
Jak dobrze zacząć
swój biznes?

Facebook Live, 13 marca 2020

Lekcja przedsiębiorczości online

zaczynamy o 11:00



Dlaczego ten człowiek?

?

Kocha efektywność, 
buduje motywację & 
zaangażowanie Zespołów 

14 firm,
20 lat w e-commerce,

zespoły 3-200, 50-750,
40 zatrudnionych 

narodowości,
zespoły w 17 krajach  Popełnił tyle błędów, że 

jest się z czego uczyć.

Wiele ról: 
IT, produkt, sprzedaż, HR, 

marketing, operacje, 
top management

Bolesław Drapella - SaunaGrow.com, Black Pearls VC



Na czym się skupić
Dlaczego te elementy?

Pomysły i kasa
Jak zarządzać tym, tego co 

robić, a czego nie? Jak 
finansować pomysły?

Motywacja
Co nas motywuje, co czyni 

nas szczęśliwymi?

“Dlaczego?”
Istota samego ‘dlaczego’ 

ponad ‘co’ i ‘kiedy’. 

Komunikacja
Wyzwania komunikacji 

wewnętrznej, ich zmienność, 
obszary i znaczenie. 

Zespół
Jak formować i utrzymać 

zespół w firmie?



Dlaczego?
Od tego zaczynamy. Zawsze.

Gra ‘zbuduj samolot’

wnioski dla Ciebie



Drugi zespół:

● zadania jedno po drugim

● brak świadomości celu

● prowadzenie za rękę

● właściciel: wąskie gardło

● efekt mierzalny 0/10 

Dlaczego?
Od tego zaczynamy. Zawsze.

Pierwszy zespół:

● od początku znali cel

● większa dowolność

● kreatywność

● uznanie umiejętności

● efekt mierzalny 9/10



● buduje zaangażowanie 

● uczucia zespołu

● wąskie gardła

● mikro management

● komunikacja (w tym zdalna)

● sumaryczna efektywność 

● wpływ na motywację

wnioski dla 
Ciebie

Dlaczego?
Od tego zaczynamy. Zawsze.



Mix kompetencji
- Zespół - 

Sami 
programiści? Sami mężczyźni 

lub same kobiety?

Jeden 
założyciel? Role w zespole

Miękkie i twarde 
kompetencje



Pomysły

Czas/koszt 
stworzenia (5-1)

Wdróż 
i powtórz cykl

Sortuj po 
punktacji

Mnożenie
Wpływ x Koszt 

(1-25)

Planuj 
szczegółowo

Wpływ na 
biznes(1-5)



Finansowanie

Pokaż produkt i 
trakcję. Rundy seed.

M&A, dalszy wzrost, 
IPO, exit.

Pivot, unit 
economics

Seria A, formy 
non-equity

Skalowanie i 
optymalizacja

oszczędności własne, 
FFF, akceleracja, pożyczki



Efektywna komunikacja

Chat 
Spotkanie 
osobiste?

Video rozmowa
Telefon

Email



wolność wyboru bycia szczęśliwym
- motywacja - 

Zewnętrzna 
- firmowa

Wewnętrzna - 
moje własne 

podejście

Co mnie 
motywuje?

Wewnętrzna - 
moje 

doświadczenia

Zewnętrzn
a - 

prywatna



Happiness =

Szczęście =

Reality - Expectations

Rzeczywistość - 
Oczekiwania



Podsumowanie

● mów ‘Dlaczego’ = zaangażowanie

● pomysły - poparte danymi

● efektywna komunikacja

● elementy motywacyjne istnieją

● bądź miły, pay it forward



Wasze pytania
oraz dyskusja.

● zadaj pytanie w komentarzu na FB

● dołącz z audio i video

(link w komentarzu do transmisji)

● jak pomóc w czasie koronawirusa?

● co nie jest przedsiębiorczością w 

czasach koronawirusa?



dziękuję,
Bolesław Drapella

bd@SaunaGrow.com

facebook.com/bdrapella

linkedin.com/in/drapella

mailto:bd@SaunaGrow.com

