej	może	przynieść	
pozytywny	efekt.	Jeśli	tylko	uda	się	
zainspirować	ludzi	w	całej	Polsce,	aby	
realizowali	swoje	marzenia	i	tworzyli	
własne,	prężnie	działające	firmy,	będzie	
to	wspaniały	finał.

Jakie	są	główne	różnice	pomiędzy	war-
szawskim	a	zagranicznymi	ekosystemami	
startupowymi?
Jesteśmy	zamknięci	na	inne	kraje.	Na	
palcach	jednej	ręki	policzę	wydarzenia,	
na	których	spotkałam	obcokrajowców.	
Zapewne	przez	to,	że	przez	wiele	lat	
mieszkałam	za	granicą,	wiem,	jak	praca	
w	międzykulturowym	środowisku	posze-
rza	horyzonty,	uczy	tolerancji	i	pokory.	
Marzy	mi	się	więcej	międzynarodowych	
polskich	startupów.

W	jaki	sposób	możesz	pomóc	początkują-
cym	przedsiębiorcom?
Polski	Fundusz	Rozwoju	jest	grupą	
instytucji	finansowych	i	doradczych	
dla	przedsiębiorców,	samorządów	oraz	
klientów	indywidualnych,	inwestującą	
w	zrównoważony	rozwój	społeczny	
i	gospodarczy	kraju.	Obecnie	wdraża-
my	cztery	fundusze	przeznaczone	dla	

innowacyjnych	MŚP	na	zróżnicowanych	
etapach	rozwoju,	zaczynając	od	fazy	
pre-seed,	fazy	zalążkowej (seed) poprzez 
pierwsze	wdrożenia	(early stage) po 
fazy	wzrostu	i	ekspansji.	W	zależno-
ści	od	stopnia	rozwoju	finansowanie	
pojedynczego	projektu	wyniesie	od	
200	tys.	zł	do	nawet	20	mln	zł.	W	stycz-
niu	2017	roku	rozpoczynamy	pierwszy	
nabór	na	pośredników	finansowych.

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?
Mailowo.	Chętnie	też	zapraszam	do	
biura	na	20–30-minutową	rozmowę.

Co	uważasz	za	największy	sukces	
kierowanej	do	niedawna	przez	Ciebie	
Fundacji Startup Poland?
Może	to,	że	startupy	wyszły	z	garażu	
i	weszły	na	salony?	A	tak	zupełnie	na	
serio,	to	cieszę	się,	bo	udało	nam	się	
podnieść	świadomość	i	zbudować	
markę	branży	wśród	decydentów.	
W	wyniku	tego	powstały	konkretne	
instrumenty	wsparcia	dla	młodych	
przedsiębiorców.	Najbliższe	parę	lat	
zapowiada	się	bardzo	ciekawie	dla	
branży.	Mam	tylko	nadzieję,	że	liczba	
inicjatyw	przełoży	się	też	na	jakość	
projektów.

Dlaczego	zdecydowałaś	się	przejść	 
do	Polskiego	Funduszu	Rozwoju?
Dzięki	temu	mogę	dalej	wspierać	
przedsiębiorczość	technologiczną,	mając	
większy	zestaw	narzędzi,	a	tym	samym	
pokaźniejszy	wpływ.	Jakkolwiek	to	pate-
tycznie	zabrzmi,	bardzo	wierzę,	że	moja	
skromna	osoba	w	jakiejś	części	zmienia	
ten	kraj	na	lepsze.	W	Polskim	Funduszu	
Rozwoju	jest	cała	armia	takich	idealistów	
z	biznesowym	nastawieniem.	Chcemy	
sprawić,	aby	projekty	ważne	dla	rozwoju	
Polski	były	realizowane.	Będziemy	nada-
wać	im	realny,	praktyczny	kształt.	Dołożę	
wszelkich	starań,	aby	nam	się	udało.
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Julia Krysztofiak-Szopa

Prezes	Fundacji	Startup	Poland.	Była	dyrektor	programowa	kalifornij-
skiego	akceleratora	startupów	Blackbox.vc.	Przedsiębiorca	i	współ-
właścicielka	globalnej	marki	Wellfitting.	Pracuje	w	branży	startupowej	
od	2008	r.	Większość	doświadczenia	zdobyła	w	Dolinie	Krzemowej	
i	Szwajcarii.	Z	wykształcenia	jest	filozofem.

Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
W	2008	roku	zaczęłam	chodzić	na	
spotkania	Auli	Polskiej,	gdzie	poznałam	
Tomka	Kolinko,	który	tworzył	wtedy	
szuku.pl.	To	była	pierwsza	wyszukiwarka	
ludzi	w	Polsce.	Dołączyliśmy	do	jego	
zespołu	z	mężem.	Ja	jako	front-end	
developer,	a	on	back-end	developer.	
Tak	się	wszystko	zaczęło.

Jak	doszłaś	do	tego,	gdzie	teraz	jesteś?
Obecnie	zarządzam	Fundacją	Startup	
Poland,	której	celem	jest	tworzenie	
odpowiednich	warunków	dla	rozwoju	
ekosystemu startupowego poprzez 
promocję	środowiska	i	właściwych	
rozwiązań	prawnych.	Jak	się	znalazłam	
w	tym	miejscu?	Przez	pięć	lat	miesz-
kałam	w	Kalifornii	i	Szwajcarii.	Kiedy	
wróciłam	w	kwietniu	2016	roku	do	
Polski,	zaczęłam	pracować	ze	startu-
pami	w	instytucjach	otoczenia	biznesu	
i	akceleratorze.	Bardzo	szybko	doszłam	
do	wniosku,	że	mamy	olbrzymią	szansę	
przeszczepienia	najlepszych	praktyk	
z	bardziej	dojrzałych	ekosystemów.	
Mam	tu	na	myśli	przede	wszystkim	Do-
linę	Krzemową.	Moją	misją	jest	rozwój	
polskiego ekosystemu.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Bardzo	urósł	w	ostatnich	pięciu	la-
tach.	Kiedy	wyjeżdżałam	za	granicę	
w	2012	roku,	jedyne	spotkania	organizo-
wała	Aula	Polska.	Teraz	jest	ich	tak	wiele,	
że	praktycznie	każdego	dnia	możesz	
uczestniczyć	w	różnego	rodzaju	wyda-
rzeniach	startupowych.	Na	tle	Polski	
Warszawę	wyróżnia	dynamika.	Tu	można	
spotkać	najwięcej	doświadczonych	osób,	
które	mają	coś	do	powiedzenia.	Innymi	
słowy	–	ekosystem	rozkwita.

Jakie	są	główne	różnice	pomiędzy	
warszawskim	a	zagranicznymi	ekosyste-
mami startupowymi?
Warszawski ekosystem startupowy roz-
kwita,	ale	wciąż	jest	mniejszy	od	berliń-
skiego	czy	londyńskiego.	Różni	nas	skala,	
ale	i	dojrzałość	inwestycyjna,	szczególnie	
jeśli	porównamy	się	z	Palo	Alto	lub	San	
Francisco.	Jednym	z	powodów	są	skrom-
niejsze	zasoby	finansowe	inwestorów	
i	większe	obawy	przed	podejmowaniem	
ryzyka.	W	odniesieniu	do	warszawskich	
startupów	to	mają	one,	oczywiście	
uogólniając,	mniejszy	czynnik	„wow!”	niż	
te	z	Doliny	Krzemowej,	Berlina	czy	Lon-
dynu.	Są	jednak	bardzo	konkurencyjne	

cenowo	i	oferują	równie	wysoką	jakość	
usług	oraz	produktów.

Kto	najbardziej	pomógł	Ci,	gdy	stawiałaś	
pierwsze	kroki	w	biznesie?
W	Polsce	bardzo	pomógł	mi	Piotr	Wilam.	
Jest	wspaniałym	mentorem.	Bardzo	
pomogła	mi	także	moja	ukochana	siostra,	
z	którą	założyłam	pierwszy	biznes.	Jest	
najlepszym	wspólnikiem	na	świecie.	
W	USA	natomiast	pod	względem	rozwo-
ju	osobistego	wsparł	mnie	Fadi	Bishara,	
założyciel	akceleratora	Blackbox.vc.

Co	możesz	doradzić	początkującym	
przedsiębiorcom?
Przede wszystkim namawiam do sta-
wiania	sobie	ambitnych	celów.	Kiedy	
wyjechałam	do	Doliny	Krzemowej,	
przekonałam	się,	że	ludzie	osiągający	na	
miejscu	olbrzymie	sukcesy	niczym	się	
od	nas	nie	różnią.	Sądziłam,	że	osoby	
pokroju	Marka	Zuckerberga	rodzą	się	
pod	szczęśliwą	gwiazdą.	Tak	jednak	nie	
jest.	Trzeba	po	prostu	się	angażować,	
robić	dużo	różnych	rzeczy	i	któraś	z	nich	
z	pewnością	wyjdzie.	Tym	nastawieniem	
chciałabym	zarazić	Polaków.	Jeśli	nato-
miast	chodzi	o	działalność	w	fundacji,	
to	możemy	pomóc	poprzez	wydarzenia	
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networkingowe,	warsztaty	i	mentoring.	
Staramy	się	zapewnić	lepszą	komu-
nikację,	a	wraz	z	nią	transfer	wiedzy	w	ra-
mach	ekosystemu.	Pomagamy	również	
w	sprawach,	które	wymagają	reprezen-
tacji	środowiska	w	kontaktach	z	admi-
nistracją	publiczną,	m.in.	w	kwestiach	
uproszczenia	prawa.

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?
Pisząc	do	mnie	na	adres:	 
julia@startuppoland.org.

Pracowałaś	w	Dolinie	Krzemowej,	
Szwajcarii	i	Polsce.	Jakie	widzisz	podo-
bieństwa	i	różnice	między	tymi	ekosys-
temami startupowymi?
Zacznę	od	różnic.	Jeden	startup	w	Pol-
sce	przypada	na	15	tys.	mieszkańców,	
a	w	Palo	Alto	–	na	500.	Czyli	w	Polsce	
potrzebujemy	miasteczka,	żeby	powstał	
jeden	startup,	a	w	Dolinie	Krzemowej	
w	jednym	małym	miasteczku	są	ich	
tysiące.	Druga	różnica	to	wyceny	spółek.	
W	Polsce	usługi	startupów	są	tańsze.	
Jest	mniej	tego	typu	przedsiębiorstw.	
To	oznacza	mniejszą	gęstość,	która	
ogranicza	interakcje	i	przepływ	wiedzy.	
Dla	osób	przyjeżdżających	z	zagranicy	
ten	deficyt	umiejętności	biznesowych	

może	być	atutem	i	pozwolić	rozwinąć	
im	skrzydła.	Odnośnie	podobieństw	to	
dobrze	funkcjonuje	networking.	Powie-
działabym,	że	lepiej	niż	w	Szwajcarii,	
gdzie	startupy	w	dużej	mierze	powstają	
na	uniwersytetach.	Trzeba	podkreślić,	
że	tamtejsze	środowisko	akademickie	
bardzo	dobrze	współdziała	z	młodymi	
przedsiębiorcami.	U	nas	tego	nie	ma.	
Może	dlatego	networking	wypada	lepiej	
w	Warszawie	niż	w	Zurychu?

Co	polskie	startupy	mogą	zrobić,	żeby	
konkurować	na	innych	rynkach?
Jest	taki	dowcip.	Przychodzi	Icek	do	
rabina	i	mówi:	–	Wiesz	co,	rabbi,	miesz-
kanie	mam	małe,	mieszkam	z	teściową,	
z	dziećmi,	nawet	z	kozą.	Co	zrobić,	żeby	
mieć	więcej	pieniędzy?	Rabbi	odpowiada:	
–	Wiesz	co,	Icek,	kup	los.	W	przypad-
ku	startupów	los	może	się	oczywiście	
przydać	(śmiech),	ale	najważniejsze	jest,	
aby	mieć	globalne	aspiracje,	od	samego	
początku	planować	międzynarodową	
ekspansję	i	wchodzić	na	zagraniczne	
rynki.	Uczymy	się	wyłącznie	poprzez	
doświadczenie.	Jeśli	polski	startup	
skupia	się	tylko	na	polskich	inwestorach	
i	rynku	wewnętrznym,	to	nie	ma	szans	
konkurować	na	świecie.	Trzeba	zmienić	

mentalność	i	zacząć	postrzegać	siebie	
jako	startup	działający	i	funkcjonujący	
w	świecie.

Od	października	2016	roku	kierujesz	
Fundacją	Startup	Poland.	Jakie	stawiasz	
sobie	cele	na	najbliższe	lata?
Dalekosiężnym	celem	jest	przede	wszyst-
kim	wypracowanie	narzędzi	pozwalających	
przekonać	administrację	publiczną	do	
wprowadzania	rozwiązań	legislacyjnych	
sprzyjających	rozwojowi	przedsiębiorczo-
ści.	Dlatego	potrzebujemy	dalszej	inte-
gracji	i	poszerzania	sieci	kontaktów,	które	
wzmocnią	głos	środowiska.	Oczywiście	
musimy	też	na	bieżąco	poznawać	wszelkie	
bolączki,	z	jakimi	zmagają	się	startupy.	
Dzięki	temu	staniemy	się	jeszcze	poważ-
niejszym	partnerem	do	rozmów.	Chcemy	
realizować	projekty	skupione	zresztą	nie	
tylko	na	Polsce,	ale	na	całym	regionie,	gdyż	
już	obecnie	wiemy,	że	wszędzie	występują	
podobne	problemy.	W	wyniku	tego	nasz	
status	będzie	wyższy,	a	co	za	tym	idzie	–	
nasza	siła	przebicia	także	będzie	jeszcze	
większa.	Poza	tym	bardzo	ważnym	celem	
są	działania	edukacyjne	w	szkołach,	które	
cierpią	na	brak	kadr	znających	się	na	przed-
siębiorczości.	Myślę,	że	w	tym	względzie	
mamy wiele do zaoferowania.
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Prezes	zarządu	MUSE.	Przedsiębiorca	skupiony	na	wspieraniu	projektów	technolo-
gicznych	i	inwestowaniu	w	nie.	Mentor,	bloger	oraz	aktywny	komentator	branżowy.	
Współtwórca	cyklu	spotkań	Aula	Polska	oraz	nagród	Aulery.	Prywatnie	ojciec	dwóch	
dziewczynek	i	miłośnik	halowej	piłki	oraz	RPG.

Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
Odkąd	sięgam	pamięcią,	zawsze	
interesował	mnie	styk	technologii,	
designu	i	biznesu.	W	1999	roku	wraz	
z	kilkoma	znajomymi	stworzyliśmy	
wyszukiwarkę	plików	MP3,	a	potem	
serwis	muzyczny,	który	wówczas	był	
jednym	z	pierwszych	i	największych	
portali	muzycznych	w	Polsce.	Od	tego	
czasu	pokochałem	robienie	własnych	
biznesów	opartych	na	technologiach	
i	zorientowanych	na	internet.	Szybko	
znaleźliśmy	inwestora,	dostaliśmy	moż-
liwość	stworzenia	portalu	na	lepszym	
poziomie	i...	okazało	się,	że	zza	oceanu	
do	Polski	dotarła	fala	bankructw	„dot-
comów”.	Z	dnia	na	dzień	nasi	partnerzy	
biznesowi	przestali	nam	ufać	i	wylądo-
waliśmy	bez	kontraktów	reklamowych.	
Początki	mojej	fascynacji	internetem	
i	startupami	były	dość	trudne.

Jak	znalazłeś	się	w	tym	miejscu,	 
gdzie	teraz	jesteś?
Przeszedłem	długą	drogę,	ale	zawsze	
wiedziałem,	że	chcę	budować	własne	
biznesy	na	zasadach,	które	sam	usta-
lam.	Dlatego	nie	przyjmowałem	propo-
zycji	pracy	w	firmach	konsultingowych	

czy	reklamowych.	Nie	wierzyłem,	żeby	
takie	instytucje	zapewniły	mi	rozwój.	
W	2007	roku	wraz	z	kilkoma	osobami	
zaczęliśmy	aktywnie	działać	na	rzecz	
edukacji	polskich	startupów	i	powołali-
śmy	do	życia	Aulę	Polską.	Potem	poja-
wiły	się	nowe	możliwości.	Stworzyłem	
kilka	firm	i	kilkanaście	różnych	projek-
tów.	Większość	z	nich	umarła,	ale	za	to	
bardzo	dużo	się	nauczyłem.	Obecnie	
dzielę	czas	między	pracę	nad	rozwojem	

swoich	firm	i	edukację	poprzez	uczest-
niczenie	w	panelach	dyskusyjnych,	
konkursach	i	zarządzanie	Aulą.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Jest	specyficzny.	Ma	ogromny	potencjał	
z	racji	lokalizacji,	ale	jednocześnie	jest	
podzielony	i	niezbyt	skory	do	współ-
pracy.	W	porównaniu	do	Krakowa,	
które	to	miasto	stawiam	za	wzór	całej	
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startupowej	społeczności	pod	wzglę-
dem	integracji	i	współdziałania,	war-
szawskie	startupy	sprawiają	wrażenie	
nieco	mniej	ambitnych.	Przypuszczam,	
że	to,	co	dla	Warszawy	czy	Krakowa	
może	stanowić	podstawę	do	konkuro-
wania	z	innymi	krajami,	jest	postrzega-
ne	w	rzeczywistości	jako	chęć	podziału	
niewielkiego tortu. Z uwagi na niski po-
ziom	finansowania	polskie	startupy	są	
bardzo	mało	konkurencyjne	na	tle	cho-
ciażby	Unii	Europejskiej.	Firma	z	Berlina	
w fazie pre-seed	może	otrzymać	1–3	
mln	euro,	a	w	Polsce	maksymalnie	1	mln	
zł.	Dlatego	nie	powinniśmy	poświęcać	
czasu	na	budowę	sztucznych	podzia-
łów,	tylko	na	walkę	o	zmianę	status quo 
dla	wszystkich	polskich	firm.

Jak	zmienił	się	warszawski	 
ekosystem	startupowy?
Pojawiło	się	bardzo	dużo	utalento-
wanych,	aktywnych	młodych	osób.	
Łukasz	Haluch	(Brainly.com),	Mariusz	
Gralewski	(ZnanyLekarz	czyt.	str.	
42-43)	czy	Jakub	Krzych	(Estimote)	–	
pokazują,	że	można	marzyć	o	spółce	
globalnej,	tworząc	ją	w	Polsce.	Poziom	
opanowania	technologii	i	ambicje	
młodych	osób	są	niesamowite.	Wielu	

wyjeżdża	z	Polski	od	razu	po	wstępnej	
walidacji	w	poszukiwaniu	finansowania	
w	Dolinie	Krzemowej	lub	Azji.

Jakie	Twoim	zdaniem	są	główne	różnice	
pomiędzy	warszawskim	ekosystemem	
startupowym a tymi z zagranicy?
Przede	wszystkim	różni	nas	skala,	wiel-
kość	inwestycji	i	poziom	doświadcze-
nia venture capital.	Niestety	w	Polsce	
potrzebujemy	co	najmniej	dekady,	żeby	
to	zmienić.

Kto	najbardziej	pomógł	Ci,	gdy	stawiałeś	
pierwsze	kroki	w	biznesie?
Bardzo	pomogły	mi	spotkania	bizne-
sowe	organizowane	przez	Michała	
Fabera,	a	potem	środowisko	Auli	
Polskiej.	To	były	miejsca,	na	które	za-
wsze	mogłem	liczyć,	bez	względu	na	to,	
czy	chodziło	o	poradę,	czy	przysługę.	
Podoba	mi	się,	że	wielu	z	nas,	pamię-
tających	początki	warszawskiej	sceny	
startupowej,	wciąż	trzyma	się	razem.

W	jaki	sposób	możesz	pomóc	początku-
jącym	przedsiębiorcom?
Bardzo	chętnie	powiem,	jak	czegoś	nie	
robić,	i	wskażę	wiele	problemów,	które	
mogą	zabić	startup.	Nie	mam	bogatego	

doświadczenia	w	skalowaniu	zagra-
nicznym	czy	exitach	(mam	tylko	dwa	na	
swoim	koncie),	ale	służę	radą	w	takich	
kwestiach	jak	budowanie	startupu,	
marki,	sieci	kontaktów,	zatrudnianie,	
poszukiwanie	finansowania.

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?
Cały	czas	„siedzę	na	fejsie”,	ewentual-
nie	proszę	o	wysłanie	maila	na	adres	
artur@revolver.pl.

Tworzysz	startupy	i	działasz	w	środo-
wisku	od	końca	ubiegłego	wieku.	Jaką	
drogę	przeszła	Warszawa	w	tym	czasie?
Przede	wszystkim	osoby	zarządzają-
ce	miastem	zrozumiały,	że	startupy	
to	nie	kółko	wzajemnej	adoracji,	ale	
biznes	generujący	zyski	i	płacący	
podatki.	Takim	przedsiębiorcom	trzeba	
pomagać.	Pojawiły	się	Smolna,	akce-
lerator,	wiele	imprez	jest	wspieranych	
przez	ratusz.	To	dobrze	rokuje	na	
przyszłość.

Czy	obecnie	łatwiej	jest	stworzyć	
w Warszawie globalny biznes?
Łatwiej.	Jest	więcej	ludzi,	którzy	
chętnie	podzielą	się	doświadczeniem	
i	wskażą	odpowiednie	ścieżki	rozwoju.
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Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
Zależy	jak	na	to	spojrzeć.	Można	przyjąć,	
że	wszystko	zaczęło	się	w	2010	roku	od
Manubii,	czyli	systemu	monitorowania	
sprzedaży	na	Allegro.	Natomiast	trzy	lata
wcześniej	aktywnie	uczestniczyłem	
w	innym	projekcie	technologicznym,	
w	którym	nie	miałem	udziałów.	Wtedy	

nie	znałem	jeszcze	pojęcia	startup.	Pa-
trząc	z	jeszcze	innej	strony,	przełomem	
był	serwis	Flaker	i	Adam	Zygadlewicz,	
któremu	miałem	okazję	pomagać	w	or-
ganizacji	Democampu	czy	Shopcampu,	
gdzie	poznałem	wiele	ciekawych	osób.

Jak	znalazłeś	się	w	tym	miejscu,	 
gdzie	teraz	jesteś?
Od	zawsze	lubiłem	robić	fajne	rzeczy.	
Jeśli	miałbym	wskazać	swoje	główne	
kompetencje,	to	powiedziałbym,	że	na-
leżą	do	nich	public relations,	budowanie	
i	wprowadzanie	marki	na	rynek.	Najcie-
kawsze	dla	mnie	są	początki:	przygoto-
wanie	strategii,	rozmyślanie,	co	i	z	kim	
można	zrobić,	oraz	wdrażanie	tego	
w	życie.	Każdy	nowy	projekt	to	przypa-
dek.	Jest	wypadkową	spotkań	z	różnymi	
osobami,	z	którymi	najpierw	współpra-
cowałem	przy	jednej	rzeczy,	a	dwa	czy	
trzy	lata	później	robiliśmy	razem	coś	
zupełnie	nowego.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Ocena	ekosystemu,	którego	jest	się	
częścią,	wydaje	się	trudna.	Starając	
się	wznieść	ponad	to	–	TechWawa	
to	suma	problemów	i	okazji,	na	które	

składa	się	sytuacja	w	kraju.	Program	
edukacji	ciągle	niedostatecznie	
podejmuje	tematykę	przedsiębiorczo-
ści,	zarówno	jej	zalet,	jak	i	wad.	Do	
Warszawy	przyjeżdża	bardzo	wiele	
osób	z	wiedzą	i	doświadczeniem.	Jed-
nocześnie	wydarzeń	i	spotkań	jest	już	
tak	dużo,	że	trudno	się	zorientować,	
co	jest	faktycznie	dobre.	Nie	wspomi-
nając	już	o	tym,	jak	ciężko	na	wszystko	
znaleźć	czas.	Koniec	końców	miarą	
sukcesu	ekosystemu	są	projekty,	które	
w	nim	powstają,	a	coraz	więcej	dużych	
firm	czy	nawet	globalnych	biznesów	
działa	w	Warszawie.

Jak	zmienił	się	warszawski	 
ekosystem	startupowy?
Dużo	prościej	niż	jeszcze	kilka	lat	temu	
jest	rozpocząć	działalność,	choćby	
dzięki	dostępowi	do	filmów	i	infor-
macji	w	sieci	czy	do	książek.	Zasobów	
przeznaczonych	dla	przedsiębiorczości	
jest	coraz	więcej.	Z	drugiej	strony	–	
początkującym	dużo	trudniej	osądzić,	
z	kim	warto	rozmawiać.	Bardziej	do-
świadczeni	przedsiębiorcy	nie	zawsze	
udzielają	się	w	środowisku,	a	źródła	
niektórych	informacji	pochodzą	od	
przypadkowych	autorów.

Konrad	„ksy”	Latkowski	internet	pokochał	od	pierwszych	minut	na	modemie	
w	1999	roku.	PR-em,	komunikacją,	czasem	szerzej	marketingiem	zajmuje	się	od	roku	
2004.	W	latach	2010–2013	wraz	z	Markiem	Małachowskim	współtworzył	system	
Manubia.	Przez	dwa	i	pół	roku	uczył	się,	jak	rozwijać	„tradycyjne	usługi”,	współ-
pracując	i	rozwijając	BanFi	Group.	Teraz	na	co	dzień	pracuje	przy	KSYcorp.com,	
a	po	godzinach	jako	współorganizator	Startup	Weekend	Warsaw.	Współzałożyciel	
Fundacji	Startup	Poland.
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Jakie	Twoim	zdaniem	są	główne	różnice	
pomiędzy	warszawskim	ekosystemem	
startupowym a tymi z zagranicy?
Rozpoznawalność.	Talenty.	Prawo.	
Inwestorzy.	Wciąż	mamy	za	mało	suk-
cesów	rozpoznawalnych	i	kojarzonych	
z	Warszawą.	Ciągle	więcej	talentów	
oddajemy,	niż	pozyskujemy.	Nasze	
prawo,	a	w	zasadzie	jego	niejasność	
i	zmienność	nie	budzi	zaufania.	Lokalni	
inwestorzy	dysponują	skromniejszy-
mi	środkami	niż	zagraniczni,	przez	co	
często	unikają	drogich	i	ryzykownych	
projektów.

Kto	najbardziej	pomógł	Ci,	gdy	stawiałeś	
pierwsze	kroki	w	biznesie?
Bardzo	wiele	osób.	Na	pewno	najwięk-
szy	wkład	miał	Marek	Małachowski,	
czyli	mój	wspólnik	w	Manubii.	Nie	był	to	
jego	pierwszy	biznes.	Kiedy	dochodziło	
do	różnicy	zdań,	Marek	często	wiedział	
z	praktyki,	czym	może	się	skończyć	
wybór	danego	wariantu.	Patrząc	bardziej	
kompleksowo,	to	najbardziej	pomogły	
mi	rozmowy.	Przed	startem	i	po	starcie	
dyskutowałem	z	wieloma	(wtedy	obcymi	
dla	mnie)	osobami.	Teraz	spędzam	z	nie-
którymi	z	nich	piątki	i	nadal	poruszamy	
ciekawe	tematy.

W	jaki	sposób	możesz	pomóc	początku-
jącym	przedsiębiorcom?
To	jedno	z	pytań,	na	które	nie	ma	prostej	
odpowiedzi.	Czasem	mogę	pomóc	
w	dotarciu	do	kogoś,	czasem	przegadać	
strategię	czy	pomysł.	Innym	razem	mogę	
bez	ogródek	powiedzieć	„zostaw	to,	
szkoda	czasu,	bo…”.

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?
Zdecydowanie	drogą	mailową	lub	oso-
biście,	np.	na	OpenReaktorze.	Bardzo	
nie	lubię	rozmawiać	przez	telefon,	który	
zwykle	zresztą	wyciszam.

Organizujesz od lat wydarzenia Startup 
Weekend	Warsaw,	których	celem	jest	
stworzenie	biznesu	w	52	godziny.	Dla-
czego to robisz?
Zacznę	od	tego,	że	SWWAW	organizo-
wany	jest	przez	czteroosobowy	zespół	–	
Magdę	Borowik,	Bartka	Starygę,	Jarka	
Piotrowskiego	i	mnie.	To	ważne,	bo	
bez	nich	nie	dałbym	rady.	Pytanie,	
dlaczego	to	robimy,	zadawaliśmy	sobie	
przez	3–4	edycje.	Odpowiedź	przyszła	
wraz	z	rozmowami	z	uczestnikami.	
Na	ich	podstawie	zrozumieliśmy	misję	
Startup Weekendu w ekosystemie. 
W	skrócie	–	dajemy	społeczności	nowe	

twarze.	Pozwalamy	walidować	pomysły	
pod	presją	czasu.	Uczymy	przygotowywać	
się	do	rozmów	z	mentorami,	aby	w	pełni	
wykorzystać	możliwości.	W	końcu	poka-
zujemy,	że	szablon	modelu	biznesowego	
canvas (BMC)	można	zastosować	dla	każ-
dego	pomysłu,	zanim	uzna	się,	że	„szuka	
się	inwestora	na	nowy	pomysł”.	Z	drugiej	
strony	staramy	się	edukować	korporacje,	
jak	mogą	współpracować	ze	startupami	–	
i	stwarzamy	do	tego	okazje.

Jak	oceniasz	warszawski	ekosystem	
sprzed	pięciu	lat,	kiedy	zorganizowałeś	
pierwszy	Startup	Weekend	Warsaw,	
w	stosunku	do	dzisiejszego?
Uczestnicy	są	coraz	lepiej	przygotowani.	
Przychodzą	z	wypełnionym	BMC	lub	wie-
dzą,	że	canvas	jest	podstawą	do	rozmów	
z	mentorami,	aby	przekazywać	informacje	
w	uporządkowany	sposób.	Coraz	rza-
dziej	słyszy	się	„nie	mamy	konkurencji”	
czy	„nasza	usługa	jest	dla	wszystkich”.	
Niestety	„zarabiać	będziemy	na	rekla-
mach”	ciągle	ma	się	dobrze.	Świetnym,	
coraz	powszechniejszym	zjawiskiem	jest	
pojawienie	się	osób	posiadających	kilka	
lat	doświadczenia	zawodowego.	Wcze-
śniej	uczestnikami	byli	prawie	wyłącznie	
młodzi	ludzie,	w	tym	studenci.
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Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
W	2007	roku	przyszłam	po	raz	pierwszy	
na	Aulę	Polską	i	zafascynowałam	się	
tematem oraz niezwykle kreatywnymi 
ludźmi,	których	tam	poznałam.

Jak	znalazłaś	się	w	tym	miejscu,	 
gdzie	teraz	jesteś?
Jestem	tu,	gdzie	jestem,	dzięki	wytrwa-
łości.	Przez	kilka	lat	ciężko	pracowałam	
za	połowę	średniej	krajowej,	często	po	
12	godzin	na	dobę.	Poznałam	pomocnych	
ludzi	i	miałam	trochę	szczęścia.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Warszawski	ekosystem	szybko	się	roz-
wija.	Siedem	lat	temu	prawie	nic	się	nie	
działo.	Obecnie	jest	mnóstwo	społecz-
ności,	spotkań,	konferencji	i	programów	
akceleracyjnych.	Moim	zdaniem	brakuje	
nam	tylko	spektakularnych	sukcesów	
i	więcej	tzw.	smart money	(mądrych	pie-
niędzy)	na	inwestycje.

Jak	zmienił	się	warszawski	 
ekosystem	startupowy?
Startup	School	i	Aula	Polska	to	były	
jedyne	dwie	organizacje	poważnie	

angażujące	się	w	budowanie	startupów.	
Dzisiaj	jest	ich	tak	dużo,	że	nie	znam	
wszystkich,	choć	staram	się	być	na	
bieżąco.

Jakie	Twoim	zdaniem	są	główne	różnice	
pomiędzy	warszawskim	ekosystemem	
startupowym a tymi z zagranicy?
Warszawski	ekosystem	jest	młody	i	nie	
ma	dostępu	do	wspomnianych	smart	mo-
ney	oraz	odpowiedniego	finansowania.	
Nad	Wisłą	wciąż	uczymy	się	przedsię-
biorczości,	szczególnie	w	wydaniu	startu-
powym.	Od	Doliny	Krzemowej	dzielą	nas	
dwie	generacje.

Kto	najbardziej	pomógł	Ci,	gdy	stawiałaś	
pierwsze	kroki	w	biznesie?
Tomek	Kolinko,	który	startupy	robi	od	
małego	i	umie	przewidywać	trendy	
w	technologiach.

W	jaki	sposób	możesz	pomóc	początkują-
cym	przedsiębiorcom?
Jestem	mentorem	w	dwóch	programach	
dla	przedsiębiorczych	kobiet.	

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?	
Podejść	do	mnie	i	porozmawiać	podczas	
wydarzenia,	konferencji	czy	imprezy.

Stworzyłaś	w	Warszawie	odnoszącą	suk-
cesy	międzynarodową	organizację,	która	
wspiera	przedsiębiorcze	kobiety.	Jakie	
masz	rady	dla	innych	rozpoczynających	
swój	biznes	lub	tworzących	organizację	
w	Warszawie,	ale	myślących	o	globalnej	
ekspansji?
Geek	Girls	Carrots	wspiera	kobiety,	które	
zajmują	się	lub	zamierzają	się	zajmować	
technologiami.	Nie	zawsze	chodzi	wy-
łącznie	o	przedsiębiorczość.	W	kwestii	
rad	–	płeć	nie	ma	znaczenia.	Zbuduj	do-
brą	sieć	kontaktów.	Wytrwaj	przy	swoim	
pomyśle.	Otaczaj	się	wspierającymi	cię	
ludźmi.	Poza	tym	ucz	się,	szybko	wycią-
gaj	wnioski	ze	swoich	porażek	i	podejmuj	
ryzyko.

Zostałaś	uznana	za	jedną	z	najbardziej	
kreatywnych	postaci	polskiego	biznesu,
spotykałaś	prezydentów,	otrzymałaś	dzie-
siątki	nagród	i	wyróżnień	za	swoją
pracę.	Czy	to	pomaga	w	rozwoju	Twojej	
organizacji?
To	zdecydowanie	pomogło,	ponieważ	
potrzebowaliśmy	PR-u	dla	naszych	
działań	w	kraju	i	za	granicą.	Poza	tym	
podczas	gali,	rozdań	nagród	czy	spotkań	
tego	typu	budujemy	dobry	network. 
Lepiej	bywać	niż	nie	bywać.

Przedsiębiorca	społeczny,	mówczyni,	
współtwórczyni	globalnej	społeczności	
Geek	Girls	Carrots	oraz	trener	przema-
wiania	publicznego	w	Speaking	Carrots.

Kamila Sidor
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Zuza Stańska

Jak	zaczęła	się	Twoja	przygoda	 
ze startupami?
Przypadkiem	znalazłam	się	–	jako	
wolontariusz	–	na	Warsaw	Startup	
Weekend	w	2011	roku.	Potem	zostałam	
zatrudniona w funduszu venture capital 
jako	community	manager.	W	pewnym	
momencie	wpadłam	na	własny	pomysł	
i	tak	to	wyszło.

Jak	znalazłaś	się	w	tym	miejscu,	 
gdzie	teraz	jesteś?
Zadecydował	przypadek.

Co	sądzisz	o	warszawskim	 
ekosystemie	startupowym?
Powiększa	się	z	każdym	rokiem	o	nowe	
osoby	i	firmy.	Dobrze	się	dzieje.

Jak	zmienił	się	warszawski	 
ekosystem	startupowy?
Z	pewnością	społeczność	jest	
zdecydowanie	większa.

Jakie	są	główne	różnice	pomiędzy	war-
szawskim	ekosystemem	startupowym	
a tymi z zagranicy?
U	nas	rzeczy	dzieją	się	wolniej,	jest	
mniej	kapitału	i	ludzie	mniej	ze	sobą	
rozmawiają.

Kto	najbardziej	pomógł	Ci,	gdy	stawiałaś	
pierwsze	kroki	w	biznesie?
Na	początku	byłam	zosią	samosią,	potem	
sporo	pomogli	mi	dużo	bardziej	doświad-
czeni	w	branży	koledzy.	Przede	wszyst-
kim Konrad Latkowski.

W	jaki	sposób	Ty	możesz	pomóc	począt-
kującym	przedsiębiorcom?
Mogę	im	wskazać	osoby,	które	mogłyby	
im	dalej	pomóc.

Jak	się	z	Tobą	najłatwiej	skontaktować?
Mailem,	ewentualnie	na	fejsie.

Jesteś	żywym	dowodem	na	to,	że	nawet	
branżę	najmniej	kojarzoną	z	innowacją,	
jaką	jest	sztuka,	można	pozytywnie	zmie-
nić.	Jak	tego	dokonałaś?
Po	prostu	chciałam	się	tym	zajmować,	
więc	się	tym	zajęłam.

Tworzysz	startup,	chociaż	nie	jesteś	osobą	
techniczną,	nie	programujesz.	W	jaki	spo-
sób	udało	Ci	się	znaleźć	ludzi,	którzy	po-
mogli	Ci	w	tym	aspekcie	tworzenia	firmy?
Jak	są	pieniądze,	to	nie	ma	z	tym	żad-
nego	problemu	–	a	na	początku	znałam	
programistów	po	prostu	jako	kolegów	
z	branży.

Założycielka	Moiseum,	pomysłodawczyni	Dnia	Wolnej	Sztuki,	Metamuzeum,	
TechnoAtMuseo,	aplikacji	DailyArt.	W	2014	r.	zaliczona	do	„50	najbardziej	kre-
atywnych	w	biznesie”	magazynu	„Brief”.	Laureatka	Young	Creative	Entrepreneur	
Award	w	kategorii	Culture.
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Warszawa – miasto startupów	jest	przewodnikiem	po	rozwijającym	się	
w	imponującym	tempie	ekosystemie	technologicznej	przedsiębiorczości.	Rosnące	
znaczenie	największej	polskiej	metropolii	odzwierciedlają	światowe	rankingi	miejsc	
przyjaznych	startupom,	w	których	stolica	Polski	zajmuje	coraz	wyższą	pozycję.	
Ten	niezwykły	postęp	wynika	między	innymi	z	globalnych	sukcesów	warszawskich	
przedsiębiorców,	prężnie	działających	organizacji	promujących	rozwój	biznesu,	
a	także	zaangażowania	władz	miasta	niezmiennie	od	lat	inwestujących	w	stołeczną	
infrastrukturę	podnoszącą	jakość	życia	i	czyniącą	Warszawę	miastem	sprzyjającym	
rozwojowi	ekosystemu	startupowego.	Przewodnik	przedstawia	możliwości,	
jakie	stoją	obecnie	przed	każdym,	kto	ma	pomysł	na	innowacyjny	biznes	lub	już	
wprowadza	go	w	życie.	Jest	też	opowieścią	o	zdolnych,	młodych	ludziach,	ich	pasji,	
pomysłach,	wytrwałości,	dylematach,	porażkach	i	sukcesach,	o	których	można	
przeczytać	w	wywiadach.	Warszawa – miasto startupów	pomaga	nawigować	po
bujnym	ekosystemie	startupowym	stolicy	Polski	i	znaleźć	w	nim	nie	tylko	inspirację	
ale	miejsce	dla	siebie	i	własnych	działań.

firma.um.warszawa.pl
Publikacja	została	sfinansowana	ze	środków	Urzędu	m.st.	Warszawy.
Egzemplarz	udostępniany	jest	nieodpłatnie.


