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BĘDZIE Z NAMI

Krzysztof Orłowski
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15 
mln dołożył do Market 
One Capital Europejski 
Fundusz Inwestycyjny 
(EFI) – ramię UE, które 
ma wspierać rozwój ma-
łych i średnich przedsię-
biorstw. Reszta pochodzi 

od inwestorów prywatnych. Najważniejszym kapitałem 
w tego typu przedsięwzięciach jest jednak doświadcze-
nie zespołów, które nimi zarządzają. Czterej partnerzy 
mieli okazję je zdobyć. 

Powstały niedawno Market One Capital (MOC) to jeden z większych funduszy venture 
capital na polskim rynku. Czterech partnerów tworzy zespół zarządzający kapitałem 
przekraczającym 40 mln euro. Chcą tak inwestować w startupy, aby ich założyciele czuli, 
że te firmy są nadal przede wszystkim ich. 

8  MY COMPANY POLSKA | 03 ▪ 2018

Marcin Kurek i Michał Skrzyński współtworzyli 
w 2008 r. serwis Niania.pl, a Jakub Ślusarczyk spotkał 
się z nimi, pracując w tym czasie w bmp – niemieckim 
funduszu venture capital, który zainwestował w ich star-
tup. Po sprzedaniu go, Kurek i Skrzyński przez dwa lata 
inwestowali jako aniołowie biznesu, po czym razem ze 
Ślusarczykiem stworzyli fundusz Protos Venture Capital 
– jeden z nielicznych w Polsce funduszy seed (angażu-
jących się w startupy na najwcześniejszym, zalążkowym 
etapie rozwoju), który skupiał wyłącznie prywatnych 
inwestorów. 



Decyzje inwesty-
cyjne podejmują 
jednomyślnie (od le-
wej): Marcin Kurek, 
Marcin Zabielski, 
Jakub Ślusarczyk  
i Michał Skrzyński. 

LIDERZYLIDERZY

PODSTAWĄ JEST DOŚWIADCZENIE 
ZESPOŁÓW ZARZĄDZAJĄCYCH 
FUNDUSZEM. CZTEREJ PARTNERZY 
MIELI OKAZJĘ JE ZDOBYĆ. 
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Marcin Zabielski był z kolei partnerem zarządzającym 
w założonym przez grupę aniołów biznesu Hedgehog 
Fund, zyskawszy wcześniej doświadczenie jako przed-
siębiorca internetowy, konsultant biznesowy pracujący 
dla dużych firm oraz członek zarządu grupy Pracuj.pl. 

Protos i Hedgehog
MOC jest więc niejako sumą zespołów zarządzających 
dwoma dobrze znanymi na rodzimym rynku fundu-
szami. Oba zaczynały działalność w latach 2012–2013 
i, jak to ujmują dzisiejsi partnerzy, miały „podobne 
biznesowe DNA”. Oprócz tego interesowały się tym 
samym segmentem rynku. Wzajemne kontakty były 
więc rzeczą naturalną. 

– Inicjatywa współpracy wyszła z mojej strony 
– wspomina Zabielski. – W Hedgehog Fund byłem jedy-
ną osobą, która w 100 proc. operacyjnie zajmowała się 
prowadzeniem funduszu. Szukałem „sparring partne-
rów” do dyskusji. Zaczęliśmy wspólnie oceniać projekty, 
dzielić się wiedzą i opiniami. 

Zaowocowało to kilkoma wspólnymi inwestycjami, 
jak np. Allani.pl (serwis zajmujący się generowaniem 
leadów sprzedażowych w segmencie mody), LokalnyRol-
nik.pl (platforma umożliwiająca zakup zdrowej żywności 
wprost od lokalnych producentów) czy POSbistro (oferu-
je punktom gastronomicznym skrojony pod ich potrzeby 
elektroniczny system zarządzania). 

Oba fundusze osiągnęły w zeszłym roku etap, na któ-
rym, po poczynieniu zaplanowanych inwestycji, przez 
najbliższe kilka lat będą się z nich wycofywać. – To na-
turalny cykl działania każdego funduszu VC, który dzieli 
się zwykle na dwie fazy: inwestycyjną, kiedy aktywnie 
szuka się projektów i inwestuje, oraz postinwestycyjną, 
kiedy pracuje się nad wzrostem wartości spółek i exita-
mi. Wtedy zarządzający zawsze myślą o tym, co dalej. 
A z uwagi na to wspólne DNA zarówno Marcin dla nas, 
jak i my dla niego byliśmy naturalnymi partnerami 
do tego, aby razem zebrać następny, większy fundusz 
– opowiada Ślusarczyk. 

W porównaniu do kapitału, jakim dysponowali, 
zarządzając w Protosie i Hedghogu, teraz pieniędzy jest 
kilkakrotnie więcej. W wybrane przez siebie firmy będą 
więc mogli zaangażować więcej środków i dłużej towa-
rzyszyć im w rozwoju. 

Ryneczki i kontakty
Strategię inwestycyjną MOC najlepiej obrazuje kilka po-
jęć. Pierwsze to marketplace (rynek) – dotyczy projektów 
zajmujących się kojarzeniem dostawców i potencjalnych 
odbiorców. Często projekty te są powiązane z oprogra-
mowaniem jako usługą (SaaS – Software as a Service). 
– Przedsięwzięcia typu marketplace to kamień węgielny 
gospodarki. Jest sporo nisz, które wciąż jeszcze oparły 
się cyfrowej rewolucji i które można zdigitalizować. 
Ponadto wiele internetowych marketplaces, które po-
wstały kilkanaście lat temu, jest zastępowanych nowymi 
serwisami, lepiej dostosowanymi do zmieniających się 
upodobań klientów – mówi Zabielski, podkreślając nadal 
duży potencjał w tej dziedzinie. 

MOC zamierza inwestować w projekty mające co 
najmniej produkt lub jego prototyp, choć najlepiej, aby 
zdobyły już pierwszych klientów. Nie będzie więc raczej 
konkurował z funduszami z programu Starter urucho-
mionego przez PFR czy też z Bridge Alfa NCBR, które 
z założenia mają inwestować w fazie wcześniejszej 
– pomysłu na biznes. Czterej partnerzy liczą na to, że 
w pewnym sensie będą beneficjentami tych programów. 
W projekty, które powstaną przy ich wsparciu, oni będą 
się angażować na kolejnym etapie. 

Drugim kluczowym pojęciem jest networking, czyli 
budowa jak najszerszej sieci kontaktów. Ta sieć odegra-
ła już swoją rolę podczas tworzenia MOC i pozyskiwania 
kapitału, a o jej zasięgu świadczy lista inwestorów fundu-
szu. Znajdziemy na niej m.in. Przemysława Gacka i Ma-
cieja Nogę (założycieli Pracuj.pl), Mariusza Gralewskiego 
(założyciela Goldenline.pl i grupy DocPlanner.com, do 
której należy Znanylekarz.pl), Marcina Grzymkowskiego 
(twórcę Eobuwie.pl), Tomasza Krausa (współtwórcę  
Brainly.pl) czy Łukasza Olka (twórcę Walutomat.pl  
i InternetowyKantor.pl). Jeśli chodzi o fundusze VC, 
w MOC zainwestowały Enern Investments, RTA Ventures, 
Xevin Investments, a także Paweł Chudziński, partner 
w Point Nine Capital. 

Od jego kontaktów rozpoczął się zresztą proces 
pozyskania przez MOC pieniędzy od EFI, który niemal 
dwa lata temu, dostrzegając niedostatek venture capital 
w naszej części Europy, zaczął szukać funduszy mogą-
cych tę lukę wypełnić. Chudziński zarekomendował mu 
znajomych z Protosa, którzy mieli już wtedy wspólne 
inwestycje z Point Nine Capital. 

To oczywiście był tylko początek – najpierw trzeba 
było przejść przez kompleksową ocenę trzech elemen-
tów: zgromadzenia przez MOC odpowiedniej kwoty 
pochodzącej od prywatnych inwestorów (EFI dokłada 
nie więcej niż połowę kapitału funduszu), jego strategii 
inwestycyjnej oraz doświadczenia zespołu zarządzające-
go. Bardzo ważne było, aby te elementy ze sobą współ-
grały. Fakt, że fundusz przeszedł tę ocenę pozytywnie, 
to swego rodzaju certyfikat jakości. W Polsce EFI zainwe-
stował wcześniej tylko w fundusz Innovation Nest II. 

Zagraniczne plany
Tak jak Protos i Hedgehog, MOC też jest otwarty na 
współpracę z innymi funduszami i inwestorami. Kon-
takty są istotne także dla rozwoju jego działalności 
za granicą – bo ten jest częścią jego strategii, chociaż 
większość kapitału zamierza inwestować w Polsce. 

KO
N

RA
D

 G
RY

M
IN



Majkę Lipiak nakręca przekonanie, że zmiany są możliwe. 
Zawsze na dobre. W niej samej, w drugim człowieku, 
w grupie, na świecie. Z tego nastawienia wyrosło 
Leżę i Pracuję, pierwsza na całej kuli ziemskiej agencja 
marketingowa dająca pracę osobom sparaliżowanym. 
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M
ajka mówi, że szukała odpowiednika 
takiej firmy w kraju i poza nim, ale 
nie znalazła. Zanim jednak ją założy-
ła, potrzebny był konkretny impuls. 

Pod koniec 2016 r. poznała Artura 
Szaflika, 40-latka, który przez pół 
dotychczasowego życia, po wypadku, 

leżał w domu, w łóżku, bez władzy w rękach i nogach. 
– To była ta iskra. Okazało się, że właśnie wtedy, w tym 
samym czasie, oboje dojrzeliśmy do zmiany – wspomi-
na Majka. Artur poczuł, że nie chce być dłużej skazany 
na zamknięcie w czterech ścianach i rentę, a ona była 
gotowa do założenia firmy społecznej. I tak, dzięki ich 

Od nich wszyst-
ko się zaczęło. 
Od lewej: Artur 
Szaflik, Majka 
Lipiak i Sylwester 
Smigielski. 

Karolina Prewęcka

KNOW 
WHAT

spotkaniu, narodziła się idea dawania ciekawej pracy oso-
bom o najmniejszych na nią szansach – tetraplegikom, 
czyli sparaliżowanym czterokończynowo. 

Sieją dobro
Bardzo szybko Majka i Artur zarejestrowali w Katowi-
cach Fundację Leżę i Pracuję. Działali bez inwestora, bez 
pieniędzy, ale wkrótce dostali dofinansowanie z Ośrod-
ka Wsparcia Ekonomii Społecznej – instytucji służącej 
przedsiębiorstwom społecznym w Polsce, której oddzia-
łem na Górnym Śląsku jest Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej. To umożliwiło Leżę i Pracuję zakup sprzętu 
komputerowego i stworzenie programu edukacyjnego 
dla pracowników agencji marketingowej. 

Staż w niej, pod okiem profesjonalistów, trwa trzy 
miesiące. Najpierw szkoleniami zajmowali się Majka, 
mająca wykształcenie ekonomiczne i doświadcze-
nie marketingowe, oraz Sylwester Smigielski, zwany 
„człowiekiem-orkiestrą”, fachowiec od grafiki, progra-
mowania, fotografowania i wideo. Z czasem dołączyły 
kolejne, jak to nazywa Majka, jej „prawe ręce”, czyli 
Magda Skóra – specjalistka od marketingu i PR, oraz 
Nina Krystoń – znawczyni CSR. – Od początku założyli-
śmy, że będziemy dawać klientom jakość, a zagwarantują 

I Z GŁOWĄ,  
I Z SERCEM
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TRZEBA SKOŃCZYĆ 
Z MISSELLINGIEM



KNOW 
WHAT

M
IC

H
AŁ

 M
U

TO
R

MY COMPANY POLSKA | 03 ▪ 2018     17

Zaczynamy mało przyjemnie: reputacja branży finan-
sowej pozostawia wiele do życzenia. Dla dobra wszyst-
kich trzeba to zmienić. 

Rzeczywiście nasza branża nie ma dobrej opinii. I je-
żeli oczekujemy zmiany, to ona się nie zaczyna, dopóki 
nie powiemy sobie szczerze, jaki mamy problem, i go 
porządnie nie przepracujemy. Wiele problemów w naszej 
branży wynika właśnie stąd, że nie do końca je przepra-
cowaliśmy, często mówimy: „a może nic się nie stało”, 
„może tak i było, ale kiedyś i nie u nas”. Nie chodzi o to, 
żeby być przesadnie krytycznym wobec siebie, biczować 
się publicznie i nastawiać negatywnie konsumentów. Ale 
zarówno oni, jak i nasi inni interesariusze, w tym etyczni 
pracownicy branży finansowej, chcą tej autentycznej 
zmiany, a do tego potrzeba otwartej, świadomej debaty. 
Nie można się ograniczać do dyskusji w zamkniętym 
gronie, do czego mamy tendencję. 

Jako przedsiębiorcy w ogóle mamy problem z odpo-
wiedzialnością i wzbudzaniem niepotrzebnej konsumpcji, 
kupowania tego, co nie jest potrzebne, a w tym wszystkim 
są jeszcze branże, jak finanse, farmacja, przemysł spo-
żywczy, których wpływ na życie zwykłego człowieka jest 
olbrzymi, a przez to wymagania wobec nich są szczególne. 

Tymczasem rzeczywistość skrzeczy: np. osoby złapane 
przed laty na polisolokaty nie dostały od sprzedających 
wyczerpujących informacji na ten temat – ani wtedy, 
ani dziś. 

A przecież może być tak, że ktoś stracił te pieniądze, 
bo nie wiedział, że jeśli je wycofa, to zostanie od nich 
pobrana 90-procentowa opłata. I jeżeli opierała się na 
nich jego emerytura, może mu to złamać życie. Te pro-
dukty moja branża sprzedała 5 mln klientów. Razem daje 
to bodajże 50 mld zł. Oczywiście dla wielu klientów to 
dobry produkt, ale jaka część tego jest efektem nieodpo-
wiedzialnej sprzedaży, czyli missellingu? Jego definicję 
w naszym rozumieniu dobrze oddaje prawdziwa historia, 
którą opowiadam, gdy zdarza mi się prowadzić zajęcia ze 
studentami na temat odpowiedzialności społecznej czy 
etyki w naszej branży. Pewien pan chciał kupić wózek 
dla swojej wnuczki i udał się do firmy finansowej, aby 
pożyczyć 2 tys. zł. Przekonano go tam, że ma zdolność 
kredytową, więc może dostać więcej pieniędzy na promo-
cyjnych warunkach. W rezultacie wziął 20 tys. zł, z czego 
ogromną część, ponad 8 tys. zł potrącono w ramach pro-
wizji i ubezpieczenia, czyli otrzymał nieco ponad 11 tys., 
a po doliczeniu odsetek musiał oddać... 29 tys. zł. Mamy 
tutaj przykład sytuacji, w której nagle człowiek zdał sobie 
sprawę, że ma coś, czego nie potrzebuje, nie rozumiał 
tego, gdy mu to sprzedawano, jest to niegodziwie drogie 
i go na to nie stać – to są elementy wskazujące, że miał 
miejsce misselling. 

Przedsiębiorcy powinni wykorzystywać  
swoje talenty, żeby świat był lepszy.  
Dziś w dużej części są na etapie nieszkodzenia, 
ale krok drugi – zmienianie rzeczywistości  
na odpowiedzialną, etyczną – jeszcze  
przed nimi – mówi Artur Nowak-Gocławski, 
prezes ANG Spółdzielni, w rozmowie  
z Dorotą Goliszewską i Alicją Hendler. 
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ROSNĄCA ZAMOŻNOŚĆ RODAKÓW 
I ZMIANY W STYLU ŻYCIA 
SPRAWIAJĄ, ŻE OD KILKU LAT 
INTENSYWNIE ROZWIJAJĄ SIĘ 
W POLSCE SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI DLA ZWIERZĄT. 
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DLA PSA 
I KOTA
Na miłości do domowych zwierzaków zarabiają 
nie tylko weterynarze czy producenci lepszej 
karmy. Coraz większa jest różnorodność 
specjalistycznych usług. A że o uczucia tu chodzi, 
na rynku wygrywa zwłaszcza ten, kto ma szerszą 
ofertę w dobrej lokalizacji, ale też zwierzęta 
kocha, zna się na nich i klienci mogą mu zaufać. 

W
Polsce żyje ponad 
8 mln psów i 6 mln 
kotów, a w co drugim 
gospodarstwie domo-
wym znajduje się co 
najmniej jeden czwo-
ronożny pupil. To oraz 
rosnąca zamożność 
rodaków i zmiany 
w stylu życia spra-
wiają, że od kilku lat 

intensywnie rozwijają się u nas specjalistyczne usługi dla 
zwierząt, przy czym ci, którzy je świadczą, mają szansę 
dobrze zarobić zarówno otwierając nowe nisze, jak i przy 
ostrej konkurencji. 

LUKSUSOWY HOTEL
Aneta Cholewa przez długi czas zajmowała się mar-
ketingiem w korporacji, ale od siedmiu lat prowadzi 
luksusowy hotel dla zwierząt Bone Pet Club w podwar-
szawskich Janczewicach. Wpadła na jego pomysł, kiedy 
szukała schronienia na wakacje dla własnych zwierzaków. 
– Istniały wtedy hotele dla czworonogów, ale na zasadzie 
domowej opieki świadczonej przez osoby, które po prostu 
lubią zwierzęta, lecz nie są profesjonalistami. Uznałam, 
że skoro na rynku nie ma niczego kompleksowego, warto 
wypełnić tę niszę – wspomina Aneta Cholewa. 

Pomysł na hotel 
dla zwierząt 
Bone Pet Club 
zrodził się z po-
trzeby i chęci za-
gospodarowania 
niszy na rynku. 
Jego właści-
cielka Aneta 
Cholewa sama 
szukała wcze-
śniej profesjo-
nalnej opieki dla 
własnych pupili. 

NOCLEG W BONE PET CLUB 
TO OFERTA ALL INCLUSIVE 
Z WYŻYWIENIEM, 
SPACERAMI I ZABAWAMI 
DOPASOWANYMI DO 
POTRZEB ZWIERZAKÓW. 

Arkadiusz Komorski powierzchnie trzeba było zabezpieczyć trwałymi materia-
łami nieścieralnymi, które nie mogły też być zbyt śliskie. 
Należało poza tym odpowiednio wygłuszyć pomieszcze-
nia do spania i zainstalować wentylację. Wewnątrz hotelu 
znajdują się dziś także bieżnia, hala z torami przeszkód 
i basen. Wokół budynku powstały m.in. trawiaste wybiegi 
z przeszkodami i zabawkami oraz piaszczysta plaża. 

Nocleg w Bone Pet Club kosztuje w przypadku psów 
75 zł (jeśli są mniejsze) i 95 zł, wynajem loży dla kota 
– 60 zł, a za chomiki, króliki, świnki morskie itp. płaci 
się 20 zł. – To oferta all inclusive z wyżywieniem, spa-
cerami, zabawami dopasowanymi do indywidualnych 
potrzeb zwierzaków. Dodatkowo mogą one skorzystać 
z bieżni czy basenu i w czasie, kiedy rodzina jest na 
wakacjach, schudnąć – opisuje Aneta Cholewa, zauwa-
żając, że coraz większe jest zainteresowanie jej kolej-
ną usługą, czyli pet-taxi – taksówką dla zwierzaków. 
– Zaczynaliśmy od jednego samochodu, a teraz mamy 

STRATEGIE

ZWIERZĘTA W POLSKICH DOMACH

52% Polaków ma w domu jakieś  
zwierzę (w 2014 r. było to 

48 proc.). Są to nadal częściej mieszkańcy 
wsi i małych miasteczek niż miast dużych 
i największych aglomeracji. Nie ma natomiast 
różnic między kobietami a mężczyznami 
(pupila trzyma, odpowiednio, 52 i 51 proc.). 
42 proc. rodaków ma psa, 26 proc. – kota, 
a 18 proc. – jedno i drugie. 5 proc. ma u siebie 
inne zwierzę. 

Źródło: Kantar Public, 2017 r.

Początki nie były łatwe. – Główną barierą do poko-
nania było przekonanie instytucji finansowych, że ten 
pomysł ma sens. Spotkałam się z niedowierzaniem i od-
bijałam od kolejnych banków, które nie chciały udzielić 
mi kredytu. Na szczęście w końcu trafiłam do Idea Banku, 
który mi zaufał. 

Pieniądze, i to niemałe (ok. 200 tys. zł), były potrzebne 
na przystosowanie liczącego sobie aż 600 mkw. budyn-
ku i jego otoczenia (2 tys. mkw.). W środku wszystkie 
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GDRP, czyli Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych, 
zwane w Polsce RODO, zacznie 
obowiązywać 25 maja. Biorąc 
pod uwagę złożoność działań 
wymaganych przez tę regulację 
i potencjalne kary, jakie pozwala 
nakładać na przedsiębiorców, 
termin ten naprawdę nagli. 
Co trzeba wiedzieć i co zrobić, 
aby firma była gotowa na RODO?

CZY JESTEŚ 
GOTOWY NA RODO?

O
bowiązujące dziś zasady ochrony 
danych osobowych zostały określone 
w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Wspólnot Euro-
pejskich z 1995 r., a w Polsce – w usta-
wie o ochronie danych osobowych 
z 1997 r., na długo przed epoką e-han-
dlu i Big Data. Zdecydowanie więc wy-
magały odświeżenia. Zamiast je jednak 
doprecyzowywać czy aktualizować, 
postanowiono stworzyć zupełnie nowy 

kodeks postępowania z danymi osobowymi, aby dobrze działał 
zarówno dziś, jak i w przyszłości. 

Tak powstało GDRP (RODO), czyli rozporządzenie przyjęte 
przez Unię Europejską, które ma ujednolicić przepisy doty-
czące ochrony danych osobowych wewnątrz całej wspólnoty. 
Co więcej, przepisy te mają dotyczyć nie tylko firm z UE, lecz 
także wszelkich podmiotów świadczących usługi na jej terenie.  
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Kolejną nowością jest to, że w maju 2018 r. zaczną 
obowiązywać w krajach członkowskich bez potrzeby 
wydawania lokalnych aktów prawnych (Polska skorzysta 
z możliwości przyjęcia krajowej ustawy implementującej 
GDRP). Wszędzie w takim samym brzmieniu i z identycz-
nym zakresem ochrony praw konsumentów – bo to ona 
jest w tym wszystkim najważniejsza. 

NOWE ZGODY I DEFINICJE
Zmiany dotyczą m.in. zbierania zgód na przetwarzanie 
danych osobowych. Nie wystarczy już jedna zgoda na 
dużym poziomie ogólności (np. „do celów marketin-
gowych”). Administrator danych powinien zadbać, aby 
użytkownicy osobno zaakceptowali każdy z celów prze-
twarzania swoich danych (nawet tych samych), a jeżeli 
jakiś cel miałby się zmienić, to trzeba uzyskać dodatkową 
aprobatę. Niedopuszczalne też będzie, np. praktykowane 
do tej pory, uzyskiwanie ogólnej zgody na przekazywa-
nie danych „firmom powiązanym” czy „partnerom”. 
Każde ich przesłanie również będzie wymagało osobnej 
akceptacji konsumenta, podobnie jak każda taka czynność 
wewnątrz przedsiębiorstwa. Generalnie nikt, także praco-
dawca w stosunku do swego personelu, nie będzie mógł 
zbierać i przetwarzać dowolnych danych osobowych, a je-
dynie takie, które są mu faktycznie potrzebne, potrafi to 
udowodnić i uzyska odpowiednie zgody (chyba że istnieje 
inna niż zgoda podstawa przetwarzania). 

Nowe rozporządzenie porządkuje poza tym i rozsze-
rza definicje poszczególnych kategorii danych osobo-
wych. Będą nimi nie tylko imię, nazwisko, adres, e-mail 
czy telefon, ale także dane lokalizacyjne, biometryczne, 
genetyczne, na temat zdrowia, religii czy statusu społecz-
nego albo stanu cywilnego – czyli wszystko, co pozwa-
la na klasyfikowanie osób pod względem ich cech lub 
przyzwyczajeń (umożliwiając profilowanie użytkownika). 
Informacje te nie będą też mogły być przechowywane 
„na stałe”, ale jedynie przez ściśle określony i zaakcepto-
wany przez użytkownika czas (z możliwością przedłuże-
nia tej zgody na kolejny okres). 

PRIVACY BY DESIGN, CZYLI REWOLUCJA
Naczelną zasadą, na którą powołują się twórcy RODO, 
jest privacy by design, co oznacza uwzględnienie ochrony 
danych osobowych już na etapie projektowania procesów 
biznesowych. Jak wyjaśnia Anna Buczyńska-Borowy, 
dyrektor zarządzająca ABB Advisory & Management, 
firma lub organizacja przetwarzająca takie dane będzie 
musiała odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. 

Po pierwsze, w jakim celu i w jaki sposób będzie je 
przetwarzała – to tzw. zasada celowości. Po drugie, w ja-
kim zakresie będzie to robić. – Idąc dalej, należy określić 
czas, przez jaki będą przetwarzane dane osobowe, oraz 
sposób ich aktualizacji i utylizacji. Dodatkowo konieczne 
jest zapewnienie, że dane nie będą w nieautoryzowany 
sposób zmieniane oraz ustalenie zasad kontroli: kto, 
kiedy i dlaczego dokonał w nich zmiany. To tylko niektó-
re aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę, projektując 
procesy biznesowe – wyjaśnia Anna Buczyńska-Borowy. 

Od czego przede wszystkim powinni zacząć przedsię-
biorcy? – Od sprawdzenia całej organizacji, aby zloka-
lizować, gdzie są przetwarzane dane osobowe i w jakim 
zakresie. Dopiero po tym kolejnym krokiem jest zesta-
wienie obowiązków ze stanem faktycznym – radzi  
dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania 
Danymi, koordynator reformy ochrony danych osobo-
wych w Ministerstwie Cyfryzacji. 

KIEDY ZGODA BĘDZIE WAŻNA

TEMAT NUMERU

RODO MA UJEDNOLICIĆ 
PRZEPISY WEWNĄTRZ CAŁEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ. 

Administrator danych osobowych w firmie będzie 
musiał udowodnić, że wszelkie posiadane przez 
nią dane osobowe – a w praktyce tzw. zgody osób, 

których te dane dotyczą, na konkretne działania z nimi 
związane – zostały zgromadzone zgodnie z następującymi 
kryteriami: 

 КDOBROWOLNOŚĆ – zgoda oznacza możliwość realne-
go wyboru, nie może być wymuszona; jej brak nie może 
również powodować negatywnych konsekwencji dla 
osoby, której dane dotyczą (nawet w relacji pracodawca-
-pracownik)

 КKONKRETNOŚĆ – zgoda musi określać precyzyjnie cel 
przetwarzania danych i wskazywać ich zakres; niedo-
puszczalne jest zbieranie zgód ogólnych; należy również 
wyraźnie oddzielić informacje związane z uzyskaniem 
zgody od informacji dotyczących innych kwestii

 КŚWIADOMOŚĆ – przed uzyskaniem zgody należy 
zapewnić niezbędne informacje osobom, których dane 
dotyczą, aby umożliwić im podejmowanie świadomych 
decyzji i zrozumienie, na co wyrażają zgodę; prosząc 
o zgodę, administratorzy powinni upewnić się, że używa-
ją jasnego i prostego języka

 КJEDNOZNACZNOŚĆ – ważna zgoda wymaga jed-
noznacznego okazania w formie oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego; oznacza to, 
że osoba, której dane dotyczą, musi podjąć celowe 
działanie prowadzące do wyrażenia zgody na określone 
przetwarzanie 



KNOW 
WHAT

POTENCJALNYM POLSKIM 
SUKCESOROM NIE 
BRAKUJE KOMPETENCJI, 
ALE ZAUFANIA RODZICÓW, 
ZIELONEGO ŚWIATŁA  
DO DZIAŁANIA. 

32  MY COMPANY POLSKA | 03 ▪ 2018



RODZINNOŚĆ 
OZNACZA  
PRESTIŻ

TRENDY

U nas 70 proc. rodziców-właścicieli firm 
rodzinnych marzy, by w rolę zarządzającego 
weszły dzieci, za granicą 70 proc. nestorów 
chciałoby, by stery objął profesjonalista, 
niekoniecznie z rodziny. O różnicach 
w podejściu do firmy tu i tam rozmawiamy  
z dr Adrianną Lewandowską, prezes Instytutu 
Biznesu Rodzinnego. 
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Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, jed-
nak rozwiąże ona problemy tylko części firm rodzinnych. 

Firmy prowadzone w ramach jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej są u nas najpowszechniejszą 
formą przedsiębiorczości rodzinnej i z tego powodu brak 
uregulowań dotyczących sukcesji odczuwany jest tak do-
tkliwie. Cały wysiłek, by wprowadzić do polskiego prawa 
instytucję zarządu sukcesyjnego, był odpowiedzią na tę 
właśnie potrzebę. 

Natomiast, moim zdaniem, przed o wiele większym 
wyzwaniem stoją duże przedsiębiorstwa rodzinne, które 
już dawno nie mają formy działalności jednoosobowej, 
tylko zatrudniają po kilkaset, a czasami kilka tysięcy osób 
i działają w formie spółek prawa handlowego. Tutaj, na 
razie, nie ma rozwiązań, jak im pomóc w przekazaniu 
pałeczki następcom, choć za granicą świetnie sprawdzają 
się np. fundacje. Trochę niezależnie od skali działania te 
duże firmy dotykają te same wyzwania co firmy mniej-
sze, oprócz prawnych, także emocjonalne. Tu pojawia 
się pytanie, kto będzie chciał przejąć nie tyle firmę, bo 

chętnych by pewnie nie brakowało, ile odpowiedzialność 
za nią. Porządkując sposób myślenia o sukcesji, wprowa-
dziliśmy model czterech W. Pierwszym etapem na drodze 
do sukcesji powinno być przekazanie wiedzy o klientach, 
o pracownikach, o tym, dlaczego nasza firma odniosła 
sukces rynkowy i jaki drzemie w niej potencjał. Drugim 
W jest władza. Pracując z dużymi firmami rodzinnymi, 
dochodzę do wniosku, że znajdują się one w tym konkret-
nym miejscu dlatego, że miały bardzo silnych liderów-za-
łożycieli. Ma to swoje dobre, ale i złe strony, bo geniusz 
przywódcy niejako „usypia” niższe szczeble zarządzania. 
I w sytuacji, gdy zabraknie tego najważniejszego elemen-
tu w strukturze, cała układanka się sypie. Rozwiązaniem 
jest jak najwcześniejsze delegowanie uprawnień i zadań, 
wprowadzanie dzieci w sprawy firmy. 

Czy one rzeczywiście garną się do tego?
Prowadzimy na ten temat cykliczne badania na re-

prezentatywnej grupie 12 tys. studentów. Trzy lata temu 
6 proc. z nich zadeklarowało chęć przejęcia firmy. W tym 
roku – 8 proc. Nie jest to wskaźnik zadowalający, ale 
zaobserwowaliśmy prawidłowość, że im większa firma, 
tym sukcesorzy garną się chętniej. Gdybyśmy ograniczyli 
badanie tylko do średnich i dużych firm, ten wskaź-
nik wyniósłby 25 proc. Wygląda lepiej, ale nie realizuje 
marzeń seniorów, którzy stawiają głównie na sukcesję 
wewnątrzrodzinną. To podejście bardzo różni nas od 
zagranicy: u nas 70 proc. rodziców marzy, by w rolę za-
rządzającego weszły dzieci, za granicą 70 proc. nestorów 
chciałoby, by stery objął profesjonalista, niekoniecznie 
z rodziny. Tkwi w tym pewna sprzeczność, która suge-
ruje, że dzieci nie są profesjonalistami. A to nieprawda. 
Z rozmów z nimi wiem, że są świetnie wykształcone, a to, 
czego im naprawdę brakuje, to nie kompetencje, a zaufa-
nie rodziców, zielone światło do działania. Podczas naszej 
konferencji dla drugiego pokolenia – Next Generation 
– pytaliśmy uczestników o to, na jaki budżet mają realny 
wpływ, jakim mogą samodzielnie zarządzać? Okazało się, 
że był to 1 tys. zł. O resztę nie musieliśmy pytać. Tylko 
jak można od nich potem oczekiwać, że przejmą firmę? 
Rodzice mają do wykonania ogrom pracy. 

Kiedy zyskujemy pewność, że nasza firma jest rodzinna? 
Przy pisaniu książki „Narodziny firmy rodzinnej” 

jeden z przedsiębiorców, Mateusz Kowalewski, powiedział 
nam, że postrzeganie swojej firmy jako rodzinnej pojawiło 
się u niego dopiero wtedy, gdy pomyślał, że chciałby, by 
trwała ona przez pokolenia. Wcześniej to był tylko biznes. 

Żeby firma była długowieczna, trzeba zająć się proble-
mem własności, czyli trzecim W. To m.in. z tego powodu 

KLUCZOWE PYTANIE DOTYCZY NIE TEGO,  
KTO BĘDZIE CHCIAŁ PRZEJĄĆ FIRMĘ, 
ILE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIĄ. 

MY COMPANY POLSKA | 03 ▪ 2018     33



38  MY COMPANY POLSKA | 03 ▪ 2018

Powodem, dla którego coraz więcej 
mikro- i małych firm sięga po leasing, są 
nie tylko prostsze procedury i rozwijająca 
się, bardziej elastyczna oferta, ale również 
technologiczne możliwości i... moda. 

Jarosław Horodecki

LEASING 
ZWIERCIADŁEM 
NASZYCH CZASÓW

B
ez wątpienia jednym z trendów, które 
będą bardzo wyraźne w 2018 r., jest dy-
namiczna zmiana sposobu finansowania 
firmowych samochodów. Trend ten nasi-
la się zresztą od kilku lat. Wcześniej je-
dyną formą leasingu operacyjnego auta 

był ten z niską wartością końcową przedmiotu takiej 
transakcji (z możliwością wykupu samochodu za rów-
nowartość 1 proc. jego wartości początkowej lub wręcz 
za 1 zł). Teraz przybywa klientów (szczególnie w przy-
padku MSP), którzy decydują się na umowę z wysoką 
sumą wykupu, równą szacunkowej wartości rynko-
wej pojazdu (płacąc raty odpowiednio niższe niż przy 
pierwszym wariancie), czyli na tzw. leasing HRV i jego 
odmianę – wynajem długoterminowy. Oznacza to 
swoisty „przewrót kopernikański”: w przypadku tra-
dycyjnego leasingu operacyjnego finansowanie prowa-
dziło do posiadania, ponieważ niemal każdy korzystał 
z możliwości wykupu za minimalną stawkę. Tu prak-
tycznie każdy po wygaśnięciu umowy zostawia wóz 
u leasingodawcy, który zatroszczy się o jego sprzedaż. 
Leasingobiorca może zaś podpisać kolejną umowę na 
nowe „auto w abonamencie”. 

W świecie technologii informatycznych ten mo-
del biznesowy jest znany od dawna i stosowany przez 
producentów oprogramowania. Zamiast sprzedawać to 
ostatnie (czyli np. drogą licencję), proponują oni opłaty 
abonamentowe zależne od tego, jakich aplikacji potrze-
bujemy albo jakie zasoby w chmurze chcemy wykorzy-
stać. Obecnie podobnie dzieje się w świecie motoryzacji 
czy maszyn produkcyjnych, tyle że tu w grę wchodzą 
zazwyczaj o wiele większe pieniądze. I dlatego znacz-
nie częściej są też pośrednicy – banki i firmy leasingo-
we – którzy dysponują odpowiednią gotówką. 

GDZIE JEST HACZYK
Jednak w biznesie nie ma nic za darmo. Tani (lub 
względnie tani) leasing brzmi świetnie, ale ma i minu-
sy. Dla niektórych najważniejszym z nich są właśnie... 
koszty. Jeśli chodzi o leasing z wysoką wartością koń-

PRZYBYWA KLIENTÓW, KTÓRZY 
DECYDUJĄ SIĘ NA UMOWĘ  
Z WYSOKĄ SUMĄ WYKUPU. 

cową wykupu, problemem jest to, że o ile miesięczne 
raty faktycznie są niższe niż przy formie tradycyjnej, 
to jednak łączne koszty finansowania są często po-
równywalne, a potrafią też być wyższe. W przypadku  
leasingu z niskim wykupem mamy bowiem szansę upo-
lować oferty na poziomie 102 proc. początkowej ceny 
samochodu brutto (kiedy dealerzy uruchamiają promo-
cje), natomiast HRV nie będzie tańszy niż 110 proc. 

Kolejny trend związany z branżą motoryzacyjną to 
stopniowe obudowywanie oferty leasingu coraz więk-
szą liczbą dodatkowych opcji i produktów, co bardzo 
zbliża go do klasycznego abonamentu lub wręcz usług 
z zakresu zarządzania flotą. 

Najbardziej popularne jest wliczanie w ratę  
leasingową ubezpieczenia – zarówno komunikacyj-
nego, jak i z opcją assistance. W Pekao Leasing moż-
na np. dokupić ubezpieczenie, które obejmuje m.in. 

bezpłatną naprawę uszkodzonego pojazdu, darmowe 
holowanie bez limitu kilometrów, podstawienie sa-
mochodu zastępczego, a nawet wsparcie przy wyborze 
trasy podróży. 

Z kolei PKO Leasing proponuje m.in. program PKO 
Zawsze Nowe Auto, w ramach którego można leasin-
gowany wóz zmienić na nowy nawet już po roku. Bank 
obiecuje przy tym znaczne rabaty na pojazdy, dzięki 
czemu, mimo marży leasingodawcy, ceny dla klienta 
mogą być bardzo atrakcyjne. 

Jeszcze bardziej rozbudowane pakiety oferują firmy 
leasingowe obsługiwane przez producentów samocho-

LEASINGDOSSIER

POLSKIE 
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dów, takich jak Grupa Volkswagena, Toyota czy Ford. 
I tak, Toyota w ramach swojej oferty Smartplan wlicza 
do raty m.in. ubezpieczenie, opłaty za serwis czy gwa-
rancję otrzymania auta zastępczego. Volkswagen zaś 
proponuje nabywcom wszystkich swoich marek (Ško-
da, Porsche, Audi, Seat, Volkswagen) m.in. poszerzone 
pakiety gwarancyjne czy też wymianę opon z letnich 
na zimowe i na odwrót. Oczywiście, dobierając dodat-
kowe opcje, warto starannie wszystko przeliczyć, bo 
niektórzy sprzedawcy wciskają je nie tyle dla wygody 
leasingobiorcy, ile dla większego zarobku instytucji, 
którą reprezentują. 

SAMOCHODY I MSP GWARANTUJĄ WZROSTY
Bardzo szybkie poszerzanie oferty leasingu dla chcą-
cych sfinansować swoje auto nie powinno dziwić. We-
dług danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) właśnie 
samochody do 3,5 t stanowiły w 2017 r. 45 proc. rodzi-
mego rynku leasingu, co dało niebagatelną sumę ponad 
30 mld zł. W 2018 r. udział ten będzie co najmniej rów-
nie wysoki. Według prognoz firmy Samar w tym roku 
możemy liczyć na zwiększenie sprzedaży aut osobo-
wych o kolejne 10–15 proc., co oznacza ponad 0,5 mln 
sztuk. Dodajmy, że w 2017 r. aż 70 proc. kupionych 

Branża motoryzacyjna obudowuje oferty 
leasingu coraz większą liczbą dodatko-
wych opcji i produktów, co zbliża go do 
klasycznego abonamentu lub wręcz usług 
z zakresu zarządzania flotą. 

samochodów trafiło do firm, z czego połowę sfinan-
sowano leasingiem, zaś kolejne 20 proc. – w ramach 
umów na zarządzenie flotą (CFM). W 2018 r. proporcje 
te będą podobne, a jeśli się zmienią to, zdaniem Sa-
maru, raczej na korzyść przedsiębiorstw niż klientów 
indywidualnych (więcej o wynikach najświeższych 
badań leasingu w Polsce i dynamice ostatnich kilku lat 
piszemy w artykule na str. 47–49). 

Podstawą wzrostów na tym rynku (od lat dwucy-
frowych) jest też coraz większa liczba klientów z sek-
tora MSP. Wprawdzie nadal większość mikro-, małych 
i średnich firm, inwestując, sięga po gotówkę, ale ko-
rzystanie z leasingu – według badania Narodowego 
Funduszu Gwarancyjnego z 2017 r. – deklaruje wśród 
nich już 21,4 proc. 

Sekretem ich zainteresowania leasingiem jest to, że 
leasingodawcy bardziej niż banki skłonni są zaryzyko-
wać i sfinansować potrzeby młodego czy malutkiego 
przedsiębiorstwa, ponadto stale upraszczają proce-
dury wiodące do podpisania umowy, a oferty czynią 
bardziej elastycznymi, z różnymi opcjami do wybo-
ru, co pomaga łatwiej dopasować usługę do potrzeb 
niedużego biznesu. To odzwierciedla ogólne zjawisko 
w polskiej gospodarce, w której wiele branż i rynków 
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Sekcje: Finanse, Zarządzanie,  
Marketing, Motoryzacja,  

Prawo i podatki, Social media

KNOW HOW
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Piotr Ceregra Jak podaje NBP, w III kwartale 2017 r. liczba transakcji 
bezgotówkowych kartami wydanymi przez polskie banki po raz 
pierwszy w historii przekroczyła miliard (rozliczono ich dokładnie 
1 003 868 731). Czyli średnio co sekundę realizowanych było w tym 
okresie ponad 125 płatności. Imponujące, ale jeszcze większe 
wrażenie robi tempo, w jakim ten rynek się rozwija. 
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PONAD MILIARD 
TRANSAKCJI,  
A BĘDZIE WIĘCEJ

Próg 100 mln płatności kwartalnie 
udało się przekroczyć mniej wię-
cej 10 lat wcześniej – w I kwartale 

2007 r. Z kolei pokonanie 500 mln płatności 
kwartalnie to już zupełnie świeża historia, 
bo z IV kwartału 2014 r. 

Polski rynek płatności bezgotówkowych 
rośnie też w ujęciu wartościowym, ale znacz-
nie wolniej. W III kwartale 2007 r. posiadacze 
kart zapłacili nimi łącznie 168,5 mld zł. Jed-
nak podwojenie tej wartości zajęło bankom 
i ich klientom aż osiem lat. A skoro licz-
ba transakcji rośnie szybciej niż ich łącz-
na wartość, może to oznaczać tylko jedno: 
systematyczne obniżanie się średniej kwoty 
płatności kartą. To ważny sygnał dla przed-
siębiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali 
się na akceptację plastikowego pieniądza. 
Nie ma już wątpliwości, że jego posiadacze 
korzystają z niego także przy najdrobniej-
szych zakupach i coraz częściej rozglądają 
się za terminalami płatniczymi w miejscach, 
w których dotąd używali gotówki. 

Czy wobec tego firma może sobie jeszcze 
pozwolić na nieposiadanie terminala do ak-
ceptacji kart? Jak się okazuje, wciąż nie ma 
go zdecydowana większość małych przed-
siębiorstw, choć nie dotyczy to wszystkich 
branż w jednakowym stopniu. O tym, że 
rynek jest daleki od nasycenia, przekonuje 
także Artur Jurgielewicz, kierownik zespołu 
w Biurze Akceptacji Kart Banku Pekao SA. 

– W sektorze handlu i usług zarejestro-
wanych jest 1,3 mln firm. Natomiast liczba 
akceptantów kart to, według NBP, prawie 
238 tys. podmiotów. Akceptuje je zatem 
mniej więcej co piąte przedsiębiorstwo. 

Do tej grupy 1,3 mln wliczają się takie biz-
nesy, jak np. działający na własny rachu-
nek hydraulik czy korepetytor. I to właśnie 
wśród tych najmniejszych przeważają fir-
my, których jeszcze nie udało się przekonać 
do akceptacji kart. 

MIT DARMOWYCH  
PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH
Przedsiębiorcy pytani o powód, dla któ-
rego nie mają u siebie terminala, najczę-
ściej mówią o kosztach. Przeciwstawianie  

KLIENCI CORAZ CZĘŚCIEJ 
SZUKAJĄ TERMINALI 

PŁATNICZYCH TAM, GDZIE 
DOTĄD UŻYWALI GOTÓWKI. 

Jedną ze zmian, jakie 
na rynku finansowym 

spowoduje wdrożenie 
unijnej dyrektywy PSD2, 
będzie pojawienie się 
nowej kategorii podmio-
tów: zewnętrznych 
dostawców usług 
płatniczych świadczą-
cych inicjowanie 
płatności (Payment 
Initiation Service). Będą 
oni mogli, po uzyskaniu 
zgody klienta, zainicjo-
wać płatność bezpośred-
nio z jego rachunku 

bankowego, bez ko-
nieczności użycia karty 
płatniczej. Teoretycznie 
takim dostawcą mógłby 
zostać każdy przedsię-
biorca. Trudno jednak 
oczekiwać, by małe firmy 
spoza branży finansowej 
chciały na własną rękę 
starać się o zezwolenie 
niezbędne do prowadze-
nia takiej działalności 
czy ponosić koszty 
związane z jej urucho-
mieniem. Raczej należy 
się spodziewać, że 

skorzystają z zewnętrz-
nych rozwiązań tego 
typu, świadczonych 
np. przez obecnych 
dziś na rynku agentów 
rozliczeniowych, którzy 
poszerzą swoją ofertę. 
Z punktu widzenia 
akceptanta kart miałoby 
to dodatkową zaletę: 
do wszystkich operacji 
związanych z rozlicza-
niem płatności bezgo-
tówkowych wciąż 
używałby jednego 
terminala. 

CO MOŻE ZMIENIĆ DYREKTYWA PSD2

FINANSE
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KOPALNIE, ICO  
I WSZECHSTRONNE 
E-MONETY

FINANSE

Polski startup Imapp na swój projekt Golem, czyli współdzielenie 
mocy obliczeniowej wielu komputerów, zebrał w listopadzie 2016 r. 
8,6 mln dol. (w zamian za 82 proc. swych udziałów). Kapitał pozyskał 
od inwestorów rozproszonych po całym świecie i zajęło mu to... 
29 min. A „moc”, która przyciągnęła błyskawicznie tę fortunę, 
nazywa się ICO – Initial Coin Offering. 

Adam Mielczarek  
współpraca Maciej Kot
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O
ba serwisy łączy też to, że raz po 
raz ktoś wieszczy ich „śmierć”. 
Tymczasem ani Pinterest, któ-
ry angażuje miesięcznie ponad 
200 mln internautów na całym 

świecie, ani popularna wśród przeszło 
300 mln ludzi mobilna aplikacja Snap-
chat, nie zamierzają łatwo oddać pola 
konkurencji. Przeciwnie – dbają o swo-
ich wiernych użytkowników, budując ich 
zaangażowanie. I choćby dlatego warto 
rozważyć ich uwzględnienie w swoich 
planach marketingowych. 

Pinterest, podobnie jak Instagram, 
jest popularny głównie wśród kobiet (we-
dług agencji Omnicrom to 81 proc. jego 
społeczności na całym świecie). Są one 
także bardziej aktywne. Odpowiadają aż 
za 93 proc. nowych treści publikowa-
nych w tym serwisie na co dzień (mając 
na koncie średnio 157 tzw. pinów). Tyl-
ko 7 proc. pochodzi od mężczyzn! Jeśli 

chodzi o wiek, to 33 proc. użytkowników 
Pinteresta ma 40 i więcej lat, a przeciętny 
właściciel profilu spędza w tym serwisie 
aż 14 min i 12 sek. dziennie. 

W Polsce Pinterest ma niecałe 2 mln 
użytkowników (według badania Gemius/
PBI za listopad 2017 r.), wśród których 
jest 458 tys. „pinerów” korzystających 
z niego poprzez aplikację mobilną. Na 
świecie udział tych ostatnich jest dużo 
wyższy i wynosi 81 proc. 

Ze Snapchata korzysta w naszym kra-
ju 1,7 mln osób (według danych Gemius/
PBI za listopad 2017 r.). Aż 62 proc. z nich 
nie przekroczyło 24. roku życia, a 39 proc. 
nie ma jeszcze 18 lat. Tu też większość 
(54 proc.) stanowią kobiety czy wręcz 
dziewczyny – wynika z danych warszaw-
skiej agencji Spicy Mobile, która zbiera je 
w ramach panelu badawczego z aplikacji 
Mobience. Snapchat również jest jedną 
z najbardziej angażujących społeczno-

ściówek. Użytkownik spędza w niej śred-
nio 10 min 24 sek. dziennie. W przypadku 
np. rodzimego Instagrama jest to dużo 
mniej – 5 min i 52 sek. 

KUCHNIA, CIUCHY, KOSMETYKI
Oba serwisy opierają się na komunikacji 
wizualnej. – Są one idealne dla firm, które 
działają w branżach, dla których najważ-
niejsze jest „kupowanie oczami” – ocenia 
Michał Wieczorek, specjalista od marke-
tingu treści w firmie Sotrender, zajmują-
cej się analityką internetu i mediów spo-
łecznościowych. 

Komunikacja obrazkowa jest z ko-
lei domeną ludzi młodych... a także ko-
biet (nadal dużo bardziej niż mężczyźni 
zainteresowanych np. modą czy urządza-
niem wnętrz). 

Siłą rzeczy wpływa to na rodzaje grup 
docelowych, jakie potencjalni reklamo-
dawcy mogą spotkać w obu społeczno-

NAGRODA DLA  
CIERPLIWYCH

Michał Karpiński

Snapchat i Pinterest to platformy  
społecznościowe, które różnią się od siebie 
znacznie mniej, niż się niektórym wydaje. Owszem, promują się 
na nich nieco inne marki, inny jest też wiek ich użytkowników, ale 
łączy je choćby sposób komunikacji i cierpliwość, jakiej wymagają 
od tych, którzy prowadzą w nich kampanie marketingowe. 

N° 7
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ściówkach. Dlatego np. na Pintereście 
wśród marek aktywnych, czyli publikują-
cych swoje „tablice tematyczne” ze zdję-
ciami czy grafikami, dominują te z branż 
spożywczej, turystycznej, kosmetycznej, 
modowej i wnętrzarskiej, a wyjątkiem po-
twierdzającym regułę jest Mercedes-Benz 
i jego cudowne tablice z fotografiami aut. 

Podobnie to wygląda w przypadku 
Snapchata. Z tym, że tu – obok mody 
i kosmetyków –jeszcze bardziej liczy 
się gastronomia (zwłaszcza ta w wersji 
fast food i food truck) i mocno są obec-
ne marki z sektora FMCG. No i jest jednak 
mniej prestiżowo. 

Snapchata upodobali sobie też bloge-
rzy modowi i kulinarni, którzy prowadzą 
tu bardzo aktywną komunikację z fanami. 
Po części może to wynikać z charakteru 
tego serwisu, w którym chodzi o ulotne 
relacje (zdjęcia i krótkie filmy), znikające 
w kilka chwil po ich wyświetleniu, spra-
wiające wrażenie prywatnego komuni-
katu, co wpływa pozytywnie na emocje 

odbiorcy. Blogerzy są nawet angażowani 
w akcje promocyjne tego medium. Znane 
nie tylko w branży modowej Maffashion 
(Julia Kuczyńska, uważana za królową 
polskiego Snapchata) czy Jessica Merce-
des wzięły na przykład udział w promocji 
tzw. Snapchat Stories, czyli funkcjonalno-
ści pozwalającej na wrzucanie do serwisu 
własnych krótkich filmików (najczęściej 
kręconych smartfonem „z ręki”). Akcja 
polegała na zamieszczaniu w tej aplikacji 
„historii” pokazujących Warszawę z per-
spektywy blogerek i zachęcaniu ich fanów, 
aby robili podobnie. 

PLATFORMY DŁUGODYSTANSOWCÓW
Młodzi użytkownicy Snapchata silnie się 
utożsamiają ze swymi ulubionymi mar-
kami i „czekają” na komunikację z ich 
strony. Są oni ich wyjątkowo zaangażo-
wanymi obserwatorami. Zdecydowanie 
warto zdobyć to zaangażowanie i je pod-
trzymywać. Co więcej – są oni też zazwy-
czaj bardzo aktywni cyfrowo. Aż 89 proc. 

1,7 MLN
– TYLU POLAKÓW 

KORZYSTA ZE SNAPCHATA. 
AŻ 62 PROC. Z NICH NIE 
PRZEKROCZYŁO 24. ROKU 
ŻYCIA, A 39 PROC. NIE MA 
JESZCZE 18 LAT.   
 ŹRÓDŁO: GEMIUS/PBI

użytkowników tego serwisu korzysta 
z Messengera, trzy czwarte ma konto na 
Facebooku, a niemal połowa (45 proc.) 
na Instagramie. Łatwo więc wzmocnić 
ten efekt przywiązania do siebie klienta, 
prowadząc działania remarketingowe na 
innych platformach. 

Pinterest wymaga natomiast od 
użytkownika wykonania pierwszego 
kroku, jakim jest wejście na daną (np. 
firmową) tablicę. Jak go do tego zachę-
cić? Zastanówmy się, co chcemy mu 
zaoferować, jakich treści może poszu-
kiwać i w jaki sposób zaangażujemy go 
w interakcję z naszą marką. Co może 
skłonić go następnie do przejścia na 
stronę www naszej marki czy do nasze-
go e-sklepu? A w końcu – czy chcemy 
budować wizerunek marki i w efekcie 
strategicznie wspierać swoją sprzedaż, 
czy jednak skupimy się na taktycznym 
wzmacnianiu tej ostatniej tu i teraz?

Przy czym Paweł Szczyrek z agencji 
e-marketingowej Ideo Force przestrze-
ga: – Zapomnijcie o szybkim zwrocie 
w postaci konwersji, czyli sprzeda-
ży. Konwersje z Pinteresta to długofa-
lowy proces, zbliżony bardziej do kam-
panii content marketingowych niż do 
Google AdWords. 

W przypadku obu serwisów warto 
więc zacząć od zbudowania wizerunku 
marki, zaufania do niej i dostarczanych 
przez nią treści. Najpierw działać dłu-
godystansowo, „tkając” relacje z poten-
cjalnymi klientami, a dopiero później 
wchodzić z komunikacją sprzedażową. 
Działalność informacyjna, tak często 
spotykana w tych serwisach, dystrybu-
cja kodów promocyjnych i rabatowych 
czy konkursy powinny być uzupełnie-
niem głównej, długofalowej komunikacji 

� 
Snapchata upodo-
bali sobie m.in.  
blogerzy modowi 
(na zdjęciu Maf-
fashion w kolekcji  
Adidas Adicolor). 
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