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Każdy z  nas, przedsiębiorców, był kiedyś na etapie 
zakładania swojego pierwszego biznesu. Gdybyśmy 
na początku wiedzieli tyle, ile wiemy dzisiaj, niektóre 
z podejmowanych przez nas działań i decyzji wyglą-
dałyby inaczej. Właśnie dlatego razem AIP postano-
wiłem stworzyć Poradnik Młodego Przedsiębiorcy.

Do  części merytorycznej poradnika zaprosiłem eksper-
tów, którzy postanowili podzielić się swoją wiedzą i do-
świadczeniem, a także przekazać informacje niezbędne 
do rozwoju każdego nowego pomysłu biznesowego. 
W publikacji znajdziesz wiele praktycznych porad, które 
nie tylko pozwolą Ci skutecznie i szybko rozwinąć  przed-
sięwzięcie, ale też pomogą uniknąć  błędów. Głęboko 
wierzę, że poruszane w poradniku tematy wskażą Ci kie-
runek działania, w którym warto podążać.

Z mojej strony życzę determinacji w re-
alizacji Twoich biznesowych marzeń! 

Mateusz Maik
trener biznesu, mentor, przedsiębiorca. 

W Inkubatorach pełni funkcję Dyrektora AIP. Pomaga 
w rozwoju 56 Inkubatorów AIP w całej Polsce, 

w których funkcjonuje blisko 2600 marek. Podczas 
swojej działalności pomógł rozwinąć  się ponad 

520 firmom. Jako przedsiębiorca tworzy kreatywne 
studio graficzne momstudio specjalizujące się 

w tworzeniu profesjonalnej identyfikacji wizualnych 
polskich oraz zagranicznych marek. 
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Masz wątpliwości? 
Załóż firmę na próbę!
Decyzja o  założeniu pierwszej działalności 
gospodarczej jest bardzo poważnym kro-
kiem. To radość i satysfakcja z faktu, że wresz-
cie będziemy robić to, co chcemy, czerpiąc 
z  tego korzyści finansowe. Sami będziemy 
swoimi szefami, nikt nie będzie nam mówił, 
co mamy robić, a  wysokość naszych zarob-
ków zależeć będzie tylko od nas. Pierwsza 
działalność to również stres. Ogromna odpo-
wiedzialność i  ryzyko niepowodzenia mogą 
spędzać sen z powiek początkującym przed-
siębiorców. Nie da się ukryć, że większość 
nowych firm upada w  pierwszych dwóch 
latach istnienia. Wysokie koszty prowadze-
nia działalności, ryzyko niepowodzenia, 
brak przekonania do własnego pomysłu – to 
główne powody, dla których ludzie nie decy-
dują się na założenie własnej firmy. Wiadomo 
– klienci nie przyjdą do nas od razu, a koszty 
związane choćby ze składkami zusowskimi 
czy obsługą księgową trzeba ponieść. Firma 
założona na próbę – nazywana przez nas 
startupem – pozwoli Ci przekonać się, czy 
świat biznesu stoi przed Tobą otworem, czy 
może trzeba uzbroić się w  cierpliwość. To 
rozwiązanie pozwala przetestować  pomysł 
biznesowy, zbudować markę i zebrać grono 
klientów, a wszystko przy kosztach niższych, 
niż przy prowadzeniu jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej. Na czym dokładnie 
polega prowadzenie działalności gospodar-
czej na próbę? Inkubatory AIP pozwalają 

na prowadzenie startupu w  tak zwanym 
programie preinkubacji, na preferencyjnych 
warunkach. Dzięki wsparciu księgowemu czy 
dostępowi do pomocy prawnej właściciele 
startupu mogą skupić się na dopracowywa-
niu swojego pomysłu, tworzeniu modelu 
biznesowego i budowaniu sieci klientów czy 
kontrahentów. Pomagają im w tym coacho-
wie, szkoleniowcy i mentorzy współpracują-
cy z AIP. Jednocześnie działalność prowadzo-
na w ramach programu jest w pełni legalna, 
a  przedsiębiorcy zarabiają swoje pierwsze 
pieniądze.

Jak to się zaczęło?
Historia Inkubatorów AIP sięga 2004 r. Wła-
śnie wtedy trzech kolegów z Łukowa – Jacek 
Aleksandrowicz, Mariusz Turski i Dariusz Żuk 
– postanowiło stworzyć miejsce, w  którym 
każdy będzie mógł zacząć przygodę z  biz-
nesem w najłatwiejszy, najszybszy i najmniej 
ryzykowny sposób. Model preinkubacji AIP, 
znany szerzej jako firma bez ZUS lub firma na 
próbę i polegający na udostępnianiu począt-
kującym przedsiębiorcom osobowości praw-
nej fundacji AIP w  celu realizacji pomysłów 
biznesowych, okazał się strzałem w dziesiąt-
kę. W 2005 r. sieć AIP liczyła 12 inkubatorów, 
a już w 2006 r. funkcjonowało w nich aż 300 
startupów. Dziesięć lat później inkubatorów 
było już 56, a funkcjonujących w nich startu-
pów... 2300. Dziś AIP to wiodąca w  Europie 
organizacja startupowa wyznaczająca tren-
dy w  Polsce i  za granicą, wspólnie z  siecią 

Business Link oraz funduszem Seed Capital 
stanowi startupowy ekosystem porówny-
walny do ekosystemu Google. Inkubatory 
AIP zostały wyróżnione ważnymi nagroda-
mi, między innymi Parlamentu Studentów 
RP, Komisji Europejskiej czy polskiego rządu. 
Oferta AIP stale ewoluuje, by zapewnić po-
czątkującym przedsiębiorcom wszystko, co 
może przydać się na starcie w świat biznesu. 
Wykorzystanie tych możliwości zwiększa do 
maksimum szanse na sukces! Od 2004 r. dzię-
ki AIP powstało już ponad 12 000 firm, w tym 
znane marki takie jak PhotoBlog.pl, Chomi-
kuj.pl, MISBHV, Key2Print czy Glov. 

Dla kogo istnieje możliwość 
wypróbowania firmy?
Firma na próbę to doskonałe rozwiązanie dla 
tych, którzy mają pomysł na biznes, ale nie 
dysponują budżetem na jego otwarcie albo 
boją się ryzyka. To rozwiązanie pozwoli im 
rozwinąć swój pomysł w sprawnie działający 
biznes bez niepotrzebnego stresu i  wydat-
ków. Nieważne, czy jesteś studentem, eme-
rytem czy bezrobotnym. Wystarczy, że masz 
pomysł i chcesz go realizować. Kiedy uda Ci 
się rozwinąć pomysł w  prężnie działający 
biznes wystarczy wyjść z programu preinku-
bacji i przekształcić startup w jednoosobową 
działalność gospodarczą czy nawet spółkę. 
To proste rozwiązanie, które pozwoli Ci szyb-
ko i  gładko wkroczyć w  świat poważnego 
biznesu.

Bazując na doświadczeniach własnych i  kil-
kudziesięciu osób, które wsparliśmy na róż-
nych etapach rozwijania, ale i  zamykania 
działalności, dzielę się trzema radami, które 
sam chciałbym usłyszeć na początku mojej 
przygody z przedsiębiorczością.

Porada 1: 
Określ, czym dla Ciebie jest sukces.
Każdy z  nas może rozumieć sukces inaczej. 
Jedni określają go na poziomie materialnym 
i  mierzą poziomem zysku. Inni definiują go 
poprzez realizację swoich ambicji i  wartości. 
Kompletna definicja Twojego sukcesu powin-
na zawierać wszystkie trzy elementy:
• Misję, określającą potrzebę, na którą od-

powiadasz i która nadaje sens Twojej pracy. 
• Wartości, w oparciu o które będziesz po-

dejmować decyzje i wyznaczać ogranicze-
nia. 

• Wizję, opisującą skalę, zdolność i  zamoż-
ność organizacji, którą pragniesz rozwinąć. 

Na start wystarczy Ci szkic definicji sukcesu, 
który będzie dojrzewać wraz z  rozwojem 
Twojej działalności. Im bardziej definicja suk-
cesu będzie spójna i  kompletna, tym więcej 
otrzymasz zaufania i  wsparcia od otoczenia. 
Łatwiej będzie Ci łapać wiatr w żagle i poko-
nywać przeszkody.

Porada 2: 
Sukces jest efektem inwestycji 
w ludzi, organizację, społeczność 
i ofertę.
Odkrycie własnej recepty na sukces może 
zająć wiele czasu. Dlatego na starcie możesz 
skorzystać z naszej metodyki i formuły usta-
wienia na sukces: S = P + O + C + O®
W  skrócie SPOCO® (czytasz „spoko”). Nazwa 

pochodzi od założenia „Success is the out-
come of investing in People, Organization, 
Community and Offer” („Sukces jest efektem 
inwestycji w Ludzi, Organizację, Społeczność 
i  Ofertę”). Prawdopodobieństwo sukcesu 
możesz zwiększyć poprzez świadome odkry-
wanie i  zarządzanie jego kluczowymi czyn-
nikami. Łatwiej je określisz, przyglądając się 
następującym obszarom: 
• Ludzie: Ty jako lider przedsięwzięcia, 

a  także zespół współpracowników i  do-
stawców. 

• Organizacja: organizacja pracy, zasoby 
niezbędne do prowadzenia działalności 
i optymalizacja.   

• Społeczność: grupy odbiorcy, partnerzy 
i wydarzenia, podczas których pokazujesz 
swoją ofertę. 

• Oferta: zapytania ofertowe, rozwój pro-
duktów i usług, reagowanie na sugestie.  

Dzięki formularzowi SPOCO® Puls, który 
znajdziesz na końcu Poradnika Młodego 
Przedsiębiorcy, szybko ocenisz poziom zrów-
noważenia swojego pomysłu i  wychwycisz 
obszary, na które warto zwrócić większą 
uwagę.

Porada 3: 
Niech marzenia dodadzą 
Ci energii, ale kroki rób małe 
i świadome.
Prowadzenie działalności można porów-
nać do „gdybania”. Zakładasz, że jeśli zre-
alizujesz punkty A, B, C i  D, to osiągniesz 
rezultat E. Realność poczynionych założeń 
możesz zweryfikować jedynie poprzez 
ich wdrażanie w  życie. Na samym począt-
ku działalności badanie SPOCO® Puls jest 

okazją do autorefleksji i  uporządkowania 
chaosu informacji. Na podstawie jego wy-
ników w ciągu 100 dni możesz wprowadzić 
zmiany w  najsłabszych obszarach i  zwe-
ryfikować kierunek rozwoju. Stawiając co 
tydzień co najmniej jeden krok w  każdym 
z  głównych obszarów, już po 5-7 tygo-
dniach zrozumiesz wzór swojej przedsię-
biorczości:
• Ocenisz skuteczność swoich działań 

i  określisz obszary wymagające więk-
szych inwestycji lub innego podejścia.

• Dowiesz się, czy okoliczności są na tyle 
sprzyjające, by warto angażować siebie 
i innych. 

• Odkryjesz, czy jesteś na ścieżce, która 
przynosi Ci satysfakcję i  naturalnie Cię 
motywuje.

Badanie warto powtarzać co kilka miesięcy. 
SPOCO® Puls pomaga również w  diagnozie 
sytuacji firmom dojrzałym, szczególnie przed 
wprowadzeniem istotnych zmian. W  takiej 
sytuacji sięgnął po Puls właściciel firmy ro-
dzinnej, który chciał się przygotować do 
ekspansji działalności. Wyniki Pulsu uświado-
miły mu jednak, że zanim rozpocznie rozbu-
dowę działalności, musi przejrzeć wewnętrz-
ne procesy i  poprawić relacje w  zespole, 
ponieważ mocne fundamenty są ważne dla 
każdej organizacji, zwłaszcza gdy przechodzi 
przez zmiany.

Prowadzenie firmy jest jak maraton w świe-
cie sportu. Zadbaj w nim i o siebie. Życzę Ci 
spotkania wielu życzliwych ludzi na drodze 
przedsiębiorczości, pasma sukcesów oraz 
odwagi i wytrwałości do wyciągania wnio-
sków z porażek.

PIOTR STASZAK
Copywriter, bloger, dziennikarz. Właściciel firmy Kreacja Copywriting współpracującej z kilkoma 

agencjami marketingowymi i firmami ze Śląska, autor bloga poświęconego kolarstwu Wysoka 
Kadencja. Z AIP związany od 2014 r. jako startupowiec i członek zespołu AIP Śląsk. Do 2016 r. 

prowadził startup, jednocześnie współpracując z Inkubatorami w zakresie copywritingu i obsługi 
mediów społecznościowych. W styczniu 2016 r. został menadżerem Inkubatora AIP przy Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

TOMASZ DZIDA
Lider zespołu, trener, coach, audytor, przedsiębiorca społeczny. Posiada 18 lat doświadczenia 

zawodowego w sektorze finansowym, w tym 13 w kierowaniu zespołami stałymi i projektowymi. 
Od 7 lat zajmuje się rozwojem umiejętności przywódczych i zespołów, za co został wyróżniony na 

międzynarodowej konferencji w Londynie. Od czterech lat współtworzy metodykę SPOCO®, narzędzia 
i programy wspierające rozwój liderów i przedsiębiorców.

Firma na próbę Zbadaj puls przedsięwzięcia...

DOBRY START

Przed zakupem samochodu odbywasz jazdę próbną, aby poznać wszystkie wady i zalety 
danego modelu, wybrać wersję silnikową i wyposażenie. Jeżeli samochód nie spełnia 
Twoich oczekiwań, idziesz do kolejnego salonu, wybierasz inny model i znów odbywamy 
jazdę próbną. Czy nie byłoby świetnie, gdyby dało się tak samo wypróbować prowadzenia 
własnej firmy? Otóż da się! Wystarczy założyć firmę na próbę w Inkubatorach AIP!

...czyli jak zadbać o komfort, wydajność i skuteczność prowadzenia działalności już na starcie.
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Jak przygotować się 
do pierwszej rundy 
inwestycyjnej?

INWESTYCJE

Pozyskanie inwestora to proces trwający kilka miesięcy. Musi zaangażować cały zespół, 
co odrywa od bieżącej działalności spółki. Warto więc przygotować się do niego jak 
najlepiej, by usprawnić całą operację, a tym samym uczynić ją dla firmy możliwie najmniej 
uciążliwą… i kosztowną.

6

Decyzja o  pozyskaniu inwestora powinna być świadomie 
podjęta i  poprzedzona odpowiedzią na fundamentalne 
pytania: czy jesteś gotowy podzielić się udziałami w spółce 
z  inwestorem, czy faktycznie już na tym etapie potrzebu-
jesz środków (a jeżeli tak, to czy masz plan jak je wydać tak, 
aby znacząco powiększyć wartość spółki), czy nie byłoby 
warto jeszcze poczekać.... Większość inwestorów (szcze-

gólnie fundusze typu venture capital) preferuje inwestowanie, kiedy jest już co 
najmniej MVP i  pierwszy feedback od potencjalnych klientów, co sprawia, że 
inwestycja w późniejszym etapie bardziej się opłaca. Kolejne pytanie brzmi: czy 
Twój projekt działa w  sektorze finansowanym przez aniołów biznesu czy może 
fundusze typu seed lub venture capital. Tego typu inwestorzy preferują bowiem 
projekty, które mają potencjał do szybkiego skalowania – najlepiej o  wymiarze 
międzynarodowym – oraz, które mają szansę na kolejne rundy finansowania 
wśród funduszy venture lub wyjście na giełdę. Jeżeli zdecydowałeś się na pozy-
skanie inwestora, aby zwiększyć szanse na doinwestowanie, musisz się bardzo 
dobrze przygotować!

Właściciele firmy często 
podają, ile procent są gotowi 
oddać w zamian za udziały, nie 
zawsze zdając sobie sprawę, 
iż implikuje to wycenę firmy, 
np. 1 mln zł za 10% udziałów 
wycenia firmę na 10 mln zł 
post money oraz 9 mln zł pre 
money.

„



„
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INWESTYCJE

Kluczowe obszary

Zespół
Inwestorzy preferują projekty, w  których są 
już kluczowe osoby (zwykle 3-5) w pełni za-
angażowane w projekt. O wiele trudniej jest 
pozyskać inwestora samodzielnemu pomy-
słodawcy. Co więcej, inwestorzy preferują 
projekty bądź spółki, w  których jest więcej 
niż jeden założyciel oraz każdy z  nich jest 
(lub będzie, jeżeli spółka nie została jeszcze 
założona) współudziałowcem spółki.

Własność intelektualna 
(Intelectual Property, IP)
Czy całe IP (w tym prawa autorskie, patenty 
lub zgłoszenia patentowe) jest własnością 
firmy, a jeżeli nie, to czy na moment wejścia 
inwestora cała własność intelektualna doty-
cząca projektu zostanie do spółki wniesiona? 
Co do zasady, inwestorzy nie zainwestują 
w spółki, które nie kontrolują IP projektu (np. 
kluczowe dla powodzenia projektu IP jest 
licencjonowanie od podmiotów zewnętrz-
nych lub założycieli).

Model finansowy 
Przygotuj model finansowy (nie musi to być 
rachunek zysków i strat bądź bilans), w któ-
rym przedstawisz wszystkie dane (najlepiej 
w  układzie miesięcznym na 3 lata w  przód 
oraz dane historyczne), w  tym dotyczące 
przychodów. Model powinien obejmować 
założenia dotyczące ilości sprzedawanych 
produktów w  danym miesiącu z  podziałem 
na kategorie, ceny sprzedaży oraz wynikają-
cy z nich przychód miesięczny a także koszty 
(w tym koszty osobowe z podziałem na sta-
nowiska i pensje brutto, koszty jednostkowe 
wytworzenia produktu jeżeli dotyczą, rónież 
koszty marketingu i sprzedaży, biura, koszty 
prowadzenia księgowości, itp.). Z modelu fi-
nansowego powinno wynikać, jakie obecnie 
masz przychody i koszty (jakie są ich elemen-
ty składowe) oraz ile miesięczne zarabiasz 
bądź tracisz gotówki. Model powinien poka-

zać Twoje potrzeby gotówkowe na najbliższe 
3 lata w  rozbiciu na poszczególne miesiące 
– to jest dla Ciebie podstawa do ustalenia, 
ile kapitału będziesz potrzebować od inwe-
storów. Przygotowując model finansowy 
pamiętaj, że będzie on podstawą dla inwe-
storów do ustalenia KPI (Key Performance In-
dicators – kamieni milowych). W przypadku 
podzielenia inwestycji na kilka transz (co jest 
częstą praktyką) wpłaty przez inwestora ko-
lejnych transz będą uzależnione od realizacji 
tych KPI – model finansowy powinien więc 
być ambitny, ale też realny do osiągnięcia. 

Wielkość inwestycji 
i wycena firmy
Dobrze zbudowany model finansowy określi, 
ile środków będziesz potrzebować do mo-
mentu dojścia do rentowności (czyli uzyska-
nia tzw. break-even point). Jeżeli z  modelu 
wynika, iż firma będzie nierentowna dłużej 
niż przez 24 miesiące (np. z uwagi na wciąż 
trwający proces B+R, budowę produktu czy 
też budowanie zasięgu dla aplikacji – jesz-
cze bez pobierania opłat od użytkowników), 
podziel inwestycję na kilka rund i zwróć się 
do inwestorów po środki, które wystarczą na 
następne 12–24 miesiące. Krótszy okres nie 
jest wskazany, gdyż prawie od razu będziesz 
musiał ponownie zaangażować się w proces 
pozyskiwania inwestora. Nie jest też wska-
zane pozyskiwanie zbyt wielu środków fi-
nansowych, gdyż za bardzo rozwodnią one 
Twoje udziały przy niższej wycenie w porów-
naniu do wyceny za dwa lata. Zakładając, że 
dzięki pozyskanym od inwestorów środkom 
do czasu kolejnej rundy finansowania war-
tość Twojej firmy wzrośnie. Bardzo istotnym 
elementem na tym etapie jest ustalenie 
oczekiwań dotyczących wyceny firmy. Czę-
sto zadawanym pytaniem przez inwestorów, 
już na pierwszym spotkaniu, jest ile środków 
potrzebuje spółka oraz przy jakiej wycenie, 
za ile procent w  kapitale zakładowym chce 
to finansowanie uzyskać. Założyciele często 
podają ile procent w firmie są gotowi oddać 
w zamian za pozyskaną gotówkę, nie zawsze 
zdając sobie sprawę, iż implikuje to wycenę 
firmy, np. 1 mln zł za 10% udziałów wycenia 

firmę na 10 mln zł post money (po inwesty-
cji) oraz 9 mln zł pre money (przed inwesty-
cją). Zanim więc podasz, ile procent w firmie 
proponujesz inwestorowi, przygotuj się, do-
konując wyceny firmy na podstawie podob-
nych transakcji (najlepiej na rynku lokalnym), 
szukając wskaźników reprezentatywnych dla 
twojego biznesu (np. dla modelu SaaS jest to 
mnożnik MRR), itd. Natomiast w  przypadku 

startupów na pewno metodą na wycenę fir-
my nie jest wycena metodą DCF (często sto-
sowaną przez doradców finansowych), która 
sprawdza się raczej w  wycenie dojrzałych 
firm mających przewidywalne przychody 
i koszty.

Prezentacja
Podsumowaniem przygotowań do kontak-
tów z inwestorem jest prezentacja (tak zwa-
ny pitch deck). Prezentacja powinna dotykać 
wszystkich istotnych aspektów biznesu, ale 
jednocześnie być zwięzła (standard to oko-
ło 20 slajdów), gdyż jest ona prezentowana 

„
Podsumowaniem 
przygotowań do 
kontaktów z inwestorem 
jest tak zwany pitch deck. 
Prezentacja powinna 
dotykać istotnych 
aspektów biznesu, ale 
jednocześnie być zwięzła 
(~20 slajdów), gdyż 
jest ona prezentowana 
inwestorom w trakcie 
spotkania (~10-15 minut).
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inwestorom w trakcie spotkania (zwykle pre-
zentacja trwa 10-15 minut plus czas na dys-
kusję i  pytania). W  serwisach dla startupów 
(w Polsce i za granicą) jest wiele wskazówek, 
jak przygotować dobry pitch deck – warto 
z nich skorzystać. Po przygotowaniu prezen-
tacji powinno się ją przećwiczyć na początek 
przed członkami zespołu, rodziną lub znajo-
mymi.

Wybór potencjalnych 
inwestorów
Będąc gotowym na spotkania z inwestorami 
należy określić jakiego inwestora zamierza-
my pozyskać, co wynika z  fazy rozwoju na-
szego projektu. Czy szukamy anioła biznesu, 
który inwestuje na bardzo wczesnym etapie 
sfinansuje MPV/prototypu; czy szukamy 
funduszu typu seed – fundusze tego typu 
inwestują na podobnym etapie jak aniołowie 
biznesu; czy też funduszu typu venture capi-
tal – przy czym fundusze VC często inwestu-
ją, gdy jest już MVP lub pierwsze przychody. 
W  zależności od potrzeb poszukujemy od-
powiednich inwestorów (aniołowie zwykle 
inwestują kwoty rzędu kilkudziesięciu-kilku-
set tysięcy złotych, fundusze seed w  Polsce 
zwykle inwestują kilkaset tysięcy złotych, 
natomiast fundusze VC inwestują od 1 mln 
zł w górę). Zastanów się, jakiej wartości do-
danej oczekuje projekt (im mniej rozwinięty 
projekt, tym więcej wartości dodanej po-
winien oczekiwać od inwestora). Szukając 
inwestorów (w Polsce przeglądając listę fun-
duszy wspieranych przez NCBiR w  ramach 
Bridge Alfa, PFR w  ramach PFR Ventures, 
KFK, PARP w  ramach programu POIG 3.1, 
czy wykaz członków PSIK lub inwestorów 
zrzeszonych w danej sieci aniołów biznesu). 
Warto skupić się w  pierwszej kolejności na 
tych, którzy inwestują w branżę bądź sektor, 
w którym działasz. Dzięki temu możesz liczyć 
na realną pomoc w rozwijaniu swojej firmy. 
Następnie możesz skontaktować się ze spół-
kami, w  które dany inwestor/fundusz zain-
westował, żeby uzyskać opinię na jego temat 
ale również z prośbą o rekomendację Twojej 
firmy inwestorowi.

Sposób kontaktu
Najlepiej kontaktować się z  inwestorami 
bezpośrednio poprzez ich serwisy www i ad-
resy mailowe przesyłając prezentację (pitch 
deck) wraz z  krótkim mailem zachęcającym 
do spotkania (ewentualnie kontaktując się 
z  członkami funduszu poprzez media spo-
łecznościowe jak LinkedIn czy Facebook). Je-
żeli masz możliwość uzyskania rekomendacji 
Twojej firmy przez członka zespołu obecnej 
lub byłej spółki portfelowej tego funduszu, 
skorzystaj z niej, a zwiększy to Twoje szanse 
na umówienie pierwszego spotkania.

Doradcy finansowi
Część startupów decyduje się na zaanga-
żowanie do procesu pozyskania inwestora 
doradcy finansowego, aczkolwiek nie jest 
to czynnik, który znacząco zwiększa szansę 
pozyskania inwestora, a  raczej częściowo 
odciąża czasowo spółkę w  ramach całego 
procesu. Jeżeli zdecydujesz się na zaan-
gażowanie doradcy, warto wybrać osobę 
mającą doświadczenie w pozyskiwaniu in-
westorów dla startupów (wśród doradców 
jest specjalizacja tak samo jak wśród leka-
rzy – ze złamaną ręką nie idziesz do aler-
gologa). Natomiast już w trakcie negocjacji 
z  inwestorem, kiedy rozpoczniesz prace 
nad treścią umowy inwestycyjnej, warto 
zaangażować prawnika, posiadającego 
doświadczenie w  konstruowaniu umowy 
inwestycyjnej.

Czego się 
spodziewać?
Pozyskanie inwestora to długi proces, 
często trwający kilka-kilkanaście miesię-
cy. Dobre przygotowanie zwiększa Twoje 
szanse, ale nie gwarantuje sukcesu, dlate-
go cały proces należy rozpocząć znacząco 
wcześniej. W  międzyczasie trzeba praco-
wać nad rozwojem produktu, sprzedażą 
oraz trakcją. Im Twoja firma będzie dla 
inwestora atrakcyjniejsza, tym łatwiej po-
zyskasz inwestycję na lepszych dla Ciebie 
warunkach.

PAWEŁ MAJ
dyrektor inwestycyjny 

w jednym z największych 
funduszy VC w Polsce – bValue 
– który zarządza kapitałem ok. 
100 mln zł. Fundusz aktualnie 

poszukuje projektów 
głównie z zakresu szeroko 

rozumianego przemysłu 4.0, 
jednak w związku z dużą 

pulą środków prywatnych, 
chętnie przeanalizuje projekty 
z każdego sektora. Paweł jest 

współtwórcą, a do 
2016 r. partnerem 

zarządzającym Skyline 
Venture. Członek rady 

nadzorczej Skyline 
Investment S.A. (notowanej 
na GPW). W trakcie kariery 

zawodowej brał udział 
w ponad 20 transakcjach 

(na etapie start-upu, 
wzrostu i zwrotu) o łącznej 

wartości przekraczającej 
sto milionów zł oraz 

w ponad 100 projektach 
konsultingowych (w tym 
fuzji i przejęć – M&A, IPO/

SPO na GPW, finansowanych 
z dotacji unijnych czy 

obligacji korporacyjnych) 
o łącznej wartości blisko 

miliarda zł. W latach 2015–17 
specjalista w zakresie 

biznesu i ekonomii (członek 
komitetu ewaluacyjnego) 

przy Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju, na rzecz 

którego dokonał oceny 
kilkuset projektów z obszaru 

B&R. Absolwent Uniwersytetu 
Wisconsin-Whitewater 
(wydział zarządzania).
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Jak zdobyć 50 000 zł… 
bez oddawania 
udziałów?

INWESTYCJE

Fundusze na stworzenie startupu – jak je pozyskać? Słyszę to pytanie za każdym razem, 
gdy rozmawiam z początkującymi przedsiębiorcami. Pieniądze są ważne i budzą wielkie 
emocje. W Polsce bardzo często są również tematem tabu. Dlatego tym trudniej zdobyć 
jednoznaczną odpowiedź – co nie oznacza, że ona nie istnieje.
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Żeby zdobyć pieniądze – pra-
cujesz, a  im więcej posiadasz 
unikalnych umiejętności, tym 
wyższe stawki możesz dyk-
tować. Bardzo podstawowa 
zasada, która działa zawsze, 

bez względu na kulturę, region świata, warunki 
ekonomiczne. Żyjemy w najlepszych możliwych 
czasach do rozwoju biznesu, uruchamiania star-
tupów, realizowania szalonych pomysłów przez 
młode osoby. Jeszcze kilkanaście lat temu to 
było niespotykane, aby 19 latek dostał 1,5 milio-
na USD inwestycji na realizację pomysłu na biz-
nes. Dzisiaj pieniądze leżą na ulicy, dosłownie, 
wystarczy się tylko po nie schylić. Jeżeli posiada-
my dobry produkt, solidnie poukładany pomysł, 
wizję, ciężko pracujemy i walczymy o swoje, nie 
ma możliwości, aby nie zdobyć finansowania. 
Jednak postarajmy się to rozłożyć na czynniki 
pierwsze...

Najpierw biznes, 
potem… pieniądze
Większość pomysłów na biznes jesteśmy w stanie 
doprowadzić od pomysłu do fazy POC (Proof of 
Concept) w kwocie 5000-10 000 zł. Żeby stworzyć 
prototyp, powinniśmy zainwestować 25 000-50 
000 zł, natomiast za 100 000-200 000 zł powin-
niśmy być w stanie zrobić MVP (Minimal Viable 
Product), czyli produkt kompletny, możliwy do 
testowania na rynku, jednak w minimalnej formie 
jeśli chodzi o wachlarz funkcjonalności. Oczywi-
ście powyższe symulacje mogą się różnić, jednak 
musimy coś wziąć na warsztat, aby pokazać tok 

rozumowania. Uważam, że etap POC/Prototypu 
powinien zostać sfinansowany z własnych środ-
ków. Nie mam na myśli aspektów oddawania 
udziałów, dobierania wspólników, tylko czysto 
praktyczne podejście, aby ocenić, z jakiego rodza-

ju biznesem się mierzymy. To jak granie w pokera 
na zapałki – to nie ta sama gra, co na pieniądze. 
Ważna jest kwestia umiejętności wydatkowania 
pieniędzy, zarządzania budżetem, świadomość 
rynkowych stawek. Wiecie, ile osób widziałem 
przepłacających kilkaset lub kilka tysięcy procent 
za wykonywaną pracę? Łatwo wydaje się cudze 

pieniądze. Niestety aktualnie w większości przy-
padków startupów proces ten jest zaburzony. 
Najpierw pozyskuje się inwestora, następnie bu-
duje się biznes. Nie. Najpierw powinniśmy zbu-
dować biznes, zarabiający pieniądze, następnie 
inwestor sam do nas przyjdzie. To jest logiczny 
ciąg zdarzeń.

Jak zdobyć 50 000 zł na start?
Mówimy tutaj o  praktycznych metodach sfi-
nansowania drogi od pomysłu do fazy POC 
lub prototypu bez oddawania części biznesu. 
Wpierw bazujmy na najbliższych, na rodzinie, 
na tych, którzy w nas wierzą i są w stanie zain-
westować pierwsze pieniądze w nasze szaleń-
cze wizje. Płatne studia kosztują 5000-8000 zł 
rocznie, co w skali 5 lat daje kwotę 30 000 zł. 
Bardzo często takie pieniądze otrzymujemy 
od najbliższych na edukację. Jeżeli wierzymy 
w  pomysł, to dodatkowo będzie to lepsza 
edukacja niż jakiekolwiek studia wyższe. Na-
stępnie pracujmy po godzinach, sprzedając 
mikrousługi. Dzisiejsze pokolenia mają na-
prawdę ułatwioną drogę do monetyzowania 
swoich umiejętności. Dodatkowo wszystkiego 
możemy nauczyć się w internecie. Proste pro-
jektowanie graficzne, montaż filmów, obróbka 
zdjęć, proste prace programistyczne, obsługa 
mediów społecznościowych, pisanie czy re-
dakcja tekstów, research, tłumaczenia… To 
wszystko są mikrousługi, które możemy wyko-
nywać w domu. Jeśli więc mamy jakieś umie-
jętności, możemy pomyśleć o ich monetyzacji. 
Często nawet nie jesteśmy świadomi tego, 

„
Jestem ogromnym fanem 
firm wykorzystujących 
potencjał ekonomii 
współdzielenia... 
W skrócie chodzi o to, 
że jeśli mam coś, czego 
nie potrzebuję lub czego 
mam w nadmiarze, 
mogę odpłatnie się tym 
podzielić.
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jak często ktoś poszukuje kogoś do wykonania 
żmudnej, acz prostej i  relatywnie dochodowej 
mikrousługi. Niedawno spotkałem się z  ogło-
szeniem, w którym ktoś poszukiwał osoby do… 
przekadrowania zdjęć. Tysiąca zdjęć. Co ważne, 
mikrousługi możemy mnożyć, a  i  w  tym przy-
padku efekt skali może zdziałać cuda.

Dziel się!
Jestem ogromnym fanem firm wykorzystujących 
potencjał ekonomii współdzielenia, jak Uber, 
BlaBlaCar, AirBnB, JadeZabiore, iParkomat czy 
SirLocal. W skrócie chodzi o to, że jeśli mam coś, 
czego nie potrzebuję lub czego mam w nadmia-
rze, mogę odpłatnie się tym podzielić. Owym 
czymś może być mieszkanie, parking, rower, ale 
też np. miejsce w  samochodzie, czas czy kon-
kretna umiejętność. Gdybym był na studiach lub 
po i  miał w  głowie genialny pomysł na biznes, 
pracowałbym każdą wolną chwilę jako kierowca 
UBER-a, każdą zarobioną złotówkę inwestując 
w mój biznes. Genialne! Elastyczny system pracy, 
spotkania organizowane w każdą możliwą wolną 
chwilę pomiędzy kursami, albo zabierałbym ludzi 
ze sobą i załatwiał sprawy w aucie. Czaiłbym się 
pod biurowcami, a  każdy kurs z  biznesmenem 
traktowałbym – w ramach treningu – jako pitch 
przed inwestorem. Po czterech miesiącach jeż-
dżenia miałbym wystarczająco pieniędzy, aby 

sfinansować projekt, oraz byłbym mistrzem tzw. 
elevator speech.

Kup-sprzedaj
Dla wielu osób świetną drogą na zarobienie pie-
niędzy jest handel, czyli kupuję taniej, poświęcam 
czas, inwestuję w  marketing, sprzedaję drożej. 
Niedawno w  moim życiu pojawiła się córka –
Martynka. Jak każde dziecko lubi zabawki. Część 
z  nich kupujemy używanych, prawie wszystkie 
sprzedaliśmy drożej niż kupiliśmy, zarabiając na 
każdej transakcji 15-30%. Prawa ekonomii nie 
zmieniły się, wszystko funkcjonuje tak jak kiedyś 
– rządzi prawo popytu i  podaży. Tylko żyjemy 
w czasach, w których naprawdę mamy narzędzia 
w zasięgu ręki pozwalające na generowanie przy-
chodu. 

Metod i  pomysłów na zarobienie pieniędzy jest 
naprawdę wiele. Każdy z  nich wymaga natural-
nych umiejętności w danym obszarze, ogromnej 
ilości ciężkiej pracy i  najważniejszego czynnika, 
który pozwala dojść nawet do fazy MVP, czyli 
cierpliwości. Konsekwentnie z uporem realizując 
strategię, którą obraliśmy, możemy sfinansować 
każdy etap rozwoju, bez oddawania udziałów 
w początkowej fazie. Mam nadzieję, że takie spoj-
rzenie pokaże Wam, że pieniądze to najmniejsze 
wyzwanie w prowadzeniu biznesu.

JAKUB GAJDAMOWICZ 
Przedsiębiorca, od najmłodszych 

lat związany z branżą 
interaktywną oraz polską 

sceną startupową. Wieloletni 
dyrektor Akademickich 

Inkubatorów Przedsiębiorczości 
we Wrocławiu odpowiedzialny 
za rozwój i promocję postaw 

przedsiębiorczych w regionie. 
Współzałożyciel LandscapeLab 
– startupu technologicznego 
zajmującego się tworzeniem 

map rynku i konkurencji, 
umożliwiających wgląd 

w strukturę dowolnego rynku 
w każdej branży. Proces 
budowania startupu od 

pierwszego dnia dokumentuje 
w formie vlogów na swoim 

kanale na YouTube.



O co chodzi 
w networkingu 
i dlaczego jest on 
ważny w biznesie?

RELACJE

Współczesny profesjonalista powinien posiadać szeroką sieć kontaktów. Specjaliście ułatwia 
ona rozwój kariery, przyspiesza pozyskanie potrzebnych informacji, podnosi efektywność 
i pomaga w znalezieniu nowych wyzwań i projektów. Menedżerowie i ich zespoły, dzięki 
wsparciu sieci relacji, realizują projekty zgodnie z założeniami. Właścicielom firm i liderom 
kontakty z otoczeniem pozwalają utrzymywać silne relacje z interesariuszami oraz zbierać 
informacje dotyczące konkurencji, pozwalając nadążyć za rozwojem rynku.
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D
zisiejszy rynek 
rozwija się dzięki 
innowacyjności. 
Najlepsi liderzy po-
winni angażować 
się nie tylko w two-
rzenie zarówno 
coraz lepszych 

produktów, lecz również lepszych  ekosyste-
mów. W celu osiągnięcia większej rentowno-
ści, muszą nauczyć się motywować innych 
do podejmowania nowych przedsięwzięć 
i  współpracy.  Trudno być innowacyjnym, je-
śli klienci, kanały dystrybucji i sieć partnerów 
biznesowych do tego nie dążą. Wspólnym 
mianownikiem staje się nie tylko wymiana 
wartości, ale też poszukiwanie nowych moż-
liwości współpracy. Networking jest swoistym 
katalizatorem innowacji. 

Dobry network = 
dobrzy klienci?
Budowanie sieci kontaktów przekłada się na 
cele biznesowe. Przede wszystkim nie należy 
nastawiać się tylko na cele i szybkie zyski. Ne-
tworking to inwestycja długoterminowa. Chęć 
uzyskania natychmiastowych efektów może 
przynieść najwyżej wymianę bardzo ogólnych 
informacji. Ludzie, których dopiero co poznali-
śmy, będą z nami rozmawiać powierzchownie 
np. o wiadomościach, sporcie czy pogodzie lub 
dzielić się informacjami powszechnie dostęp-
nymi. Żeby znajomość wspięła się na wyższy 
szczebel, na którym skuteczny zacznie być 
networking, potrzebne jest zaufanie, a  tym 
nie obdarza się ludzi, którzy namolnie dążą do 
uzyskania natychmiastowych korzyści „tu i te-
raz”. Przede wszystkim nie należy przechodzić 
od razu do konkretów i  sprzedawać. Podczas 

eventów obowiązuje inny rytm. Tu poznajemy 
ludzi, budujemy relację i reputację. Gdy odkry-
jemy potrzeby poznanej osoby, możemy umó-
wić się na kolejne spotkania, aby porozmawiać 
o sprzedaży. Dr I. Misner określa to akronimem 
VCP. Visibility – bądź widoczny, osobiście i mar-
ketingowo. Credibility – bądź wiarygodny, bu-
duj relacje, interesuj się, dostarcz wartość. Pro-
fitability – bądź odważny, pytaj i proś, domknij 
sprzedaż. 

Nie całuj na 
pierwszej randce
W networkingu nie chodzi o sprzedawanie na 
przyjęciach i imprezach. Zdecydowanie należy 
tego unikać, by nie zepsuć relacji. Jak każde 
zachowanie i  to wymaga taktu. Trzeba umieć 
rozdzielić funkcje różnych spotkań publicz-



RELACJE

nych. Do interesów przechodźmy po nawiąza-
niu relacji, a nie w chwili zawarcia znajomości. 
Często ten błąd robią początkujący konsultanci, 
freelancerzy i  handlowcy, próbując sprzeda-
wać na eventach. Niszczą sobie w  ten sposób 
relacje, swoją reputację i  potwierdzają ogólne 
negatywne przekonanie do reprezentowanych 
firm i profesji. A przecież ludzie wolą robić inte-
resy z tymi, których lubią. Najpierw trzeba dać 
się poznać i polubić. Jak czasami żartujemy: na 
pierwszej randce nie rwiemy się do całowania. 
Zostawmy sobie sprzedaż na poświęcone temu 
spotkanie. Pomagajmy innym nawiązywać war-
tościowe relacje, a oni nam się odwzajemnią. 

Sieć kontaktów, 
sieć efektów
Istnieje wiele miejsc, w których można spotkać 
odpowiednich ludzi i  nabrać wprawy w  bu-

dowaniu sieci kontaktów. Najłatwiej uczyć się 
networkingu, będąc członkiem organizacji. Po 
pierwsze, spotkania odbywają się regularne 
i  w  gronie członków. Dzięki cykliczności pod-
czas kolejnych wizyt można poznać członków 
społeczności i  szybko mamy do czynienia 
z  grupą znajomych, a  nie nieznajomych. Naj-
lepiej mieć osoby wprowadzające, które mogą 
być pomocne w przełamywaniu lodów. Nie to 
jednak jest najtrudniejsze. Znacznie trudniej-
sze jest bowiem odłożenie na bok fałszywych 
przekonań i danie sobie prawa do konsterna-
cji związanej z tym, że na początku nikogo nie 
znamy.
Można to doskonalić w czterech rodzajach 
organizacji:
• stowarzyszeniach i  klubach zrzeszających 

profesjonalistów; ich celem jest rozwój 
kompetencji zawodowych, np. Toastma-
sters, PMI;

• lobbingowych, jak izby gospodarcze i kluby 
biznesu; ich członkami są firmy, a celem lob-
bing branżowy czy lokalny;

• charytatywnych, np. Rotary czy Lions;
• organizacjach pozarządowych, zrzeszają-

cych ludzi, którzy interesują się jakąś sprawą 
społeczną.

Każdy kogoś zna
Warto wziąć udział w  spotkaniu kilkukrotnie. 
Zanim się na nie wybierzemy, koniecznie trze-
ba zebrać odpowiednie informacje. Sprawdzić 
listę członków, może mamy kogoś znajomego 
lub ktoś z naszych znajomym zna kogoś z tej 
organizacji. Warto przyjść trochę wcześniej, 
najlepiej przed godziną rozpoczęcia. Ubrać się 
profesjonalnie. Podczas pierwszej wizyty uważ-
nie obserwujmy, co się dzieje. Jeśli mamy zna-
jomego, poprośmy, by nas przedstawił człon-

14 Czy zastanawialiście się nad zasadami, których 
przestrzeganie co prawda nie gwarantuje sukcesu, 
ale pozwala uniknąć porażek? W Internecie można 
ich znaleźć sporo. Część z nich wynika z doświad-
czenia życiowego i  zawodowego autorów, część 
z nich to spuścizna historyczna, a część to efekty 
badań naukowych. Każdy z nas, profesjonalistów, 
specjalizuje się w jakiejś dziedzinie i zna obowią-
zujące w niej reguły. Są też zasady obowiązujące 
w  zasadzie wszystkich – np. savoir-vivre. Wiele 
z  nich jest bardzo wyrafinowanych i  przydat-
nych w wyjątkowych sytuacjach. Na niektóre nie 
zwracamy uwagi, ale są takie, które przydają się 
w karierze każdego z nas. Od 2006 r. zajmuję się 
networkingiem, budowaniem relacji w  biznesie 
i  rozwijaniem firm dzięki reklamie szeptanej i  re-
komendacjom. Każdego roku uczestniczę w  co 
najmniej 100 wydarzeniach: konferencjach, szko-
leniach, dniach otwartych, galach, prezentacjach 
firm i  produktów. Obserwuję, jak radzą sobie na 
nich różni przedsiębiorcy i  profesjonaliści. Oczy-
wiście najaktywniejsi są handlowcy, konsultanci 
i wolni strzelcy, którzy aktywnie sprzedają produk-

ty i usługi swoje lub firm, dla których pracują. Oni 
zawsze mają wizytówki i zazwyczaj chętnie je roz-
dają. Czy takie podejście jest skuteczne? Okazuje 
się, że niekoniecznie. 

Wizytówki mogą mieć 
różne funkcje:

• informacyjną – poznajemy imię, nazwisko, fir-
mę, stanowisko, dane teleadresowe;

•  pokazową – status materialny, filozofię życio-
wą, wartości, przynależność „plemienną”;

• użyteczną – można lub nie zapisać na niech 
ważne informacje.

Wymiana wizytówek 
podczas rozmowy może też 
przebiegać różnie:
• na początku – łatwia to komunikację, zapa-

miętanie imienia i  nazwiska osoby, może być 
pretekstem do kolejnego wątku konwersacji: 
o firmie, jej logo czy lokalizacji;

• podczas – jest oznaką, że poznane osoby mają 
coś wspólnego i warto aby kontynuowały rela-
cję po wydarzeniu;

• na zakończenie – podobnie jak powyżej, choć 
może wskazywać, że to tylko wymiana grzecz-
nościowa.

Osoby rzadziej uczestniczące w  wydarzeniach 
zazwyczaj nie mają ze sobą wizytówek lub mają 
ich niewiele, nie wiedzą kiedy je wręczać, co 
z nimi robić. Zainicjowanie wymiany wizytówek 
jest swoistym, niezbyt komfortowym, rytuałem. 
Wręczać? Nie wręczać? Kiedy? Komu? Jak? Poja-
wia się sporo wątpliwości. A co będzie, jak ktoś 
odbierze mnie za osobę nachalną, namolną? 
Towarzysko czy biznesowo nieobytą? Moje do-
świadczenie pokazuje, że zręczniej jest zapropo-
nować wymianę wizytówek np.: „myślę, że warto 
abyśmy wymienili się wizytówkami, to nam uła-
twi dalszą rozmowę”. Lub: „czy mogę poprosić 
o wizytówkę?”
Gdy stoimy w  grupce to ktoś, kto jest w  niej 
liderem też powinien ułatwić tą czynność: „za-

Dlaczego rozdawanie wizytówek nie działa?

kom. Dajmy się poznać i  polubić. Swobodnie, 
z  zainteresowaniem i  uśmiechem, rozmawiaj-
my z członkami. Próbujmy zrozumieć filozofię, 
strukturę oraz logikę organizacji. Po spotkaniu 
podziękujmy i  podzielmy się pozytywnymi 
wrażeniami. Unikajmy oceniania i słów krytyki. 
Negatywne obserwacje dyplomatycznie zosta-
wiamy dla siebie. Doceńmy szansę i możliwości 
grupy, spytajmy lidera, czy można przyjść drugi 
raz. Po spotkaniu zastanówmy się, czy możemy 
wnieść jakiś wkład i jak (i czy w ogóle) będziemy 
mogli skorzystać z naszej obecności w tej orga-
nizacji? Podczas drugiej wizyty warto przyjrzeć 
się szczegółom, które mogły nam umknąć za 
pierwszym razem. 

Każda akcja to… relacja?
Networking to, jak widać, długi i  delikatny 
proces. W  zasadzie dopiero uczymy się po 

co i  jak należeć do różnych organizacji. Za 
nami już pierwsze doświadczenia, ale czeka 
nas jeszcze długa droga… Brak nam świado-
mości, jak wchodzić do organizacji w  miarę 
bezboleśnie. Więcej o  tym mówię w  moim 
wystąpieniu podczas TEDx „Towarzystwo 
Wzajemnej Adoracji”. W  stowarzyszeniach, 
klubach czy izbach ćwiczymy umiejętności 
networkingowe, natomiast podczas wyda-
rzeń rozwijamy je. Szkolenia, konferencje, 
gale, miksery biznesowe są świetną okazją do 
poznawania innych przedsiębiorców i  pro-
fesjonalistów. Idąc na taką imprezę trzeba 
postawić sobie cele nie tylko dotyczące wie-
dzy, jaką zdobędziemy, ale również tego ilu 
i  jakich ludzi poznamy. To wymaga przygo-
towania się, wcześniejszego przyjścia, bycia 
aktywnym i odważnym, by nawiązać kilkana-
ście wartościowych relacji oraz wymienić się 
wiedzą i doświadczeniami. 

GRZEGORZ TURNIAK 
Inspirujący mówca. 

Niestrudzony orędownik, 
mentor, pasjonat idei 

networkingu i rekomendacji. 
Poprowadził ponad 1000 

sesji networkingowych dla 
przeszło 100 000 uczestników. 

W lutym 2006 r. wprowadził 
na rynek krajowy firmę BNI 

Polska. Obecnie jest prezesem 
spółki szkoleniowo-doradczej 

Akademia Rekomendacji. 
Poprzednio Prezes Jobpilot-
monster Polska; HR Sector 

Sales Manager – SAP Polska; 
Managing Director – Neumann 
Management Institute; Dyrektor 

Polskiej Międzynarodowej 
Szkoły Zarządzania. Absolwent 

Wydziału Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. 

Certyfikowany konsultant OD 
(OD Institute Ohio). Nauczyciel 

przedsiębiorczości (Babson 
College). Certyfikowany 
coach ICC (International 
Coaching Community). 

W 2006 r. założył i do 2016 r. 
był prezesem Stowarzyszenia 

Profesjonalnych Mówców. Jest 
autorem książki: „Nigdy nie 
stój sam” i współautorem 

książek: „Alchemia Kariery” ( 
z J. Santorskim), „Profesjonalny 

networking. Kontakty, 
które procentują” ( z R.
Wendtem), „Praktyczny 

poradnik networkingu” ( z W. 
Antosiewiczem), „Zanurz się 

w błękitnym oceanie. Jak 
networking wspiera rozwój firm” 

(z K. Rumianowskim).

15chęcam do wymiany wizytówek, to pozwoli nam 
wszystkim podtrzymać kontakt.” To tyle w kwestii 
filozofii i techniki związanej z biletami wizytowy-
mi. A teraz kwestia skuteczności procesu. 

Ze sprzedażowego punktu 
widzenia rozdawanie 
wizytówek jest nieefektywne 
z prostych powodów:
• ile byś ich nie wręczył, nie gwarantuje to, że ktoś 

do Ciebie oddzwoni;
• mniej istotne, ile wizytówek rozdasz, ważniejsze 

ile i od kogo zbierzesz.

Z wizerunkowego punktu 
widzenia:

• wręczając nieproszony wizytówkę jesteś odbiera-
ny jak nie chciany domokrążca; 

• lepiej, gdy ktoś Cię przedstawi innym uczestni-
kom wydarzenia, niż jeśli sam się przedstawisz 
i wręczysz swoją wizytówkę.

Oddzielnym zagadnieniem 
jest, co dalej robisz po wyda-
rzeniu? Rekomendujemy:
• po pierwsze – opisanie wizytówki: data, miejsce, 

wydarzenie, jakieś szczegóły rozmowy;
• po drugie – w ciągu 24 godzin po wydarzeniu 

wysłanie maila z  podziękowaniem za rozmowę 
i  załączenie obiecanych materiałów. Oczywiście 
w sytuacji, gdy zostaliśmy o coś poproszeni albo 
obiecaliśmy coś zainteresowanej osobie;

• po trzecie – nieproszeni nie załączamy swo-
ich ofert handlowych czy marketingowych.  
Na to przyjdzie czas gdy będziemy rozmawiali te-
lefonicznie lub osobiście;

•  po czwarte – do osób, z którymi nawiązaliśmy 
relację dającą szansę na współpracę, dzwonimy 
i umawiamy spotkanie.

Rozdawanie wizytówek nie 
działa, działają rozmowy 
i nawiązane relacje.
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a wizerunek startupów

Podobno każdy z nas przynajmniej raz w życiu wymyśla projekt, który wart jest milion 
dolarów. Dlaczego więc większości z nas nigdy nie udaje się wyjść poza fazę planowania?

obecnych możliwościach i  zasięgach z  tej 
furtki nie skorzystać. Nawet bez posiadania 
rozbudowanego budżetu marketingowego, 
w  większości przypadków będą one dla nas 
najefektywniejszym (ogromna grupa poten-
cjalnych odbiorców), najlepiej skalowalnym 
(szybki dostęp do użytkowników z  całego 
świata), najbardziej rentownym (niski koszt 
dotarcia) i przede wszystkim najlepiej targe-
towanym (kilkaset opcji targetowania w kam-
paniach reklamowych) kanałem komunikacji 
marketingowej. Nie można też zapomnieć 
o  możliwościach analitycznych, jakie dają. 
Dzięki nim, w  przeciwieństwie do tradycyj-
nych nośników, jesteśmy w  stanie zbadać 
każde źródło ruchu, konwersję jaką generuje, 
pozyskać dane dotyczące charakterystyki na-
szych userów i  wiele innych. Co jednak naj-
ważniejsze, jesteśmy w  stanie obserwować 
dane praktycznie w  czasie rzeczywistym, co 
pozwala na dużo szybsze wyciąganie wnio-
sków, a  co za tym idzie – natychmiastowe 
optymalizowanie swoich działań. Bazując 
na modelu F (fan) K (klient) A  (ambasador) 
W  (wyznawca), i  wykorzystując możliwość 
codziennej komunikacji z  naszymi odbior-
cami, której nie dają inne nośniki marketin-
gowe, jesteśmy w  stanie stosunkowo szyb-

ko zbudować zaangażowaną społeczność 
wspierającą nasz produkt i generującą gigan-
tyczny zasięg wirusowy publikowanych przez 
nas treści.

Medium o wielu twarzach
Kreatywność to domena twórców startupów 
i to właśnie ona jest ceniona w Internecie. To 
od tego, w jaki sposób, a nie za ile się poka-
żemy, zależy powodzenie naszych działań. 
Facebook to już ponad dwa miliardy użyt-
kowników. Żadne inne medium nie skupia 
tak dużej i tak różnorodnej grupy odbiorców. 
Wiele firm stawia właśnie na niego, wybiera-
jąc rdzeń swojej strategii komunikacji w  In-
ternecie. Na Linkedin bez trudu skomunikuje-
my się z przedstawicielem praktycznie każdej 
firmy na świecie. Instagram pozwoli nam 
pokazać mniej oficjalną część działalności 
naszej firmy – codzienną pracę z przymruże-
niem oka. YouTube z kolei da nam możliwość 
pokazania się światu przy wykorzystaniu 
najbardziej efektywnego obecnie nośnika, 
czyli video, bez konieczności posiadania za-
awansowanego sprzętu. To tylko kilka z  co 
najmniej kilkuset kanałów społecznościo-
wych, które mamy do dyspozycji. Od naszych 
pomysłów zależy, na które nich zdecydujemy 
się, aby przyciągnąć interesujących nas użyt-
kowników.

Sto tysięcy szans na sukces?
Pamiętajmy o  tym, że nowe technologie 
są sexi i  jeśli w  ten sposób je pokażemy, na 
pewno wzbudzimy zaangażowanie i  zain-
teresowanie. A  jeśli to się nam uda, to tylko 
kwestią czasu jest dotarcie do tych, którzy 
mogą pomóc nam rozwijać nasz biznes. Nie 
bagatelizujmy też potencjału mediów trady-
cyjnych. Dla wielu są one nadal najbardziej 
wiarygodnym źródłem informacji o  świecie. 
Pamiętajmy jednak, że w dzisiejszych czasach 
to właśnie media społecznościowe są inspira-
cją dla dziennikarzy i  to w  nich szukają cie-
kawych tematów do swoich artykułów – jeśli 
więc dobrze poprowadzimy komunikację, 
to i w mediach tradycyjnych możemy dzięki 
temu zaistnieć. Na koniec zadajmy sobie py-
tanie retoryczne:„Czy jeśli o naszym projekcie 
dowie się sto tysięcy osób, to szanse na jego 
powodzenie rosną?”. Myślę, że odpowiedź 
jest zbędna, a liczba, która się wyżej pojawiła, 
jest stosunkowo prosta do osiągnięcia.

W wielu przypadkach, 
poza brakiem woli 
i  determinacji, klu-
czowym powodem 
jest brak środków 
i  zasobów na roz-

budowę przedsięwzięcia. Obserwując wnikliwie 
rozwój środowiska startupowego łatwo możemy 
jednak przekonać się, że obecnie na rynku do-
stępnych jest znacznie więcej pieniędzy (inwesto-
rzy prywatni, aniołowie biznesu, fundusze itd.) niż 
projektów, w które warto inwestować. Ci, którzy 
mają dobry, a przede wszystkim łatwo skalowal-
ny pomysł, bez większych problemów powinni 
pozyskać kapitał na jego rozwój.

Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze należy za-
dać sobie pytanie: co należy zrobić aby ten kapitał 
pozyskać? Czy sam pomysł wystarczy? Otóż nie... 

Z pomysłem na miasto
Wiele fantastycznych idei leży zapisanych na 
twardych dyskach komputerów lub kartkach na 
dnie szuflady biurka. Prawda jest taka, że póki nie 
znajdziemy sposobu na to, aby pokazać je świa-
tu, nikt nie podaruje nam nawet złotówki na ich 
realizację. Obecnie Internet to około czterech mi-
liardów użytkowników. 80 proc. z nich używa sieci 
do poznawania i weryfikacji produktów przed ich 
zakupem, a ponad 60 proc. posiada konto przy-
najmniej w jednym medium społecznościowym. 

Odpowiedź jest więc prosta: bądźmy tam, gdzie 
znajdziemy naszych interesariuszy:
• klientów poszukujących nowych rozwiązań, za-

równo w sektorze b2b jak i b2c;
• inwestorów szukających inspiracji i podmiotów, 

w  które mogą zainwestować swoje nadwyżki 
kapitałowe i know-how;

• pracowników, którzy często są gotowi inwesto-
wać swój czas w rozwój ciekawych i innowacyj-
nych przedsięwzięć z dużo większym zapałem 
niż w tradycyjnych firmach.

Komunikat, który da się zmierzyć
Media społecznościowe są furtką do tego 
świata i  nie wyobrażam sobie, aby przy ich 

KUBA NAGÓRSKI
 Co-founder i CMO w grupie 
Spindigital.pro – podmiocie 

zrzeszającym dwie 
agencje marketingowe, 

software house, platformę 
wymiany wiedzy między 

przedsiębiorcami 
i akcelerator startupowy. 

Business Partner i członek 
Rady Nadzorczej 

w Abyss Glass – startupie 
rozwijającym technologię 

smart mirrors. Przeprowadził 
ponad 2000 godzin 

szkoleń dla organizacji 
pozarządowych, podmiotów 
biznesowych czy w ramach 

projektów unijnych. 
Publikuje i komentuje 

w mediach branżowych 
(m.in. Brief, Nowy Marketing, 

Wirtualne Media, Press, 
Sotrender Fanpage Trends), 

lokalnych i regionalnych. 
Od 2013 roku koordynator 

i inicjator katowickich 
Czwartków Social Media. 

Ekspert w programie 
„Młody Przedsiębiorca 

w nowoczesnym mieście” 
i juror w konkursie 

„Przedsiębiorca Roku” 
organizowanym przez 

Regionalną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach we 

współpracy z magazynem 
„Pierwszy Milion”. Ekspert 

w ogólnopolskim programie 
Prawdziwy PR. Trzykrotnie 

nominowany do prestiżowej 
nagrody branży marketingu 

i PR – Protony. Laureat 
Złotego Lauru Umiejętności 
i Kompetencji przyznanego 

za wspieranie rozwoju młodej 
przedsiębiorczości.

RELACJE
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Jak robić marketing… 
gdy kasy brak?

I oto jest – Twój produkt gotowy na pokazanie światu! Jako młody przedsiębiorca masz wiele. Masz 
fantastyczny produkt bądź usługę, ale też mnóstwo energii, zapału i wiary w to, że Twój startup zmieni 
świat… Szkoda tylko, że tym, czego naprawdę potrzebujesz, są rozpoznawalność, świadomość marki, 
wiarygodność i dotarcie do potencjalnych odbiorców – klientów, mediów, inwestorów. Jak je pozyskać, 
biorąc pod uwagę fakt, że tym, czego nie masz, jest… budżet na marketing?

Frazy i frazesy
Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi – płatnych i bezpłat-
nych. W  tej pierwszej grupie najpopularniejsze to Brand24, 
SentiOne czy NapoleonCat. Każde z nich działa inaczej i moni-
toruje w różnych obszarach. Idealną sytuacją jest korzystanie 
z kilku, wzajemnie się uzupełniających, choć niestety to już się 
wiąże z niemałymi wydatkami. Na szczęście każda z tych plat-
form daje możliwość testowania przez pewien czas całkowicie 
za darmo – to wystarczy, by wybrać jedno dla nas najlepsze. 
Warto przy tym pamiętać, że narzędzia do monitoringu dają 
możliwość monitorowania FRAZ, którymi mogą być dowol-
ne wyrazy czy kombinacja wyrazów, a nie tylko nazwa firmy. 
Przykładowo JadeZabiore monitoruje sieć pod kątem takich 
fraz, jak „czy ktoś jedzie” i „czy ktoś mógłby zabrać”, dzięki 
czemu wyłapuje sytuacje, w których ktoś potrzebuje nadać 
pilną przesyłkę, a nie może liczyć na pomoc firmy kurierskiej 
czy poczty. Oczywiście dostępnych jest także szereg narzędzi 
bezpłatnych, jak Google Alerts, Talkwalker Alerts czy Mention.
net. Nie są one tak funkcjonalne jak wyżej wspomniane, ale na 
początek, aby poznać grupę docelową, wystarczą. Zastanów 
się więc, jakie pytania mogą zadawać ludzie, którzy szukają 
produktu czy usługi jak Twoja, zacznij monitorować sieć pod 
kątem fraz zbudowanych z tych pytań i gdy następnym razem 
ktoś spyta… bądź tam z gotową rekomendacją. Dzięki korzy-
staniu z monitoringu nie tylko lepiej poznasz swoich odbior-
ców, ale i miejsca, w których płatna kampania to pieniądze 
wyrzucone w błoto.

Zaufaj mi, jestem ekspertem
Powiedzieliśmy na początku, czego nie masz, a  co masz 
w  nadmiarze. Warto dodać, że tym, co także posiadasz, 
jest… Twoja wiedza. Bo jeśli oferujesz produkt czy usługę, to 
musisz być ekspertem – i to nie tylko od własnego produktu, 
ale też mającym wiedzę o rynku, który zamierzasz podbić. 
I jest to wiedza, która jest naprawdę cenna – w sposób wy-
mierny. Skorzystaj z niej i dziel się! Content marketing, czyli 
marketing treści, to obecnie najbardziej dynamicznie rozwi-

jająca się gałąź marketingu. Co ważne, doceniają ją nie tylko 
odbiorcy, ale również algorytmy Google czy facebookowy 
Edge Rank, organicznie wyżej pozycjonując tych, którzy 
swoimi treściami angażują społeczność. Marketing treści 
zwiększa rozpoznawalność marki, produktu czy usługi, ale 
także wiarygodność firmy, pokazując, że Twój produkt czy 
usługa jest dobra, a Twój zespół jest najlepszym teamem, 
który jest w stanie zrealizować daną usługę. Już słyszę ten 
głos: „Ale ja nie piszę na tyle dobrze, by prowadzić blog. 
Robię błędy, nie znam interpunkcji, nie umiem…”. Zdradzę 
Ci sekret: pisanie, to umiejętność nabyta – nikt się z nią nie 
rodzi. Poza tym content marketing, to nie tylko blogi i teksty. 
Treścią może być słowo, obraz, wideo, audio, zdjęcie, grafika, 
animacja, infografika… Treścią w końcu możesz być… Ty. Ty 
też jesteś marką oraz nośnikiem komunikatu. Możesz więc 
pisać, nagrywać podcasty, prowadzić vloga, tworzyć infogra-
fiki, a nawet memy czy nieszablonowe filmy, które mogą stać 
się wiralami. Spójrz, jak to robią takie firmy, jak Dollar Shave 
Club, Blendtec bądź Poo-Pourri, czy z rodzimego podwórka 
– Brand24, Cupsell czy ostatnio Allegro. Każda z nich bardzo 
mocno wzięła do siebie zasadę „Wyróżnij się albo zgiń”… 
i sporo na tym skorzystała. 

Wiedzą dzielić się możesz także bezpośrednio, występując 
podczas licznych wydarzeń organizowanych dla środowisk 
startupowych – jak Business Mixer czy Czwartki z Social Me-
dia – czy branżowych. Jeśli pokażesz, że Twój produkt czy 
usługa jest ciekawa, a Ty potrafisz w sposób interesujący o niej 
opowiadać, możesz liczyć na zaproszenia na kolejne spotka-
nia oraz prośby o  tzw. komentarz ekspercki. W  ten sposób 
również budujesz markę, zwiększasz rozpoznawalność firmy 
i docierasz do potencjalnych klientów – i to niemal za darmo. 
Niemal, bo monetyzujesz swoją wiedzę, czas i  umiejętność 
nieszablonowego myślenia. Często to wystarczy do tego, by 
zapoczątkować ruch oraz nabyć marketingowe doświadcze-
nie, które przyda się, gdy z czasem pojawi się większy budżet 
na promocję.John Wanamaker, amerykański przed-

siębiorca nazywany pionierem wy-
sykozasięgowej reklamy, powiedział 
kiedyś zdanie, które na stałe zapisało się 
w podręcznikach do marketingu: „Poło-
wa pieniędzy wydawanych na reklamę 

jest wyrzucana w błoto. Problem w tym, że nie wiem, 
która to połowa”. Cytat ten ma już ponad sto lat, a nie 
tylko nie stracił na aktualności. Z jednej strony pomiar 
efektywności wciąż pozostaje kwestią dyskusyjną – bo 
albo trudno ją zmierzyć (np. w kanałach offlinowych), 
albo nie wiadomo, który parametr tak naprawdę jest 
kluczowy. Z drugiej strony, potencjalnych kanałów do-
tarcia jest znacznie więcej. Dziś torcik zwany budżetem 
marketingowym krojony jest na jeszcze drobniejsze 
kawałki – ATL, BTL, social media, content marketing, 
public i media relations, social listening, influencer mar-
keting, real time marketing, growth hacking, marketing 
automation, e-mail marketing… Od samych nazw 
może się zakręcić w głowie. Dodajmy do tego rosnący 
apetyt twórców najpopularniejszych platform – czytaj: 
spadające zasięgi organiczne oraz ciągłe zmiany w al-
gorytmach – a  także skromne budżety na promocję 

początkujących przedsiębiorców i wydawałoby się, że 
dziś bez milionów na koncie niemożliwym jest dotarcie 
do potencjalnych klientów. Parafrazując klasyka: nic bar-
dziej mylnego!

Poznajmy się na monitoringu
Wypuszczając na rynek nowy produkt czy usługę 
masz pewne wyobrażenia nt. tego, kto jest Twoją 
grupą docelową. Rzeczywistość jednak pokazuje, 
że często jest ona zupełnie inna, niż wstępnie zakła-
dałeś, przebywa w  innych miejscach i oczekuje cał-
kowicie innych rzeczy, niż myślałeś i  nawet pierwsi 
klienci korzystają z Twojej usługi zupełnie inaczej, niż 
planowałeś (ach ten UX!). Z czasem uświadamiasz so-
bie, jak niewiele wiedziałeś o swoich odbiorcach. Co 
więc musisz zrobić? Poznać ich! Świadomość grupy 
docelowej i umiejętność wczucia się w potencjalne-
go klienta to pierwsza i jedna z najważniejszych rze-
czy determinujących, czy uda Ci się dotrzeć do niego 
i  zdobyć jego zaufanie. Na rynku dostępnych jest 
wiele narzędzi umożliwiających poznanie sieciowych 
zachowań odbiorców. Mowa przede wszystkim o na-
rzędziach do monitoringu, dzięki którym: 

• dowiesz się, co odbiorcy mówią o Tobie, Twojej marce, 
jak i samej usłudze;

• wyłapiesz sytuacje potencjalnie kryzysowe, zanim się 
rozwiną;

• dowiesz się, co internauci piszą o Twojej konkurencji 
– może dzięki temu dostrzeżesz błędy, które Ty także 
popełniasz i wyeliminujesz je szybciej;

• dowiesz się, jak ludzie korzystają z usług podobnych 
do Twojej – może się okazać, że zupełnie inaczej niż Ci 
się wydawało;

• poznasz miejsca, w  których przebywają Twoi klienci 
oraz narzędzia, platformy i kanały komunikacji, z któ-
rych korzystają; 

• zidentyfikujesz miejsca, w których warto być, ale też re-
klamodawców… którym nie powinieneś płacić – serio, 
nie zawsze Facebook to najlepsza opcja; - jako pierw-
szy dowiesz się, gdy klienci będą poszukiwali usługi 
takiej, jak Twoja, a dzięki szybkiej reakcji pokażesz, że 
trzymasz rękę na pulsie i naprawdę się na tym znasz. 

• Co ważne, kontakt z  klientem w  sytuacji, gdy sam 
poszukuje usługi jak Twoja, nie tylko nie jest nachal-
ny, ale wręcz pożądany – wszak wyciągasz rękę do 
klienta, który właśnie teraz i właśnie tego potrzebuje.

 PIOTR KOWALSKI
Właściciel agencji content 

marketingu PressToRead oraz 
PR Manager w JadeZabiore.pl – 
platformie społecznościowych 

przesyłek, która dzięki 
niestandardowemu podejściu 

do marketingu po trzech 
latach należy do najbardziej 

rozpoznawalnych przez Polaków 
platform usług z sektora 
collaborative economy – 

obok takich firm, jak UBER, 
BlaBlaCar czy AirBnB. Z branżą 
marketingową i wydawniczą 
związany od 12 lat. PR-owiec 

i wydawca w jednej z pierwszych 
polskich agencji oferujących 

rozwiązania oparte na content 
marketingu. Pracował dla takich 
firm, jak McDonald’s, Microsoft, 
AVON, T-Mobile, Barlinek, SEAT, 

Goodyear, Nestle, Coca Cola. 
Obecnie prowadzi agencję 

PressToRead, w której portfolio 
można znaleźć takie firmy, 

jak: Ergo Hestia, UNIQA, LEVIS, 
DAF Trucks Polska, Baltic Wood 
czy British American Tobacco. 

Miejsce 9. na liście 50 Najbardziej 
Kreatywnych w Biznesie 2017 r.
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Twoje prawo 
w 6 krokach

PRAWO

Czy chcesz tego czy nie, prawo będzie 
towarzyszyć Ci przez wszystkie etapy życia 
Twojego przedsiębiorstwa. Fajnie? Oczywiście, 
że tak! Pod warunkiem, że Twoja świadomość 
prawna będzie na odpowiednim poziomie... 
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Co oznacza świadomość 
prawna na odpowiednim 
poziomie? Oznacza tyle, 
że prawo stanie się Twoim 
sprzymierzeńcem, a nie ję-
zykiem, którego nie rozu-
miesz i którego należy się 

obawiać. Czy to proste? Niestety nie. Czy warto? 
Jak najbardziej. Przed podpisaniem pierwszej 
umowy warto abyś posłuchał kilku dobrych rad, 
które powinny zmienić się w zwyczaj w Twoim 
przedsiębiorstwie.

1. Ufaj, ale sprawdzaj
To wcale nie jest wewnętrznie sprzeczne zdanie. 
Podchodź do kontrahentów z ufnością, wierząc, 
że obie strony kontraktu będą chciały wypeł-
nić poprawnie swoje zobowiązania. Sprawdzaj, 
w  miarę możliwości oraz korzystając z  ogólnie 
dostępnych narzędzi i usług osobę, z którą pro-
wadzisz rozmowę. Pamiętaj o poprawnym umo-
cowaniu Twojego rozmówcy. O ile w przypadku 
jednoosobowych działalności gospodarczych 
jest to oczywiste, bowiem rozmawiasz bezpo-
średnio z  przedsiębiorcą lub należycie umo-
cowanym pełnomocnikiem (poproś o  wgląd 
w zakres pełnomocnictwa), to w przypadku osób 
prawnych nie jest to już tak oczywiste. Z pomocą 
powinna przyjść Centralna Informacja Krajowe-
go Rejestru Sądowego, w którym możesz szybko 
i bez żadnych opłat zweryfikować drugą stronę 
pod kątem istotnych dla Ciebie elementów. Pa-
miętaj dla przykładu, że spółkę z  ograniczoną 
odpowiedzialnością reprezentuje zarząd, a  nie 
wspólnicy. Zarząd może mieć reprezentację 

dwuosobową, wtedy umowę po-
winni podpisać obaj członkowie 
zarządu. Jeśli spółka posiada pro-
kurę łączną, prokurent umocowa-
ny jest do reprezentowania spółki 
wraz z  członkiem zarządu. Tego 
i  wielu innych rzeczy dowiesz się 
z  Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego – kontrahent 
może kłamać, dokumenty nie.

2. Czytaj to, co 
podpisujesz! 
Pytaj, kiedy nie rozumiesz! Zakładam, że 
nie muszę Ci tego mówić, ale będę miał czy-
ste sumienie, jeśli wyłożę to raz jeszcze. Czytaj 
to, co podpisujesz. Nie podejmuj decyzji, nie 
znając w  pełni treści umowy łączącej strony. 
Dużo kartek? Możliwe, ale też duża odpo-
wiedzialność. Składając podpis pod umową 
oświadczasz, że przyjmujesz na siebie zobo-
wiązanie i zaznajomiłeś się z treścią dokumen-
tu. Nie oszukuj! Nie podpisuj, jeśli nie przeczy-
tałeś. Pamiętaj, że nie działasz jako konsument. 
W  relacji B2B nie jesteś chroniony jak do tej 
pory podczas zakupu pralki czy zaciągnięcia 
kredytu hipotecznego. Od teraz jesteś profe-
sjonalistą, uczestnikiem obrotu gospodarcze-
go – od nich wymaga się więcej.

3. O umowie świadczy 
treść, nie tytuł
Myślisz, że skoro czcionką większego rozmia-
ru, do tego pogrubioną, napisano UMOWA 

O  DZIEŁO, to 
w  rzeczywistości 
jest to umowa o dzieło? 
Sprawdź! Być może jest to umo-
wa o  roboty budowlane. Jakie to może 
rodzić konsekwencje dla Ciebie? Chociażby 
w postaci terminu przedawnienia, który ina-
czej liczy się dla umowy o  dzieło i  umowy 
o  roboty budowlane. Pamiętaj, że oprócz 
obowiązków nałożonych wzajemnie przez 
siebie na strony, istnieją obowiązki nałożo-
ne przez przepisy polskiego prawa, między 
innymi kodeks cywilny. One również mogą 
kształtować się różnie, w zależności od tego, 
jaką umowę podpisałeś.
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4. Wykonuj 
postanowienia 
umowne
Jeżeli oczekujesz od swojego kontrahenta, 
aby w pełni wykonywał ciążące na nim obo-
wiązki, sam musisz być „w  porządku” pod-
czas wykonywania kontraktu. Zakładając, jak 
w  punktach poprzedzających, że podpisałeś 

umowę, czytając ją uprzednio, wiesz dosko-
nale, jakie obowiązki ciążą na stronach kon-
traktu. Pamięć ludzka bywa ulotna, papier pa-
mięta wszystko bardzo dobrze, więc podpisz 
umowę, a nie rób czegoś „na gębę”. Mimo, że 

w  większości umów handlowych umowa 
ustna obowiązuje tak samo jak pisem-

na, to pamiętaj, że umowę sporządza 
się na złe czasy, a nie kiedy w eufo-

rii zawiera się znajomości i  kle-
piecie się radośnie po plecach. 

Dużo łatwiej rozwiązać pro-
blem, kiedy postanowienia 

umowne są jasno sformu-
łowane i wprost wynikają 
z umowy.

5. Rozmawiaj
Aby rozwiązać więk-
szość sporów, wystarczy 
rozmowa i  dobra wola. 
Zakładając, że przeczy-

tałeś umowę przed jej 
podpisaniem, oraz że 

wszystkie postanowienia 
umowne są precyzyjne, nie 

powinieneś mieć tego pro-
blemu. Gdyby jednak pojawiły 

się różnice zdań między kon-
trahentami, pamiętaj, że relacje 

biznesowe powinno budować się 
na lata. Usiądź do rozmów/negocjacji 

i postaraj się znaleźć złoty środek.

6. Nie bój się sądów
Zakładając, że punkt poprzedni nie wypali, 
nie bój się sądu. Przy założeniu, że wyko-
nałeś swoje zobowiązanie poprawnie, że 
z  drugiej strony brak jest dobrej woli wy-
konania swojego zobowiązania bądź roz-
wiązania konfliktu między wami, możesz, 
a  nawet powinieneś, szukać swojej racji 
w  sądzie. Sąd, w  oparciu o  stan faktyczny 
przedstawiony przez strony i  dowody 
zgłoszone w  toku postępowania (pamiętaj 
o prekluzji dowodowej, czyli momencie, do 
którego możesz złożyć wnioski dowodowe, 
najczęściej jest to pismo inicjujące postę-
powanie) wyda wyrok w oparciu o przepisy 
prawa.

PIOTR ŁYSKO 
 Adwokat, Managing Partner 

w Kancelarii HGL LEGAL, ekspert 
w zakresie prawa handlowego 
i gospodarczego. Komentator 

bieżących spraw z zakresu 
prawa cywilnego, handlowego 

i gospodarczego m.in. dla 
Rzeczpospolitej, TVN Turbo, 

TVP Katowice czy innych 
mediów. Odpowiedzialny także 

za obsługę klientów polskich 
i zagranicznych m.in. ze Stanów 

Zjednoczonych, Niemiec czy 
Indii. Doktorant prof. dr hab. 
Roberta Gwiazdowskiego. 
Doświadczenie zdobywał 
z uznanych warszawskich 

i śląskich kancelariach.

„
Pamięć ludzka bywa 
ulotna, papier pamięta 
wszystko bardzo dobrze, 
więc podpisz umowę, 
a nie rób czegoś „na gębę”. 
Pamiętaj, że umowę 
sporządza się na złe czasy, 
a nie kiedy w euforii 
zawiera się znajomości 
i klepiecie się radośnie po 
plecach.



PRAWO

Masz wątpliwości? 
Załóż firmę na próbę!
Jednym słowem: konkurencja
Biznesy dzielimy na te bardzo innowa-
cyjne i  na takie, które już ktoś gdzieś robi, 
ale z  jakiegoś powodu – może to być duże 
zapotrzebowanie na rynku, albo fakt, że 
konkurencja robi go gorzej niż można – 
inni postanawiają również je realizować. 
W  przypadku tych bardzo innowacyjnych 
trzeba zwrócić uwagę, czy nie są one łatwe 
do skopiowania przez potencjalną konku-
rencję. Jeżeli w Twojej innowacyjnej firmie 
próg wejścia jest duży, bo ktoś musiałby się 
mocno napracować lub zaangażować duży 
kapitał, ryzyko maleje. Nigdy jednak nie jest 
ono zerowe, więc stale obserwuj poczyna-
nia konkurencji. Jeżeli zaś masz biznes, któ-
ry polega na zajęciu rynku już istniejącego, 
to pamiętaj, że konkurencja też szybko się 
uczy i będąc już w tym biznesie często ma 
większą wiedzę i  doświadczenie. Oczywi-
ście czasem łatwiej wybudować nowy bu-
dynek, niż remontować i  rozbudowywać 
starą kamienicę, ale nie jest to niemożliwe. 
Poza tym „stary kapitał” to duży kapitał, 

który czując się zagrożony może nawet am-
bicjonalnie starać się Ci zaszkodzić. Takie 
życie...

Kapitał… i jego brak 
Jest to temat na niejedną książkę, ale zasada 
jest w sumie jedna. Najgorzej znaleźć kapitał 
lub dokapitalizować już rozpędzający się biz-
nes wtedy, kiedy masz nóż na gardle. Dlate-
go warto zawczasu analizować, liczyć i prze-
widywać, kiedy potrzebne będą dodatkowe 
pieniądze. Siadaj do stołu z  inwestorami, 
kiedy w firmie jest dobrze, a nie, gdy grozi Ci, 
że za chwilę będziesz musiał zwalniać ludzi 
czy zamykać biznes. To tak jak z  bankami – 
dają pieniądze kiedy jesteś w dobrej sytuacji, 
a nie kiedy grozi Ci widmo bankructwa.

Ludzie w zespole
Po pierwsze, zawsze otaczaj się ludźmi lep-
szymi w danej dziedzinie od siebie i o różnych 
kompetencjach. Może to truizm, ale znam wie-
le zespołów, gdzie jest dwóch świetnych inży-
nierów, a  nie ma dobrego handlowca. Znam 
wiele zespołów, gdzie jest kilku świetnych han-
dlowców, a  nie ma ani jednego osoby, która 

potrafi wyprodukować to, co pozostali sprze-
dali, na takim poziomie, jaki koledzy obiecali 
klientowi. Dlatego miks różnych kompetencji 
zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Ide-
alna sytuacja to ta, gdy dobierasz jeszcze dwie 
osoby do zespołu. Podstawa to dobry szef-
-sprzedawca, inżynier/producent i finansista.

Determinacja i cierpliwość
Jest takie powiedzenie, że polscy przedsię-
biorcy chcieliby w piątek posadzić ziemniaki, 
a  w  poniedziałek mieć już wykopki. Biznes 
w  większości przypadków to gra długofalo-
wa, żmudna, z wieloma trudnościami i punk-
tami, w  których łatwo się załamać. Trzeba 
więc być mocno zmotywowanym, żeby osią-
gnąć coś wielkiego. Nie daj sobie wmówić, 
że jest łatwo. Ci, co tak mówią, albo nie osią-
gnęli za dużo w życiu, albo po prostu kłamią. 
Dodatkowo, warto czasem spojrzeć na nasz 
biznes z boku i go lekko skorygować, popra-
wić, bo nie jesteśmy nieomylni i zawsze moż-
na zrobić coś lepiej, szybciej, sprawniej.

Życzę dużo determinacji, mądrości i  roz-
sądku. Szczęście wtedy przyjdzie samo.

TOMASZ PRUSZCZYŃSKI 
Prezes zarządu Grupy Medialnej tuPolska. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów 

Społecznych. Studiował także budownictwo, fotografię i socjologię. Był zaangażowany w tworzenie 
takich spółek jak OS3, SARE, Digital Avenue, Hostersi czy Red Sky. Współzałożyciel Warsaw Enterprise 

Institute oraz współzałożyciel i wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prywatnie 
pasjonat dalekich podróży, nurkowania i żeglarstwa.

Rozwijając biznes 
uważaj na...

Przed zakupem samochodu odbywasz jazdę próbną, aby poznać wszystkie wady i zalety 
danego modelu, wybrać wersję silnikową i wyposażenie. Jeżeli samochód nie spełnia 
Twoich oczekiwań, idziesz do kolejnego salonu, wybierasz inny model i znów odbywamy 
jazdę próbną. Czy nie byłoby świetnie, gdyby dało się tak samo wypróbować prowadzenia 
własnej firmy? Otóż da się! Wystarczy założyć firmę na próbę w Inkubatorach AIP!
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Przedsiębiorca w roli 
sprzedawcy

SPRZEDAŻ

Ludzie zakładają firmy z wielu powodów. Chcą być niezależni, decydować o tym, kiedy i ile 
pracują bez konieczności tłumaczenia się z tego przełożonym. Nie mają ochoty pracować 
dla kogoś i chcą stworzyć coś działającego według ich zasad i przekonań. Przede wszystkim 
jednak chcą zajmować się tym, co lubią robić i na czym się znają. Rozwijać pasje, w pełni 
wykorzystywać swoje umiejętności, jednocześnie zarabiając na tym godziwe pieniądze. Aby 
stało się to możliwe, nie wystarczy jednak być fachowcem w swojej dziedzinie. Trzeba jeszcze 
umieć swoją usługę lub produkt sprzedać. 
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Otwierając biznes, każdy 
chciałby jak najszyb-
ciej zająć się realizacją 
kolejnych zleceń bez-
pośrednio związanych 
z profilem prowadzonej 

działalności. Mało kto ma ochotę skupiać 
się na poszukiwaniu potencjalnych klientów 
i  próbach ich przekonania do skorzystania 
z  jego usług. Tymczasem sprzedaż jest nie-
odłącznym elementem każdego biznesu 
i  nie da się od niej uciec. W  niemal każdej 
branży należy liczyć się z dużą konkurencją, 
na tle której trzeba się wyróżnić. Nawet jeśli 
komuś uda się wymyślić coś całkowicie inno-
wacyjnego, to i tak żadna usługa ani produkt 
same się nie sprzedadzą. Zawsze będzie trze-
ba przekonać innych, że to, co mamy im do 
zaoferowania, jest warte wydania pieniędzy. 

Jak zostać handlowcem?
W  dzisiejszych czasach, w  których każdy co-
dziennie styka się z  całą masą komunikatów 
marketingowych i  na każdym kroku ktoś pró-
buje mu coś sprzedać, coraz trudniej jest pozy-
skiwać klientów. Sytuacja jest tym trudniejsza, 
że zwykle, otwierając własną działalność, nie 
posiada się zbyt dużego kapitału, który moż-
na by zainwestować w  działania promocyjne. 
Oczywiście środki można zdobyć, znajdując 
inwestora, ale jego też trzeba najpierw znaleźć, 
a potem przekonać do swojego pomysłu i udo-
wodnić, że może na tym zarobić. Innymi słowy 

– trzeba mu to dobrze sprzedać. Ponadto, nawet 
mając większe środki na promocję firmy, nadal 
kluczowym elementem będzie to, czy podczas 
spotkania z potencjalnymi klientami dasz radę 
ich przekonać, aby skorzystali właśnie z Twoich 
usług. Na szczęście sprzedaży każdy może się 
nauczyć – wystarczy chcieć. Warto podkreślić, że 
sprzedaż jest dziedziną, w której można się sta-
le rozwijać… i nigdy nie osiągnie się perfekcji. 

Nawet drobny rozwój w tym zakresie przynosi 
jednak wymierne rezultaty, a  wraz z  doświad-
czeniem osiągane efekty są coraz lepsze. Wiedza 
na temat sprzedaży jest bardzo łatwo dostęp-
na. W Internecie można znaleźć tysiące witryn, 
a w księgarniach nie brakuje licznych publikacji 
poświęconych tej tematyce. Można również 
skorzystać z bogatej oferty różnorakich szkoleń 
sprzedażowych, konferencji, kursów online, we-

Problemem większości technik sprzedażowych jest to, że skupiają się na tym, jak 
zmanipulować rozmowę, aby zaszachować klienta, któremu będzie znacznie trud-
niej odmówić. Skupiają się one zatem na osobie sprzedawcy. Tymczasem klienta 
totalnie nie interesują potrzeby handlowca. Przeciwnie – on chce zaspokoić swoje 
i tylko to się dla niego liczy. Kluczem do skutecznej sprzedaży jest spełnienie oczeki-
wań klienta i uświadomienie mu korzyści, które może czerpać, kupując Twoją usługę 
lub produkt. Od finezyjnych technik negocjacyjnych, znacznie skuteczniejsze będzie 
zatem dokładne przygotowanie oferty tak, aby realnie przynosiła określoną wartość 
tym, którzy z  niej skorzystają. Pamiętaj, że klientom przede wszystkim zależy na 
uprzejmej i, co najważniejsze, profesjonalnej obsłudze. Zamiast skupiać się na prze-
konywaniu ich do zakupów, doradzaj im, bądź dla nich wsparciem i buduj zaufanie, 
a zobaczysz, że bardzo szybko Ci się to zwróci. Przede wszystkim skup się jednak na 
tym, aby czuli się komfortowo w każdym momencie współpracy.

Dlaczego tradycyjna 
sprzedaż nie działa?

binariów, itp. Trzeba jednak bardzo uważać, z ja-
kich źródeł się korzysta, ponieważ część z nich, 
zamiast praktycznych wskazówek, oferuje 
bezwartościowy bełkot, który niejednokrotnie 
całkiem nieźle brzmi, ale w zderzeniu z rzeczy-
wistością okazuje się zupełnie bezużyteczny. 
Odnalezienie się w  tym natłoku informacji na 
pewno nie jest łatwe; zwłaszcza dla osoby, która 
nie ma sprzedażowego doświadczenia.

Sprzedaż to nie „wciskanie”
Większość ludzi boi się sprzedawać, ponieważ 
nie czuje się komfortowo, próbując „wcisnąć” 
klientowi coś, z czego on sam nie ma potrze-
by skorzystać. Tymczasem sprzedaż wcale 
nie musi, a nawet nie powinna opierać się na 
nachalnym nagabywaniu ludzi. To prawda, że 
działających w ten sposób handlowców moż-
na spotkać niemal wszędzie. Jednak nie są to 
dobrzy sprzedawcy, czego najlepszym dowo-
dem jest to, w jaki sposób są postrzegani i jak 
ludzie na nich reagują. Istnieje takie powie-

dzenie, że dobry handlowiec potrafi sprzedać 
nawet lód Eskimosom. Nic bardziej mylnego! 
W  sprzedaży nie chodzi o  to, aby nakłonić 
klienta do kupna czegoś, czego on w  ogóle 
nie potrzebuje. Jeżeli nie będzie on zadowolo-
ny z zakupu, którego dokonał, to nie dość, że 
nigdy więcej nie skorzysta z Twoich usług, to 
jeszcze istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że zniechęci do tego wiele innych osób, z któ-
rymi podzieli się opinią na temat Twojej firmy. 
W dzisiejszych czasach nie można sobie na to 
pozwolić, bo klienta jest bardzo trudno pozy-
skać. Dobry sprzedawca potrafi znaleźć klien-
tów, którym to, co ma do zaoferowania, będzie 
bardzo przydatne, a następnie przekonać ich do 
tego, że opłaca im się wydać pieniądze i skorzy-
stać z proponowanego rozwiązania. Co jednak 
najważniejsze, po tym, jak mu się to już uda, nie 
zostawia ich samym sobie, a  skupi się na tym, 
aby byli zadowoleni z  dokonanej inwestycji. 
Pamiętaj, że usatysfakcjonowany klient nie tyl-
ko do Ciebie wróci, ale będzie najlepszą – i co 

„
Agresywna i nachalna 
sprzedaż przestaje być 
skuteczna. Powoduje 
to, że w walce o klienta 
trzeba się znacznie 
bardziej postarać 
i faktycznie dać 
mu realną wartość.  
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do nauczania sprzedaży, 
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praktycznych umiejętności. 
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czytając jego artykuły na 
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Life Polska. 
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ważne bezpłatną – reklamą Twojego biznesu. 
W dzisiejszych czasach sprzedaż nie kończy się 
zatem na przekonaniu klienta do zakupu. Jest 
to znacznie dłuższy proces, który tak naprawdę 
nigdy się nie kończy, bo oprócz negocjacji han-
dlowych i całej obsługi klienta obejmuje również 
tzw. obsługę posprzedażową. Dzięki niej buduje 
się z klientami długotrwałe relacje i tym samym 
zyskuje ich lojalność oraz zwiększa szanse na to, 
że będą polecać nasze usługi innym.

Biznes poprzez dialog
Mówiąc o sprzedaży, powinniśmy skupić się tak 
naprawdę na jakości obsługi klienta – od pierw-
szego kontaktu, poprzez finalizację sprzedaży, 
po późniejszą obsługę. To ważne, aby wszyst-
kie te elementy traktować równie poważnie, 
ponieważ nie da się obecnie odnieść sukcesu, 
jeżeli klienci w  którymkolwiek momencie nie 
będą w pełni zadowoleni z obsługi. Znacząca 
większość publikacji traktujących o  sprzeda-
ży ogranicza się do opisywania technik, które 
mają być przydatne podczas negocjacji han-
dlowych. Podobnie ma się sprawa ze szkolenia-
mi sprzedażowymi. Trenerzy skupiają się w ich 
trakcie na tym, aby przedstawić uczestnikom, 
w  jaki sposób, stosując różne techniki nego-
cjacyjne, utrudnić klientowi odmowę i  tym 
samym zwiększyć szansę na sprzedaż. Problem 
polega na tym, że w dzisiejszych czasach to już 
nie działa tak jak kiedyś. Klienci są coraz bar-
dziej świadomi sprzedażowych sztuczek i wy-
czuleni na wszelkie próby dociskania ich celem 
skłonienia do zakupów. Aby się o tym przeko-
nać, nie musisz daleko szukać – wystarczy, że 
zastanowisz się nad tym, jak Ty odbierasz takie 
próby, a  pewnie, jak każdy, dość często masz 
okazję się z nimi spotkać. Moim zdaniem jest 
to bardzo dobre zjawisko, ponieważ sprawia, 
że taka agresywna i  nachalna sprzedaż prze-
staje być skuteczna. Powoduje to, że w walce 
o klienta trzeba się znacznie bardziej postarać 
i faktycznie dać mu realną wartość. Większość 
korporacji nadal nie zareagowała odpowied-
nio na tą ewidentną zmianę i dlatego wciąż tak 
często można zetknąć się z natrętnymi próba-
mi „wciśnięcia” nam czegoś niemal na siłę. Taki 
stan rzeczy sprawia, że jest to idealny czas dla 
małych i  średnich przedsiębiorców, którzy są 
w stanie o wiele szybciej zareagować na zmie-
niające się potrzeby konsumentów niż ogrom-
ne korporacje. 

Niepewne pewniaki
W  Polsce nareszcie nadeszły czasy, w  których 
dla większości klientów jakość stała się znacznie 
ważniejsza niż cena. Jest to ogromna szansa dla 
małych biznesów, którym najłatwiej jest dostar-
czyć klientowi wysoką jakość obsługi, ponieważ 
ich właściciele w przeciwieństwie do zarządów 
wielkich firm mają pełną kontrolę nad całym 
procesem. Co zatem zrobić, aby tę szansę wy-
korzystać? Jak sprzedawać, aby nie tylko nie 
być nachalnym, ale spełnić oczekiwania klienta 
i  sprawić, żeby był prawdziwie zadowolony? 
Przede wszystkim podczas obsługi klienta wy-
strzegaj się wszelkich schematów. Sięgając po 
różne publikacje o tematyce sprzedażowej oraz 
uczęszczając na szkolenia możesz poznać całą 
masę zasad i technik, które zgodnie z obietnicą 
trenerów i  autorów zapewnią Ci powodzenie 
w większości rozmów handlowych. Ich główna 
wada polega na tym, że są one przedstawiane 
jako uniwersalne, sprawdzające się w  każdym 
przypadku i w każdych warunkach. Tak napraw-
dę nie ma żadnych złotych reguł, które prowadzą 
do sukcesu w  sprzedaży. Coś co się sprawdza 
w jednym przypadku, w innym może się okazać 
totalnie bezwartościowe. Nie daj sobie wmówić, 
że lodówki sprzedaje się tak samo jak części do 
maszyn rolniczych, a  produkty spożywcze jak 
usługi finansowe. Każdy klient jest inny i  tak 
właśnie chce być traktowany. Nie lubisz, kiedy 
odbierając telefon słyszysz z drugiej strony sprze-
dawcę, który kolejne zdania wyrzuca z  siebie 
w tak automatyczny sposób, że zdaje się czytać 
z kartki, prawda? Nie czujesz się komfortowo, kie-
dy sprzedawca, z którym rozmawiasz, zdaje się 
w ogóle Ciebie nie słuchać, będąc skupionym na 
tym, aby przedstawić Ci wyuczone hasła, które 
w jego mniemaniu mają mu pomóc w przeko-
naniu Cię do zakupu? Nie traktuj zatem w  ten 
sposób swoich klientów. Rozmawiaj z nimi tak, 
jak chcesz, żeby z Tobą rozmawiano.

Sprzedaż to negocjacje, a te już z samej definicji 
udane są tylko wtedy, gdy realizują potrzeby 
obydwu stron. Dlatego, rozmawiając z  klien-
tem, nie próbuj go przegadać lub zbajerować, 
ale doradź mu i  dogadaj się z  nim. Przecież 
klient to nie jest przeciwnik sprzedawcy, a jego 
największy przyjaciel. Pamiętając o  tym, bę-
dziesz mieć przewagę nad większością „profe-
sjonalnych” sprzedawców, którzy w  gonistwie 
za pieniądzem zapominają o kliencie.




