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„Sądzę, że na świecie jest zapotrzebowanie na około 5 komputerów” – miał
powiedzieć Thomas Watson, prezes IBM w 1943 roku. Na początku 2008
roku Gartner szacował, że liczba komputerów na świecie przekroczyła
miliard, a zaledwie 10 lat później w użyciu było 5 miliardów urządzeń z dostępem do internetu (wg Digital Report 2018). Wykładnicze tempo rozwoju nowych technologii przełożyło się na zmiany w wielu obszarach życia
i biznesu. Dwie dekady XXI wieku przyniosły rewolucje technologiczne
w rozrywce, handlu, medycynie i finansach. Rozwój internetu stał się
motorem globalizacji, a cyfrowa ekonomia wykształciła zupełnie nowe
sektory rynku.
W niniejszym wydaniu specjalnym przyglądamy się branżom, w których
Polska posiada coraz liczniejszą reprezentację. Piszemy o nowoczesnej
sztuce i rozrywce analizując sektor gaming'owy. Weryfikujemy nowe
koncepty handlowe, które po erze omnichannel ewoluują w kierunku new
retail - analogowe doświadczenia zakupowe połączone z cyfrową użytecznością i automatyzacją procesów. Spoglądamy też w stronę telemedycyny oraz polskiego fintechu, który wyróżnia się także poza granicami
naszego kraju. Wszystko wskazuje na to, że znajdujemy się w środku trwającej transformacji, lub tylko tak nam się wydaje, bo kto z Nas odważy się,
jak Watson, przewidzieć rozwój technologii choćby za 30 lat?
Zapraszam do lektury.
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Jak technologia zmienia biznes?
Michał Gąsior

Technologia jest nieodzownym motorem napędowym zmian w biznesie: od powstawania kompletnie nowych form biznesu, przez transformacje na rynku pracy, aż po ceny towarów oraz
usług, produktywność a także generowane w ten sposób oszczędności. Doskonale widać to
dziś, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, której namacalnymi dowodami w skalach mikro
i makro są proptech i Industry 4.0.
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Relacja technologii i zmian w biznesie sięga pierw- Rewolucja przemysłowa zmieniła biznes także
szych innowacji i towarzyszy ludzkości nieprzerwanie w aspekcie ludzkim i społecznym. Odpływ ludzi ze
przez kolejne etapy rewolucji przemysłowej i techno- wsi do ośrodków przemysłowych i handlowych, czyli
logicznej. Żeby nie sięgać jednak do czasów antycz- miast. Powstanie związków zawodowych i prawa pranych w poszukiwaniu przykładów, przyjrzyjmy się tym cowników, ośmiogodzinny dzień pracy, urlopy i wiele
technologiom, które słusznie zajmują topowe miejsca więcej. Były to oczywiście procesy powolne, ale trwałe,
w panteonie technologii o najwyższym współczynniku bo zmieniły biznes i życie ludzi na zawsze a ich efekty
wpływu na życie i pracę człowieka, a co za tym idzie żywe są do dziś. Jeśli więc rozumieć biznes szerzej niż
także na biznes.
tylko branża i pieniądz to technologie mają jeszcze
większy wpływ na biznes niż się może powierzchowRewolucja przemysłowa a rozkwit biznesu
nie wydawać.
Upowszechnienie kolei parowej w XIX w. w Stanach Technologia a biznes na przykładzie branży
Zjednoczonych daje najbardziej dobitne świadec- real estate
two żywiołu jakim jest nowa technologia i skali zmian,
które ze sobą niesie. W roku 1840 położone nad rzeką Kolej parowa i telegraf przypadają kolejno na PierwMississippi miasto St. Louis było amerykańskim cen- szą i Drugą Rewolucję Przemysłową. Kolejną była
trum transportu i główną bramą kraju na zachód. rewolucja naukowo-technologiczna a dziś możemy
Liczyło wówczas 16 tys. mieszkańców i rosło w tem- mówić o Czwartej Rewolucji Przemysłowej, noszącej
pie 230,9% dekada do dekady. W tym samym czasie, miano “cyfrowej”, choć terminy te oraz ich daty są rana północ od St. Louis, powstało małe miasteczko czej umowne i nie ma co do nich powszechnej zgody.
o indiańskim rodowodzie. Nazywało się Chicago Samo Industry 4.0 może być w tym kontekście rozumiane również jako podkategoria rewolucji cyfrowej,
i mieszkało w nim ledwie 4 tys. osób.
bo dotyczy wąskiej kategorii smart cities, przemysłu
W latach 1840-1860 kolej parowa w Stanach Zjedno- ciężkiego, czy budownictwa. Jej głównymi cechami
czonych przeżywała rozkwit, choć nie bez początko- są takie technologie jak sztuczna inteligencja, Interwych wątpliwości i protestów purytańskiego społe- net Rzeczy (IoT), komunikacja bezprzewodowa, czy
czeństwa. Włodarze Chicago robili jednak wszystko, choćby różnego rodzaju sensory i czujniki.
aby doprowadzono do ich miasta tory kolejowe, łącznie z przekupstwami i wykorzystywaniem wpływów. Każda z wymienionych wyżej technologii, choć w rzeZ kolei w St. Louis rządziło lobby transportu rzecz- czywistości jest to ledwie kropla w morzu wszystkich
nego, które skutecznie blokowało możliwość połącze- nowinek i innowacji, wpłynęła lub wpłynie na biznes.
nia miasta z resztą kraju drogą lądową, bo upatrywano I słusznie. Jak zauważa bowiem Peter Drucker, “zadaw kolei wroga, który mógłby zagrozić monopolowi niem biznesu jest przekształcanie zmian w innowacje,
a więc w nowy biznes”. Jeszcze kilka lat temu branże
transportu wodnego.
real estate, budownictwo i rolnictwo były trzema najW efekcie otwartości na nową technologię Chicago bardziej “zacofanymi” technologicznie na świecie. Na
stało się drugim miastem młodego narodu Amery- szczęście dzięki licznym program akceleracyjnym,
kańskiego, detronizując St. Louis jako hub transpor- grantom, startupom i inwestorom, rynek ten ruszył,
towy i łącznik wschodu z zachodem kraju. W 1890 tworząc nowe biznesy i miejsca pracy a także zmieroku St. Louis liczyło 451 tys. mieszkańców, podczas niając sposób naszej pracy. Obecnie na całym świecie
gdy Chicago już ponad milion. Razem z mapą Stanów firmy inwestują 900 miliardów dolarów rocznie w rozZjednoczonych zmienił się także biznes. Upowszech- wiązania Industry 4.0 a sam proptech (property technienie kolei skróciło czas transportu zarówno ludzi, jak nology) w dwóch pierwszych kwartałach 2019 roku
i towarów oraz informacji. Handel i konsumpcja kwi- pozyskał 13 miliardów dolarów w inwestycjach.
tły, bo nie były już uzależnione od lokalnej produkcji
i zbiorów. Jak grzyby po deszczu wyrastały gazety To wszystko przekłada się na zmiany w biznesie. Przei magazyny. Stawały się coraz mniej lokalne, mogąc mysł przechodzi transformację cyfrową, minimalizując
stosunkowo szybko zdobywać i przekazywać infor- wpływ najbardziej wadliwego czynnika ze wszystkich,
macje z odległych zakątków kraju. Choć prawdziwy czyli człowieka. Dzięki sensorom IoT oraz komunikacji
rozkwit gazet nastąpi chwilę potem wraz z kolejną in- bezprzewodowej, powstały setki rozwiązań, mających
na celu zautomatyzować pracę fabryk, budynków
nowacją technologiczną - telegrafem.
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i samych biur. Ta rewolucja już się wydarzyła, dziś jedy- nia pokazują, że większość wciąż ma ok. 30-40 proc.
nie nabiera tempa i skali. Przykładowo proptech prze- miejsc niezagospodarowanych lub, że zarządzają nimi
chodzi aktualnie do kolejnej fazy rozwoju i staje się niewłaściwie i nieefektywnie.
dojrzałą branżą, choć początkowo mógł być postrzegany jako gadżet. Ale czy gadżetem można nazwać Konkludując na tym rodzimym przykładzie, techtechnologię, która zmniejsza koszty utrzymania biura nologie zmieniają biznes. Tak samo jak zmieniły go
lub budynku? I nie mówimy tu o drobnych kwotach. w jakimś stopniu firmie ubezpieczeniowej, tak samo
Place budowy oraz budynki odpowiadają za przeszło zmieniły go dostawcy technologii - z perspektywy
30 proc. globalnego zużycia energii elektrycznej. Jeśli własnego nosa. Takie mariaże biznesowe prowadzą
więc dzięki technologii można to zużycie zmniejszyć też nierzadko do dalszych innowacji produktowych
choćby o kilka procent to przekłada się to nie tylko na i technologicznych, a te jak efekt domina niosą za
wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw, ale sobą lawinę dalszych zmian. Przy czym te ostatnie
także na zmiany w środowisku naturalnym i eksploata- mogą być już zauważalne w skali makro. Ot, taki bizcji zasobów naturalnych.
nesowy efekt motyla. Zupełnie osobną kwestią pozostaje pytanie, czy Polska i polskie firmy są gotowe na
W raporcie o Industry 4.0 Reinhard Geissbauer, part- czwartą rewolucję przemysłową i proptech. Według
ner w firmie Strategy& należącej do PwC Germany, ostatniego badania Deloitte, które przeprowadzono
podaje następujący przykład na podstawie wywiadów w 11 krajach wśród 361 managerów, aż 94 proc. pytai ankiet z managerami z tego sektora: w wyniku trans- nych wskazuje transformację cyfrową jako najważniejformacji cyfrowej firmy redukowały koszty średnio szy cel strategiczny ich firmy.
o 3,6% i zwiększały przychody o 2,9% rocznie. Przekładając to na liczby równa się to oszczędnościom W gospodarce powstają nowe branże typu medtech,
na poziomie 421 miliardów dolarów przy jednocze- fintech, insurtech i regtech, a technologia staje się
snym wzroście przychodów o 493 miliardy dolarów. sercem handlu i rozrywki. Moją zawodową specjalizaA to wszystko skala makro z jednego tylko sektora. cją jest akurat proptech, ale jako konsument zauwaBiznes można optymalizować także w o wiele mniej- żam galopujące zmiany w wielu innych sektorach jak
szej skali np. przez optymalizację użycia sal konferen- medycyna, handel czy rozrywka. O technologicznych
cyjnych, czy biurek w firmie. Za pomocą sensorów IoT rewolucjach w tych właśnie branżach traktuje niniejoraz systemów do zarządzania przestrzenią biurową sze wydanie specjalne Mensis.pl.
i budynkami, takimi jak polskie Zonifero, można w łatwy sposób optymalizować przestrzeń wokół siebie,
zmniejszając liczbę błędów, ilość marnowanego czasu
na bezproduktywność, niewykorzystaną przestrzeń
w biurze, czy zużycie energii.
Na poziomie mikro rzeczy tak prozaiczne jak wykorzystanie miejsc parkingowych w firmie też można optymalizować. Jedno z wdrożeń proptech firmy Zonifero
u wrocławskiego klienta z branży ubezpieczeniowej
zaczęło się od słów klienta: “Ratujcie! Nasze parkingi
są zajęte tylko w 60 proc.!”. Po zastosowaniu prostej
aplikacji mobilnej do zarządzania miejscami parkingowymi dla pracowników, wykorzystanie parkingu
wzrosło do 98 proc. Paradoks optymalizacji polega
na tym, że przy 60 proc. obłożenia parkingu w firmie
często było słychać głosy, że “przecież u nas nigdy nie
ma gdzie stanąć”. Okazało się, że prawie tysięczna
firma była w stanie znaleźć dodatkowe kilkaset miejsc
dzięki zdalnemu nimi zarządzaniu. Jak na tacy widać
tu dość powszechny błąd percepcyjny, czemu dowodzą badania. Większość firm uważa, że po prostu nie
ma u siebie miejsc do parkowania. Tymczasem bada-

Michał Gąsior
Związany z transformacjami cyfrowymi od
ponad dekady. Jako Innovation Director
w Havas odpowiadał za przemiany i ucyfrowienie u klientów, jak również wewnątrz organizacji. Następnie przez wiele lat pomagał
startupom, w tym także z sektora Industry
4.0 i proptech, jako mentor, founder, czy CEO.
W przeszłości prowadził też akceleratory
dla startupów hardware i software. Obecnie
jest mentorem i liderem przemian cyfrowych w branży real estate i construction.

Od lokalnego gracza do lidera FinTech
z globalnymi aspiracjami
Jak właściciel Cinkciarz.pl podbija
amerykański rynek?

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Piotr Kiciński

FINTECH
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Od kantorów stacjonarnych po rozpoznawalny biznes online, generujący miliardy złotych obrotu. Historia Cinkciarz.pl to inspirująca opowieść o tym, jak w kilka lat przekształcić lokalne
przedsiębiorstwo w globalną firmę o dużych aspiracjach. O firmie opowiada Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl.

Wszystko zaczęło się dość klasycznie. Marcin Pióro, się na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania
właściciel Cinkciarz.pl, w 2000 r. wrócił do Polski z Wiel- w internecie. Spowodowało to duży przypływ nokiej Brytanii. Zdecydował, że w jednym z zielonogór- wych klientów. Brak opłat i niski spread sprawiał, że już
skich hipermarketów otworzy kantor wymiany walut. wtedy na miesięcznej racie klienci oszczędzali nawet
Kilka lat później posiadał ich już kilka. Jednocześnie kilkadziesiąt złotych, a na całym kredycie aż kilkanaście
spłacał kredyt we frankach, więc rozumiał potrzeby tysięcy złotych.
swoich potencjalnych klientów. Dostrzegał też postępującą digitalizację, która obejmowała coraz to nowe Nazwa, która budzi emocje
dziedziny gospodarki i wierzył, że podobnie będzie
z sektorem finansowym, a konkretnie w tym okresie Od początku istnienia firmy w działaniach marke– z wymianą walut. Skłoniło go to do rozpoczęcia prac tingowych kierujemy się odwagą. W końcu jednym
nad własnym kantorem internetowym. W 2007 r. za- z naszych celów była zmiana nawyków związanych
rejestrował domenę Cinkciarz.pl, a rok później z usługi z wymianą walut i przeniesienie jej z kantorów stacjonarnych i banków do internetu.
mogli już korzystać pierwsi klienci.

Historia jednej ustawy

Widoczne jest to także w nazwie naszej firmy. Kiedyś
słowo “cinkciarz” kojarzyło się z szarą strefą i nie do
W tym czasie wiele osób zaciągało kredyty we fran- końca legalnymi interesami. Aktualnie już tak jednak
kach. Banki kusiły klientów niskimi ratami, a same za- nie jest. Wybór padł nieprzypadkowo. Nazwa łatwo
rabiały na wysokim spreadzie, czyli różnicy ceny kupna zapada w pamięć i od razu wskazuje na profil oferowai sprzedaży waluty. Osoby spłacające swoje zobo- nych usług.
wiązania nie mogły wymieniać waluty poza bankiem.
Sytuacja pogorszyła się po kryzysie w 2008 r. Cena Obecnie marka Cinkciarz.pl jest rozpoznawalna na
franka szwajcarskiego wzrosła, a tzw. frankowicze, polskim rynku i posiada ugruntowaną pozycję. Nie
czyli osoby posiadające kredyty w helweckiej walucie, zdecydowaliśmy się jednak wykorzystać jej do proze względu na wyższe raty, zaczęli mieć problemy z ich mocji na arenie międzynarodowej. Dla obcokrajowca
spłatą. W 2011 r. sejm przyjął ustawę antyspreadową. jest trudna do wymówienia i brakuje jej językowego
Osoby posiadające kredyty w walucie obcej otrzymały kontekstu. Trudno było też ją przetłumaczyć, dlawybór: kupują walutę w banku, albo nabywają ją w in- tego podobnie jak wiele innych firm, postanowiliśmy
nym miejscu. Pierwsza opcja wiązała się z wysokimi stworzyć nowy brand, którym promujemy nasze
spreadami. Dla Cinkciarz.pl była to kolejna szansa na usługi na rynkach międzynarodowych. Tak powstała
szersze zaistnienie na rynku.
marka Conotoxia.
Nie można jednak mówić o szczęściu. W końcu nasz Fin i tech
kantor internetowy działał od trzech lat. Z wyprzedzeniem przewidzieliśmy trendy i znaleźliśmy się Bycie liderem w branży FinTech wymaga sumiennej
w odpowiednim miejscu i czasie. Gdy osoby obciążone pracy i ciągłego rozwoju. Jednym z ważniejszych etakredytami w walutach obcych zaczęły poszukiwać al- pów w historii naszej firmy było udostępnienie klienternatyw dla wymiany w banku, nasz kantor wyświetlał tom rachunków bankowych praktycznie we wszystkich
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bankach w Polsce. Dzięki temu mogli szybko i bez- przekroczyliśmy 17 mld zł przychodów ze sprzedaży.
płatnie realizować transakcje wymiany walut. Sukces Osiągnięcie tej pozycji w tak krótkim czasie nie byłoby
wiąże się też z ciągłym udoskonalaniem posiada- możliwe, gdyby nie aktywne śledzenie rynku, pasja
nych produktów. Dlatego wprowadziliśmy trzy mo- do kreowania nowych trendów a przede wszystkim
dele transakcyjne i dodaliśmy narzędzia pomocnicze, kompetencje do opracowywania oczekiwanych przez
dzięki którym np. kredyt walutowy może być spłacany klientów rozwiązań. Zawsze wykorzystujemy nadaautomatycznie. Aby być konkurencyjnym, szczególnie rzające się okazje i możliwości. Zakładamy ambitne
obecnie, trzeba jednocześnie rozwijać się w wielu ob- cele, które następnie skrupulatnie realizujemy. Przeszarach, oferując udoskonalenia zarówno dla klientów pis na sukces jest prosty: odwaga w wyznaczaniu ceindywidualnych, jak i biznesowych. Ci ostatni mają np. lów i konsekwencja w ich realizacji. To także staranność
i sumienność w wypełnianiu podjętych zobowiązań.
możliwość negocjowania indywidualnych warunków.
Z pewnością nie dotarlibyśmy tak daleko, gdyby nie Prowadzimy działalność już w 30 europejskich krajach.
oddanie nowym technologiom i zainteresowanie Naszym kolejnym celem jest zdobycie rynku w Stanowinkami. Nasze aplikacje tworzymy na wszystkie nach Zjednoczonych. W 2015 r. zostaliśmy pierwszą
popularne platformy. Oprócz smartfonów i tabletów europejską firmą, która nawiązała 7-letnią współpracę
jesteśmy dostępni na Smart TV, inteligentnych zegar- z legendarną drużyną NBA – Chicago Bulls, podkrekach, Android Auto a wcześniej także na Google Glass. ślając tym samym plany ekspansji na amerykańskim
Jako jeden z pierwszych polskich serwisów wprowa- rynku. Spółka Conotoxia Inc. uzyskała już licencje na
dziliśmy obsługę Apple Pay. Staramy się być wszędzie świadczenie usług przekazów pieniężnych w zdecydowanej większości amerykańskich stanów. W tych
tam, gdzie są nasi klienci.
działaniach pomaga nam wiedza i doświadczenie,
Od kantoru do platformy finansowej
które jako grupa Conotoxia Holding zdobyliśmy przez
ostatnią dekadę, rozwijając biznes w Polsce i Europie.
Rozwijanie nowych technologii i rozwiązań musi być
jednak poparte odpowiednim portfolio produktów. Nasze aspiracje wciąż rosną. Wierzymy, że Conotoxia
Oferowane usługi powinny spełniać oczekiwania i po- będzie marką, którą rozpoznają nasi użytkownicy na
trzeby klientów. Od początku istnienia naszego por- całym świecie, podobnie jak Cinkciarz.pl jest rozpotalu z internetowej wymiany walut korzystają nie tylko znawany w Polsce.
osoby posiadające kredyty, osoby pracujące za granicą
czy podróżnicy, ale również firmy realizujące transakcje międzynarodowe i instytucje. Profil naszych klientów jest mocno zróżnicowany.
Cinkciarz.pl rozpoczynał działalność online jako internetowy kantor wymiany walut. Dziś wśród oferowanych przez portal produktów znajdziemy płatności za
zakupy internetowe dostępne już w 30 tys. sklepów,
transakcje na rynku Forex czy walutowe przekazy
pieniężne. Z tymi ostatnimi chcemy dotrzeć m.in. do
emigrantów, którzy wspierają swoich najbliższych, pracując za granicą. Dajemy im prosty i wygodny sposób
na przesłanie pieniędzy do 30 europejskich krajów
w 26 walutach. Przygotowaliśmy też szereg rozwiązań
dedykowanych klientom biznesowym, w tym największym korporacjom i instytucjom, które regularnie dokonują transakcji walutowych o dużych wolumenach.

Na podbój Ameryki
Według najnowszego rankingu Rzeczpospolitej, Cinkciarz.pl jest ósmą największą firmą w Polsce. W 2017 r.

Dr Piotr Kiciński
Wiceprezes Zarządu Cinkciarz.pl Sp. z o.o. jest
absolwentem matematyki i fizyki teoretycznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży
finansowej w zakresie zarządzania ryzykiem,
sprzedażą oraz rozwojem produktów. Ukończył prestiżowe egzaminy ACCA, CFA.
Od 2012 r. jest związany ze spółką Cinkciarz.pl.

Trendy na rynku FinTech
na przykładzie Revolut
Stefan Bogucki
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15 września 2008 roku upadł Lehman Brothers. Bankructwo banku zapoczątkowało kryzys finansowy, ale dało także początek erze FinTechów. Wcześniej karierą marzeń była praca w bankowości lub konsultingu. Po 2008 roku największe talenty popłynęły do spółek technologicznych. Podobny kierunek obrały pieniądze inwestorów.

Choć minęło 10 lat trend ten narasta. Pod względem inwestycji w FinTech, rok 2018 jest absolutnie
rekordowy. Wrześniowa runda finansowania amerykańskiego Stripe, która zwiększyła wycenę spółki do
20 miliardów USD, zdaje się tylko to potwierdzać. Największe FinTechy mają teraz szansę stać się graczami
globalnymi (patrz Ilustracja 1).

Trzy lata później Revolut to FinTech wyceniany na
1,7 miliarda USD, wspierany przez globalne fundusze
Venture Capital, m.in. Index Ventures, Ribbit Capital,
Balderton Capital, DST Global i obsługujący blisko
3 miliony klientów w Europie. W ciągu trzech lat firma
przeprocesowała na rzecz swoich użytkowników
150 milionów transakcji wartych ponad 22 miliardy dolarów. W ramach ostatniej rundy finansowania Revolut
Historia Revolut również zaczyna się od upadku Leh- pozyskał 250 milionów dolarów, które mają pozwolić
man Brothers. Jednym z młodych pracowników, który firmie na ekspansję poza Europę, do USA i Azji. Stratewraz z bankructwem banku otrzymał wypowiedzenie gia ta jest już realizowana. Celem FinTechu jest stanie
był Nik Storoński. Choć od razu znalazł pracę w banku się graczem globalnym.
Credit Suisse, to już pięć lat później, wraz z Władem Jacenką, testował nową usługę. Revolut powstał w lipcu Do Polski Revolut wszedł oficjalnie w marcu 2018 roku.
2015 r. jako odpowiedź na wysokie koszty przewaluto- Bez wydatków na marketing i reklamę FinTech pozywań przy płaceniu kartą za granicą. Startup zaofero- skał nad Wisłą ponad 200 000 klientów indywidualwał klientom bezprowizyjne płatności kartą w ponad nych i ponad 1 000 firm. Revolut zatrudnia na świecie
150 walutach, darmowe konta z opcją przechowywa- ponad 500 osób, ale najwięcej spośród nich, bo blisko
nia na nich środków w 25 walutach i przelewy między- 300 pracowników, w Krakowie. Firma stale rekrutuje
narodowe bez marży i dodatkowych opłat, po kursie do krakowskich zespołów compliance, chargeback,
międzybankowym.
customer support, poszukuje również programistów
Ilustracja 1 http://FinTech.global/2018-is-already-a-record-year-for-global-FinTech-investment/
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i wykonanie doładowania w kwocie 20 PLN. Wszystkie usługi są w aplikacji, także wsparcie klienta, które
w Revolut odbywa się wyłącznie online przez czat w języku angielskim. Celem Revolut jest oferowanie w ramach aplikacji wszelkich produktów, które mają banki
i dodatkowo, spektrum usług, których nie ma nikt inny.
FinTech oferuje je za darmo, lub przy najniższym możliwym koszcie.
Unikatowymi funkcjami konta, karty i aplikacji Revolut
jest np. oparte na geolokalizacji ubezpieczenie podróżne, które aktywuje się w momencie przekraczania granicy państwa (działa w modelu pay-per-day),
ekspozycja na kryptowaluty (możliwość kupna lub
(Front-end, Back-end, Java/Scala), po to by sprostać sprzedaży pięciu walut cyfrowych i przesyłania ich
obsłudze szybko rosnącej społeczności użytkowników. w ramach Revolut), opcja generowania w aplikacji kart
Krakowskie centrum firmy obsługuje bowiem wszyst- wirtualnych i kart wirtualnych ze zmiennym numerem
kie europejskie rynki na których działa FinTech.
(numer i kod CVC karty jest niszczony po każdej transakcji i generowany jest nowy). Te ostatnie przydają się
Trzyletnia historia Revolut, w trakcie której ze startupu do bezpiecznych zakupów online gdy nie chcemy aby
stał się jednorożcem (z ang. “unicorn” czyli startup, dane naszej karty krążyły potem niepotrzebnie gdzieś
który osiąga wycenę przekraczającą 1 miliard dola- po internecie.
rów) pokazuje jak w soczewce dynamikę sektora FinTech. Tu każdy dzień zwłoki to ryzyko, że konkurent Jednym z trzech kluczowych ryzyk na świecie wg.
wprowadzi podobne rozwiązanie i wykorzysta efekt raportu Global Risk Report 2018 są ryzyka cybernepierwszeństwa. Firma ma konkurentów na niektórych tyczne. Wrześniowy atak na najpopularniejszy serwis
rynkach europejskich, ale w skali kontynentu udało jej społecznościowy świata, gdzie hakerzy mogli uzyskać
się zostawić ich w tyle. W obecnej chwili priorytetem potencjalny dostęp do 50 milionów kont użytkowników
Revolut jest wejście na rynek amerykański, rozwój no- jest tego przykładem. W branży finansowej ryzyko to
wych usług (m.in. zaoferowanie bezprowizyjnej plat- jest jeszcze większe, dlatego priorytetem Revolut jest
formy do inwestowania w akcje) i poszerzenie oferty bezpieczeństwo. Użytkownik w aplikacji może w czasie
dla firm.
Usługa Revolut for Business powstała w 2017 roku. Od
tego czasu klienci biznesowi w Europie wykonali z jej
pomocą przelewy o wartości ponad 350 milionów dolarów, generując dzięki niej oszczędności przekraczające 14 milionów dolarów. Zaletą oferty firmowej Revolut jest Otwarte API i możliwość integracji firmowych
procesów z wieloma usługami biznesowymi dostępnymi na Revolut Connect (takimi jak Slack, FreeAgent,
Xero czy Zapier). W ten sposób można zautomatyzować wypłaty wynagrodzeń, zakupy i przelewy w firmie,
oszczędzając czas i pieniądze (na przykład na kosztach kursowych walut, za których wymianę firma nie
pobiera prowizji).
Istotnym trendem, w który wpisuje się Revolut jest
migracja wszelkich usług na urządzenia mobilne. Założenie konta odbywa się zdalnie, z pomocą smartfona.
Proces KYC (Know Your Customer) obejmuje zrobienie
sobie selfie, zrobienie zdjęcia dokumentu tożsamości
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tal, jednorożce ścigają się o to, który stanie się firmą
globalną. Nad bankami i FinTechami wisi z kolei ryzyko
wejścia na rynek finansowy nowych graczy, np. bigtech
(GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon i BAT: Baidu,
Alibaba, Tencent), które posiadają i skalę i technologię.
Mamy sytuację, gdy każdy z każdym zarówno współpracuje jak i konkuruje, ale efektem tego są innowacje
i komodytyzacja finansów. Z pewnością skorzystają na
tym konsumenci.
Co istotne, to konsumenci mają duży wpływ na kształtowanie rynku FinTech przez swoje decyzje. W przypadku Revolut spektakularny wzrost biznesu w Europie
i Polsce firma zawdzięcza rekomendacjom użytkowników. To efekt kuli śnieżnej. Klienci polecają aplikację
rzeczywistym zarządzać poziomami dostępu do karty w gronie swoich znajomych i kontrahentów, co po(blokowanie i odblokowanie funkcji karty na jedno klik- zwala im później korzystać z funkcji społecznościonięcie). Ponadto, firma rozwija własne systemy Com- wych jak dzielenie grupowych rachunków (za prezent,
pliance Tech, które monitorują wszelkie ryzykowne imprezę lub paliwo) lub natychmiastowe przelewy (bez
kosztów konwersji waluty). Revolut stara się odwdzięaktywności na koncie.
czyć im za to kolejnymi innowacjami, m.in. w zakresie
Trendem, który trudno pominąć są też zaostrzające UX (np. przelewy z GIF-ami dla młodych, metalowe
się wymogi regulacyjne w sektorze finansowym. Nie karty dla ceniących design).
dotyczą one wyłącznie banków czy towarzystw ubezpieczeniowych, ale także FinTechów. Revolut, jako
firma z siedzibą w Londynie, podlega reżimowi regulacyjnemu Wielkiej Brytanii, gdzie jest nadzorowany,
audytowany i raportuje do FCA (Financial Conduct
Authority, odpowiednik polskiego KNF). Nowe przepisy międzynarodowe np. w zakresie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy (AML IV) i wysokie kary za ich łamanie (10% przychodów), których świadkami byliśmy we
wrześniu w Danii i w Holandii, wymuszają duże inwestycje w compliance (także Compliance Tech).
FinTech to epicentrum zmian w sektorze usług finansowych. Mniejsze FinTechy szukają skali dzięki współpracy z bankami i korporacjami, te większe budują ją
samodzielnie dzięki wsparciu funduszy Venture Capi-

Stefan Bogucki
PR & Community menedżer Revolut w Polsce. Dołączył do zespołu Revolut 1 czerwca
2018 roku jako PR & Community Manager i jest
odpowiedzialny za działania komunikacyjne
związane z wejściem na lokalny rynek i budową
marki w Polsce i regionie CEE. Posiada ponad
11 lat doświadczenia w komunikacji na rzecz
spółek z sektora finansów, usług profesjonalnych i nowych technologii. Zanim dołączył do
zespołu Revolut przez 5 lat był konsultantem
PR w Partner of Promotion, a następnie 5 lat
w polskim biurze Grayling. Ostatnie 2 lata
jako Senior Associate doradzał klientom
Hill+Knowlton Strategies Poland (WPP).

Rafał Czernik
FinAi S.A.

Krzysztof Rdzeń
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Krzysztof Rdzeń: Jaka jest siła polskiego FinTechu na tle Europy?
Rafał Czernik: W Polsce jest obecnie realizowanych dużo ciekawych projektów
z sektora FinTech, ale brakuje inicjatyw, które osiągnęły spektakularny sukces na
skalę międzynarodową. Mamy oczywiście świetnych ludzi i bardzo dobre pomysły
jednak w mojej ocenie często brakuje wsparcia, strategii, konsekwencji w działaniu
oraz dużych pieniędzy. Z tych powodów founderzy często koncentrują się na rynku
lokalnym i sami stawiają sobie ograniczenia uniemożliwiając rozwój projektu.
W pierwszej połowie 2018 roku w projekty typu FinTech zainwestowano w Europie
prawie 60 mld USD. To trzy razy więcej niż w całym 2017 roku. To pokazuje, że sektor
dynamicznie się rozwija, a projekty FinTechowe coraz częściej przekonują do siebie inwestorów. Mając na uwadze otoczenie regulacyjne: wspierające konsumenta
(RODO), wspierające konkurencje (PSD2), wspierające stabilność finansową (Bazylea)
oraz wspierające bezpieczeństwo finansowe (AML4) i na horyzoncie kolejne regulacje – uważam że w perspektywie najbliższych dwóch lat nastąpi dalszy wzrost inwestycji w FinTechy. Wynika to z faktu, że tworzą one rozwiązania spełniające nowe
wymogi regulacyjne znacznie szybciej i skuteczniej niż tradycyjne firmy, czyli banki
oraz firmy ubezpieczeniowe.
Polska chcąc uczestniczyć w tej rewolucji musi wzorować się na rynkach Europy Zachodniej gdzie wydatki przeznaczane na badania i rozwój są zdecydowanie wyższe
niż u nas. Niektóre kraje przeznaczają na ten cel ponad 3% PKB – to ponad trzy razy
więcej niż Polska.
K.R.: FinAi pozyskał inwestora strategicznego i ma ambicje na podbój Europy...
R.Cz.: Stworzyliśmy w pełni skalowalną na Europę platformę finansową, która wykorzystuje dane i sztuczną inteligencję do udzielania kredytów bankowych w procesie w pełni cyfrowym. Platforma działa już w Polsce od kilku miesięcy. Obecnie
koncentrujemy się na ulepszaniu produktu i na osiągnięciu skali operacyjnej w Polsce.
Realizujemy również nowe projekty dla sektora bankowego – wykorzystując nasze
technologie usprawniamy procesy bankowe. Celem FinAi jest pozycja lidera na rynku
lokalnym. Stopniowo przygotowujemy się też do wejścia na rynki zagraniczne. Nasze
rozwiązania są zgodne z ponad 40 regulacjami europejskimi a technologia FinAi od
początku była budowana z myślą o skali paneuropejskiej.
Aby to było możliwe już na samym początku pozyskaliśmy solidnego inwestora w postaci Funduszu Fidiasz, którego założycielem jest Krzysztof Domarecki (przedsiębiorca stojący za globalnym sukcesem spółki Selena FM). W rundzie SEED Fundusz
zainwestował w FinAi 4,6 mln zł. Pozyskaliśmy też ponad 7 mln zł grantów na badania
i rozwój oraz na przygotowanie się do wejścia na inne rynki. W maju tego roku otrzymaliśmy też nagrodę od naszego partnera – firmy Microsoft w wysokości 100 tys.
USD w ramach konkursu dla startupów organizowanego w ramach konferencji technologicznej infoShare. Planujemy pozyskanie kolejnych środków na rozwój, ponieważ
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osiągnięcie sukcesu na skalę międzynarodową wymaga dużego finansowania, a sam
proces realizacji tego typu projektu to nawet 10 lat.
K.R.: Na jakich rynkach rozpoczniecie ekspansję?
R.Cz.: Za wcześnie żeby dzisiaj wskazywać konkretne kraje. Pamiętajmy, że Europa
jest bardzo różna. Z jednej strony mamy w miarę podobne do siebie rynki Europy
Środkowo-Wschodniej, czyli rynki mniejsze i mniej rozwinięte, ale charakteryzujące
się wyższymi marżami. Z kolei Europa Zachodnia to rynki rozwinięte i bardzo duże
o znacząco niższych marżach, ale o nieporównywalnie większej skali. Plan ekspansji
projektujemy uwzględniając te i inne czynniki rynkowe.
K.R.: Jakie liczby określają sektor finansowy online w Europie Zachodniej?
R.Cz.: W państwach takich jak Niemcy, Wielka Brytania i kraje Skandynawskie mamy
do czynienia z wysoką dynamiką sprzedaży produktów finansowych w kanałach
online. To jest trend, który nie jest jeszcze do końca widoczny w Polsce, dlatego że
dotychczas nie było na naszym rynku odpowiednich regulacji i rozwiązań. Rynek kredytów w Europie szacowany jest obecnie na ponad 1200 mld EUR i rośnie o blisko 5%
rok do roku. Polski rynek stanowi zaledwie 3% rynku europejskiego.
K.R.: Planujecie osiągnąć skalę operacyjną w Polsce, ale polskie instytucje finansowe wyjątkowo dobrze poruszają się w obszarze internetu i nowych technologii, po co im pośrednicy?
R.Cz.: Tradycyjne procesy w bankowości są drogie. Sektor finansowy jest coraz
bardziej regulowany, a spełnienie wszystkich wymagań to wysokie koszty i duże
ograniczenia. Banki wkładają dużo wysiłku w sprzedanie produktu jakim jest kredyt
konsumencki. Koszt akwizycji klienta jest jednak coraz wyższy, a jednocześnie rośnie
konkurencja ze strony firm pozabankowych. Aby skutecznie konkurować na nowoczesnym rynku banki potrzebują wydajnej i bezpiecznej technologii, która rozwiąże
problemy klienta online.
Z drugiej strony jest klient, który oczekuje szybkiego sposobu na porównanie wielu
realnych ofert i w pełni cyfrowego procesu pozyskania kredytu. W 2017 roku ponad
50% klientów w Polsce zanim wzięło kredyt szukało wcześniej ofert online.
Na FinAi patrzę jak na firmę, która rozwiązuje problem obu stron. Konsumentowi
pozwala złożyć wniosek, który trafia do wielu banków. Może on wybrać najkorzystniejszą ofertę i cały proces zrealizować online, a gotówkę otrzymać szybciej niż dotychczas. Wszystko to nie ruszając się z domu. Banki natomiast zyskują nowoczesny
i bezpieczny proces zgodny z regulacjami. Proces zautomatyzowany i tani, optymalizujący sprzedaż ich najbardziej marżowego produktu.
K.R.: Gdzie jest miejsce na zyski FinAi?
R.Cz.: Model biznesowy zakłada dwa źródła przychodów i jest bezpłatny dla konsumenta. Klient otrzymuje poradę, pomoc, dostęp do realnych ofert i pełny proces
online bez jakichkolwiek kosztów. Bank wynagradza nas za sprzedaż, więc model jest
też bardzo dobry dla banku, bo nie ponosi on kosztów stałych. Bankom, które dostrzegły potencjał w naszej technologii, oferujemy dedykowane projekty i na tym też
oczywiście zarabiamy. Wspólnie analizujemy dane, uczymy się, usprawniamy procesy
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bankowe dostarczając narzędzie typu plug&play. Należy pamiętać, że banki są dobre
w swoim kanale sprzedaży, tzn. przez lata nauczyły się pracować z klientem fizycznie
natomiast wiele jeszcze muszą się nauczyć jeżeli chodzi o sprzedaż i komunikację
w internecie.
Doskonałym przykładem drugiej nogi naszego biznesu jest nawiązane ostatnio
partnerstwo z najpopularniejszą porównywarką internetową w Polsce – Ceneo.pl.
Wykorzystując platformę FinAi, Ceneo.pl uruchomiło nową kategorię – Kredyty gotówkowe. Dzięki temu kilkanaście milionów użytkowników Ceneo.pl może już bezpiecznie wybrać i wziąć kredyt z dowolnego miejsca całkowicie online.
Jesteśmy otwarci na zawieranie partnerstw w segmentach rynku, które są blisko
potrzeb klientów oraz gdzie kwota zakupu produktu lub usługi jest wysoka, a klienci
poszukują atrakcyjnych form finansowania. Dzięki partnerstwu z FinAi można klientom zaproponować finansowanie, które dostarcza kilka banków.
K.R.: Jaka jest wartość rynku kredytów w Polsce?
R.Cz.: Europejczycy płacą bankom rocznie ponad 100 mld zł kosztów związanych
z obsługą produktów kredytowych. To pieniądze które pozwoliłyby kupić wszystkie
700 sztuk wyprodukowanych Boeingów Dreamliners. Natomiast rynek kredytów
w Polsce to 80 mld zł, a koszty obsługi wynoszą ok. 5 mld zł rocznie. Obecnie tylko jeden kredyt bankowy na dziesięć jest finalizowany w kanale internetowym. Przy czym
zazwyczaj są to klienci zawierający umowę pożyczki przez bankowość elektroniczną
własnego banku. Trzeba pamiętać, że takie oferty są zwykle drogie, płacimy dużo za
wygodę, a oferta “na kilk” wiąże się często z RRSO na poziomie nawet 30%.
Tymczasem coraz więcej klientów chce brać kredyt w całości online. Dynamiczny
rozwój branży e-commerce spowodował, że klienci oczekują wygody i możliwości
wyboru. Z tego powodu dużą popularnością cieszą się serwisy agregujące oferty
z różnych branż. W finansach brakowało do tej pory odpowiednich narzędzi, a odpowiedzią jest właśnie FinAi. Szacujemy, że 15% klientów w sektorze jest gotowych
na to żeby kredyt wziąć w 100% online. To jest ponad 10 mld zł wolumenu kredytów,
który dzisiaj pomimo możliwości porównania ofert marketingowych, trafia do banków w sposób tradycyjny.
K.R.: Jakie banki współpracują z FinAi?
R.Cz.: Dziś na platformie FinAi mamy Inbank – estoński bank internetowy, Nest Bank
– wyspecjalizowany w sprzedaży kredytów konsumenckich – Credit Agricole należący do jednej z 10 największych grup bankowych na świecie. Dołączył też do nas
Eurobank czyli Societe Generale. Następnie na platformie pojawią się oferty Banku
Pocztowego i szwedzkiego Ikano Banku związanego z siecią sklepów Ikea. Równolegle prowadzimy rozmowy z kolejnymi instytucjami.
Dzięki FinAi konsument może nie tylko porównać oferty marketingowe banków, ale
otrzymać realne oferty przygotowane w oparciu o jego zdolność kredytową, może
podpisać umowę z wybraną instytucją bez wychodzenia z domu. Dla klienta proces jest podobny do tego co oferuje rynek “chwilówek”, gdzie pieniądze są łatwe do
otrzymania, ale drogie, bo RRSO często przekracza 100, a nawet 500%. W przypadku
banków, z którymi współpracujemy RRSO wynosi kilkanaście procent.
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K.R.: Jakie źródła danych i technologie odpowiadają za weryfikację zdolności
kredytowej?
R.Cz.: Na pewno najważniejsza rzecz, od której warto zacząć to fakt, że wykorzystujemy technologie chmurowe, gdzie naszym partnerem jest Microsoft. Jest to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, przy opracowaniu którego ściśle współpracowaliśmy z bankami, aby wszystko zostało zrobione w sposób bezpieczny i zgodny
z regulacjami sektorowymi. Kolejna kwestia to proces identyfikacji klienta przez bank,
a więc czynność regulowana ustawą.
W FinAi jako pierwsi w Polsce dokonujemy weryfikacji tożsamości za pośrednictwem
aplikacji mobilnej. Wystarczy, że użytkownik korzystając z aplikacji FinAi zainstalowanej na swoim smartfonie, najpierw zrobi selfie, a następnie zdjęcia swojego dokumentu. W tym czasie system dokona weryfikacji jego tożsamości wykorzystując
nowatorskie rozwiązania z zakresu biometrii twarzy i uwierzytelniania dowodu osobistego. Proces FinAi jest w 90% zautomatyzowany zarówno dla klienta jak i banków. Część weryfikacji odbywa się w tle jak np. pobranie danych pracodawcy. Klient
uzupełnia tylko kilka pól, my dostarczamy kompletny wniosek do banku, każde pole
jest walidowane, weryfikowane w bazach zewnętrznych. Takie podejście gwarantuje
szybką procedurę i dużo wyższą jakość wniosków kredytowych.
K.R.: Konkurencja na rynku rozwija się szybko, Alior Bank uruchomił platformę
Bancovo.
R.Cz.: W tym roku równolegle do FinAi pojawiły się na rynku inne projekty o zbliżonym modelu biznesowym. Poza tym od wielu lat funkcjonują również porównywarki
internetowe. Aktualnie jednak nikt nie integruje sektora bankowego z taką dynamiką
jak FinAi. Pojawiają się sygnały, że firmy które odniosły sukces za granicą planują wejście do Polski. Musimy jednak pamiętać, że z uwagi na swoją specyfikę i otoczenie
regulacyjne polski rynek jest trudny dla firm, które go nie znają. Z drugiej strony rynki
zachodnie pokazały, że jest miejsce dla kilku podmiotów, które w szybszym tempie
będą budować pozycję całej branży. Dlatego kibicujemy konkurencji, a sami pracujemy, żeby zostać liderem w Polsce.
K.R.: Doświadczenie założycieli i interdyscyplinarny zespół to sposób na zdobycie pozycji lidera?
R.Cz.: Wszyscy wcześniej pracowaliśmy przy projektach dla sektora finansowego.
Ja spędziłem ponad 10 lat w bankowości detalicznej oraz następnie w konsultingu
biznesowym jako Senior Manager w PwC doradzając bankom w Polsce oraz Europie
Środkowo-Wschodniej. Nasz CTO Łukasz Dziekan posiada doświadczenie w pracy
dla unicorna (ZocDoc z NY) oraz spędził kilka lat w firmach Deloitte & PwC realizując
projekty big data i tworząc od zera zespół data science dla regionu CEE. Trzecim
założycielem jest Paweł Ostrowski, który stworzył agencję social media Lubię to i posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie marketingu.
Wspólnie postanowiliśmy stworzyć FinAi i zmienić sposób w jaki Polacy biorą kredyt
bankowy. Wiedzieliśmy jednak, że realizowanie tak wymagającego projektu w środowisku regulowanym wymaga wyjątkowych kompetencji oraz otwartości zespołu
na dużą dynamikę. Dlatego dziś FinAi to zespół blisko 50 wybitnych osób – specjalistów w kluczowych dla spółki obszarach takich jak: strategia, produkt, technologia,
sprzedaż i marketing, operacje, finanse, a także bezpieczeństwo prawne, informa-
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Zarząd FinAi: Rafał Czernik, Łukasz Dziekan, Paweł Ostrowski

tyczne oraz biznesowe. Kompetencje zespołu uzupełnia nasz inwestor, który ma
ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz w skutecznej ekspansji
międzynarodowej. Wspólnie pracujemy na co dzień nad rzeczami bardzo trudnymi,
a czasem uznawanymi za niemożliwe.
K.R.: Dziękuję za rozmowę.

Rafał Czernik

Prezes Zarządu / Partner w FinAi – absolwent programu Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz magister socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada 15-letnie

doświadczenie w sektorach bankowości i doradztwa biznesowego. W przeszłości związany z Inteligo Financial

Services, Citi Handlowy S.A., BNP Paribas, Raiffeisen Bank S.A., Nordea Bank S.A. i PwC.
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Strategia Marketing Automation
w branży FinTech
Julia Paduszyńska
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Sektor FinTech rozwija się w imponującym tempie. Na rynku pojawiają się nowe rozwiązania,
konkurencja rośnie, a w branży finansowej pozyskanie nowych klientów może być szczególnie
trudne, zwłaszcza gdy w grę wchodzą najnowsze technologie, które wciąż wzbudzają nieufność
odbiorców. W tej sytuacji dopracowany produkt czy usługa nie wystarczą, by utrzymać się na
dynamicznie rosnącym rynku.

Firmy FinTech, które nie chcą odpaść w przedbiegach, Możliwość wykorzystania różnych kanałów do komuszą nieustannie dopracowywać swoje strategie munikacji z odbiorcą sprawia, że jej efektywność romarketingowe. Sprzymierzeńcem w tym wyzwaniu śnie, ponieważ workflow jest tak skonstruowany, by
będzie platforma Marketing Automation, która po- uruchamiać kolejne elementy w zależności od reakcji
zwala na prowadzenie wszechstronnych i wielokana- odbiorcy na wysłany komunikat – jeśli jeden kanał okałowych kampanii ukierunkowanych na pozyskanie oraz zuje się nieskuteczny, automatycznie wypróbowywany
utrzymanie klienta.
jest kolejny. W ten sposób firma osiągnęła imponujący
wzrost współczynnika CTR o 714% w kanale e-mail
Marketing Automation w branży finanso- marketing w porównaniu z masowymi wiadomościami
wej: case study
kierowanymi do całej bazy.
Funkcje dostępne z poziomu platformy do automaty- Praktyczne wskazówki
zacji marketingu, pomagają w skutecznym pozyskiwaniu potencjalnych klientów, a następnie w adresowaniu Jak więc wykorzystać możliwości platformy Markomunikatów marketingowych znacznie skuteczniej- keting Automation, biorąc pod uwagę specyfikę
branży FinTech?
szych, niż w przypadku tradycyjnych strategii.
Platforma Marketing Automation jak żadne inne rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej
segmentacji klientów ze względu na ich zachowanie
oraz źródło pozyskania oraz na prowadzenie wielokanałowej komunikacji marketingowej. Ogromne możliwości personalizacji pozwalają na idealne dopasowanie
treści do odbiorcy i zwiększenie w ten sposób jego zaangażowania. Jest to również znakomite rozwiązanie
skutecznie wspierające sprzedaż oraz oferujące analitykę gromadzonych danych.
Wdrożenie Marketing Automation to rozwiązanie,
które na dłuższą metę przynosi oszczędność czasu,
wzrost sprzedaży oraz ROI. Choć to zdecydowanie
przedsięwzięcie długoterminowe, jego efekty mogą
być widoczne już w pierwszym okresie użytkowania.
Przykładowo, polska porównywarka finansowa Confronter potrzebowała jedynie 7 dni, by wdrożyć produkcyjnie kluczowy element swojej strategii Marketing
Automation z wykorzystaniem systemu SALESmanago: zaawansowany, 211-etapowy workflow, wykorzystujący między innymi e-mail marketing, wiadomości SMS oraz social media.

Pozyskiwanie klientów
Marketing Automation dostarcza wiele zintegrowanych możliwości pozyskiwania leadów. Z poziomu
jednej platformy można utworzyć szereg narzędzi
służących do zbierania danych kontaktowych potencjalnych klientów: landing page, responsywne formularze kontaktowe, pop-upy, mechanizmy pozwalające na
pobranie udostępnionych materiałów po wypełnieniu
formularza itd. Do pozyskania podstawowych danych
leada można wykorzystać chat zaimplementowany na
stronie WWW dzięki zastosowaniu wbudowanego formularza kontaktowego. Istnieje także możliwość progresywnego pozyskiwania tych informacji, które jeszcze nie znajdują się w systemie. Zdobyte w ten sposób
dane kontaktowe można wykorzystać do prowadzenia
komunikacji marketingowej.
Monitorowanie kontaktów
Po pozyskaniu danych naszych klientów (absolutną
podstawą jest tutaj adres e-mail) możemy rozpocząć
monitorowanie ich działań i zachowania na stronie internetowej. Dzięki tej funkcji systemu SALESmanago
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tworzone są profile behawioralne i transakcyjne zi- namiczne wiadomości zaciągające informacje na tedentyfikowanych użytkowników, zawierające cenne mat każdego z klientów, przez co ma on wrażenie, że
informacje na temat zainteresowań każdego z nich. oferta, którą otrzymuje, jest przygotowana specjalnie
Monitoring w czasie rzeczywistym umożliwia bieżące dla niego.
reagowanie na aktywność klienta – np. wysłanie wiadomości e-mail zachęcającej do wypróbowania danej Lead Nurturing
usługi finansowej po wizycie kontaktu na podstronie z ofertą. Platforma może również wysyłać alerty W branży finansowej szczególnie istotne jest budosprzedawcom i dyżurującym konsultantom, gdy dany wanie zaufania oraz edukowanie klienta na temat ofeużytkownik jest aktywny na stronie – w ten sposób rowanych usług. Zwłaszcza firmy FinTech oferujące
pracownik może wprowadzić w życie zasadę “kuj że- najnowocześniejsze, zaawansowane technologicznie
lazo póki gorące” i skontaktować się z klientem do- rozwiązania dostrzegą korzyści płynące z zaprezentokładnie w momencie, w którym ten szuka informacji wania klientom sposobu działania ich usług – bardzo
na temat oferty.
możliwe, że wielu z nich po raz pierwszy ma styczność np. z kantorem internetowym lub wirtualną kartą
Segmentacja klientów i personalizacja wiadomości płatniczą. Lead Nurturing, czyli cykl edukacyjnych
wiadomości e-mailowych przygotowujących klienta
Opisane powyżej monitorowanie odwiedzających do dokonania zakupu, to idealne rozwiązanie w tym
i zebrane w ten sposób dane na temat ich zachowania przypadku. W zależności od potrzeb danej marki isti preferencji umożliwia przeprowadzenie zaawanso- nieje możliwość utworzenia np. cyklu automatycznych
wanej segmentacji posiadanej bazy kontaktów. Z kolei wiadomości powitalnych dla nowych klientów, mająsegmentacja to klucz do personalizowania komunikacji cego na celu przekazanie nowym kontaktom niezbędmarketingowej, czyli dopasowania wysyłanych wiado- nej wiedzy na temat działania platformy i tym samym
mości do danego segmentu odbiorców.
przygotowanie go do bezproblemowego korzystania
z niej. Można powiedzieć, że to rodzaj szkolenia przeFirmy FinTech mogą segmentować kontakty między prowadzanego za pośrednictwem automatycznych
innymi ze względu na źródło ich pozyskania: to szcze- wiadomości e-mail.
gólnie przydatne, gdy mamy np. kilkanaście różnych
landing page z formularzami kontaktowymi, dedyko- Kanał mobilny
wanych konkretnemu produktowi finansowemu i prowadzimy odrębne kampanie dla segmentów zaintere- Już 90% konsumentów oczekuje, że ich interakcje
sowanych każdym z nich. Dobrym pomysłem będzie z marką będą spójne we wszystkich kanałach. Szczerównież np. rozdzielenie na odrębne segmenty klien- gólnie rośnie znaczenie kanału mobilnego: coraz czętów, których interesuje kurs dolara i tych, którzy zain- ściej korzystamy z aplikacji mobilnych, robiąc zakupy
teresowani są wyłącznie wymianą euro, by móc kiero- i załatwiając przeróżne sprawy, także te związane
wać do odbiorców tylko komunikaty, które faktycznie z finansami. Firmy FinTech wykorzystują ten trend,
są im potrzebne. Wyższym poziomem personalizacji ale potrzebują odpowiedniego narzędzia, by w pełni
jest komunikacja 1-do-1, czyli zautomatyzowane, dy- wykorzystać potencjał mobile. Z pomocą przychodzi
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platforma APPmanago Mobile Marketing Automation, w pełni zintegrowana z macierzystą platformą
SALESmanago, co pozwoli na prowadzenie spójnych
działań marketingowych we wszystkich kanałach, na
przykład wykorzystanie informacji pozyskanych o aktywności użytkownika w aplikacji do personalizowania
treści na stronie WWW lub zawartości mailingów. .
Podsumowując, firmy FinTech mogą osiągnąć szereg wymiernych korzyści z wdrożenia rozwiązań do
automatyzacji marketingu. Jest to technologia, którą
można zaadaptować do potrzeb każdej branży, mając
na uwadze cele wdrożenia, które chce osiągnąć dana
organizacja: czy to sprzedażowe, marketingowe czy
też edukacja lub utrzymanie klienta. Mnogość funkcji oraz wszechstronność zastosowania sprawiają, że
bez względu na profil działalności firmy – również takiej,
dla której kluczowa jest aplikacja mobilna – Marketing
Automation może być motorem napędowym strategii
marketingowej.

online
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Google Ads: kończymy z zakazem reklam kryptowalut
Kryptowaluty wracają do łask koncernu z Mountain View. Po ponad 3 miesiącach Google zezwoli
na wybrane formy reklamy w ramach systemu Ads.
Kryptowaluty stały się dla Google’a tematem tabu
w marcu tego roku. Amerykański gigant wyszukiwarkowy zakazał wszelkich form reklamy, nawet
porad jak zarządzać portfelem inwestycyjnym. Zakaz ogłoszony w marcu, wszedł w życiu w czerwcu
i wytrwał przez niecałe 4 miesiące. Obejmował
bardzo bogaty zakres treści...
https://mensis.pl/google-ads-konczymy-zakazem-reklam-kryptowalut/
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Alipay – nowe płatności od Alibaby ruszają w Europie

Julia Paduszyńska
Manager w SALESmanago Marketing Automation. Dla SALESmanago pisze po polsku, angielsku i hiszpańsku o nowinkach
w marketingu i nowych technologiach.
Prywatnie uwielbia kulturę latynoamerykańską i nie może się doczekać, kiedy
wreszcie przeprowadzi się do Meksyku.

Alipay to fintech założony przez koncern Alibaba.
Właśnie otrzymał licencję na elektroniczny obrót
pieniędzmi. Kraj, który udzielił licencji to Luksemburg. Tym samym Alipay może legalnie działać na
terenie całej Unii Europejskiej. Wcześniej Chińczycy zdobyli oddzielną licencję na operowanie
na terenie Wielkiej Brytanii. To zrozumiałe biorąc
pod uwagę nadchodzący Brexit. Dla Luksemburga
Alipay zdaje się mieć nie lada znaczenie. O starcie
nowego podmiotu Alipay Europe Limited S.A. poinformował sam minister finansów Luksemburga.
Licencja Alipay została oznaczona symbolem
PSD2. Oznacza to, że Alibaba może w jej ramach
łączyć finansowo podmioty europejskie i chińskie.
I to zarówno korzystając z online, jak i offline.
https://mensis.pl/alipay-nowe-platnosci-alibaby-ruszaja-europie/
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New retail, czyli co?
Andrzej Lemański
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Czym jest pojęcie „new retail” i jakie są jego korzenie? Czy po raz kolejny mamy do czynienia,
jak to często bywa w marketingu, z humbugiem, czy też faktycznie, jest to coś, co zmienia naszą optykę i „pcha” sprawy do przodu? Przyjrzyjmy się nowemu pojęciu bliżej. Poznajmy jego
historię i kontekst w jakim powstało.

Jak podają rozmaite źródła, „new retail” to bardzo tak, aby działać razem. O ile omnichannel, czy też
świeże hasło. Podobno, po raz pierwszy użył go prezes wcześniej brick and click, były niczym łajba na żagiel,
i założyciel grupy Alibaba, Jack Ma, w liście do swoich która wspomagała się czasami silnikiem motorowym,
akcjonariuszy. Wskazał on, że „new retail” jest jednym a w razie czego nawet wiosłami, o tyle new retail jest
z nowych filarów, na których będzie budował się świa- supernowoczesnym silnikiem hybrydowym rodem
towy e-commerce. Aby zrozumieć, jak enigmatyczne z auta Formuły Jeden – gdzie razem funkcjonują silnik
w tamtym okresie było to hasło, dodam, że kolejne spalinowy, silnik elektryczny i system odzyskiwania
cztery elementy to: „new finance”, „new manufac- energii
turing”, „new technology” oraz „new energy”. Czyli
wszystko i nic. Ale czy aby na pewno?
Wszystko jest zamkniętym ekosystemem, który
obiega energia i wyłączenie jednego elementu oznaNew manufacturing? Tak, Industrie 4.0, koniec cza natychmiastowe wyłączenie zależnej od siebie
z ludźmi przy taśmie fabrycznej. New finance? Bit- reszty. Koniec z podpieraniem się wiosłami, gdy skońcoin i płatności błyskawiczne, rzecz jasna. New tech- czy się paliwo w silniku, lub odpuszczanie wioseł, gdy
nology? Tak, digitalizacja wszystkiego. W końcu new mocniej dmuchnie wiatr.
energy – definitywny koniec z paliwami kopalnymi.
Warunkiem niezbędnym do wdrożenia new retail
Co więc kryje się za new retail? Przede wszystkim za- jest digitalizacja wszystkich kanałów sprzedażowych
tarcie granic między tym, co online i offline. Ale zaraz, i marketingowych. Cały proces sprzedaży i markeczy to nie zwykły omnichannel? Pozornie tak, ale nie tingu musi być mierzalny i zarządzalny z poziomu zindo końca. Właściwie to nie. Zupełnie nie. Otóż na- tegrowanych systemów informatycznych – cyfryzaczelną zasadą wielokanałowej sprzedaży jest to, że je- cja pełną gębą jest niezbędna. To pozwala na kolejne
den kanał może istnieć bez innego. Każdy może funk- procesy.
cjonować niezależnie. 15 lat temu sklep e-commerce
mógł działać bez punktu odbiorów osobistych. Sklep Po pierwsze automatyzację zarówno marketingu,
lokalny mógł działać bez e-commerce. Marketing of- jak i sprzedaży, a po drugie stosowanie cyfrowych
fline mógł działać bez Internetu i vice versa.
nakładek na rzeczywistość takich jak Google Lens.
W końcu, po trzecie – responsywność i po czwarte
Potem, nastąpiło zbliżenie i unifikacja – treści marke- personalizacja. Dzisiejsi klienci oczekują, że otaczatingowych, kanałów sprzedaży. W końcu wzajemne jąca ich rzeczywistość zacznie „odpowiadać” na ich
przenikanie. Duże sieci handlowe pozwoliły na odbiór oczekiwania. A w szczególności otaczający ich sklep.
osobisty towarów zamawianych przez Internet, re- Sklep w modelu new retail to miejsce, gdzie można
klamy internetowe promowały akcje promocyjne do- przetestować produkty, dopasować je do swoich postępne tylko offline. Tak czy inaczej, przenikanie, nie trzeb i zrobić to bez ingerencji osób trzecich.
jest mutualną współegzystencją, gdzie obie strony nie
mogą żyć bez siebie.
Klient może doświadczyć jak dobrze biega mu się
w danych butach, zeskanować swoją stopę i dobrać
I tak docieramy do new retail, w którym offline i online idealny numer obuwia, za pomocą oprogramowania
są ze sobą nie tyle związane, nie tyle współobecne i drukarki 3D zmienić wygląd swojego indywidualnego
i nie tyle współistniejące ile od podstaw wymyślone egzemplarza.
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Wszystkie procesy przebiegają bezszwowo i bezproblemowo, zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących
np. kupujący zamawia towar przez internet i odbiera
go w sklepie bez udziału sprzedawcy. Lub odwrotnie,
kupujący odbiera towar w domu od kuriera, ale zwraca
w sklepie – również bez udziału sprzedawcy. To oznacza, że wszystkie procesy w przedsiębiorstwie przebiegają pod dyktando klienta, który sam zarządza nimi
i może to robić, dzięki pełnej digitalizacji i automatyzacji kanałów.
Cała sprawa tkwi więc w powrocie do korzeni handlu,
czyli tradycyjnie zlokalizowanych sklepów, których
funkcjonalność dorównuje sklepom internetowym,
gdzie klient może wykonywać wszystkie czynności
samodzielnie, w swoim rytmie i zarządzać procesem
wyboru i zakupu.
Przyszłość sprzedaży w modelu new retail to przyszłość dosłownie hybrydowa, gdzie lokal sklepu staje
się centrum unikalnych narzędzi cyfrowych, które pozwalają klientowi doświadczyć jak używa się w praktyce produktów, spersonalizować je i w końcu bezkolejkowo i bezproblemowo zakupić, zwrócić, wymienić.
Witajcie w przyszłości.

online
NEW RETAIL

Daimler: przechodzimy na sprzedaż
Mercedesów online, inwestujemy
w New Retail
Pora na sprzedaż aut przez Internet – takimi informacjami zaskoczył właściciel marki Mercedes Benz,
Daimler.Jak podał do wiadomości portal Am-online.com, który zajmuje się rynkiem automotive
Daimler poważnie myśli o pójściu w sprzedaż internetową. Do tego stopnia, że na konferencji „Future
of Retail” jedna z członkiń zarządu oznajmiła, że
celem korporacji jest sprzedaż co czwartego Mercedesa Benza przez Internet. I to już w 2025 roku!
https://mensis.pl/daimler-przechodzimy-na-sprzedaz-mercedesow-online-inwestujemy-w-new-retail/
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LPP – zarobimy pierwszy miliard w Internecie
Grupa LPP już w ubiegł ym roku zapowiadała
zmianę strategii i zwiększenie nakładów na e-commerce. Teraz pora na konkrety. Ogłaszając wyniki
zarząd LPP poinformował, że firma wypracowała 8
miliardów złotych obrotu, z czego niecały miliard
w e-commerce. W tym roku ma być tylko lepiej –
obroty mają grubo przekroczyć miliard. W LPP
zorientowali się, nie tylko czym jest omnichannel,
ale także new retail. Jak podaje w swoim komunikacie spółka – omnichannel został już opanowany
w stopniu bardzo dobrym:

Andrzej Lemański
Specjalista ds marketingu internetowego i public relations. Zastępca
redaktora naczelnego Mensis.pl.
Profil na Twitterze: @AndrzejLemansky

https://mensis.pl/lpp-zarobimy-pierwszy-miliard-w-internecie/

Czytaj więcej
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Centrum Doświadczeń IKEA
Michał Przybysz
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Wszyscy jesteśmy klientami, więc sami obserwujemy nasze zmieniające się zwyczaje zakupowe oraz rosnące oczekiwania w stosunku do sieci sprzedaży i galerii handlowych. Z drugiej
strony, jako sprzedawcy, podejmujemy wiele działań oraz dokonujemy inwestycji, aby za nimi
nie tylko nadążyć, ale też je wyprzedzić.

Podstawą handlu detalicznego przez wiele lat była lo- experience” (doświadczenie klienta), „experience cenkalizacja sklepu, oferta produktowa oraz cena. Obec- ter” (centrum doświadczeń) oraz „convenience” (wynie to nie wystarczy, aby zachować przewagę i zapew- goda). Doświadczenie klienta kształtowane jest przez
nić stały wzrost marki. Przez następne kilka lat handel każdy możliwy punkt styczności klienta z marką, czyli
detaliczny zmieni się bardziej niż przez ostatnie cztery przede wszystkim sklep fizyczny, ale także inne kanały
dekady. Obserwujemy, jak coraz więcej sklepów, komunikacji, takie jak strona internetowa, reklamy,
szczególnie tych dużych i długo istniejących sieci han- profile w mediach społecznościowych, czy centrum
dlowych, traci swoich klientów. Z drugiej strony poja- obsługi klienta, z którym można skontaktować się na
wiają się nowi gracze na rynku, którzy bardzo szybko kilka różnych sposobów, np. telefon, czat i e-mail.
zyskują sobie nowych klientów. W wielu przypadkach
są to sklepy internetowe, które paradoksalnie coraz Sklepy IKEA od zawsze były swego rodzaju experience
częściej otwierają swoje fizyczne placówki. Jak więc center. Klient może w nich nie tylko zrobić zakupy, zazmienia się retail? Postaram się odpowiedzieć na to inspirować się ciekawymi pomysłami na urządzenie
wnętrz, sprawdzić nasze produkty (położyć się na
pytanie na przykładzie IKEA.
materacu, rozsiąść się wygodnie w fotelu lub sofie),
Doświadczenia klientów
ale też zjeść obiad z rodziną w restauracji.
Sformułowaniami, które najczęściej pojawiają się
w kontekście zmieniającego się retailu, są „customer

Dla wielu klientów odwiedzenie sklepu IKEA to forma
spędzenia wolnego czasu. Mamy jednocześnie świa-

domość, że dla innych osób zakupy w dużym sklepie
samoobsługowym na obrzeżach miasta stanowi wyzwanie. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się
świecie musimy i chcemy się zmieniać oraz dostosowywać do preferencji oraz stylu życia konsumentów.
Jednocześnie zależy nam na tym, aby zachowywać
nasze DNA i utrzymać te elementy, które klienci
w kontakcie z IKEA lubią i cenią najbardziej.
Potwierdzają to również badania. Z analizy Instytut
Gartnera wynika, że do 2020 r. 89 proc. firm będzie
konkurować ze sobą głównie w obszarze customer
experience. Co więcej, w ciągu najbliższych dwóch
lat czynnikiem wyróżniającym marki będą nie cena
i cechy produktu, ale właśnie doświadczenia i emocje
klienta związane z daną marką1 .

Wygoda zakupów
Pierwszym i najbardziej oczywistym krokiem, który
podjęliśmy w zmieniającej się IKEA, było umożliwienie klientom robienia zakupów przez Internet oraz
telefon. Sprzedawanie online z dostawą mebli oraz
artykułów wyposażenia domu jest skomplikowanym
procesem, dlatego w IKEA sukcesywnie uruchamiamy
kolejne możliwości, rozwijając sieć dostaw i oferując
je w przystępnych cenach. Obecnie można zamówić
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większość akcesoriów przesyłką kurierską na terenie całego kraju, a meble z dostawą z wniesieniem
w 30 miastach w Polsce od 49 zł. Zamówione zakupy
można też odebrać samodzielnie w 8 sklepach IKEA
oraz w 5 Punktach Odbioru Zamówień. W ciągu następnych kilku tygodni i miesięcy uruchomimy kolejny magazyn oraz możliwości dostaw z wniesieniem
w nowych cenach do pozostałych miast i miejscowości w Polsce oraz nowe Punkty Odbioru Zamówień.
IKEA globalnie skupia się na otwieraniu mniejszych
sklepów w centrach miast. Przykładem jest IKEA
w warszawskim centrum handlowym Blue City, która
odpowiada na potrzeby intensywnego trybu życia
mieszkańców większych miast. Sklep mieści się na
dwóch poziomach. Na górnym prezentowane są
przykładowe aranżacje kuchni, pokojów dziennych
i sypialni, a na dolnym akcesoria wyposażenia wnętrz.
W sklepie wydzielono też Planerownię, czyli specjalną
przestrzeń, gdzie klienci mogą zaplanować m.in.
kuchnię, sypialnię wraz z garderobą, system przechowywania PAX, a także dobrać dodatki do wnętrz.
W ub. roku w Olsztynie w Galerii Warmińskiej stworzyliśmy inny format – IKEA Gościnnie. To punkt spotkań IKEA z klientami w mieście, gdzie nie ma naszego
sklepu. Oferujemy w nim profesjonalne doradztwo, jak

fot. Patryk Pallus

NEW RETAIL

32

wygodnie urządzić swoją przestrzeń w domu, a także
zamówić wybrane meble i akcesoria przez Internet. W Rzeszowie oraz w Białymstoku otworzyliśmy
Punkty Odbioru Zamówień, w których oprócz odebrania zamówionych mebli oraz akcesoriów, pracownicy IKEA doradzają klientom jak zaplanować wybrane rozwiązania, np. kuchnie, czy pomagają złożyć
zamówienie.

Rozwiązania digitalowe
Rozwiązania digitalowe są oczywistymi narzędziami
wykorzystywanymi w całym procesie zakupowym,
począwszy od obejrzenia reklamy, poprzez wyszukiwanie produktu, analizę, kontakt ze sprzedawcą, sam
zakup, dostawę, obsługę, ewentualną reklamację itd.
W IKEA zarówno w Polsce, jak i w innych krajach rozwijamy oraz testujemy wiele rozwiązań digitalowych,
które ułatwiają inspirację oraz zakupy klientom, a naszym sprzedawcom doradztwo i obsługę klienta.
Jednym z przykładów jest wspomniany sklep IKEA
w Blue City, gdzie umieściliśmy kioski, na których
klienci mogą m.in. samodzielnie wyszukać produkty,
tworzyć i edytować listy zakupowe, dokonać zakupów czy też dołączyć do programu IKEA FAMILY. Jest
to rozwiązanie pilotażowe – obecnie testujemy je
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i pracujemy nad kolejnymi jego funkcjonalnościami.
W sklepie znajduje się też Kuchnia Doznań, interaktywna przestrzeń, w której w ciekawy sposób można
poznać różne udogodnienia i akcesoria kuchenne
oferowane w IKEA. Natomiast w tzw. Wyśnionym Pokoju wykorzystaliśmy rozwiązanie typu „Immersive
mapping”, za pomocą którego na ścianach pomieszczenia wyświetlane są inspirujące wizualizacje sypialni,
pokazując sposoby na dobry i zdrowy sen.
Dodatkowo, stworzyliśmy dwa interaktywne narzędzia ułatwiające wybór systemu szafy PAX oraz materaca. Oba rozwiązania są dostępne zarówno na naszej
stronie internetowej, jak i stacjonarnie w IKEA w Blue
City. Po skonfigurowaniu szafy PAX na ekranie w sklepie można ją wyświetlić w rzeczywistych wymiarach
na ścianie.
Ogromnym zainteresowaniem naszych klientów niezmiennie od lat cieszą się meble kuchenne, dlatego
wprowadziliśmy usługę Zdalne planowanie kuchni
IKEA. Dzięki niej można zaplanować swoją wymarzoną kuchnię nie wychodząc z domu, tylko spotykając się online z naszym konsultantem. Następnie na
wskazany adres e-mail klient otrzymuje komplet informacji niezbędnych do sfinalizowania zakupu, w tym
m.in. projekt aranżacji wraz z gotową do opłacenia

fot. Patryk Pallus
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listą produktów i wybranych usług.

Pozytywne doświadczenia pracowników
Wszystkie opisane zmiany na rynku handlu detalicznego stawiają klienta w centrum zainteresowania i podejmowanych działań. Nie możemy jednak zapominać
o sprzedawcach, doradcach klienta, pracownikach logistyki i pozostałych osobach zaangażowanych w proces zakupowy klienta.
Warto tu przytoczyć wyniki raportu KPMG pt. „[Cyfrowy] klient nasz pan. Jak marki na polskim rynku
zarządzają doświadczeniami klientów?”2 , opublikowanego na początku 2019 r. W raporcie czytamy, że
firmy, które skutecznie chcą się rozwijać na coraz
bardziej konkurencyjnym rynku, muszą uwzględniać
budowanie pozytywnych doświadczeń nie tylko swoich klientów, ale także pracowników (ang. employee
experience). Osoby odpowiedzialne za obsługę
klienta wpierw same muszą pozytywnie oceniać warunki pracy oferowane im przez pracodawcę.
Właśnie dlatego, łączenie działań z obszaru budowania pozytywnych doświadczeń zakupowych klientów z działaniami ukierunkowanymi na zadowolenie
z pracy pracowników powinno stać się powszechną
praktyką. Jest też wskazywane jako jeden z wiodących trendów w kolejnych latach i IKEA jako uznany
na rynku pracodawca stawia sobie to jako jeden
z priorytetów.
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runku zmierzamy, projektując nowe formaty miejsc
spotkania z klientem i inwestując w dotychczasowe
sklepy IKEA. W oparciu o to rozwijamy również nasze
rozwiązania digitalowe – w najbliższym czasie planujemy przeprojektować naszą stronę internetową oraz
uruchomić nową aplikację mobilną umożliwiającą zakupy. Będzie ona zintegrowana z istniejącą aplikacją
IKEA Place z funkcją rozszerzonej rzeczywistości
(AR), która pozwoli na zwizualizowanie mebla w naszym domu, aby sprawdzić, czy będzie pasował do
wybranego przez nas miejsca. Będziemy także rozwijali oraz optymalizowali procesy logistyczne oraz
sposoby dostaw i usług. Chcemy odpowiadać na
oczekiwania i preferencje naszych klientów, dlatego
w kolejnych miesiącach będziemy wprowadzać jeszcze wiele innych ciekawych rozwiązań w IKEA w Polsce
i na świecie.

1

Źródło: raport “How to Leverage Logistics to Deliver Great Cu-

stomer Experiences”, opublikowany w listopadzie 2018 r., https://
www.gartner.com/doc/3892818?ref=mrktg-srch
2

Źródło: https://nowymarketing.pl/i/fmfiles/raport-kpmg-cyfro-

wy-klient-nasz-pan.pdf

Transformacja handlu
Prawdziwa transformacja handlu detalicznego dopiero się zaczyna. IKEA również jest na początku tej
drogi. Mimo wszystko uważam, że jako sprzedawcy
powinniśmy pamiętać, że żadne dodatkowe rozwiązania nie przyniosą zamierzonych efektów, jeśli nie
spełnimy podstawowych oczekiwań klientów związanych z zakupami, takich jak: atrakcyjna oferta produktów pokazanych w inspirujący sposób, łatwa nawigacja w sklepie, szybkie płatności czy brak kolejek.
Ponadto, sam proces sprzedaży będzie coraz częściej
dokonywany przez Internet, ale nie zastąpi spotkania
z klientami, ponieważ zaangażowanie oraz relacje najlepiej buduje się przez kontakt osobisty.
Podsumowując, zarówno w sprzedaży internetowej,
jak i na rynku sklepów tradycyjnych, kluczem do dalszego rozwoju firm i marek będzie zapewnienie klientom wygody robienia zakupów. W tym właśnie kie-
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Michał Przybysz
Customer Experience, Digital & E-commerce
Director, IKEA Retail w Polsce.
Menedżer i pasjonat wyzwań związanych
z wprowadzaniem zmiany, szczególnie
w obszarze sprzedaży wielokanałowej i transformacji cyfrowej. Przez ostatnie 15 lat tworzy od podstaw rozwiązania digitalowe oraz
omnichnannel w dużych sieciach handlowych: Leroy Merlin, Media Markt, Saturn oraz
IKEA. Od 4 lat w IKEA zarządza e-commerce.
Odpowiada także za customer experience
i obsługę klienta w sieci IKEA w Polsce..

Era szukania potencjału
i sprzedaży emocji
Arkadiusz Ruciński
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W ostatnich dwóch dekadach świat wokół nas niesamowicie przyspieszył. Nowe technologie
wpłynęły nie tylko na rzeczywistość za oknem, ale także na to jak rozwinął się biznes. Zmieniły się sposoby sprzedaży i nawyki konsumenckie. Pionierski jeszcze na przełomie tysiącleci
e-commerce stał się dzisiaj jednym z głównych kanałów dystrybucji i – nie ma wątpliwości –
przyszłością handlu.

Przedsiębiorcy mają świadomość, że rynek będzie staniemy. Dziś klient nie chce czekać. Podoba mu się
podążał w tym kierunku i że w nowej rzeczywistości produkt i pragnie się nim cieszyć jak najszybciej.
pewne jest tylko jedno: zmiana i ciągłe dostosowywanie się do oczekiwań klienta. A te stale rosną. Wygra Zwycięzcami będą ci, którzy tym emocjom nie poten, kto będzie miał lepszy serwis, skuteczniej spełni zwolą wystygnąć. Do takich dostawców konsument
wymagania klienta i nie tylko za nimi podąży, ale wręcz będzie wracał i obawiam się, że tylko tacy na rynku
będzie w stanie je przewidzieć. I to nie jest wyścig, przetrwają. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu czas od
w którym wygra ten, kto będzie miał lepszą technolo- zamówienia do dostawy można było mierzyć w tygogię. Ona jest podstawą, jest narzędziem do osiągania dniach. Kilka dni na dostarczenie produktu było stancelu. Zwycięży ten, kto lepiej zrozumie klienta i do tych dardem akceptowanym przez klientów. Dziś już nawet
oczekiwań dopasuje swój model biznesowy.
trzy dni realizacji zamówienia to dużo. Konsument
jest bardziej wymagający, chce dziś zamówić towar,
Tę rywalizację możemy obserwować już dziś porów- a już jutro się nim cieszyć. Teraz dostawcy ścigają się
nując jakość serwisu różnych sklepów internetowych. jeszcze na dni, ale żeby wygrać z konkurencją, będą
Firmy – poszerzając rynek – zaczęły rozwijać własną musieli zejść do godzin, by działać według schematu:
ofertę w sieci, a klienci dostrzegli korzyści, jakie daje rano produkt zamawiasz, a już wieczorem cieszysz
to rozwiązanie i już z tego nie zrezygnują. Dziś, bez się nim w domu. I oczywiście nie płacisz za przesyłkę.
wychodzenia z domu, każdy jest w stanie za pomocą To jest wyzwanie jutra, choć to jutro jest już bliżej niż
kilku kliknięć przejrzeć różne oferty, skorzystać z po- dalej.
równywarek cenowych i łatwo zamówić towar, który
później „zapuka” bezpośrednio do drzwi. Wydawałoby Poprzeczka ciągle idzie w górę
się, że trudno znaleźć prostsze i wygodniejsze rozwiązanie zarówno z punktu widzenia klienta, jak i retailera. Można pokusić się więc o stwierdzenie, że przy wsparTeoretycznie tak, bo w praktyce – przy dzisiejszych, ciu technologii, relacje pomiędzy biznesem a klientem,
wyśrubowanych wymaganiach konsumenta – nie ma to perpetuum mobile. Z jednej strony biznes wykorzyjuż prostych rozwiązań i dostawca musi zainwestować stuje technologie, aby zwiększać swój potencjał i budować przewagę konkurencyjną poprzez coraz lepiej
czas oraz poważne środki w odpowiednie narzędzie.
dopasowaną ofertę do oczekiwań klienta. Z drugiej
Platforma e-sklepu musi być funkcjonalna i intuicyjna, strony klient coraz bardziej dopieszczany, przyzwyprodukt zaprezentowany estetycznie, a formy płat- czaja się do wygody i staje się bardziej wymagający,
ności nie mogą zmuszać klienta do wykraczania poza zawieszając poprzeczkę coraz wyżej.
strefę komfortu. Na koniec zamówiony produkt musi
być zgodny z opisem i spełniać oczekiwania klienta, Dzisiejsze technologie pozwalają zebrać w Internecie
a całość–wspierać zaawansowany system usług wiele informacji na temat klienta i dopasować ofertę
około sprzedażowych, który rozwieje wątpliwości po- do jego oczekiwań. Sprzedaż online nie jest jedynie
tencjalnego nabywcy i odpowie na jego pytania. Najle- zwykłą platformą z produktami, a dobrze przemyślapiej natychmiast. I to nie dlatego, że czas to pieniądz. nym i wieloaspektowym biznesem. Wymaga on spójAle przede wszystkim dlatego, że obecnie nie sprze- nego współdziałania technologii, logistyki (tworzenia
dajemy już towaru, a emocje. Albo jesteśmy w stanie nowych centrów logistycznych), estetyki i dobrej znazapewnić je tu i teraz, albo kolejnej szansy już nie do- jomości klienta.

MENSIS.PL

36

W LPP mamy świadomość skali tego wyzwania. Rynek
się zmienia, jest coraz bardziej wymagający, a my robimy wszystko, by się do niego dostosowywać. Kiedyś
mówiono, że branża odzieżowa nie potrafi zaskoczyć,
tymczasem okazało się, że jest to najszybciej rozwijająca się branża w handlu internetowym.
Klientom podoba się wygoda jaką daje e-commerce
i to zarówno tym, którzy z niego aktywnie korzystają
robiąc zakupy w Internecie, ale także tym, którzy
w dalszym ciągu preferują sklepy stacjonarne, traktując sklep online wyłącznie jako źródło informacji na
temat oferty. O jednych, jak i drugich należy zadbać,
by znaleźli u nas to, czego oczekują – czyli dobre zdjęcia, dokładny opis produktu, czy informacje o ofertach
specjalnych. Na samym końcu powinniśmy też wskazać im, w którym sklepie mogą zobaczyć „na żywo”
dany produkt. Dlatego tworzenie dzisiaj podziałów
pomiędzy sprzedażą online i offline jest sztuczne i nie
ma racji bytu.
Dysponując dwoma kanałami sprzedaży – stacjonarnym i internetowym – dajemy konsumentom możliwość wyboru, dajemy im komfort. Udziały sprzedaży
między tymi kanałami na pewno będą się zmieniać
z biegiem lat. E-commerce będzie rósł, ale nie zdomi-
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nuje sprzedaży stacjonarnej, przynajmniej nie w ciągu
najbliższych pięciu lat. Te kanały się uzupełniają. Najwięksi gracze e-commerce’u to dostrzegają i otwierają sklepy stacjonarne, by lepiej zrozumieć swojego
klienta.
W LPP zaczynaliśmy od handlu tradycyjnego, ale decydując się na e-sklep od samego początku wiedzieliśmy, że nie będzie to zupełnie niezależny kanał, lecz
jedynie uzupełnienie naszej oferty. Tym założeniem
kierujemy się do tej pory, z tą tylko różnicą, że w 2011
roku jeszcze nikt nie nazywał tego zjawiska omnichannelem. Liczby pokazują, że takie podejście z roku na
rok procentuje. Zaczynaliśmy tę przygodę zaledwie
8 lat temu i doszliśmy do poziomu, na którym sprzedaż internetowa stanowi dziś już 9% naszej ogólnej
sprzedaży. A to nie koniec: planujemy dalszy wzrost
tego segmentu do poziomu 12% udziału w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Myślę więc, że – bez fałszywej skromności – możemy mówić o sukcesie. Jest
to poziom największych zagranicznych retailerów
modowych, którzy w sieci sprzedają znacznie dłużej niż my. Mamy też w swoim portfolio kraje, gdzie
sprzedaż internetowa już dziś wynosi aż 20% całości sprzedaży. Ponadto przez ostatnie trzy lata prawie 10-krotnie zwiększyliśmy obroty w e-commerce,
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bo w 2015 roku mieliśmy 75 milionów złotych
przychodów, a za ubiegły rok było to już ponad
70 0 milionów złotych. W dłuższej perspektywie – w 2021 roku – chcemy mieć 20% udziału
e-commerce w ca ł kowitej sprzedaż y. Ocz yw i ś ci e n i c n i e p r z yc h o dzi s a m o. Rea l iza cj a
t a k a m b i t nych p la n ów w y ma ga o d ret a i l era
dużego nakładu pracy i inwestycji. A także pokory
wobec rynku, który co jakiś czas udziela nam lekcji.

Nauka nie idzie w las
W 2017 roku zdarzyło nam się być ofiarą własnego…
sukcesu. Coroczny rozwój sprzedaży internetowej
o kolejnych 100% pokazał, że wszystkie obszary naszego e-commerce’u trzeba skalować rok do roku
o 100%, co jest sporym wyzwaniem. W 2017 roku
właśnie, w okresie promocji Black Friday, ogromny
ruch zakupów online sprawił, że pojawiły się spore
problemy techniczne w naszym e-sklepie. Klienci, aby
złożyć skutecznie zamówienie, potrzebowali o wiele
więcej czasu niż zwykle. To z kolei wywołało zapytania:
dlaczego system nie działa, czy zamówienie przeszło,
czy płatność dotarła, itd. Spowodowało to konieczność jeszcze większego zaangażowania biura obsługi
klienta.
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Szybko wyciągnęliśmy wnioski z tamtej sytuacji. Już
dzień po Black Friday 2017, poczyniliśmy inwestycje,
aby uniknąć podobnej sytuacji w kolejnych latach.
Samo przygotowanie platformy, logistyki i contact
center, które będą w stanie obsłużyć tak ogromny
ruch klientów, oznacza gigantyczny wysiłek i – co tu
ukrywać – spory koszt. A jednak było warto. Ubiegły
rok pokazał, że takie podejście procentuje. E-sklepy
naszych brandów działały bez zarzutu, a wysyłki realizowane były na czas. Nasi klienci złożyli 3-krotnie
więcej zamówień niż przed rokiem, co było dla nas
wielkim sukcesem.
Nie oznacza to, że nasz contact center nie miał co
robić. Wręcz przeciwnie. Przy tak dużej liczbie transakcji pojawia się wiele zapytań od klientów, niezależnie od tego, czy problem jest, czy go nie ma. Kiedyś
klient mógł rozwiać wątpliwości tylko podczas wizyty
w sklepie, dziś może zadzwonić, wysłać maila czy skorzystać z chatu. To podstawa dobrej obsługi.

Sprzężenie zwrotne
Konieczna była więc inwestycja w integrację wszystkich kanałów komunikacji z klientem. Dzięki temu
jesteśmy bardziej elastyczni. Okazuje się, że zwykła
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Z drugiej strony w niektórych krajach – jak choćby
w Rosji, która jest poważnym wyzwaniem logistycznym ze względu na duże odległości – RFID pozwoli na
dostawę towaru do klienta bezpośrednio ze sklepu
położonego najbliżej jego miejsca zamieszkania. To
również istotnie przyspieszy sam proces przesyłki.
Owocem tego wdrożenia będzie nie tylko oszczędność czasu czy redukcja kosztów, ale też większe zadowolenie klientów.
sprzedaż, to w praktyce suma doświadczeń, które
zbiera klient, a które warunkują czy ten do nas
wróci, czy też szukać będzie rozwiązań w sklepach
konkurencji.

Niezależnie od tego jak mocną mamy pozycję w handlu tradycyjnym czy też internetowym, wszystko
sprowadza się do czasu reakcji na potrzeby klienta.
Można więc powiedzieć, że logistyka jest rodzajem
wojny między retailerami – kto szybciej dostarczy toE-commerce to także cenna lekcja biznesowa – może war, tym lepiej, ponieważ tego właśnie oczekują klienci.
wspierać strategiczne decyzje o obecności na nowym Pomysł na zdobycie współczesnego rynku niską ceną
rynku. W czwartym kwartale tego roku planujemy produktu nie ma już racji bytu. Jestem przekonany,
uruchomić sklep paneuropejski. Chcemy, aby klienci że wyznacznikiem konkurencyjności będzie to, jak
z Europy – także Ci, którzy w swoich krajach nie mają szybko jesteś w stanie dostarczyć towar do klienta.
jeszcze dostępu do naszych sklepów stacjonarnych Niezależnie od tego, czy klient odbierze go w salonie
– mogli dokonywać u nas zakupów online. Niezależ- czy w swoim domu.
nie od miejsca zamieszkania w Europie, będą mogli
zamówić sobie produkt na naszej stronie. To da nam Żyjemy w erze potencjału, która niekoniecznie wymożliwość weryfikacji, które rynki są potencjalnie in- maga najprostszych rozwiązań, ale tych najlepiej
teresujące w kontekście uruchomienia w przyszłości dopasowanych. Ten kto zaadaptuje swój model bizsprzedaży tradycyjnej. Dzięki temu poznamy lokalne nesowy najtrafniej – zyskuje, a ten, kto zrobi to najpreferencje zakupowe klientów, ich nawyki i zainte- szybciej – wygrywa.
resowania naszymi produktami. To kolejny dowód na
potencjał omnichannelu.
Mając na wybranych rynkach zarówno sklepy internetowe jak i stacjonarne, dysponujemy informacjami
z dwóch kanałów. Narzędziem, które połączy w LPP
świat online z offline będzie wdrażane obecnie RFID.
System metek elektronicznych pomoże nie tylko
w dostarczaniu dokładniejszych informacji na temat
rotacji produktów, ale też usprawni ich kontrolę w całym łańcuchu dostaw. Będziemy w stanie wskazać
klientowi na platformie online, w którym sklepie może
zobaczyć dany produkt.
Dziś sprzedając ponad 200 milionów sztuk odzieży
rocznie, jesteśmy w stanie powiedzieć w przybliżeniu,
czy dany towar znajduje się w danej lokalizacji czy nie.
Jest to jednak obciążone ryzykiem błędu, bo produkty
bardzo szybko rotują. RFID wyeliminuje ten problem,
pozwoli też na skorzystanie z dodatkowych usług.
Klientowi, który zdecyduje się na zakup będziemy
w stanie zarezerwować daną rzecz w sklepie, o ile nie
będzie chciał jej od razu kupić przez internet.

Arkadiusz Ruciński
Dyrektor ds. e-commerce
Przez większość kariery zawodowej związany
z LPP. W latach 2009-2015 jako dyrektor IT
odpowiedzialny był między innymi za kluczowe
projekty technologiczne w zakresie logistyki,
analityki danych czy budowy dedykowanych
systemów do obsługi procesów projektowania (PDM) i obsługi zamówień (OMS). Od 2015
jako dyrektor ds. e-commerce zajmuje się
budową i wdrażaniem strategii dla sklepów
internetowych wszystkich marek w grupie LPP
– Reserved, Cropp, Mohito, House oraz Sinsay.

"W handlu nadciąga
rewolucja,
kto tego nie widzi
zniknie z rynku..."

Wywiad z Dawidem Urbanem
Krzysztof Rdzeń
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Krzysztof Rdzeń: Gdzie się Pan nauczył biznesu?
Dawid Urban: Moja rodzina od najmłodszych lat wszczepiała mi zamiłowanie do
handlu i tak już zostało. Ja dołożyłem do tego determinację w osiągnięciu założonego celu oraz zainteresowanie nowymi technologiami. W tej chwili jestem inwestorem w kilkunastu firmach, które mogą zrewolucjonizować swoje obszary działalności w skali światowej
K.R.: Czyli w Polsce można budować duże międzynarodowe firmy?
D.U.: W Polsce przez wiele lat wpajano nam, że co najwyżej możemy kopiować zachodnie wzorce, a to nieprawda. Mamy w sobie gigantyczny potencjał i zdolności
nieszablonowego myślenia. Uważam, że przedsiębiorcy nie powinni hamować swoich dążeń.
K.R.: W eSmoking World szybko przekonał się Pan, że szeroka sieć punktów
sprzedaży detalicznej to skuteczny sposób skalowania biznesu.
D.U.: Plany od razu były ambitne, skalowalność biznesu była tutaj kluczem do sukcesu. Dzięki zaangażowanym, wspaniałym współpracownikom w trzy lata zbudowaliśmy sieć liczącą 800 punktów handlowych.
K.R.: Postawił Pan na budowanie franczyzowej sieci partnerskiej, kusząc partnerów własnym biznesem w rozwijającej się niszy e-papierosów...
D.U.: Biznes przede wszystkim buduje się na zaufaniu. To właśnie dlatego mogliśmy tak szybko się rozwijać. Franczyzobiorcy nam zaufali. Nie pozwoliliśmy by
realizacja krótkoterminowego celu przysłoniła nam najważniejsze, czyli człowieka.
Na pewnym etapie rozwoju nie da się już wszystkiego samodzielnie kontrolować
dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich współpracowników. Zawsze staram
się aby w moich firmach było jak w rodzinie. Nie buduję dystansu, pracujemy razem,
tworzymy zespół, razem osiągamy sukcesy.
K.R.: Jednak zaraz po sprzedaży firmy zrezygnował Pan z 3-letniego kontraktu menedżerskiego dla nowego właściciela?
D.U.: Sieć, którą tworzyłem, została przejęta przez British American Tobacco i ma
przed sobą inne wyzwania. Ja zdecydowałem się pójść swoją drogą. Znowu „buduję” i czerpię z tego radość. Podjąłem nowe wyzwania i skupiam się na własnych
inwestycjach.
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K.R.: Sprzedał Pan firmę po 10 latach rozwoju gdy posiadała 800 punktów
sprzedaży tradycyjnej i generowała około 150 mln złotych rocznego przychodu – to duży sukces, czy nie łatwiej było po prostu iść na urlop?
D.U.: Uwielbiam spędzać czas z rodziną i często razem wyjeżdżamy ale to jeszcze
nie ten wiek i nie ten etap aby „odcinać kupony” od sukcesu. Uważam, że warto dzielić się doświadczeniem i wiedzą, a dzięki zgromadzonemu kapitałowi mogłem zainwestować w kilkanaście ambitnych projektów. Kilka z nich ma potencjał nie mniejszy
niż moja pierwsza sieć handlowa. Chcę robić to co daje mi największą radość, a jest
to proces tworzenia.
K.R.: Wśród kilkunastu projektów, w które zainwestował Pan w ostatnim czasie widzę Surge Cloud, który ma zrewolucjonizować tradycyjny handel, m.in.
przez inteligentne półki i bezobsługowe sklepy.
D.U.: Surge Cloud to spółka, która ma ambicje zmiany naszych doświadczeń zakupowych. Handel tradycyjny musi zmienić swoje oblicze, jeżeli chce utrzymać dominującą pozycję. Pomogą mu w tym nowe technologie, w tym inteligentna półka.
Nasze rozwiązanie to źródło wiedzy dla obsługi, które pomaga zrozumieć zachowania konsumentów, zapewnić dostępność towaru, czy zrobić inwentaryzację jednym
kliknięciem. Doświadczenie z tego obszaru wykorzystujemy do stworzenia w pełni
bezobsługowego sklepu. To będzie projekt, który może zrewolucjonizować handel.
Badania wskazują, że klient powoli dojrzewa do tego rodzaju rozwiązań, a my mamy
ambicje kreowania trendów.
K.R.: Na jakim etapie realizacji znajduje się bezobsługowy sklep Take & GO?
D.U.: Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami i prace są już bardzo zaawansowane. Jest to kluczowy projekt dla Surge Cloud w tym roku. Traktujemy go też jako
platformę do rozwoju kolejnych usług. W sklepach Take & GO połączymy kilka rozwiązań technologicznych, które być może również znajdą się w ofercie Firmy. Nie
będzie to jednak tylko pilotaż, chcę skalować biznes i już teraz myślę o ekspansji.
K.R.: W Pana portfolio inwestycyjnym widzę też projekty, które wciąż rozwijają się tradycyjnie budując sieć franczyzową jak marki firmy HubStyle…
D.U.: Wszystkie przedsięwzięcia, w które jestem zaangażowany związane są w jakiś
sposób z handlem. Hubstyle szybko się rozwija dzięki poszerzaniu kanałów sprzedaży ale przede wszystkim atrakcyjnej ofercie szybko rozwijających się marek Sugarfree czy Cardio Bunny. Zainwestowałem jednocześnie w kilka brandów odzieżowych, również w takie marki jak Colorshake, Flyn czy Local Heroes.
K.R.: Jaka będzie rola e-commerce w sklepach przyszłości i jak będzie wyglądało przenikanie się świata tradycyjnego z wirtualnym?
D.U.: Dzisiejsze rozwiązania pozwalają aby to produkt trafiał do klienta i to jest
szansa. Nie ważny jest czas i miejsce. Nie możemy myśleć w kategoriach offline vs
online, bo to już nie ma sensu. Online musi tworzyć całość z offline’m aby zapewnić
klientowi doświadczenie zakupowe, które spełni jego oczekiwania. Trudno mówić
o offline’owych sklepach skoro klient, który w nim się znajduje jest online. Sieci muszą nauczyć się czerpać z tego korzyści.
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K.R.: Gdzie jest miejsce na innowacyjne technologie w retailu?
D.U.: Nowe technologie usprawniają obecnie logistykę, procesy kasowe, a docelowo mają dostosowywać ofertę pod konkretnego klienta.
K.R.: Czego oczekuje dzisiejszy klient od zakupów?
D.U.: Zakupy muszą stać się rozrywką, zabawą, grą a nie marnowaniem czasu. Jeżeli marka wzbudzi zaangażowanie klienta to jest duże prawdopodobieństwo, że
odniesie sukces rynkowy.
K.R.: Czy koncepty Amazon Go i Alibaba Hema są dobrym benchmarkiem nowego kierunku?
D.U.: Nie ukrywam, że z zainteresowaniem obserwujemy oba koncepty. Czym więcej mówi się o rozwiązaniach obu firm tym lepiej dla nas. W badaniu przeprowadzonym w zeszłym roku na zlecenie Mastercard 46% Polaków wyraziło zainteresowanie
robieniem zakupów w sklepach gdzie nie ma kasy analogicznie jak w Amazon Go.
Podobnie będzie funkcjonował sklep Take & GO ale nasze rozwiązanie pozwoli na
skalowalność biznesu. Hema może być benchmarkiem w obszarze interakcji z klientem. Alibaba przedstawia New Retail jako New Reality i jest w tym dużo prawdy.
W handlu nadciąga rewolucja, kto tego nie widzi zniknie z rynku.
K.R.: Czy projekty, w które Pan inwestuje są skorelowane biznesowo czy podchodzi Pan do inwestycji jak fundusz VC?
D.U.: Decyzję o inwestycji podejmuję w oparciu o zaufanie i wizję. Nie działam jak
typowy fundusz. Spółka musi zaproponować coś więcej niż solidny biznes plan
i wysoką stopę zwrotu abym się w nią zaangażował. Musi mieć przemyślaną misję,
ambicje zmieniania świata i nie może bać się stawiać czoła wyzwaniom. Do tego
niesamowicie ważne są osoby stojące za danym przedsięwzięciem. Firmy czy marki
to na koniec dnia ludzie, a dla mnie „czynnik ludzki” jest kluczowy w podejmowaniu
decyzji.
K.R.: Dziękuję za rozmowę.

Dawid Urban

Anioł biznesu, przedsiębiorca, członek YPO. Współtwórca e-Smoking World, europejskiego lidera

rynku elektronicznych papierosów, obecnie należącego do grupy British American Tobacco. Wła-

ściciel i współwłaściciel kilkunastu firm i marek. Optymista, który kocha życie i podchodzi do niego

z pokorą, jednak w swoich działaniach jest zdecydowany i wytrwały. Eksperymenty biznesowe to jego

pasja, uwielbia myśleć o przyszłości, wcielać w życie nowe pomysły i wspierać ciekawe inicjatywy.

Zawsze otwarty na nieszablonowe rozwiązania
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Retail is Detail Digital

Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Jakub Jasiński
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Myślenie o handlu za kilka lat dla jednych może być wróżeniem z fusów, a dla drugich jest zaplanowaną drogą rozwoju w świecie, w którym konkurencja to nie tylko podmioty kroczące tą
samą drogą, ale zupełnie nowe modele biznesowe.

Nowa konkurencja

Analityka

To właśnie w nowych modelach upatruję największych Dane użytkowników powoli będą stawać się „ukławyzwań dla podmiotów działających dzisiaj w branży dem krwionośnym” organizacji, dla których sercem
retail. Przykładem może być platforma RentTheRun- pozostanie tzw. core business – główna aktywność
way.com, która pozwala na użytkowanie ubrań bez ich handlowa – w branży retail przeważnie produkty. Ale
kupowania. Użytkownik za cenę miesięcznego abo- to dzięki danym można zasilać pozostałe działy i piony,
namentu wypożycza ubrania znanych projektantów by w swoich działaniach nie kierowały się intuicją i do– niczym korzystanie z danych w chmurze. Zmiany świadczeniem (wskazanie na przeszłość), ale właśnie
i dostosowanie się do nowych okoliczności mogą sta- danymi, które zostaną im dostarczone. Coraz więnowić wyzwanie dla organizacji ze słabym przywódz- cej czasu i energii podmioty będą przeznaczać na
twem lub o zbyt rozbudowanych i niezależnych jed- ich analizy, systemy automatyzujące działanie na ich
nostkach. Niczym Sony, koncern posiadający prawie podstawie, co w długim okresie wyzwoli duży popyt
wszystko, by prowadzić peleton świata muzycznego– na zatrudnianie „data scientistów”.
posiadając wytwórnię muzyczną i sprzęty do odtwarzania muzyki – dał się „ograć” (celowe nawiązanie do Nowoczesne podejście do analityki to także otworzenie się na podmioty trzecie w wymianie informamuzyki) Apple i ich iPodom z iTunes.
cji. Tutaj największą rolę upatruję wśród gigantów
Razem z rozwojem technologii, ich dostępnością oraz typu Facebook czy Google, które dzięki swojej skali
wzrostem możliwości procesowania dużej liczby da- są w stanie dostarczyć najdokładniejsze analizy. Czy
nych i renderowania jakościowych materiałów liczba organizacje Retail odważą się na głębszą współnowych konceptów będzie się mnożyć. Przewiduję, że pracę i większą wymianę danych z nimi – z pewnością.
największe podmioty z branży retail postawią na ko- Pozostaje tylko kwestią czasu jak szybko zarządy
mórki innowacyjności, które poza rozwojem swoich zrozumieją, że New Retail to właśnie walka o dane,
narzędzi i systemów wyjdą na rynek w poszukiwaniu efektywne śledzenie każdych działań i nowy ład,
przejęć całkowitych lub zakupu udziałów w start- w którym sami dzielą się swoimi prywatnymi danymi
-upach mogących rozwijać się niezależnie lub wnosić w smartphonach.
istotną technologię i model biznesowy do spółek
Architektura
matek.

Wszystko staje się smart

„Stare” rynkowe przysłowie mówiło „retail is detail”,
dzisiaj dodałbym, że retail to także elastyczność arInternet rzeczy powoli staje się nie tylko buzzwor- chitektury rozwiązań IT w organizacji. Zbyt przeładodem, ale otaczającą nas rzeczywistością, a możli- wane i rozbudowane systemy będące kombajnami
wości gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych mogą być poważnym obciążeniem w ich rozwoju poz wszelkiego rodzaju „usmartowionych” urządzeń zwalającym uzyskać przewagę konkurencyjną. Mobędą podstawą do oceny zachowań, postaw i potrzeb dułowość architektury i gotowość na szybkie zmiany
użytkowników w przyszłości. Przyszłość New Retail to systemów oraz testowanie nowych rozwiązań mogą
walka o dane, coraz cenniejsze i przez to tym bardziej zaważyć o miejscu na podium w cyfrowej gonitwie.
pożądane.
Przewiduję tym samym wzrost znaczenia architektów

NEW RETAIL

systemowych jak i ich liczebności w organizacjach.
Bowiem na nich spoczywać będzie bardzo duża odpowiedzialność w gotowości podmiotów do adaptacji
nowych pomysłów, ale także czekających technologicznych wyzwań.
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o bezbłędnie określonych potrzebach interesariuszy
i detalicznie przeprowadzonych analizach wymagań,
a na takich filarach opiera się powszechnie używana
metodyka Waterfall, w której kaskadowa dekompozycja projektu na poszczególne fazy zawiera szczegółowy plan w określonym czasie i budżecie, gdzie każda
Prowadzenie projektów
zmiana wymagań jest kłopotliwa, a już z pewnością
czaso- i kosztochłonna. Elastyczność w podejściu do
New Retail to także zmiana w podejściu projektowym. wymagań i oczekiwanych rezultatów wymaga zastoZbyt rozbudowane wymagania sprawiają, że projekty sowania metodyk zwinnych, a przestawienie organistają się kosztowne, ale także długie, a w czasach zacji do takiego podejścia to duże wyzwanie, głównie
szybko zmieniającego się otoczenia koncepcja może przez brak formalizacji, dokładnej wiedzy o kosztach
ulegać zmianom. Organizacje chcąc być przygoto- i ryzyka rozrastania się projektu.
wane do dynamicznego reagowania i testowania swoich pomysłów powinny stawiać na wytworzenie działającego produktu z minimum funkcjonalności – MVP
(z ang. Minimum viable product). Oczywiste rozwiązanie i myślenie w przypadku startupów, ale już poważna
zmiana w myśleniu wielkich podmiotów, w których
„stare” działy jak marketing czy sprzedaż oczekują produktu gotowego, pełnego i od razu dopasowanego do
interesariuszy wewnętrznych. Testowanie pomysłu
Jakub Jasiński
będącego „MVP ambicji organizacji” pozwala na jego
weryfikację w realnych warunkach i ukierunkowane
Dyrektor e-commerce. Doświadczenie zbiezarządzanie jego rozwojem popartym zachowaniem
rał w projektach krajowych i międzynarodoużytkowników.
wych, pracując w zespołach wdrażających
multikanałowe rozwiązania systemowe i proKolejnym wyzwaniem przy projektach, a mówiąc
wadząc kampanie efektywnościowe. Współo New Retail, mam na myśli projekty informatyczne,
autor Biblii e-biznesu i Biblii e-biznesu 2.
to dobór metodyki projektowej. Wchodząc w nieznane, a więc innowacyjne pomysły trudno mówić

Telemedycyna według Comarch Healthcare
Estera Włodarczyk
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Branża medyczna i nowe technologie to obszary, które obecnie nieustannie się przenikają.
Wykorzystanie systemów teleinformatycznych i rozwiązań chmurowych takich jak IoHT (Internet of Healthcare Things) w sektorze zdrowotnym, stanowi trzon działalności Comarch
Healthcare. Skupiając się na rozwoju usług telemedycznych, firma tworzy nie tylko produkty,
ale również wdraża inicjatywy związane z promowaniem znanej na świecie koncepcji e-Health.

Comarch Healthcare i telemedycyna
Comarch Healthcare to dostawca zaawansowanych
• Usług pozwalających na zdalny monitoring kobiet
rozwiązań IT dla medycyny. Posiadając własne zaplew ciąży.
cze w postaci laboratorium technologicznego z halą
produkcyjną IoT Plant, w którym projektowane są
• Programu podstawowych badań przesiewowych
rozwiązania dedykowane m.in. telemedycynie, Codzieci w szkołach.
march Healthcare prężnie rozwija działalność badawczo-rozwojową. Należące do spółki Centrum
• Usług zdalnej opieki z dostarczeniem niezbędMedyczne iMed24 w Krakowie, świadczy tradycyjne
nych urządzeń monitorujących.
usługi stacjonarne oraz te z zakresu zdalnej opieki
medycznej. Komfort i bezpieczeństwo, jakie niesie ze Oprócz inicjatywy Miasta Zdrowia, Comarch Healsobą wdrożenie telemedycyny w iMed24, możliwe jest thcare, jest także dostawcą autorskiego produktu
dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Platformy Co- Bransoletki Życia w programie „Małopolski Tele-Anioł”.
march e-Care. Rozwiązanie pozwala na przetwarzanie Program skierowany jest dla osób starszych, samotogromnych ilości danych zebranych z peryferyjnych nych i przewlekle chorych. Dlatego też, Bransoletka
urządzeń pomiarowych, które znajdują się w domach Życia to urządzenie idealnie wpisujące się w realizapacjentów a w efekcie zdalne monitorowanie stanu cję usług zdalnej opieki senioralnej. Wyposażona jest
ich zdrowia, bez względu na miejsce i czas.
w przycisk SOS, moduł GPS oraz czujnik tętna. W razie
zagrożenia stanu zdrowia, jej funkcjonalności pozwaTelemedycyna dla wszystkich
lają na natychmiastowy kontakt z Centrum Teleopieki,
lokalizację pacjenta i reakcję służb ratunkowych.
Zauważając potrzebę szerzenia nie tylko wiedzy, ale
także wdrażania gotowych produktów i usług tele- Sztuczna inteligencja i telemedycyna
medycznych, Comarch Healthcare jest inicjatorem
projektu Miasto Zdrowia skierowanego do samorzą- Bezpieczeństwo i komfort to nie jedyne z idei, które
dów, które na swoim terenie chcą wprowadzić usługi przekładają się na usługi i produkty telemedyczne
zdalnej opieki medycznej dla mieszkańców. Programy tworzone w Comarch Healthcare. Innowacyjność
w poszczególnych regionach realizowane są we – pod tym hasłem kryją się najnowsze rozwiązania,
współpracy z jednostkami służby zdrowia lub ośrod- które usprawniają świadczenie zdalnych usług mekami opieki społecznej. Do tej pory w projekcie udział dycznych. Nie dziwi więc fakt, że sektor zdrowotny
wzięły m.in. Łódź, Płock, Brzeg, Suwałki. Platforma zwraca się także ku sztucznej inteligencji. Z tej przyusługowo-informatyczna składająca się z zestawu czyny, zespoły specjalistów Comarch Healthcare
wzajemnie współpracujących aplikacji i systemów IT, opracowują rozwiązania bazujące na algorytmach
dostarczanych w ramach Miasta Zdrowia obejmuje uczących się. Wśród nich Platforma Analiz Medycznych CMAP, która jest centralną platformą przetwaszereg usług telemedycznych w obrębie:
rzającą zróżnicowane dane medyczne. Jej działanie
• Zdalnego monitoringu pacjentów po przebytych oparte jest na algorytmach, które w zaawansowany
chorobach kardiologicznych oraz hospitalizacji.
sposób analizują i interpretują dane, dokonując inteligentnej selekcji. Mówiąc o CMAP, warto także
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wspomnieć o jednym z elementów współpracujących jakim jest CardioVest – kamizelka umożliwiająca
diagnostykę pracy serca z wykorzystaniem elektrod
tekstylnych Dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego, rozwiązanie pozwala na selekcję konkretnych zaburzeń z zapisu EKG, co znacznie skraca czas
postawienia diagnozy i daje możliwość natychmiastowej reakcji lekarza monitorującego stan zdrowia
pacjenta.

Jaka jest i będzie telemedycyna?
„Usługi telemedyczne to przede wszystkim
wielka oszczędność czasu dla osób, które
chcą zadbać o stan zdrowia bez konieczności wychodzenia z domu. Żyjemy w ciągłym
pośpiechu, trudno jest znaleźć czas na umówienie wizyty, czy też zorganizowanie sobie
badań diagnostycznych. Dlaczego więc nie
zwrócić się ku zdalnym usługom medycznym? Komfort, bezpieczeństwo oraz innowacyjność najlepiej określają to czym są zdalne
usługi medyczne. Korzyści z zastosowania
telemedycyny nie płyną jedynie w stronę
pacjentów, ale także wspomagają pracę personelu medycznego oraz funkcjonowanie
placówek medycznych, bez względu na ich
specjalizację, klasę, czy wielkość” – tłumaczy
Marta Niezgoda, Dyrektor Product Management
w Comarch Healthcare.

E-HEALTH

Jaka będzie przyszłość telemedycyny?
„W tym przypadku mamy do czynienia z szerokim spectrum możliwości. Chociażby uczenie maszynowe znajdujące zastosowanie np.
podczas analizy zapisów EKG, czy rozwiązania chmurowe jak IoHT (Internet of Healthcare
Things ), na którym bazuje wiele produktów
telemedycznych. Urządzenia znajdujące się
w chmurze mogą komunikować się ze sobą
i przetwarzać ogromne ilości danych medycznych, zebranych podczas zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów”– podkreśla
Kazimierz Cięciak, Dyrektor Konsultingu Pre-Sales w Comarch Healthcare.

Estera Włodarczyk
Marketing specialist w Comarch Healthcare.
Specjalizuje się w marketingu treści i marketingu produktowym, obejmującym obszary
telemedycyny oraz nowych technologii (IoT, AI).

Mózgi w sieci biznesu
Marcel Płoszczyński
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Komputery sterowane myślami, rozmowy, w których nie padają żadne słowa, i mózg na zawołanie pracujący na pełnych obrotach – taką przyszłość wieszczą nam najwięksi pionierzy branży
technologicznej. Naukowcy, od lat podejmujący próby zhakowania ludzkiego systemu nerwowego i zainstalowania w nim swojej elektroniki, są o krok od spektakularnego sukcesu. Pojawienie się ogólnodostępnych neurotechnologii wywróci świat, jaki znamy, do góry nogami.

Jeszcze kilka lat temu, cieszyliśmy się jak dzieci bez- – pojedyncze sygnały to za mało, by sprawnie
przewodowym połączeniem smartfona z telewizo- wymieniać poglądy i rozwiązywać skomplikowane
rem. Możliwość wyświetlania zdjęć czy filmów na du- problemy. Niemniej naukowcy widzą w interfejsie
żym ekranie zdawała się szczytem marzeń. Nikomu, BBI ogromny potencjał i wierzą, że z czasem uda
od Karpat po Bałtyk, nie śniło się nawet, że telewizory się go zaprzęgnąć do bardziej wyraf inowanych
i inne urządzenia domowe połączone będą z naszymi zadań.
umysłami. Science fiction? Nie do końca. Przeskakiwanie pomiędzy kanałami za pomocą myśli jest bliżej Kosiarz umysłów w natarciu
niż kiedykolwiek wcześniej.
Chrapkę na nasze mózgi ma również Elon Musk.
To samo tyczy się komunikacji na linii umysł-umysł, co Twórca Tesli we wrześniu zadeklarował, że niebawem
niedawno udowodnili naukowcy z Uniwersytetu Wa- zaprezentuje światu „Neurolink” – przełomowy proszyngtońskiego, wspólnie z kolegami z Uniwersytetu dukt, który połączy mózg z komputerem, dając luCarnegie Mellon. O ich imponującym wynalazku, który dziom nadzwyczajne zdolności. Jego zdaniem fakt,
umożliwia porozumiewanie się poprzez fale mózgowe że już dziś jesteśmy nieustannie podłączeni do natrojgu osobom jednocześnie, rozpisywały się media szych smartfonów, czyni nas cyborgami. Nie jestena całym świecie. BrainNet – bo taką nazwę nosi opra- śmy jednak tak mądrzy, jak moglibyśmy być, poniecowany przez nich system – to bezpośredni interfejs waż przepływ danych pomiędzy naszymi umysłami
a mobilnymi urządzeniami jest mocno ograniczony
BBI (z ang. brain-brain interface).
i na dodatek powolny.
W 2013 zademonstrowaliśmy pierwszy brain-to-brain interfejs przeznaczony do bezpo- Musk planuje to zmienić, a przyświeca mu szczytny
średniej komunikacji pomiędzy dwoma ludz- cel: nowa klasa cyberzdolności ma nam dać większe
kimi mózgami. Pozostawione bez odpowiedzi szanse w konkurowaniu na rynku pracy ze sztuczną
pytanie brzmiało, czy można stworzyć „sieć inteligencją. W zasadzie wpięcie naszych mózgów do
społecznościową" więcej niż dwóch mózgów, globalnej sieci ma się przerodzić w tajemniczą symwspółpracujących w celu rozwiązania zadania, biozę człowieka z SI – przynajmniej takiego efektu
którego żaden z nich nie jest w stanie rozwią- spodziewa się ekscentryczny miliarder. Jeśli technolozać indywidualnie? BrainNet to pierwsza we- gia opracowana przez jedną z jego firm działa, to opiryfikacja tej koncepcji – powiedział Rajesh Rao, sany wyżej eksperyment amerykańskich naukowców
autor badania z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. na jej tle wypada jak zabawa 7-latków klockami lego.
Dwóch jego uczestników po podłączeniu do EEG Rozwiązanie proponowane przez Muska opiera się
grało w odpowiednik popularnego Tetrisa. Nie mo- na technologii neural lace i zakłada wszczepienie do
gli oni jednak samodzielnie sterować spadającymi mózgu maleńkich elektrod, mających ustanowić stablokami – to zadanie przypadło trzeciemu uczest- bilne połączenia pomiędzy organem a systemem IT.
nikowi, który nie widząc całego obszaru gry, miał Wprawdzie interfejsy mózg-komputer (BCI) nie są noobracać spadającymi figurami, jeśli w jego głowie wością, jednak ich funkcjonalność pozostaje mocno
pojawił się odpowiedni sygnał. Taka forma komuni- ograniczona. Znajdziemy je w wersjach do umieszczekacji jest mocno ograniczona i mało rozbudowana nia na głowie lub do wszczepienia w tkankę mózgową.
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Wszystkie one, przeznaczone do mierzenia fal mó– powiedział dr Al Emondi, kierownik projektu.
zgowych, pozwalają na nawiązanie jednostronnej
komunikacji. Najczęściej stosuje się je u osób z zabu- Tym razem DARPA angażuje swoje zasoby w obiecurzoną motoryką lub brakującymi kończynami.
jący projekt ze sporym opóźnieniem i mimo pokaźnych funduszy trudno jej będzie wyjść na prowadzenie
Operacji wszczepienia elektrycznych implantów w tym technologicznym wyścigu. Już dziś uczestniczy
w korę mózgową oraz czujników w tkankę przedra- w nim cała rzesza podmiotów, a wartość globalnego
mienną poddał się niedawno poszkodowany w wy- rynku neurotechnologii szacuje się na 8.4 miliarda dopadku motocyklowym Bill Kochevar. Eksperymentalna larów. Neurotech Reports, firma konsultingowa spetechnologia, opracowana na Uniwersytecie Case cjalizująca się w tym wąskim obszarze, prognozuje, że
Western Reserve w Cleveland, pozwoliła sparaliżo- już w 2022 r. jego wartość wzrośnie do 13.3 miliardów
wanemu od szyi w dół 53-latkowi samodzielnie się- dolarów. O zakrawających o sci-fi projektach z mógnąć po kubek kawy, a nawet zjeść widelcem purée zgiem w roli głównej słychać również w Dolinie Krzez ziemniaków.
mowej. Kernel, głośny startup założony przez Bryana
Johnsona, także eksperymentuje z technologią neuTymczasem wizja Muska wykracza daleko poza naj- ral lace. Jego koncepcja zakłada wzmocnienie ludzbardziej nowatorskie aplikacje interfejsu mózg-kom- kich zdolności poznawczych poprzez implanty, które
puter. Jej realizacja oznacza wprowadzenie zaawan- trwale połączą nas z wirtualnym światem.
sowanej komunikacji dwukierunkowej pomiędzy
maszyną a umysłem człowieka, która poprawi naszą Kto pierwszy, ten lepszy?
pamięć, pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji, a ostatecznie – zapewni nam nieśmiertelność Coraz większe inwestycje w rozwój neurotechnologii
poprzez „pobranie” naszych umysłów i zapisanie ich nieuchronnie przybliżają nas do przełomu, a każdy
niewielki postęp wzmagać będzie zainteresowanie
w postaci cyfrowej.
biznesu, który na myśl o możliwościach, jakie daje poWynalazek na miarę internetu
łączenie ludzkiego mózgu z komputerem, już zaciera
ręce. Sęk w tym, że adaptacja nowych technologii
Spore nadzieje w neurotechnologii pokłada również w jej początkowym stadium udaje się niewielu.
DARPA. Amerykańska agencja zaawansowanych
projektów badawczych w obszarze obronności, odpo- Gros ambitnych projektów kończy się fiaskiem z powiedzialna m.in. za powstanie internetu, wystartowała wodu niskiej użyteczności, słabego UX (z ang.: doniedawno z nowym programem „Next-Generation świadczenie użytkownika) lub całkowitego odrealnieNonsurgical Neurotechnology”, w skrócie N3. Ma on nia. Zdaniem Irka Piętowskiego, trenera i konsultanta
na celu opracowanie nieinwazyjnych metod komuni- innowacji w firmie doradczo-szkoleniowej DT Makers,
kacji pomiędzy człowiekiem a komputerem.
zbyt często wpadamy w pułapkę inwestycji motywowanych hypem, podczas gdy żadna technologia nie
Poprosiliśmy multidyscyplinarne zespoły istnieje dla samej siebie i nie przyjmie się, jeśli nie odbadawcze, aby wynalazły sposób prowa- powiada na realne potrzeby użytkownika.
dzenia precyzyjnej interakcji z bardzo małymi obszarami mózgu, bez poświęcania
W wielu firmach pokutuje myślenie, że byrozdzielczości sygnału lub wprowadzenia
cie pierwszym we wdrożeniu nowinki techniedopuszczalnego opóźnienia w systemie
nologicznej pozwoli uzyskać przewagę nad
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konkurencją. Spotkałem się z nim, realizując
projekty zarówno w firmach sektora MŚP, jak
i w międzynarodowych korporacjach. Takie
nastawienie zazwyczaj prowadzi na manowce.
Naszym punktem wyjściowym powinno być
pogłębione badanie, które pozwoli namierzyć
istotę problemu. Może się okazać, że nowa
technologia jest za mało rozwinięta, by skutecznie go rozwiązać. Wtedy warto poczekać,
aż dojrzeje, i poszukać innego sposobu. Często okazuje się, że uwalniając w sobie pokłady
kreatywności, wspólnie znajdujemy zaskakujące rozwiązania, lepsze i tańsze w implementacji. Design Thinking jest tu niezastąpiony –
zaznacza Irek Piętowski.
Wspomniana przez niego metoda używana jest do
tworzenia i wdrażania innowacji w oparciu o głębokie
zrozumienie potrzeb użytkownika. Z Design Thinking
korzystają takie marki jak IBM, SAP, Netflix, Accenture
czy BMW.
Nie ulega wątpliwości, że integracja człowieka z komputerem otworzy nowy rozdział w dziejach ludzkości.
Korzyści z niej płynących może być tyle, co neuronów
między uszami. Opracowanie aplikacji, które je urzeczywistnią, to arcytrudne zadanie, a zarówno Elon
Musk, jak i Bryan Johnson będą musieli w końcu stawić
mu czoła – dosłownie i w przenośni. Póki co ich wizje
to pieśń przyszłości – przyjemna dla ucha i surrealistyczna dla rozumu
Kto wie, może za 100 lat z podobną admiracją będzie
się pisać o życiu z umysłem odłączonym od sieci?
Jeśli nie przekonamy się o tym na własnej skórze, to
może zrobią to nasze cyfrowe awatary.
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Komisja Europejska: Polska cyfryzacja
szoruje brzuchem po dnie
Stan polskiej cyfryzacji pozostaje w katastrofalnym stanie na tle innych krajów Unii Europejskiej,
głosi Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa
cyfrowego (DESI) 2018. Indeks tworzony przez instytucje Unii Europejskiej obejmuje pięć obszernych rozdziałów:
1 Łączność Stałe łącza szerokopasmowe, mobilne
usługi szerokopasmowe i ceny łączy szerokopasmowych
2 Kapitał ludzki Korzystanie z internetu, podstawowe i zaawansowane umiejętności cyfrowe
3 Korzystanie z internetu Korzystanie przez obywateli z treści internetowych oraz z komunikacji
przez internet i transakcji internetowych
4 Integracja technologii cyfrowej Digitalizacja
przedsiębiorstw i handel elektroniczny
5 Cyfrowe usługi publiczne Administracja elektroniczna i e-zdrowie
W efekcie przetworzenia najnowszych danych statystycznych okazało się, że Polska należy do ogona
państw, które rozwijają cyfrowe usługi, kształcą w
tym kierunku ludzi oraz integrują technologie cyfrowe. Gorzej od nas poradzili sobie tylko: Włosi
(sic!), Bułgarzy, Grecy oraz Rumuni. Pokonali nas
między innymi: Węgrzy, Cypryjczycy, Słoweńcy,
Litwini, Czesi. Na czele rankingu jak zwykle są
Skandynawowie: Duńczycy i Szwedzi. Za nimi Finowie i Holendrzy.
https://mensis.pl/komisja-europejska-polska-cyfryzacja-szoruje-brzuchem-dnie/

Marcel Płoszczyński
Specjalista public relations z wieloletnim doświadczeniem w branży technologicznej i marketingowej.

Czytaj więcej
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Czy Ludzkość zmierza ku cyborgizacji?

Paweł Soluch

Neuro Device Group S.A.
Krzysztof Rdzeń
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Krzysztof Rdzeń: W kwietniu 2018 Neuro Device zorganizowało Brainathon
podczas którego kilka zespołów rywalizowało w zastosowaniu interfejsu
BCI (ang. brain-computer interface). Filmy z tego wydarzenia przedstawiają
uczestników, którzy za pomocą myśli sterują komputerem i poruszającym
się robotem. Proszę powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy dziś w zakresie
sprzężenia mózgu z komputerem?
Paweł Soluch: BCI funkcjonuje dzisiaj bardzo dobrze. Przekonałem się o tym po
raz kolejny dwa tygodnie przed naszą rozmową, gdy w San Diego spotkałem się
z czterema pacjentami, którzy mieli wszczepione neuroprotezy. Pacjent, który jest
totalnie sparaliżowany, potrafi swoimi myślami sterować interfejsem na komputerze, albo sterować robotycznym ramieniem. To robi ogromne wrażenie. Neuroprotezowanie to przyszłość dla świata, aktualnie uczymy się tego od innych firm
i zespołów naukowych, bo w Stanach Zjednoczonych zrealizowano już ponad 50
takich wszczepów.
K.R.: Kilka miesięcy temu pokazali Państwo publicznie zastosowanie urządzenia mindBEAGLE, które przy wykorzystaniu koncepcji BCI pozwala na komunikowanie się z pacjentem odciętym od otoczenia.
P.S.: Współpracujemy z firmą z Austrii i w tym celu zastosowaliśmy ich system
mindBEAGLE, który koncepcję BCI wykorzystuje do oceny głębokości śpiączki
u pacjentów oraz pozwala na komunikację zwrotną. W praktyce na głowę pacjenta
zakłada się czepek EEG, następnie pacjent przechodzi procedurę kalibracji i w wielu
przypadkach jest w stanie komunikować się z otoczeniem za pomocą myśli. Możemy nie tylko komunikować się z pacjentem, który ma zespół zamknięcia, czyli
neurologiczne zaburzenie, które nie pozwala na to aby komunikował się normalnie
ze światem, ale oprócz tego wykorzystujemy BCI do określenia tego, czy badana
osoba jest w ogóle świadoma. Już sama informacja zwrotna o tym, że pacjent jest
świadomy pozwala intensyfikować uwagę na tych pacjentach, którzy mają większą
szansę na odzyskanie zdolności komunikacyjnych.
K.R.: Celem długoterminowym Neuro Device jest neuroprotezowanie z informacją zwrotną do mózgu. Na czym polega ten koncept?
P.S.: Od 2008 roku, kiedy zakładałem firmę, miałem ideę aby stworzyć protezę,
którą będzie można wszczepić do ośrodkowego układu nerwowego – czy to
w mózg, czy to w rdzeń kręgowy – u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
np. po skoku do wody. Realizuję ten plan krok po kroku, ale w polskich realiach rozwój
takich projektów jest mocno organiczny, dlatego cały czas komercjalizujemy inne
produkty, które zbliżają nas do tego celu.
Spotkałem się już z człowiekiem, który miał amputowaną dłoń i wszczepioną protezę. Do jego protezy dołączono sensory, które wyczuwają kontakt z otoczeniem
i przekazują te bodźce przez odpowiedni interfejs bezpośrednio do mózgu. Ten
człowiek zaczął po prostu czuć. Pojawiła się informacja zwrotna z otoczenia, odpowiedź wsteczna z plastikowej robotycznej kończyny, która została połączona
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bezpośrednio z jego mózgiem i dzięki temu zaczął on odczuwać bodźce
zewnętrzne.
K.R.: Pomimo tego, że w naszych realiach rozwój innowacyjnych projektów
w tym obszarze jest trudniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, Neuro Device
jest przykładem firmy, która udowadnia, że synergia nauki i biznesu jest możliwa.
P.S.: Zacząłem ideę Neuro Device w 2001 roku, kiedy trafiłem na praktyki na neurochirurgię. Wtedy zobaczyłem, jak wielkie są potrzeby naukowców w zakresie badania funkcjonowania układu nerwowego. Myśl o tych potrzebach ewoluowała aż
do 2008 roku, kiedy zdecydowałem się zaprosić różnych ludzi, z którymi wcześniej
współpracowałem, do współtworzenia Neuro Device. Postanowiłem skomercjalizować nasze siedmioletnie prace i funkcjonować zgodnie z normalnymi rynkowymi
zasadami, gdzie mamy umowy i normalne relacje partnerskie i nie musimy pracować w szalonym pędzie.
K.R.: Co stanowi aktualnie główne źródło przychodów Neuro Device?
P.S.: Ze względu na to, że firma musiała generować zyski od początku, biznes podzieliliśmy na część dystrybucyjną i badawczo-rozwojową. W dystrybucji oferujemy
zagraniczne urządzenia, które implementujemy na potrzeby polskich warunków.
Dzięki tej części biznesu wyposażamy i budujemy innowacyjne laboratoria. Druga
część firmy rozwija się pod egidą projektów R&D, zazwyczaj dotowanych przez nas
samych. Pieniądze, które pochodzą z części dystrybucyjnej inwestujemy w nasze
działania R&D. W tym momencie mamy również branżowego inwestora.
K.R.: Czy i jakie produkty własne udało się dotychczas skomercjalizować?
P.S.: Pierwszy produkt komercyjny pojawił się w 2011 roku i jest on skierowany do
naukowców. Jest to urządzenie, które bada okolice mózgu odpowiedzialne za czucie. Dotyk jest bardzo potrzebnym zmysłem. Okazuje się, że nawet jeśli nie mamy
niedowładu kończyny, a mamy zaburzenia czucia tej kończyny, to mamy problem
z poruszaniem się i właściwym wykorzystywaniem tej kończyny.
Drugi produkt, który niedawno miał premierę i został zauważony przez rynek i media to stymulator przezczaszkowy z różnymi formami stymulacji. Urządzenie było
dedykowane pierwotnie do świata naukowego, ale planujemy wyjść z nim także do
pacjentów indywidualnych, wymagających codziennej terapii. Stymulator został
certyfikowany jako urządzenie medyczne i terapeutyczne. Wersja dla pacjentów,
będzie wspierała rehabilitację zaburzeń mowy, czyli afazję.
K.R.: W jaki sposób, wydawałoby się - mało precyzyjne stymulowanie mózgu
impulsami elektrycznymi, ma wpłynąć na poprawę stanu pacjenta?
P.S.: Wyszliśmy tutaj od znanej koncepcji nazywanej neuromodulacją, gdzie stymulujemy odpowiednie partie mózgu w taki sposób, żeby ułatwiać komunikację
pomiędzy nimi. Neurostymulacja wpływa na przywracanie połączeń, które zostały uszkodzone, np. w trakcie udaru, albo na tworzeniu nowych połączeń, ponieważ mózg jest plastyczny i jest w stanie dostosowywać się do sytuacji, w jakiej się
znalazł. W rehabilitacji afazji wykorzystujemy właśnie przezczaszkową stymulację
elektryczną odpowiednich obszarów mózgu.
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K.R.: W jakim stopniu dostarczana technologia wpływa na ten proces?
P.S.: Myślę, że jeszcze długo nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na
takie pytanie. Nie rozumiemy jeszcze dokładnie, jak funkcjonuje mózg i jego mechanizmy. Neuromodulacja przechodzi moment świetności i pojawia się bardzo
dużo danych o jej pozytywnym wpływie na konsolidację śladów pamięciowych – na
zapamiętywanie, wsparcie w leczeniu depresji, bólu czy uzależnień.
Jeżeli pyta mnie Pan o porównanie z aktualnie dostępnymi metodami, to nikt jeszcze nie jest w stanie powiedzieć, czy pacjent pozostawiony sam sobie bez neurostymulacji zrehabilituje się w takim samym stopniu jak z tą metodą. Aktualnie trwają
przygotowania do wieloośrodkowych testów z pacjentami i jestem pewien, że przyniosą one pozytywne wyniki. Co więcej, jeżeli zakończymy te testy i osiągniemy
efekt A, nie oznacza to, że taki sam efekt A osiągniemy kolejny raz w kolejnej grupie
pacjentów, nawet z takimi samymi uszkodzeniami mózgu.
K.R.: Gdzie jest zatem przewaga jednych produktów nad innymi w tej branży?
P.S.: Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że stworzenie urządzenia do neurostymulacji nie jest bardzo trudne, ale jednocześnie występuje tutaj tak wysoka
specjalizacja tych urządzeń, że rzadko kiedy znajdujemy drugie takie lub nawet podobne dostępne na rynku. Natomiast my dodatkowo mamy drugi wyróżnik – nasze
urządzenia elektroniczne potrafią działać w wysokim polu magnetycznym. Oznacza
to, że mogą być wykorzystywane w badaniach z rezonansem magnetycznym, gdzie
pole magnetyczne jest 100 tysięcy razy silniejsze niż przyciąganie Ziemi. To jest
nasz pierwszy know-how, który wypracowaliśmy odpowiadając na potrzeby rynku.
Kolejne urządzenie pojawiło się z tej samej potrzeby, bo w tymże rezonansie magnetycznym był problem z obserwacją pacjenta podczas badania i nie można było
umieścić w urządzeniu żadnej kamery, która byłaby w stanie działać w silnym polu
magnetycznym. Bazując na naszym know-how zbudowaliśmy odpowiednią kamerę,
która pokazuje twarz badanego. Zostało to bardzo dobrze odebrane przez rynek,
ponieważ często w medycynie bada się dzieci i pacjentów z klaustrofobią – to urządzenie rozwiązuje problem braku wglądu w sytuację badania.
K.R.: W tym roku do Neuro Device wszedł inwestor, jaki był cel pozyskania
finansowania?
P.S.: Cel jest taki aby zintensyfikować prace badawcze, ponieważ cały czas mamy
sporo gotowych rozwiązań w szufladach. W czasie kilku lat rozwoju robiliśmy
wszystko co możliwe, żeby komercjalizować i wprowadzać na rynek „najszybsze”
produkty, bo to zapewniało firmie rozwój. Natomiast inwestor, który do nas przyszedł, mocno podkreśla nasz pierwiastek naukowy i chce, żebyśmy w pierwszej
kolejności opatentowali wszystkie dotychczasowe pomysły. Rozwijamy zespół tak,
żeby mieć możliwość wdrażania tych nowych produktów.
Ponadto wraz z inwestorem zweryfikowaliśmy też inne odnogi naszego biznesu,
bo przez pewien czas próbowaliśmy mierzyć się z wykorzystaniem naszej wiedzy
w neuro w badaniach marketingowych. Odpuściliśmy jednak ten kierunek. To jest
właśnie koszt, który musieliśmy ponieść na rzecz tego, żeby skupić się na własnych
produktach.
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K.R.: Jak wygląda obecna struktura firmy?
P.S.: W Neuro Device pracuje aktualnie 31 osób. Rozwijamy dwa działy tj. sprzedaż
oraz R&D. Dział sprzedaży dalej kontynuuje dystrybucję produktów z zewnątrz, ale
też promuje i buduje ścieżki dystrybucyjne dla naszych produktów. Produkty Neuro
Device obecne są już w tak odległych miejscach jak Chiny czy Stany Zjednoczone.
Jesteśmy rozpoznawalni w branży neuroscience na świecie. Mamy też oczywiście
osoby operacyjne, które dbają o codzienne funkcjonowanie firmy, zajmują się procedurami patentowymi, promocją, czy obsługą komercjalizacji produktów.
K.R.: Jakie są plany rozwoju w najbliższej przyszłości?
P.S.: Neuroprotezowanie to coraz bliższa przyszłość. Już drugi rok koncentrujemy
się na współpracy międzynarodowej w tym kierunku. Mamy już w Polsce wybrany jeden ośrodek, w którym będziemy pracować nad pierwszą neuroprotezą. W najbliższych dniach wraz z neurochirurgiem z tego ośrodka lecę na trening wszczepiania
elektrod, więc jesteśmy coraz bliżej pierwszej neuroprotezy z informacją zwrotną
do mózgu. Oczywiście przygotowania do pierwszej implantacji zajmą jeszcze co
najmniej rok, ale to już się dzieje, i zbliżamy się do takiego momentu, w którym będziemy też mówić o tym szeroko.
K.R.: Jak zmiany technologiczne w medycynie wpłyną na kształt przyszłego
społeczeństwa?
P.S.: Niewątpliwie żyjemy w bardzo ciekawych czasach i prognozowanie tego co
będzie za 10 lat, bywa nierozsądne. Jednak w medycynie jest o tyle prościej prognozować, że jest ona bardzo regulowana zewnętrznie i nie ma tutaj miejsca na tak
dużą elastyczność, jaką mają nauki takich dziedzin technologii jak np. sztuczna inteligencja. Prognozuję, że w ciągu najbliższych 5 lat jeszcze niewiele niestety zmieni
się w medycynie, w sensie takim, że to co w tej chwili pokazujemy, to co wydaje się
teraz fajne, innowacyjne i pomocne pacjentom, jeszcze musi przejść szereg testów
i regulacyjnych procedur, zanim trafi do pacjenta. Oczywiście to dobre podejście,
które działa na korzyść pacjenta i jego bezpieczeństwa. Z drugiej strony, jest to złe,
bo niektórzy pacjenci nie zdążą skorzystać z rozwiązań, które mogłyby im pomóc.
Na pewno w najbliższym czasie na znaczeniu zyskają wszystkie systemy monitorujące stan pacjenta jak np. Apple Watch. Nawet jeżeli Apple nie uzyska kolejnych
certyfikatów medycznych, to i tak prawdopodobnie ludzie będą nosili ten zegarek
i będą w ten sposób zabezpieczali swoje zdrowie..
Zmiany widoczne będą też w zarządzaniu i wycenie procesów medycznych. Koncepcja, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko rozwinie się
w Europie i będziemy wiedzieli, że łóżko szpitalne jest znacznie droższe niż łóżko
hotelowe. Warto robić wszystko, żeby nie nadużywać tego pierwszego, a wręcz
powinniśmy przenosić wszystkie możliwe procedury do części ambulatoryjnej
i domowej.
Czy będziemy mieli w ogóle dostęp do neuroprotezy? Myślę że tak, ale w ciągu najbliższych 5 lat nie będzie to jeszcze powszechne. Liczę na to, że neuroprotezowanie
upowszechni się w ciągu 10 lat.
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K.R.: A kiedy doczekamy się połączenia człowieka z internetem, czy to jest
przyszłość której kiedyś dotkniemy?
P.S.: Dosłownie dzień przed naszą rozmową powiedziałem mojemu synowi, że
mam nadzieję że gdy będzie już dorosły, a ma w tej chwili 8 lat, nie będzie musiał
tak często zerkać na ekran telefonu jak w tej chwili dorośli to robią. Myślę, że rzeczywiście tak będzie, że część informacji będzie dostarczanych automatycznie do
naszych zmysłów. Nie wiem, czy będzie to bezpośrednie połączenie z mózgiem, ale
na pewno dostarczenie danych do naszych uszu, czy oczu jest bardzo realne. Mam
nadzieję, że to wszystko będzie służyło temu, aby łatwiej nam się żyło.
Nie mam obaw przed sztuczną inteligencją. Nie wierzę w to, że za chwilę stworzymy
armię robotów, która będzie zagrażać istnieniu ludzkości. Myślę, że na koniec dnia
będziemy na tyle mądrzy, jako społeczeństwo, jako gatunek, że nie pozwolimy zapędzić się w ślepy róg. Boję się tylko jednej rzeczy–na ile i w jaki sposób intensywność bodźców, którą sobie w tej chwili fundujemy, wpłynie na rozwój ośrodkowego
układu nerwowego. Patrzę jednak pozytywnie na wszystkie zmiany, i z wielką nadzieją na ulepszanie świata.
K.R.: Dziękuję za rozmowę.

Paweł Soluch CEO Neuro Device Group S.A.

Neuropsycholog, konsultant Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,

biznesmen. Praktyczna wiedza i wieloletnie naukowe doświadczenie,

którymi dysponuje, dają mu szerokie spojrzenie na możliwości wyko-

Neuro Device Group S.A.

Neuro Device specjalizuje się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu badania i leczenia chorób układu nerwowego. Portfolio firmy obejmuje wiele pionierskich na skalę światową projektów przygotowywanych

we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi (m.in. Uniwersytet

rzystania nowoczesnych technologii w medycynie.

Johna Hopkinsa w Baltimore, Instytut Maxa Plancka i University College

i prezesem zarządu Neuro Device Group S.A., firmy która dostarcza

Naukowcy i inżynierowie tworzący zespół Neuro Device pracują m.in.

nerwowego.

Trackingu, poprawiając komfort życia ludzi na całym świecie.

towanych przez Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Badań

stymulacji tES oraz pierwsze na świecie urządzenie wspierające terapię

Swoje kompetencje wykorzystuje na co dzień – jest współzałożycielem
innowacyjne rozwiązania z zakresu badania i leczenia chorób układu

Paweł jest autorem licznych projektów badawczych i rozwojowych doi Rozwoju, czy Unię Europejską, z których znaczna część komercjalizo-

wana jest w ramach Neuro Device. Jest autorem licznych posterów, wykładów i publikacji na temat funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

(fMRI) i psychofizjologii.

of London) i globalnymi przedsiębiorstwami.

nad neuroprotezowaniem, stymulacją mózgu i wykorzystywaniem Eye

W portfolio firmy znajdują się m.in. urządzenie do nieinwazyjnej neuroafazji. Firma Neuro Device została tegorocznym zwycięzcą III polskiej

edycji konkursu dla startupów Chivas Venture, a także wygrała konkurs

Medtec Europe Start-Up Academy 2018.

Wygrane i porażki IBM Watsona,
czyli nie obiecujmy sobie zbyt wiele
po algorytmach medycznych
Andrzej Lemański
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Watson, uważany dotychczas za najbardziej zaawansowany komercyjny system komputerowy świata produkcji IBM to nie tylko pokazowy cyrk na potrzeby
działu PR. Niektóre z technologii zastosowanych w nim były wdrażane w wybranych sektorach społeczeństw zachodnich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Na pierwszy ogień blisko dekadę temu poszła medycyna szpitalna, a konkretnie
noworodki!

Artemis (znany także jako Online Healthcare Analytics), system nadzoru nad noworodkami przebywającymi w inkubatorach, to oprogramowanie oparte
o algorytmy Watsona. Pomaga lekarzom wykrywać
choroby na 24 godziny przed pojawieniem się symptomów, które dostrzega ludzkie oko. Dzięki IBM-owskiej technologii InfoSphere Streams (znanej już
z Watsona), która odpowiada za błyskawiczne podejmowanie decyzji na podstawie danych spływających
z wielu różnych źródeł Artemis został zaangażowany
do bardzo poważnych testów w Hospital for Sick Children w Toronto. Jednym z głównych zadań krewniaka
Watsona jest skrócenie czasu przebywania noworodków w inkubatorach, ponieważ lekarze zwyczajowo aż
dwukrotnie, niż wynika to z realnych potrzeb, przeciągają czas zakończenia inkubacji nowonarodzonych
Kanadyjczyków. Pozbawiony uczuć, „w pozytywnym
tego słowa znaczeniu”, Artemis miał to zmienić. Sęk
w tym, że słuch o efektach jego testów zaginął.
Chociaż Artemisem interesowałem się od 2010 roku,
od około 2013 nie udało mi się uzyskać praktycznie
żadnej informacji o powodzeniu lub nie powyższych
testów. Ciekawe dlaczego?

czy się na tak wielu frontach i tylko nieliczne z nich
przynoszą faktyczne, przekładalne na codzienne
życie pacjentów rezultaty. Nie bez powodu samo
Google co roku rozdysponowuje kwotę 2 miliardów
dolarów w swoich laboratoriach X na poszukiwanie
sposobu na nieśmiertelność, czyli de facto uleczenie
właśnie chorób o podłożu rakowym.
Chociaż wszyscy znamy osiągnięcia systemu IBM
Watson, blisko dziesięć lat później efekty systemu
IBM Health pozostają niezadowalające. Watson
już wiele lat temu w ygrał sł ynny amer ykański
program Jeopardy (w Polsce Jeden z Dziesięciu).
Odpowiadał na pytania zadawane na piśmie. Podłączony do internetu rozgromił ludzkich przeciwników
nie dając im szans. Okazuje się, że czym innym jest
celne strzelanie na chybił trafił w teleturnieju, a czym
innym leczenie zaawansowanych, skomplikowanych
chorób. Inna jest też odpowiedzialność.

Jak doniósł w połowie 2018 roku Wall Street Journal,
jeden z lekarzy w szpitalu Jupiter na Florydzie określił
eksperymentalne oprogramowanie IBMa jako „kupę
g..na” – dosłownie „piece of s..t”. Był to tylko fragment
większej publikacji, która wywołała falę kolejnych. FunWiadomo natomiast, że oprogramowanie już pod na- damentem całego zamieszania był branżowy artykuł
zwą IBM Health było przez ten czas wciąż rozwijane. z medycznego magazynu STAT.
Zyskało możliwości „czytania” i „rozumienia” publikacji naukowych, także z zakresu medycyny. Według in- Jak donosiła analiza naukowa projekt IBM Health
formacji IBMa system OHA potrafi „przeczytać” 3000 prowadzony od 2012 roku intensywnie testowany
wydanych przez rok publikacji z zakresu onkologii. Dla- w wielu amerykańskich szpitalach mógł doprowaczego właśnie tutaj IBM szuka swojej szansy?
dzić nawet do śmierci jednego z pacjentów. Oczywiście, dzięki ścisłemu nadzorowi lekarzy nic takiego
Powodów jest kilka. Po pierwsze, wciąż spora część nie miało miejsca. Jednak Watson polecił jednemu
nowotworów nie jest zaliczana do grona chorób prze- z pacjentów z rozległym krwawieniem podać chewlekłych, a więc pozostaje śmiertelnym zagrożeniem mioterapię, co zdaniem lekarzy mogłoby zakończyć
dla pacjentów. A po drugie, a raczej po niemniej pierw- się zgonem. Na szczęście było to hipotetyczne
sze, onkologia to dziedzina, w której nikt nie szczę- ćwiczenie, jak większość eksperymentów, w jakich
dzi grosza na rozwój skutecznych metod leczenia. sprawdzany był Watson.
Nie bez powodu jednak walka z nowotworami to-
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Nie była to jedyna wpadka. Według wewnętrznych miliardów dolarów.
dokumentów IBM superkomputer wielokrotnie nie
trafiał z diagnozą i wymaga dalszej pracy rozwojo- Naturalnie IBM twierdzi, że jest to dopiero początek
wej, pomimo już wpompowanych w cały projekt wielu drogi. Zapewne ma rację. Samochód elektryczny
miliardów dolarów. Całego smaczku dodaje fakt, że wynaleziono ponad sto lat temu, przed autem
dokument opracował Andrew Norden, szef projektu, z motorem spalinowym. Jednak brak dostępnej inktóry niedługo po jego napisaniu złożył rezygnację.
frastruktury i możliwości sprawił, że musieliśmy o nim
zapomnieć na dobry wiek.
Cały projekt okazał się nieprzemyślany już od samego
początku, czyli od metody uczenia sztucznej inteli- Czy podobny los czeka algorytmy? Przynajmniej do
gencji. Otóż oparto ją głównie o symulacje leczenia, momentu, kiedy nauczymy się sprawiać, aby były nanie zaś prawdziwe przypadki. Algorytm big data jak prawdę inteligentne?
wiadomo musi być karmiony olbrzymimi ilościami
informacji, aby poprawiać trafność swoich decyzji.
Trudno jednak o to, aby budował swoją trafność na
podstawie symulacji leczenia, które realne skutki nigdy nie miały miejsca, a więc de facto nie da się ich
przewidzieć.
Dlaczego wybrano taką drogę rozwoju? Jak się okazuje, w prawdziwym świecie leczenie jest tak złożonym procesem, że algorytm nie był w stanie zrozumieć, dlaczego i jak zmieniano zalecenia leczenia.
Wszak każdy lekarz ma własne metody i poglądy, a pacjenci przechodzą „z rąk do rąk” specjalistów. Zmienia się także ich stan, a więc w efekcie zmieniają się
główne priorytety leczenia.
Tłumacząc się z chorób wieku już niekoniecznie dziecięcego Watsona IBM postanowił strzelić sobie w kolano, aby zamaskować strzał w stopę. Dział PR nie
pozostawił na własnym produkcie suchej nitki dając
do zrozumienia, że nie jest on zdolny do samodzielnego wnioskowania i tylko oferuje opcje leczenia lekarzom na podstawie dotychczasowej historii pacjenta.
Nie posiada on także żadnej mocy sprawczej
w kwestii diagnozowania. No ładny system za kilka

Andrzej Lemański
Specjalista ds marketingu internetowego i public relations. Zastępca
redaktora naczelnego Mensis.pl.
Profil na Twitterze: @AndrzejLemansky
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Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Dlaczego warto wdrożyć
content marketing do e-aptek?
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Branża farmaceutyczna stanowi jeden z najprężniej rozwijających się sektorów na całym
świecie. Jednocześnie budzi najwięcej wątpliwości w zakresie marketingu i reklamy, nie tylko
ze względu na ograniczenia prawne, ale i wysoką konkurencję na rynku aptekarskim. Obecnie najskuteczniejszym rozwiązaniem dla farmaceutów wydaje się być wdrożenie strategii
content marketingowej, której umiejętne prowadzenie potrafi przyciągnąć potencjalnych
klientów. W jaki sposób realizować marketing treści w aptekach internetowych? A jak to robią
liderzy na rynku?

Content marketing
a zakaz reklamy aptek

ciekawych poradników farmaceutycznych, raportów,
recenzji, opracowań itd., a różnorodność form ich
przekazu m.in. tekstu, materiałów wideo, grafik czy
newsletterów potrafi skutecznie trafić do różnych
grup odbiorców.

Ustawa refundacyjna z 2012 roku wprowadziła
znaczne ograniczenia względem promowania swojej działalności przez apteki. Z kolei w kwietniu 2018
roku Naczelna Izba Aptekarska ponownie podtrzy- Doktor Google
mała swoje stanowisko w kwestii utrzymania zakazu
reklamy przedstawicieli tej branży. Artykuł 94a ust. 1 Wizyty u lekarza od zawsze wzbudzały niepokój
Prawa farmaceutycznego kategorycznie zabrania re- w wielu osobach. Dawniej szukały więc one porad
klamy aptek i punktów aptecznych, a w razie narusze- zdrowotnych u pracowników aptek, współcześnie
swoje pytania kierują do wyszukiwarek internetowych.
nia przepisów przewiduje również restrykcje prawne.
Doskonale obrazują to badania Instytutu MonitoroPonadto dostępne w asortymencie produkty dzielą wania Mediów z 2017 roku, według których aż 7 na 10
się na leki dostępne z receptą, bez recepty, preparaty Polaków poszukuje informacji na temat swoich dolelecznicze, suplementy diety i wiele innych, dla któ- gliwości w sieci. Nietrudno więc domyślić się, że parych zakres dozwolonego informowania przybiera nujący od pewnego czasu trend zamieniania e-aptek
nieco inny wymiar. Nie wystarczy tylko w ich reklamie w kompendium wiedzy o zdrowiu stał się kluczowym
uwzględnić ostrzeżenie o znanej treści: Przed użyciem narzędziem w walce z konkurencją.
zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż Prowadzone przez apteki internetowe poradniki pokażdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu ży- zwalają nie tylko na wzrost zaufania wobec marki
ciu lub zdrowiu. Dla przykładu: działania promocyjne i wzbudzenie zainteresowania wśród potencjalnych
leków dostępnych bez recepty nie mogą wywoływać klientów. Przede wszystkim umożliwia stworzenie
w odbiorcy konkluzji, iż przyjmowanie tylko danego trwałych więzi z szerokim gronem zaangażowanych
produktu prowadzi do powrotu do zdrowia, bądź jego internautów.
niestosowanie będzie skutkować pogorszeniem
Przedstawmy więc podstawowe korzyści płynące
stanu zdrowotnego.
z wykorzystania content marketingu w aptekach
Brak jasnej definicji reklamy, w rozumieniu wspo- internetowych:
mnianego art. 94a, prowadzi do częstych przypad• To legalna forma promocji, która w nienachalny
ków omijania zakazu, które ze względu na charakter
sposób pozwala zbliżyć się do klienta, dając mu
zawodu farmaceuty i instytucji do której przynależy,
dostęp do przydatnej wiedzy. Odpowiednio
nie są godne pochwały. Istnieją jednak alternatywne
przygotowana, wartościowa treść odznacza się
i zgodne z prawem sposoby na skuteczne promowadługofalowym działaniem, które przynosi korzynie działalności aptek, zwłaszcza tych działających
ści zarówno miesiąc, jak i rok po jej publikacji. Pow sieci. Jedną z legalnych form jest content markenadto można w niej zawrzeć delikatną sugestię
ting, którego działania opierają się w głównej miena temat produktów zawartych w asortymencie
rze na przygotowywaniu, publikowaniu oraz rozpodanej apteki.
wszechnianiu wartościowych treści. Zawarta w nich
wiedza może być przekazywana za pośrednictwem
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• Wysoka odwiedzalność witryny, która ma realny Cierpliwość popłaca
wpływ na wzrost sprzedaży w e-aptekach. Znalezienie się w pierwszej dziesiątce wyników wy- Jak już zostało to podkreślone, działania content marszukiwania jest jednak możliwe dzięki dostarcza- ketingowe są długofalowe, niemniej na takie rezultaty
niu unikalnych i ciekawych treści, które są dobrze trzeba długo poczekać i co najważniejsze: stale w nie
inwestować. Oznacza to, że właściciel apteki, który
indeksowane przez algorytmy Google’a.
liczy na szybkie efekty we wzroście sprzedaży, może
• Kreowanie wizerunku eksperta, dzięki któremu być niezadowolony z istoty tej strategii. Z raportu Ahstrona apteki staje się źródłem wiarygodnej refs wynika, że witryny trafiające do top 10 wyników
wiedzy o zdrowiu. W sytuacji, gdy internauta wyszukiwania, w znacznej większości posiadają długi
uzyskuje cenne informacje na temat swoich do- (ponad roczny) staż w sieci. To może budzić pewien
legliwości, istnieje duża szansa, że na tej samej niepokój wśród osób, które skrupulatnie zważają
witrynie dokona zakupu określonego preparatu na budżety finansowe – warto jednak pamiętać, że
– zwłaszcza (i tu rada), gdy wraz z zapisaniem się w dłuższej perspektywie działania content marketindo newslettera otrzymuje rabat do wykorzy- gowe przynoszą zyski, które są znacznie wyższe niż
stania na stronie. Z drugiej strony publikowanie inwestycje w ich przeprowadzanie.
wartościowych poradników skutkuje również
większym potencjałem dotarcia nie tylko do Unikalna i wartościowa treść
osób, które są w danej chwili zainteresowane dostosowana do kanału komunikacji
kupnem danego leku. Założeniem content marketingu jest budowanie długotrwałych relacji, do- Jeśli dana apteka decyduje się na prowadzenie poradcieranie do potencjalnych konsumentów już na nika lub aktywne działanie w social mediach musi powczesnym etapie, w efekcie czego: początkowo stawić na wysokiej jakości copywriting. Nie ma jednej
zaangażowany czytelnik, po pewnym czasie staje recepty na idealny artykuł, opis produktu czy post. Bez
wątpienia każdy tekst powinien być dostosowany do
się stałym klientem.
kanału komunikacji w którym jest publikowany: dłuż• To skuteczny element pozycjonowania (SEO) – sza treść wydaje się być adekwatna do bloga, z kolei
działania content marketingowe to efektywne krótka sprawdza się najczęściej w przypadku takich
narzędzie do pozycjonowania witryny apteki. mediów jak Facebook czy Instagram.
Wspomniana wcześniej – unikalna treść, która
zawiera właściwie dobrane frazy kluczowe (o od- Oczywiście można również w ich tworzeniu stosować
powiednim zagęszczeniu) oraz linki zewnętrzne, znane techniki marketingowe np. model AIDA. Ważne
sprosta wymaganiom stawianym przez roboty jednak, aby wszelkie działania w tym zakresie wzajemindeksującego Google’a. W rezultacie pozycja nie się uzupełniały. Oznacza to, że prowadzenie bloga
apteki w wynikach wyszukiwania rośnie, a jak można wypromować za pomocą mediów społecznowiadomo: im wyżej się znajduje, tym większe ściowych (jak to zresztą dokonali najbardziej znani inprawdopodobieństwo, że zwróci na siebie uwagę fluencerzy). Oferują one bowiem zupełnie nowe sposoby komunikacji z klientem np. poprzez filmy, zdjęcia
internauty.
czy infografiki.

Content marketing w e-aptekach
– o czym należy pamiętać?

Content marketing w e-aptekach
w praktyce

Szereg zalet, które niesie ze sobą wprowadzenie
content marketingu do promowania aptek interneto- W stworzonym przez BlendBerg.com rankingu najwych, to oczywiście tylko jedna strona medalu. Aby większych sieci aptek w Polsce w 2017/2018 roku
wszystkie one miały szansę się urzeczywistnić, na- na pierwszym miejscu uplasował DOZ S.A. – Dbam
leży pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim źle o Zdrowie. Rok wcześniej portal e-apteki.info przyprzeprowadzony marketing treści niesie ze sobą wiele znał tej samej marce tytuł największej apteki internekosztów, a przynosi za to mierne efekty. Elementami towej w Polsce. Nic dziwnego, skoro sieć DOZ S.A. już
koniecznymi do jego zrealizowania są: duże zaanga- w 2007 roku postanowiła wdrożyć działania content
żowanie, dobre przygotowanie merytoryczne oraz marketingowe. Prowadzony przez tę e-aptekę poradnik, poza merytorycznymi artykułami, zawiera również
regularne działanie.
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encyklopedię leków, ziół, słownik badań lekarskich, katalog placówek medycznych i aptek – stając się tym
samym swoistym kompendium wiedzy w zakresie
zdrowia.
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ciekawą grafiką lub wideo.
Wprowadzony w 2012 roku zakaz reklamowania aptek
wprowadził konieczność realizowania alternatywnych
form promocji przedstawicieli tego sektora. Strategicznie realizowany marketing treści to jeden z najbardziej efektywnych sposobów promocji e-aptek.
Jednak jak w przypadku wszystkich działań marketingowych należy pamiętać o systematyczności, pełnym
zaangażowaniu i profesjonalnym copywritingu. I dodatkowo: o cierpliwym oczekiwaniu na efekty.

Źródło: https://www.doz.pl/wiedza

Artykuły publikowane są regularnie, posiadają podlinkowania do dostępnej oferty oraz z lewej strony nienachalną reklamę produktu, który wpisuje się w problematykę publikowanej treści.

Źródło: https://www.doz.pl/czytelnia/a13825-Co_powoduje_cukrzyce_skad_sie_ona_bierze_i_ jak_ jej_ zapobiegac

DOZ.pl nie zapomina również o aktywności na kanałach społecznościowych. Doskonałym przykładem jest Facebook, za pomocą którego w bezpośredni sposób zachęca internautów do zapoznania
się z ofertą. Poza tym komunikaty są urozmaicone

Patrycja Stachowiak
Specjalista ds. content marketingu i copywritingu w agencji Conture. Specjalizuje się
w copywritingu i seo copywritingu. Odpowiada za koordynowanie podległego zespołu
w zakresie wytwarzanych przez markę
treści. W pracy ceni współpracę i dokładność. Z copywritingiem związana od 5 lat.
Z wykształcenia teatrolog i medioznawca.

Źródło: https://www.facebook.com/dbamozdrowie/
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Polski gamedev,
czyli o tym jak gry znad Wisły
opanowują świat

Photo by Sean Do on Unsplash

Aleksandra Konicka
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Gry wideo to stosunkowo młoda gałąź rozrywki, która jednak w dość krótkim czasie przeszła
od niszowej do masowej i stała się jednym z najprężniej rozwijających się rynków w sektorze
przemysłu kreatywnego na świecie. Warto dodać, że polska branża produkcji gier, w przeciągu kilku ostatnich lat, wyewoluowała w jedną z bardziej znaczących gałęzi dla gospodarki
naszego kraju.

Dynamika rynku na świecie

projekt polskiej myśli technologicznej został odgórnie
szybko zamknięty i w ten sposób nastąpiła 20-letnia
luka w możliwościach produkcji gier. Dopiero w połowie lat 80., do Polski zaczęły docierać zachodnie
komputery m.in. ZX Spectrum i Atari. Mimo dużych
ograniczeń związanych z sytuacją polityczno-ekonomiczną, w 1986 roku powstała pierwsza poważniejsza
rodzima gra wideo – „Puszka Pandory”. W następnych
latach tworzono kolejne gry, wśród których wyróżnić
można „Mózgprocesor” i „Robbo” z 1989 roku. Były to
pierwsze produkcje autorstwa polskich firm, takich jak
np. LK Avalon czy Mirage. Jednak, mimo dużej popularności rodzimych gier w latach 90., wielu producentów nie zdołało utrzymać się na rynku – m.in. spowodowane to było giełdami i masowym przegrywaniem
kaset z grami.

Szacuje się, że sektor gier wideo, składający się z licznych developerów i ponad 2 mld graczy na świecie,
w tym ponad 15 mln w Polsce (dane na rok 2017) –
wygenerował w roku 2018, ponad 134,9 mld dolarów.
Warto zaznaczyć, że rynek gier charakteryzuje się zarówno dużymi wzrostami jak i znaczną zmiennością.
Jeszcze w roku 2015, największymi rynkami zbytu były
kolejno: Ameryka Północna (23,6 mld USD), Azja i Pacyfik (23,1 mld USD), Europa, Bliski Wschód i Afryka
(22,1 mld USD). Natomiast już w kolejnym roku rynki
azjatyckie prześcignęły Amerykę Północną i odpowiadały za 47 % przychodów na rynku gier, podczas gdy
wcześniejszy lider wygenerował zaledwie 25 %. W tym
układzie zauważalne jest pogłębiające się znaczenie
rynku chińskiego, który w roku 2018 odpowiadał aż
za 34,4 mld USD przychodów, czyli więcej niż rynek Większy przełom nastąpił na początku tego wieku,
Ameryki Północnej (34,1 mld). Natomiast Azja i Pacyfik kiedy to „Chrome” studia Techland z 2003 roku, zowygenerowały w tym roku 66,2 mld USD przychodów stał zauważony na Zachodzie przez wiodące media
dla rynku gier.
z branży gier. Już kilka lat później zaczęły powstawać
udane produkcje „Call of Juarez” (Techland), „PainSpowodowane jest to w dużej mierze rosnącą popu- killer” (People Can Fly) oraz nieco późniejsze „Two
larnością gier mobilnych w strefie Azji i Pacyfiku. Nato- Worlds” (Reality Pump) oraz „Wiedźmin” (CD Projekt
miast, dla porównania, polscy gracze odpowiedzialni RED). Następne lata przyniosły dalszy rozwój branży,
byli, w zeszłym roku za 541 milionów dolarów przycho- wraz z np. wydaniem „This War of Mine” z końca 2014,
dów (2,1 mld zł) czyli ok. 0,04% wartości rynku global- od 11bit studios (zwiększyła ona dziesięciokrotnie zynego. Stąd warto zauważyć, że polscy twórcy skupiają ski studia – do 9,7 miliona złotych) oraz kontynuację
się przede wszystkim na rynkach zagranicznych.
Wiedźmina, która to stworzyła, najbardziej rozpoznawalną na świecie, polską serię gier.

Historia polskiej branży

Umownie przyjmuje się, że pierwsza gra komputerowa, wykorzystująca monitor, została stworzona
w 1961 roku przez studentów Massachusetts Institute of Technology – była to gra „SpaceWar!”. Nieco
później w Polsce, w latach 60. również zaczęły powstawać pierwsze niewielkie gry, w związku ze skonstruowaniem rodzimych komputerów Odra. Niestety

Za duży przełom dla rynku polskiego gamedevu,
uznaje się rok 2015, kiedy to pokazały się m.in. „Dying
Light” (Techland) czy „Tormentum” (OhNoo Games).
Przede wszystkim jednak wiązało się to z wydaniem
trzeciej części Wiedźmina „Dziki Gon”, który to zdominował globalne rankingi najlepszych gier roku. Ta
dobra passa spowodowała wzrost przychodów
i wartości spółki CD Projekt na giełdzie – z 2,1 mld
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(na koniec 2015) do 5 mld (koniec 2016). W tym samym roku powstały również dwie organizacje reprezentujące rodzimych developerów – Stowarzyszenie
Polskie Gry, zrzeszające największych producentów oraz Fundacja Indie Games Polska, pomagająca
mniejszym twórcom. Stowarzyszenia te współpracują
m.in. z organami rządowymi oraz pomagają przy promocji zarówno całej polskiej branży jak i pojedynczych
twórców na targach w Polsce i za granicą.
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Warto jednak zauważyć, że przedstawiona kwota to
suma wartości giełdowych 30 największych podmiotów, podczas gdy według różnych danych w Polsce
działa od 300 do 500 różnych firm, spółek, jednoosobowych twórców, czy niezależnych zespołów, które
to z każdym rokiem poszerzają swoje umiejętności,
tworzą produkcje na nowe platformy, eksperymentują
i edukują kolejne pokolenia.

Podmioty w branży

W 2016 rozpoczęły się również programy rządowe
mające na celu zastrzyk finansowy dla firm z branży Polski gamedev to stosunkowo młoda branża wyro(m.in. program GameINN, który w pierwszym roku sła na przełomie zmian ustrojowych w kraju. Wraz ze
działalności przeznaczył 116 mln złotych na twórców). wzrostem dostępności komputerów i Internetu, coraz
Według danych European Games Developer Federa- więcej osób zaczęło próbować swoich sił w produkcji
tion – przychody polskich producentów gier za 2016 gier. Większość twórców rozpoczynała swoją przyrok, wyniosły około 1,26 mld złotych. Późniejsze lata godę z gamedevem w tzw. „warunkach garażowych”
wiążą się również z dużymi sukcesami oraz ciągłym stąd polscy twórcy gier to w głównej mierze pasjonaci,
umacnianiem się wizerunku polskiej branży – po- którzy mimo przeciwności realizowali swoje marzenia.
wstały m.in. „Observer” (Bloober Team), „Ruiner”, Ponadto, branża ta nie była poważnie traktowana do
„Tsioque” (OhNoo Games) czy „Frostpunk”, nad któ- czasu, aż polskie gry zdobyły znaczną popularność na
rym 11bit studios pracowało 3 lata, a koszty zwróciły zachodzie. Wtedy też gamedevem zaczęły interesosię im w ciągu pierwszych 66 godzin po wypuszczeniu wać się m.in. organy państwowe.
gry.
W związku z podaną specyfiką, trudno jest w jednoW roku 2019 szacowana wartość polskich produ- znaczny sposób wydzielić podmioty, jednak ogólnie
centów gier wynosi około 28,5 mld złotych (dane na można przyjąć podział twórców na wielkość produkcji,
maj 2019, na podstawie informacji giełdowych oraz a mianowicie na: gry AAA oraz Indie. Te pierwsze to
danych od firmy Techland z 2018), z czego sam CD największe produkcje o dużym budżecie i rozmachu –
Projekt wyceniany jest na 20 mld złotych. W rankingu zazwyczaj są to wysokiej jakości, rozbudowane gry 3D.
Forbesa z 2017, CD Projekt o ówczesnej wartości Wśród firm tworzących AAA wymienia się: CD Projekt
11 mld złotych został umieszczony na 4. miejscu RED, Techland, CI Games czy Flying Wild Hog.
wśród największych firm prywatnych w Polsce.
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Kolejny rodzaj, czyli gry indie (od ang. „independent” – znajduje się w samej Warszawie (ok. 140 podmiotów),
niezależne) to w głównej mierze mniejsze produkcje. następnie w Krakowie (ponad 60), Aglomeracji ŚląJednak granica między AAA, a indie nie jest już aż tak skiej (ok. 40),Wrocławiu (ponad 30), Poznaniu (blisko
łatwa do wydzielenia – dobrymi przykładami są m.in.: 30), Trójmieście (blisko 30) i Łodzi (ok. 20). W innych
łódzka gra „Superhot”, której twórcy otrzymali na miastach i miejscowościach znajduje się zazwyczaj
Kickstarterze około ćwierć miliona dolarów na dokoń- od kilku do kilkunastu twórców. Oczywiście dane te
czenie gry, czy 11 bit studios, które to wydało tak zna- nie są w pełni aktualne, gdyż podmioty w branży cały
czące pozycje jak „This War of Mine” czy „Frostpunk”. czas powstają i upadają – spowodowane jest to, jak
już wcześniej zostało wspomniane, dużą dynamiką
Ponadto wyróżnić można podział na rodzaj platform, na rynku i mnogością pasjonatów tworzących gry „po
na które wydawane są gry, a mianowicie: konsole (m.in. godzinach”.
PS, Xbox, Nintendo), komputery (systemy: Windows,
Mac, Linux), urządzenia mobilne (systemy: iOS, An- Generalnie jednak zauważalna jest znacząca przedroid), urządzenia do VR (rzeczywistości wirtualnej). waga Warszawy nad resztą Polski. Na pewno zaś więkKolejno wydzielić można firmy według typów gier, na szość firm potrzebuje specjalistów, których to najłajakich się skupiają np.: RPG (Role Playing Game), HOPA twiej znaleźć w dużych miastach. Ciekawą informacją
(Hidden Object Puzzle Adventure), FPS (First Person jest fakt, że jedne z największych spółek znajdują się
Shooter) i wiele innych.
nie tylko w Warszawie, a mianowicie: CD Projekt (Warszawa i Wrocław), Techland (Wrocław), PlayWay (WarDeveloperzy rozróżniają się również sposobami mo- szawa i kilkadziesiąt innych miejscowości z zespołami
netyzacji gier m.in. ze sprzedaży wersji pudełkowych, developerskimi), Ten Square Games (Wrocław), 11bit
kluczy elektronicznych, z mikropłatności w grach typu studios (Warszawa), BoomBit (Gdańsk), CI Games
free2play lub z reklam. Kolejnymi metodami finanso- (Warszawa), The Farm 51 (Gliwice). Zestawieniu powania działalności są: środki własne, inwestorzy, wy- kazuje rosnące znaczenie Wrocławia obok Warszawy.
dawcy, środki z giełdy, outsourcing, czy też zbiórki
społeczne (m.in. Kickstarter, Indiegogo).
W przeciągu ostatnich lat, zaczęła rozbudowywać
się inicjatywa lokalna wśród twórców – spotkania,
Podsumowując, polski gamedev to zarówno gigan- networking, game jamy, wymiana wiedzą i doświadtyczne firmy o wielomiliardowych wartościach, spółki czeniem oraz wydarzenia edukacyjne dla osób chcąo wartości od kilku do kilkuset milionów złotych, śred- cych wejść do gamedevu lub ulepszyć swoje umieniej wielkości firmy developerskie i outsourcingowe, jętności. Spośród regionów wyróżniają się: Lublin,
niezależne zespoły pasjonatów czy też i pojedynczy Kraków, Śląsk, Poznań czy Wrocław. Ponadto należy
twórcy. Natomiast sukcesy zdobywają zarówno ci pamiętać o licznych prężnie rozwijających się inicjatynajwięksi jak i najmniejsi, zarówno w grach AAA jak wach w Internecie m.in. zrzeszających polskich game
i niewielkich, ale zapadających w pamięć, produkcjach. developerów.

Podział regionalny

Podsumowanie

Nie będzie dużym zaskoczeniem rozmieszczenie
twórców gier w Polsce. Według danych ze strony www.
polskigamedev.weebly.com – największe skupienie

W tym krótkim czasie od symbolicznej daty powstania
pierwszej polskiej gry minęło prawie 35 lat. Od ledwie
raczkującej branży, polski gamedev przeistoczył się
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w istotny sektor gospodarki, którego wysokiej jakości
produkcje zdobyły i wciąż zdobywają popularność na
świecie. Zarówno gry wysokobudżetowe jak i mniejsze
przyniosły sławę oraz znaczne zyski rodzimym developerom. Ponadto współpraca wewnątrz-branżowa
napędza rozwój i wzajemne wsparcie dla twórców.
Polacy nie dość, że tworzą wysokojakościowe produkcje to jeszcze ugruntowują swoje marki, wchodzą na
nowe, trudne rynki (m.in. chiński), ciągle się rozwijają,
eksperymentują z nowymi technologiami, jak również
wkładają wysiłki w edukowanie nowych pokoleń.
Polska branża ma obecnie stabilną pozycję, natomiast
można pokusić się o stwierdzenie, że jest to dopiero
początek drogi dla tego twórczego sektora, łączącego sztukę i zaawansowane technologie.

W artykule wykorzystane zostały informacje z:
• „Historia polskich gier” www.gra.pl, 2019

• „Historia polskich gier. Jak to się zaczęło?” www.komputerswiat.pl, 2012

• „Kondycja polskiej branży gier’17” Krakowski Park Technologiczny, 2017

• „Najwięksi polscy producenci gier – raport Forbesa na

temat polskiej branży gamingowej w 2018 roku” Forbes,

•

2018

www.newzoo.com

Aleksandra Konicka

CHV’OK Studio
Baza Polski GameDev, inaczej
www.polskigamedev.weebly.com,
to projekt wrocławskiego CHV'OK Studio. Strona powstała w 2015 roku i przedstawia listę aktywnych polskich game
developerów (z wygodnym podziałem
na województwa). Baza ma na celu ułatwienie komunikacji ludziom z branży
(i nie tylko) oraz promocję regionów.

online
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Czy Google pracuje nad nową konsolą
Chromecast do gier i co będą z tego mieli
reklamodawcy?
Po usługach streamowania audio i video oraz przystawce Chromecast Google planuje wdrożenie
konsoli do gier – ćwierkają wróble zza Wielkiej Wody.
Chromecast, chociaż wciąż niedostępny w Polsce
święci na świecie sukcesy dzięki bardzo korzystnej
cenie i bogatym możliwościom strumieniowania
materiałów audio video z urządzeń domowych
oraz specjalistycznych serwisów, takich jak Spotify czy Netflix. Teraz Chromecast miałby zyskać
nową funkcję – streamowanie gier video, prosto z
serwerów Google’a. Tym samym usługi Sony Playstation Now, Xbox Game Pass oraz Nvidia GeForce
Now zyskałyby nowego konkurenta. Nie jest w tym
momencie jasne, jakie gry miałaby nowa usługa
obejmować. Czy będą to po prostu gry na Androida, czy też w skład wejdzie także oprogramowanie
stron trzecich.
Cały projekt nosi nazwę Yeti, która odpowiada rzeczywistości – każdy ma coś do powiedzenia i napisania w tym temacie, ale nikt na własne oczy tego
czegoś nie widział. Co więcej, ci wszyscy, którzy
nie widzieli twierdzą, że owa tajemnicza usługa i
konsola była przewidziana już w 2017 roku. Temat
może jednak dojrzeć w ciągu najbliższego roku lub
dwóch, gdyż Google przyjęło w swoje szeregi Phila
Harrisona, czyli jednego z najważniejszych współautorów sukcesu Playstation.
https://mensis.pl/google-pracuje-nad-nowa-konsola-chromecast-gier-beda-tego-reklamodawcy/

Czytaj więcej

www.mensis.pl

Grywalizacja w naukach medycznych

Obraz dunyadan biri z Pixabay

Justyna Jasik-Pyzdrowska
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Rewolucja cyfrowa zdominowała niemal każdą dziedzinę życia. Nauki medyczne dzięki szerokiemu i nieograniczonemu dostępowi do informacji, co kilka miesięcy podwajają swoją wiedzę.
Medycyna oparta na faktach (Evidence Based Medicine) nie byłaby możliwa bez dostępu do najnowszych pełnotekstowych artykułów z PubMed Central lub stron internetowych wydawców.

Rozwój Internetu i technologii cyfrowej zrewolucjo- entuzjazm, motywację, lepszy humor, a przy okazji
nizował komunikację między ludźmi, zmienił sposób ćwiczą swój umysł. Ciekawa grafika i interesujące refunkcjonowania instytucji medycznych. Elektroniczna guły zachęcają pacjentów do działania i pozwalają zadokumentacja medyczna, stetoskopy nagrywające pomnieć o problemie, co bardzo pozytywnie wpływa
i transmitujące dane, inteligentne implanty, opaski na przebieg całej terapii. Wiele gier działa także relakmonitorujące parametry życiowe czy inne mobilne sująco i uspokajająco. Bez wątpienia ma to ogromne
aplikacje i urządzenia wykorzystywane w ochronie znaczenie przy poważnych problemach zdrowotnych
zdrowia. Medycyna nie pozostała obojętna wobec i konieczności długiego leczenia, często z dala od
grywalizacji, określanej jako wykorzystywanie mecha- domu.
niki gier do modyfikowania zachowań.
Gry dla zdrowia (Games for Health) to gry, w których
głównym celem nie jest rozrywka. Są to tzw. gry poważne, jak zauważają A. Szczęsna oraz M. Tomaszek,
w swym założeniu mają realizować z góry zdefiniowane, mierzalne cele dydaktyczne. Co za tym idzie,
sukces i postęp w grach poważnych, będąc normatywnym celem nauczania, wiąże się ze zdobywaniem
konkretnych, zamierzonych umiejętności.
Gamifikacja w medycynie, ze względu na różnorodność gier i cele jakie ma spełniać oraz emocje
jakie wywołuje, może być wykorzystywana w wielu
obszarach.

I. Terapia, leczenie czy kuracja, a więc szereg działań

mających na celu przywrócenie homeostazy ustroju
lub poprawienie jakości życia. Dziedziny medyczne
w których do celów terapeutycznych można wykorzystać gry, to między innymi onkologia, diabetologia, neurologia, logopedia i inne. W onkologii i leczeniu bólu u pacjentów, zasada wpływu gry jest prosta,
skupić uwagę grającego silniej na grze, niż na bólu.
Doświadczenie bólu oraz innych objawów somatycznych w chorobie nowotworowej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań medycyny. Niwelowanie bólu
w sposób niefarmakologiczny jest ogromnym sukcesem zespołu terapeutycznego. Placówki ochrony
zdrowia na całym świecie, decydują się na zakup do
swoich oddziałów komputerów, konsoli i gier, w których młodzi pacjenci wcielają się w role inspirujących
postaci, przenoszą do wirtualnego świata. Wielu lekarzy podkreśla, że chorzy wykazują wówczas większy

Przykłady:
• gra Free Dive – wykorzystywana w onkologii,
zwłaszcza onkologii dziecięcej, mająca na celu
rozproszenie i odwrócenie uwagi od bólu, podczas gdy uczestnik gry przenosi się wirtualnie
na dno oceanu, w którym odkrywa skarby,
• gra SnowWorld – stworzona w celu leczenia
bólu, podobnie jak gra ww. zawiera elementy
mające za zadanie przyciągnięcie uwagi, gra
ta jest wykorzystywana przy czynnościach
doraźnych, jak na przykład zmiana opatrunku
u pacjentów silnie oparzonych,
• Pain Squad – to aplikacja wykorzystująca motywy gier policyjnych w celu oswojenia się z bólem
oraz rozpoznania wszystkich jego właściwości
(czas trwania, siła, czynniki nasilające czy łagodzące ból), co jest pomocne w terapii bólu,
• MY Battle VR – stworzona w celu załagodzenia
niepożądanych działań w trakcie leczenia pacjentów onkologicznych. Wizualna oprawa gry
polega na tym, że gracz wędruje po układzie
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limfatycznym. W przestrzeni układu, w węzłach
chłonnych znajdują się komórki zdrowe oraz
nowotworowe. Zadaniem jest zlokalizowanie
komórek nowotworowych i zniszczenie ich za
pomocą wirtualnej tuby z lekiem. Poziom gry
można dostosować indywidualnie do poziomu graczy. Główne cele gry to: angażowanie
uwagi, zmniejszenie lęku, zmniejszenie strachu
związanego z podawaniem leku, wspieranie
technik kierowanej wizualizacji oraz zwiększenie
subiektywnego poczucia kontroli nad procesem leczenia. Wprowadzenie gry do placówek
medycznych jest projektem naukowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Granie w grę My Battle VR stwarza możliwość
zobrazowania działania leku – niszczącego komórki nowotworowe – oraz do wyraźniejszego
wizualizowania procesu regeneracji zdrowych
komórek. Tym samym sugestywna, interaktywna i angażująca wizualizacja mechanizmu
działania leku pozwala na lepsze zrozumienie
procesów zachodzących w organizmie w trakcie przyjmowania leku.
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nawyków zdrowotnych, dostosowanych do
konkretnej choroby oraz motywuje do ich przestrzegania.
Wielu lekarzy podkreśla, że chorzy wykazują w trakcie
gry entuzjazm, motywację, lepszy humor, a przy okazji
ćwiczą swój umysł. Zastosowanie konsoli z czujnikami
ruchu Kinect to na dodatek szansa na to, by rehabilitowana osoba wykonywała przez dłuższy czas ćwiczenia całym ciałem.

III. Profilaktyka zdrowotna to szereg działań mają-

cych na celu zapobieganie chorobom. Do tych działań należą korzystne zachowania względem zdrowia,
tj. zdrowe żywienie, regularna aktywność ruchowa,
unikanie używek, radzenie sobie ze stresem, odpowiednia ilość snu, dbałość o higienę ciała i najbliższego otoczenia, postawa proekologiczna i inne. Na
rynku technologicznych nowości, coraz częściej pojawiają się gry i aplikacje odgrywające pozytywną rolę
w kształtowaniu zdrowotnych nawyków. Wspomagają
aktywność ruchową, pozwalają odczytywać etykiety
produktów spożywczych i sięgnąć po te wartościowe,
zachęcają do spożywania wody czy efektywnego snu.
Rehabilitacja czyli czynności, które mają na celu W różnych jednostkach chorobowych tworzone są
przywrócenie bądź osiągnięcie możliwie najlepszej aplikacje pozwalające na efektywną edukację wsposprawności fizycznej i psychicznej. Rehabilitacja pa- magając samoopiekę i zapobiegając powikłaniom.
cjenta wymaga systematyczności, ciężkiej i często
żmudnej pracy. Wiele gier ma siłę wciągania w swój
• Hungry Red Planet – poważna gra edukacyjna
świat oraz motywowania do wykonywania określodla dzieci i młodzieży, której celem jest wyćwinych zadań. Gdy odkrywa się nowe miejsca, zdobywa
czenie nawyku zdrowego odżywiania;
punkty lub kolejne poziomy, wchodząc w interakcje
• Sensory gate-ball game – gra poważna zaproz innymi użytkownikami oraz w poczuciu kontroli, że
jektowana z myślą o poprawie zdrowia fizycznekieruje się ku zwycięstwu, doświadczenie jest na tyle
go i psychicznego osób w podeszłym wieku;
pozytywne, że gracz ma ochotę je powtarzać. Przy
• Tweeting Bra – aplikacja grywalizacyjna wytego rodzaju zabiegach pomocne mogą być nastękorzystująca elektroniczne urządzenie zapujące e-rozwiązania:
montowane w staniku po to, aby podczas jego
rozpięcia przypominać kobietom o regularnym
• Handcopter Game – gra poważna wykorzybadaniu piersi, co z kolei może uchronić je przed
stywana w początkowych etapach rehabilitacji
niebezpiecznym dla zdrowia i życia nowotworąk pacjentów po udarze krwotocznym czy
rem.
niedokrwiennym; pomaga m.in. odzyskiwać
• Warzywne inspiracje to także przykład wyko(w różnym stopniu) zdolność do poruszania
rzystania grywalizacji na rynku polskim w formie
palcami oraz zginania nadgarstka,
platformy grywalizacyjnej, stworzona przez
• gra Azahar – gra poważna zaprojektowana
firmę Gamfi dla marki Bonduelle. Odbiorcami
po to, żeby zwiększyć autonomię, a co za tym
docelowymi są kobiety, konsumentki zaintereidzie poprawić jakość życia osób z autyzmem
sowane tematem zdrowego żywienia, odpolub/oraz niepełnosprawnością intelektualną,
wiadające za nawyki rodziny i decydujące o za• Empower – platforma grywalizacyjna dla pakupowych koszykach. Platforma zawiera treści
cjentów z nowo zdiagnozowanymi chorobami
edukacyjne o produktach, porady dotyczące
przewlekłymi; pomaga w samoopiece pacjenżywienia oraz przepisy kulinarne. Wszystko
tów, kontroli leczenia ich chorób, nauce nowych
w formie rebusów, łamigłówek, quizów. Gracze
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zdobywają punkty za każdy przejaw aktywności, punkty są szansą na nagrody oraz określają
miejsce w rankingu.
• Nike Fuel – grywalizacja wykorzystywana
przez markę Nike, która w oparciu o platformę
zbudowała społeczność osób uprawiających
sport. Celem głównym był rozwój oferty sprzedażowej odzieży i obuwia rejestrującego wyniki
aktywności fizycznej. Aplikacja przeliczała je na
punkty, zachęcając do podejmowania ruchu.
Użytkownicy dzielili się trasami, osiągnięciami
i podejmowali różnego rodzaju wyzwania.

IV.

Edukacja medyczna z wykorzystaniem metod
symulacyjnych, angażujących odbiorców. Projektowanie rzeczywistości medycznej umożliwia stworzenie trudnych do zaobserwowania w codziennym życiu
zjawisk. Pozwala przyszłej kadrze medycznej na trenowanie i wdrażanie zgodnych z procedurami algorytmów. Każdy kolejny trening minimalizuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w pracy z pacjentem.
Symulacja to przybliżone odtwarzanie zjawiska lub
zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu.
Gry symulacyjne naśladują pracę w placówce ochrony
zdrowia, polegają na odgrywaniu pewnych ról zgodnych z kompetencjami w realnej pracy. Kreacja i wykonanie danych czynności ma służyć ćwiczeniu najbardziej efektywnych reakcji. Taki rodzaj dydaktyki
zawiera w sobie cechy zarówno symulacji społecznej
jak i gry edukacyjnej. Do takiego rodzaju dydaktyki
wykorzystywane są nowoczesne symulatory i trenażery na których studenci kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa czy ratownictwa medycznego uczą się wykonywania precyzyjnych zabiegów medycznych np.
intubacja dotchawicza, wstrzyknięcia, cewnikowanie
itd. Dzięki symulatorom, mogą daną czynność przećwiczyć wiele razy, wytrenować precyzję oraz pamięć
mięśniową.
W przypadku pracy z pacjentem – szansa jest jedna,
dwie. Ponadto zaawansowanie symulatorów – umożliwia otrzymanie feedbacku, np. czy w danym wkłuciu
zmienić miejsce, siłę nacisku czy może tempo wkłucia.
Zaawansowane symulatory są sparowane z komputerami, na których instruktorzy symulacji–zmieniają parametry życiowe pacjenta w zależności od interwencji
medycznej studentów. Fantomy są w stanie naśladować odgłosy fizjologiczne, oddychają, krwawią, pocą
się itd. Studenci w pracowniach imitujących oddziały
szpitalne, przeżywają emocje związane z sukcesami
terapeutycznymi lub też popełnionymi błędami. Róż-
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norodność scenariuszy zajęć, którą instruktorzy czerpią z realnych scenariuszy klinicznych, pozwala motywować studentów oraz daje szanse i nadzieję na
lepszą opiekę medyczną w realnej placówce klinicznej.
Grywalizacja może być niezwykłą alternatywą dla tradycyjnego kształcenia, narzędziem pomocnym w terapii, rehabilitacji czy profilaktyce. Na polskim rynku
wiele projektów wdrażanych jest jednak eksperymentalnie i nadal są we wczesnej fazie rozwoju.
Piśmiennictwo:
•

Cewińska J., Krasnova A.: Grywalizacja w rozwoju i edukacji – szanse i zagrożenia. Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2014, nr 350, s.

•

73-81.

Czerska I.: Grywalizacja jako narzędzie zarządzania zaangażowaniem. Marketing i Zarządzanie. 2016, nr 4(45),

s. 279-286.

•

Gamifikcja czy prawdziwe zaangażowanie? „Forbes”, 2018,

•

Winnicka-Wejs A., Gabriel M.: Grywalizacja jako innowa-

nr 4.

cyjna metod stosowana w praktyce organizacji. Studia

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2018, nr 362.

•

Pankiewicz M.: Analiza wpływu wykorzystania elementów

•

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 1 (11)/2016,

•
•

grywalizacyjnych w kursie e-learningowym.

s. 36-42.

Korczak K.: Gry dla zdrowia – koncepcja, przykłady zasto-

sowań oraz potencjał społeczno-ekonomiczny

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna
Handlowa 2016, nr 42, s. 313-326.

Justyna Jasik-Pyzdrowska
dr n.biol, instruktor symulacji medycznej
w Monoprofilowym Centrum Symulacji
Medycznej UZ. W praktyce dydaktycznej
od lat pedagog, nauczyciel praktycznej
nauki zawodów medycznych i paramedycznych, w praktyce klinicznej - pielęgniarka,
edukator cukrzycowy w Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze.

Metody monetyzacji gier mobilnych

Photo by David Grandmougin on Unsplash

Marcin Kwaśnica, Rafał Łabędzki
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Najpopularniejsze metody monetyzacji gier mobil- uzyskiwać dostęp do wielu gier poszukując właścinych to model premium, czyli sprzedaż gry za okre- wego dla siebie produktu. Dzięki temu można stośloną cenę oraz model free-to-play (FTP), czyli sunkowo łatwo zachęcić graczy do spróbowania ofemożliwość dobrowolnych transakcji w darmowej grze rowanej rozgrywki.
takich jak np. dodatkowe życia w grze czy waluta potrzebna do szybszego postępu w grze. Alternatywny Z drugiej strony, dopóki gracz nie dokona płatności
model monetyzacji gier mobilnych to przychody wewnątrz gry, porzucenie jej jest decyzją bez konz reklam – gracz pobiera grę za darmo, ale w trakcie sekwencji finansowych. Sprawia to, że osiągnięcie
rozgrywki pokazywane są reklamy często w syste- wysokiej retencji graczy jest trudne i może być barmie “on-demand”, za które producent gry otrzymuje dzo kosztowne w sytuacji gdy gra jest kierowana do
zapłatę,
niewłaściwych odbiorców. Dzięki badaniu danych na
temat graczy możliwe jest kierowanie promocji gry
Model free-to-play to zyskujący na popularności do takich grup użytkowników, które mają odpowiedsposób monetyzacji gier mobilnych. To także naj- nio wysoką oczekiwaną stopę retencji. W rezultacie,
dynamiczniej rozwijająca się forma monetyzacji dla obniżają się koszty pozyskania gracza przy jednogier jak i aplikacji użytkowych. Największe różnice czesnym wzroście jego zadowolenia z rozgrywki
w budowaniu bazy użytkowników, monetyzacji oraz i zwiększeniu generowanych przez niego przychodów
cyklu życia gry występują pomiędzy segmentem pre- dla wydawcy.
mium a free-to-play.
Pozyskanie odpowiedniego klienta to początek do naW modelu premium liczy się jak największe zainte- wiązania owocnej relacji. Celem gracza jest czerpanie
resowanie grą w momencie premiery, kiedy produkt z rozgrywki przyjemności, natomiast wydawcy, dopierwszy raz trafia do dużego grona potencjalnych starczenie jej przy akceptowalnym dla gracza koszcie.
odbiorców. Natomiast gry free-to-play są wprowa- Poziom kosztów, które gracz jest w stanie ponieść za
dzane na rynek stopniowo, początkowo w fazie alfa, dostęp do darmowej gry jest wypadkową zadowoleczyli niezakończonej w 100% wersji gry trafiają do nie- nia z gry i czasu spędzonego na rozgrywce. Wydawca
wielkiej liczby graczy w ramach soft launchu. Na ba- musi poznać swojego gracza na tyle dobrze, żeby
zie zebranych danych o zachowaniu graczy, oceniany być w stanie dostosować grę do jego upodobań
jest potencjał finansowy produktu i po pozytywnej i utrzymywać jego zaangażowanie możliwie długo.
weryfikacji następuje etap budowania bazy użytkowników (Daily Active Users Base). Produkt jest rozwi- Im więcej graczy tym lepiej?
jany w całym cyklu życia aby jak najdłużej utrzymać
gracza w grze i skłonić do większego zaangażowania Mogłoby się wydawać, że najlepszą drogą do maksyco powinno prowadzić do zwiększenia wpływów z mi- malizacji zysków wydawcy jest przyciągnięcie do gry
kropłatności w grze. W efekcie przychody z gry po- możliwie największej liczby graczy. Oczywiście byczątkowo są niskie i zwiększają się wraz z rozwojem łoby to prawdą, gdyby nie wysokie koszty pozyskania
i obsługi gracza. Optymalizacja jest kluczowa z punktu
bazy aktywnych użytkowników.
widzenia zysku z produktu. Nigdy nie można być
Każdy gracz jest wyjątkowy
pewnym, że pozyskany użytkownik będzie lojalnym
graczem, dokonującym mikrotransakcji i polecającym
Kluczem do sukcesu każdej gry free-to-play jest zro- grę innym osobom. Możliwe jest jednak maksymalizozumienie graczy. Z każdym dniem staje się to coraz wanie prawdopodobieństwa pozyskania takich graczy
ważniejsze, ponieważ do sklepów trafiają codziennie dzięki wykorzystaniu danych na temat już posiadanej
nowe, wysokiej jakości tytuły, które konkurują o zain- bazy użytkowników. Dostępne narzędzia kierowateresowanie użytkownika. Zanim model free-to-play nia kampanii reklamowych pozwalają na budowanie
stał się wiodącym modelem biznesowym gier mobil- tzw. „widowni”, u których podstaw leżą pożądane
nych, kluczowe było zrozumienie przyczyn skłaniają- przez wydawcę cechy.
cych gracza do jednorazowego zakupu gry. Obecnie
dostęp do gier jest w większości darmowy, co z jed- Na przykład, jeżeli badanie danych historycznych
nej strony oznacza niski próg wejścia w kolejny tytuł, pokazało, że najbardziej lojalnymi graczami są mężale jednocześnie niskie bariery wyjścia z gry. Użyt- czyźni interesujący się piłką ręczną, to stosunkownicy mogą swobodnie i bez ponoszenia kosztów kowo łatwe jest objęcie działaniami promocyjnymi
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w pierwszej kolejności właśnie tej grupy docelowej. reklamy, czy polecenie tytułu innej osobie. Retencja
Konstruując profil gracza należy zastanowić się jak jest podstawą do budowania wartości klienta w czasie,
mocno zawęzić kryteria poszukiwania. Kierowanie co może oznaczać, że warto kierować działania progry wyłącznie do potencjalnie najbardziej lojalnych mocyjne właśnie w stronę grup użytkowników o poi najchętniej płacących graczy może skutkować tencjalnie wysokiej retencji.
trudnościami z ich znalezieniem. Maksymalizacja zyskowności nie oznacza bowiem maksymalizacji zysku. Od czego zależą kluczowe parametry
Konieczne jest zatem akceptowanie pewnego po- gry?
ziomu ryzyka i poszukiwanie graczy w szerszej grupie
Wpływ na kluczowe parametry gry mają działania
odbiorców.
wydawcy zaliczane do grupy tzw. live operations (live
Teoretycznie, zgodnie z koncepcją zarządzania warto- ops). Można wyróżnić co najmniej dwa cele tego typu
ścią klienta można kierować się miarą LTV (ang. Live działań. Pierwszym jest dostarczanie graczom o wytime value). Zawiera ona zarówno zdyskontowany sokiej retencji nowej, ciekawej zawartości, której cestrumień przychodów generowanych przez gracza, lem jest zwiększenie atrakcyjności gry dla wszystkich
jak i skwantyfikowaną wartość graczy pochodzących graczy ogólnie.
z jego polecenia. W praktyce LTV jest funkcją wielu
zmiennych, wśród których na uwagę zasługuje z pew- Taka zawartość może być dostarczana zarówno
w formie tymczasowych wydarzeń zmieniających
nością retencja.
środowisko gry, jak również poprzez aktualizację gry,
Wskaźnik retencji informuje na jak długi czas gra za- która dodaje nową, wcześniej niedostępną funkcję.
trzymuje gracza. Im wyższy poziom retencji, tym Drugim celem jest dostosowanie parametrów gry do
dłuższa przygoda gracza z produktem i większa aktualnej bazy graczy poprzez grupowanie ich w segszansa na dokonanie mikropłatności, obejrzenie menty i stosowanie odmiennych ustawień na przykład

Ilustracja 1 Proces zarządzania grą typu Game as a Service

Źródło:Opracowanie własne
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ekonomii gry dla tak sformułowanych grup użytkow- za usługę wydaje się być etapem przejściowym, który
ników. (patrz Ilustracja 1)
docelowo prowadzi do szerokiego rozpowszechnienia
modelu subskrypcyjnego. Jest to model biznesowy
Dla realizacji obydwu celów stosuje się analizę zacho- rozpowszechniony mocno przez mobilne aplikacje
wania graczy na podstawie danych historycznych. streamingowe, jak Spotify czy Netflix. Podobną formę
Dane te są zbierane przez dedykowane systemy in- działania przybierają obecnie gry mobilne, które
formatyczne rejestrujące aktywność użytkowników. stają się platformami dostarczania zróżnicowanej
Przykładowo w momencie awansu gracza na wyższy rozrywki za stałą okresową opłatę. Z jednej strony
poziom, wykonania interakcji z innym użytkownikiem jest to szansa na stabilizację przychodów wydawców
czy dokonania mikropłatności. Wprawdzie groma- gier i wynikające z tego lepsze możliwości planowania
dzone dane są anonimowe, ale ich zbiorcza analiza rozwoju produktu. Z drugiej strony, model subskryppozwala na identyfikację wzorców zachowań i wy- cyjny może nasilić niekorzystne dla graczy zjawisko
ciąganie wniosków na temat najlepszych kierunków koncentracji dużej części rynku w rękach niewielkiej
rozwoju gry czy modyfikacji ustawień parametrów liczby wydawców gier mobilnych free-to-play.
gry w stosunku do wybranych grup graczy. Dzięki
wykorzystaniu danych o zachowaniach użytkowni- Wprawdzie nie można przewidzieć następstw wzrostu
ków możliwe jest planowanie rozwoju i dostosowania udziału subskrypcji w ogóle przychodów z płatności
ustawień parametrów gry w sposób, który ma szansę za dobra wirtualne w grach mobilnych, ale niewątzwiększyć retencję i LTV.
pliwie należy ten proces dostrzegać planując strategię rozwoju niezwykle ciekawego produktu/usługi,
Podsumowanie
jakim/jaką jest gra mobilna free-to-play.
Ewolucja gier mobilnych od produktu do usługi jest
zjawiskiem, które nie traci na dynamice. Przejście od
płatności za produkt do okazjonalnych mikropłatności

Marcin Kwaśnica

Rafał Łabędzki

Prezes Cherrypick Games

Operations and Data Science Director w Cherrypick Games SA

Współzałożyciel i prezes Cherrypick Games SA.
Ma ponad 13-letnie doświadczenie w branży
gier, które zdobywał jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w CI Games (w latach 20062014). Był odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w takich firmach jak Atari czy SeVeNM.
Pracował również jako dyrektor oddziału niemieckiego CI Games. Ponadto, udzielał porad
w zakresie marketingu i publikacji gier mobilnych dla wielu polskich oraz zagranicznych firm.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie
w zarządzaniu zespołami informatycznymi,
w tym ponad 6 lat doświadczenia w branży
gier. Ukończył studia trzeciego stopnia
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
i został dopuszczony do publicznej obrony
rozprawy doktorskiej z zakresu zarządzania. Posiada dwa dyplomy magistra SGH.

Wywiad
Jakub Wójcik

współzałożyciel i prezes Fundacji Indie Games Polska
Krzysztof Rdzeń
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Krzysztof Rdzeń: Dzisiejszy gracz jest koneserem nowoczesnej sztuki czy nieświadomym konsumentem wciągniętym w pułapkę grywalizacji?
Jakub Wójcik: Według badań ponad 70% polskich użytkowników określa się mianem graczy. Liczby te pokazują, iż w dzisiejszych czasach praktycznie większość
z nas ma do czynienia z kulturą cyfrową jaką są bez wątpienia gry. Oczywiście wśród
tych osób na pewno znajdą się jednostki, dla których gry będą tylko i wyłącznie miłym umilaczem czasu. Natomiast z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że
jest to nowoczesna sztuka, która również nie boi się poruszać trudnych tematów.
Na pewno jest to sztuka najbardziej interaktywna, która na przestrzeni ostatnich lat
dokonała wielkiego skoku jakościowego. Gry ewoluowały i spowodowały, że mamy
do czynienia z rewelacyjnie przygotowanymi multimedialnymi przedstawieniami.
Widać to bardzo mocno zwłaszcza w porównaniu z kinem, gdzie dynamika rozwoju
jest zdecydowanie mniejsza. Coraz częściej gry wideo mają większe oddziaływanie
na współczesną kulturę. Powstają produkcje oparte na literaturze jak chociażby polski Wiedźmin ale również znajdziemy gry inspirowane filmami, komiksami ale także
i prawdziwymi życiowymi historiami.
K.R.: Czy tworzenie gier jest dzisiaj proste? Czy to dobrze, że coraz więcej
osób zabiera się za pisanie gier?
J.W.: Tworzenie gier jest zdecydowanie prostsze niż kilkanaście lat temu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o próg wejścia. W Internecie jest dostępna masa darmowych poradników, odbywają się konferencje gdzie producenci gier dzielą się swoją wiedzą
z uczestnikami. Wpływ na to ma również dostępność do profesjonalnych narzędzi – najważniejsze silniki gier (główna część kodu gry komputerowej), które coraz
częściej są oferowane za darmo. Oczywiście to, że ktoś umie pisać nie oznacza, że
od razu będzie świetnym pisarzem, natomiast śmiało można stwierdzić, że samo
tworzenie gier jest dopiero początkiem drogi a przed ostatecznym jej wydaniem
jeszcze bardzo daleka droga. Niski próg wejścia powoduje też jednak, że na rynku
pojawia się wiele słabszych produkcji, które wręcz zalewają sklepy cyfrowe. Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że idealnie pasuje tu prawo Sturgeona
mówiące o tym, że 90% wszystkiego to bzdury.
K.R.: Co oznacza termin Indie Games, bo nawet spółki giełdowe określają
swoją działalność tym terminem?
J.W.: To będzie zdecydowanie najtrudniejsza odpowiedź. Termin Indie Games
w skrócie oznacza – produkcje niezależne, które docelowo zostały stworzone przez
mały zespół bez wsparcia finansowego wydawcy gry. Niestety ta definicja bardzo
mocno ewoluowała i nawet producenci, którzy mają pełne finansowanie swojej
produkcji często określają się mianem niezależnych. Według mnie obecnie bardziej
pasuje definicja mówiąca o tym, że gry niezależne to produkcje charakteryzujące
się innowacyjną rozgrywką oraz posiadają oryginalny pomysł. Oczywiście do tego
dochodzi jeszcze kwestia tego jaki wpływ wydawca ma na ostateczny wygląd produkcji. Jeżeli sam proces kreatywny jest mocno nadzorowany przez zewnętrzne
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osoby to zdecydowanie nie możemy mówić o niezależności. Firmy wchodzące na
giełdę również w pewnym stopniu tracą swoją niezależność ponieważ wiele decyzji
musi być ustalanych właśnie pod dobre wyniki giełdowe.
K.R.: Czy istnieją spisane reguły projektów, które mają większe szanse na
sukces czy może dynamika rynku i oczekiwania odbiorców wciąż zaskakują
twórców?
J.W.: Dynamika rynku jest zdecydowanie bardzo duża jeżeli chodzi o branże gier
wideo. Pokazuje to dobitnie sukces takich gier jak PUBG czy Fortnite, które dzięki
wielkiej modzie na tryb rozgrywki battle royal odniosły spektakularne wyniki sprzedażowe. Fortnite wręcz stał się już elementem kultury – jest pokazywany w filmach,
w grze prezentowane są największe światowe marki, praktycznie każdy wie czym
jest projekt stworzony przez Epic Games. Obecny trend rynku pokazuje, iż produkcje osiągające sukces charakteryzują się przede wszystkim bardzo dobrą jakością
wykonania. Tak jak wcześniej wspomniałem ze względu na niski próg wejścia przez
co liczna część gier jest niedopracowana. Widać również, że gracze czekają na kontynuacje produkcji, w które zagrywali się wiele lat temu. Przykładem może być ogłoszenie kolejnej części gry Baldurs Gate, która w Polsce odniosła bardzo duży sukces.
Oczywiście wśród tych największych produkcji trafiają się również „małe” perełki
potrafiące zaskoczyć nie tylko graczy ale również światowych krytyków.
K.R.: Jaki jest obecnie kształt polskiego gamedev'u?
J.W.: W Polsce działa już ponad 400 firm produkujących gry. Oczywiście mówimy tu
o największych producentach jak CD Projekt Red czy Techland jak również o twórcach niezależnych. Mamy naprawdę wyjątkowe firmy, które nie boją się poruszać
trudnych tematów – tutaj świetnie odnajduje się 11 bit studios, jak również producentów specjalizujących się w jednym określonym gatunku – jak chociażby PlayWay będący liderem w tej kategorii. Pod względem jakości gier śmiało możemy się
plasować wśród czołówki i praktycznie każdy gracz potrafi wymienić kilka polskich
produkcji.
Oczywiście największą popularnością cieszy się polski Wiedźmin, natomiast nie
możemy zapominać o sukcesach na arenie „indie” gdzie świetnie odnalazł się łódzki
projekt – Superhot czy niedawno wydany na konsole – Darkwood. To pokazuje, że
reprezentacja naszego kraju pod względem jakości gier stoi na bardzo wysokim
poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o wartość polskiego rynku to według wielu analiz
jest on już na poziomie ponad 500 mln dolarów. Dynamika jego wzrostu jest spora
i rok do roku się zwiększa. W przypadku strefy konsumenckiej z raportu firmy analitycznej Newzoo wynika, iż w 2018 roku Polacy wydali na gry wideo ponad 2 mld zł.
Te liczby zdecydowanie robią wrażenie.
K.R.: Jaki jest udział dystrybucji e-commerce vs tradycyjna dystrybucja i jak
zmieniało się to na przestrzeni lat?
J.W.: Patrząc na liczby zdecydowanie widać, że na świecie dystrybucja cyfrowa
jest najpopularniejszą metodą dystrybucji gier. Zwłaszcza w przypadku gier niezależnych. Zdecydowanie wydania pudełkowe zmniejszyły swój udział i widać to
mocno na rynku PC, gdzie praktycznie dominują platformy cyfrowe obsługiwane
przez firmę Valve jak również Epic. Dystrybucja fizyczna ma jeszcze mocną pozycję w przypadku gier na konsole, natomiast również tutaj widzimy spadek na prze-
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strzeni ostatnich lat. Niestety informacje związane ze sprzedażą gier są ciężkie do
uzyskania i często opierają się na mocnych szacunkach.
K.R.: Jakie metody monetyzacji gier zyskują popularność i dlaczego?
J.W.: Ostatnio najbardziej popularnym ale również najbardziej kontrowersyjnym
systemem monetyzacji gier są loot boxy czyli skrzynki/paczki, które są zazwyczaj
płatne i zawierają w sobie dodatkową cyfrową zawartość. Część loot boxów można
kupić za wirtualną walutę z gry, natomiast w niektórych grach są to już prawdziwe
pieniądze przeznaczane na ich zakup. Najczęściej nie wiemy co kryją w sobie paczki,
więc gracze biorą po prostu udział w loterii. Niestety niektóre skrzynki zawierają
przedmioty, które wpływają na rozgrywkę przez co gracze bez zasobnego portfela
mają zdecydowanie problem, ponieważ tracą radość z rozgrywki. Problem ten był
komentowany przez same media czy twórców gier ale również polityków, którzy
w niektórych krajach zabronili stosowania w grach loot boxów.
W p rzypadku gier dostępnych na PC mówimy o dominacji monetyzacji w stylu
premium – czyli określonej kwocie za jaką kupimy dany projekt. Oczywiście występują również produkcje Free2Play, które korzystają z wcześniej wspomnianych loot
boxów bądź mają własne metody monetyzacji. Mówiąc o rynku mobile proporcje
te się odwracają i większość gier oparta jest na rozgrywce Free2Play, natomiast rynek premium jest zdecydowanie trudniejszy zwłaszcza wśród gier wydawanych na
platformie Android.
K.R.: Ważnym elementem marketingu gier są przedpremierowe listy życzeń,
które w tradycyjnym e-handlu mają marginalne znaczenie... Mówi się, że
sprzedaż gier jest trudniejsza niż handel towarami w e-commerce.
J.W.: Zdecydowanie zgodzę się z tą tezą. Sprzedaż gier jest trudniejsza ze względu
na to, że rywalizujemy z całym światem. Nie ważne gdzie powstaje gra trafia ona na
globalny rynek i walczy o tego samego klienta. W tym momencie tak naprawdę gry
rywalizują przede wszystkim z czasem jaki dany użytkownik może poświęcić na grę,
dlatego też bardzo trudno jest się przebić zwłaszcza w zalewie tak wielu produkcji.
Szef Netflixa stwierdził, iż „ Dziś Netflix nie konkuruje tylko z innymi serwisami filmowymi czy z Facebookiem i Twitterem. Konkurujemy z czasem, bo ludzie poświęcają
sen, by obejrzeć nasze filmy” – myślę, że ta puenta idealnie pasuje do rynku gier.
Problemem są również metody związane z informacjami na temat sprzedaży.
Obecnie jesteśmy w stanie szacunkowo dowiedzieć jak dużo gier cyfrowo sprzedało się na platformie Steam. Spółki giełdowe muszą określać swoją sprzedaż w regularnych sprawozdaniach, natomiast twórcy niezależni dzielą się informacjami
o sprzedaży zazwyczaj w momencie kiedy dany tytuł osiągnie znaczący sukces.
Poruszona kwestia związana z budowaniem sobie przedpremierowej listy życzeń
jest bardzo istotna zwłaszcza dla rynku gier niezależnych. To właśnie popularna
„wishlista” da możliwość zweryfikowania tego jak dany projekt odbierany jest przez
rynek i czy w ogóle jest na niego zainteresowanie. W przypadku dużych twórców,
którzy mają budżetu na kampanie marketingowe czynnik ten jest mniej znaczący,
natomiast dla małych firm może być odpowiedzią jak duże ryzyko podejmują
w związku ze swoim projektem.
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K.R.: Jakie inne elementy w marketingu gier komputerowych są kluczowe
i dlaczego?
J.W.: Osobiście uważam, że bardzo ważnym elementem w marketingu jest udział
w imprezach targowych. Zwłaszcza mówię tutaj o festiwalach zagranicznych. To
właśnie w tym miejscu mamy okazję spotkać się twarzą w twarz ze swoimi potencjalnymi klientami, którzy bardzo chętnie podzielą się swoją opinią na temat projektu, którzy prezentujemy. Jest wiele firm, które również skupia się mocno na wykorzystaniu social media, gdzie małym kosztem można już na wczesnym etapie
zweryfikować zainteresowanie danym projektem. Oczywiście w tym wszystkim nie
możemy zapominać o klasycznych metodach marketingu jak chociażby dobrych
relacjach z prasą, która w dalszym ciągu ma przełożenie na zwiększenie popularności gry, nad którą pracujemy.
K.R.: Jaki jest wpływ influencerów na sukces gry?
J.W.: Influencerzy mogą na pewno w szybki sposób zwiększyć popularność danej produkcji – obecnie najczęściej streamowaną produkcją jest Fortnite idealnie
trafiający w gusta większości widzów. Natomiast ja uważam, że oglądamy swoich
ulubionych influencerów nie patrząc na to w jaką produkcję grają ale przede wszystkim dlatego, że lubimy słuchać i oglądać swoich idoli. Powstaje też bardzo dużo gier
tworzonych właśnie pod streamy. Osobiście uwielbiam grać w gry a nie je oglądać,
natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że tysiące osób potrafią codziennie oglądać
swojego ulubionego streamera, by oglądać jego poczynania w różnych grach. Czy
dodatkowo za tym idzie sukces samej gry? Tutaj do końca nie jestem przekonany,
natomiast śmiało możemy stwierdzić, że wraz z rosnącą popularnością mamy
większą szansę na lepszą sprzedaż. Niestety najważniejsze jest jednak to, żeby po
samym zakupie jak najdłużej utrzymać graczy w swojej produkcji nawet jeżeli nasz
idol nie prezentuje jej już na streamie.
K.R.: Dziękuję za rozmowę.

Jakub Wójcik
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