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SUKCES

biznes jest 
czarno-biały. 
interpretacje zostawiam innym

Jesteś człowiekiem spełnionym?

Tak. Największa wartość w moim życiu to osoba, z którą jestem 
związany na co dzień, czyli moja żona. Należę do rzadkiego 
grona facetów, którzy są bardzo szczęśliwi w życiu osobistym. 
Mamy świetną równowagę w domu, bo moja żona, co bardzo 
cenię, realizuje się zgodnie ze swoim powołaniem, nie dla 
pieniędzy. Pracuje z ludźmi, których społeczeństwo odrzuca, 
do czego trzeba mieć przekonanie i serce...

I wsparcie.

Statystyka mówi, że 4 czy 5% pracujących ludzi kocha to, co 
robi, i moja żona jest wśród tej mniejszości, a ja też należę do 
grona szczęśliwców, którzy faktycznie mogą sterować okrętem, 
którym płyną. 

Dokąd nim sterujesz?

To się zmienia z wiekiem i doświadczeniem, ale nigdy nie napę-
dzały mnie pieniądze. Interesowało mnie budowanie i patrzenie, 
jak rozwijają się projekty, które wspieram. Jednocześnie wierzę, 
że za zaangażowaniem, pasją, a przede wszystkim dużą determi-
nacją i kompetencjami przyjdą pieniądze. Zwykle dużo później, 
ale przyjdą. Teraz, podejmując ryzyko inwestycji w spółki na 
wczesnym etapie rozwoju, chcę zarobić, ale coraz częściej myślę 
o tym, żeby zaangażować się w projekt użyteczny społecznie, 
który niekoniecznie zapewni fenomenalne wyjście z inwestycji, 
ale uczyni dużo dobrego. 

Na przykład?

Moje zaangażowanie w firmę ClickQuickNow, która jest dzisiaj naj-
większą firmą marketingu bazodanowego B2C w Polsce. Jednak 

Z Danielem Lewczukiem, aniołem biznesu, przedsiębiorcą 

od 12 lat prowadzącym biznes w branży doradczej, 

współwłaścicielem m.in. GoldenLine i ClickQuickNow, 

rozmawiamy o popełnianiu błędów, polskich inwestorach 

i skalowalnym biznesie.

DANIEL LEWCZUK

Multiprzedsiębiorca, anioł biznesu, 
ekspert w dziedzinie executive 
search. Współwłaściciel GoldenLine, 
ClickQuickNow, Sprzedajemy.pl 
i SentiOne. Założył i prowadzi marki 
doradcze: People Network, Lasting 
Value i Executive Network/IMD 
International Search Group.
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dużo większą dumą i radością napawa mnie to, co zrobiliśmy 
dzięki tej firmie. Mój wspólnik i jego żona prowadzą fundację 
Mam Serce, która pomaga dzieciom z bardzo poważnymi wadami 
serca. Większość operacji, w które fundacja się angażowała, 
kosztowały 80, 100 i więcej tysięcy zł. Dzięki skali naszej bazy 
wielokrotnie w ciągu roku apelowaliśmy o wsparcie dla konkret-
nych potrzebujących podopiecznych fundacji. W roku 2011 – 
2012 jeszcze niepodsumowany – zebraliśmy na rzecz fundacji 
i przekazaliśmy kwotę ponad 1,3 mln zł. Właśnie takie projekty 
dają poczucie spełnienia. Realna, celowa pomoc kompensuje dys-
komfort ryzyka, które podejmujemy przy rozwijaniu biznesów.

Za ładne to wszystko.

Popełniam błędy, jak każdy. Choćby w drugim roku po założeniu 
własnej firmy kupiłem samochód z górnej półki, nieosiągalny 
dla większości społeczeństwa. Z perspektywy czasu rozumiem, 
że to było takie męskie potwierdzenie tego, że coś się udało. 
Pewien z opisanych w książce „Łowcy milionów” Przedsiębior-
ców Roku według Ernst & Young twierdzi, że częstym błędem 
albo przejawem niedojrzałości dyscypliny finansowej jest to, że 
jednym z pierwszych wydatków początkującego przedsiębiorcy 
jest drogi albo luksusowy samochód. On sam nie zrobił tego, 
bo był przekonany, że to nie jest właściwy moment. Ja dziś 
też bym już tego nie zrobił, nawet wiedząc, że mnie na to stać.

Co robiłeś, zanim zostałeś aniołem biznesu?

Przez siedem lat pracowałem dla międzynarodowej firmy  
executive search, po czym stwierdziłem, że chciałbym zbudować 
własną firmę doradczą. Miałem firmę executive search, firmę re-
krutacyjną i doradczo-szkoleniową, brakowało mi jednego puzzla 
– firmy, która łączyłaby zagadnienia związane z pracą w Internecie.

I tak doszliśmy do GoldenLine.

GoldenLine był jednym z pomysłów, które przychodzą w dobrym 
czasie, w dobrym momencie. Moją spółką rekrutacyjną zarzą-
dzał wtedy Marcin Pytel, obecnie anioł biznesu w GoldenLine,  
znanylekarz.pl i zadane.pl. Po inwestycji w GoldenLine ustaliliśmy, 
że więcej swojego wysiłku i czasu przeznaczy na pomoc Mariu-
szowi Gralewskiemu w rozwijaniu biznesu. To był dobry ruch, bo 
on czuł się znacznie bardziej komfortowo w budowaniu struktur 
sprzedaży, czego nie mogłem mu dać w biznesie doradczym. 
Skutecznie rozwijał dział sprzedaży GoldenLine.

Czy pierwsze doświadczenia z GoldenLine spełniły Twoje 
oczekiwania jako anioła biznesu? 

To pierwsza inwestycja i była po prostu fenomenalna, bo od 
tamtego czasu spółka jest dochodowa. To był jeden z tych pro-
jektów, który bardzo szybko był na plusie. Po drugie, Mariusz 
Gralewski, prezes GoldenLine to jeden z najlepszych ludzi 
w Internecie w Polsce i wszystko potwierdza, że absolutnie 
był koniem, na którego warto postawić. Do tego dochodzi 

wycena Agory z grudnia 2012 opiewająca na kwotę ponad 
trzykrotnie przewyższającą  roczny obrót spółki. To rzadkie 
w dzisiejszych czasach.

Czyli spełniły.

Hmm. Przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania.

A co robisz dziś?

Jestem zaangażowany kapitałowo w kilka projektów. Jestem  
w 100% właścicielem spółki executive search. Cały czas rozwi-
jam spółki doradcze, które zajmują się rekrutacją, szkoleniami 
i doradztwem strategicznym. Branża executive search, w której 
najdłużej funkcjonuję, doświadcza gorszej koniunktury, a ilość 
projektów wypływających na rynek jest mniejsza niż przed 
kilkoma latami. Porażek jest więc sporo i pewnie wiele jeszcze 
przede mną. Staram się zawsze wyciągać z nich wnioski i za-
pobiegać im w przyszłości. Natomiast co do sukcesu – wierzę, 
że największy jest przede mną i wcale nie musi mieć więcej 
zer niż te poprzednie. Chciałbym zaangażować się w projekt, 
który zostawi jakiś trwały ślad i wcale nie musi mieć przypiętej 
metki z dolarem.

Jakie inwestycje masz w tej chwili?

Mimo że sprzedaliśmy część udziałów w GoldenLine, cały 
czas jestem tam udziałowcem. Jestem też jednym z dwóch 
największych akcjonariuszy w spółce ClickQuickNow. Moja 
ostatnia inwestycja to SentiOne – mam nadzieję, że niebawem 

Założony w 2005 roku, największy w Polsce serwis 
społecznościowy łączący profesjonalistów o różnych 
zainteresowaniach, stanowiskach i celach zawodowych.  
W 2011 roku Agora SA wykupiła 36% akcji spółki,  
wyceniając ją na 32 mln zł.

Daniel Lewczuk – 10% udziałów.

Powstała w 2009 roku spółka świadczy 
usługi z zakresu performance marketingu 
w oparciu o wciąż powiększającą się 
bazę danych konsumentów do każdego 
kanału komunikacyjnego – telemarketingu, 

e-mail marketingu, mobile marketingu, online marketingu, post 
marketingu, voice marketingu oraz sprzedaży.ClickQuickNow 
ma szóstą największą bazę telefonów komórkowych w kraju 
liczącą 2,4 mln numerów. Jest to największa baza marketingu 
bazodanowego (B2C) w kraju.

Daniel Lewczuk – 38% udziałów.

http://goldenline.pl
http://clickquicknow.pl/
http://clickquicknow.pl/
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będzie bardziej rozpoznawalna na rynku. Mam też promilowy 
pakiet w Sprzedajemy.pl. 

Jaki model współpracy z dokapitalizowanymi firmami 
stosujesz? 

Jestem ambasadorem idei kapitałowego zaangażowania  
w projekt, który ma twórcę. Chcę, żeby twórcy czy pomysło-
dawcy mieli pełną swobodę działania. Nie chcę się wtrącać, tylko 
pomagać w skalowaniu i rozwoju biznesu, służąc wiedzą, do-
świadczeniem, kontaktami. Ale to twórcy muszą mieć poczucie, 
że są właścicielami.

Od czego uzależniasz decyzję o inwestycji?

Przez ostatnie pół roku nie wszedłem w dwa projekty, m.in. ze 
względu na różnice między moim przekonaniem co do wyceny, 
a oceną potencjału spółki dokonaną przez pomysłodawcę. 
Staram się zwracać uwagę na człowieka, który stoi za projektem 
– po pierwsze ma on pomnażać także i mój kapitał, a poza tym 
chcę pracować z ludźmi, do których mam zaufanie. To kwestia 
moich wartości. Chcę, żebyśmy pracowali w środowisku, które 
jest kreatywne i innowacyjne, a nie współpracowali przez 
pryzmat umów i zapisów prawnych. Bardzo nie chciałbym być 
inwestorem w superciekawych projektach, gdzie kręgosłup 
twórców jest zbyt giętki.

W polskim biznesie zbyt rzadko zwraca się na to uwagę.

Po części to kwestia mojej edukacji. Studiowałem w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie poza MBA w Kalifornii skończyłem teologię – od 
samego początku mojej drogi biznesowej etyka była więc żelaznym 
rdzeniem biznesu. Dla mnie biznes jest czarno-biały. Naginanie 
i interpretację zostawiam innym, choć uważam, że zawsze za to 
zapłacą, często po latach.

Na przykład?

Najbardziej oczywisty jest przykład z zeszłego roku, kiedy 
przedstawiciel spółki z północy kraju do samego końca prze-
konywał cały naród, że wszyscy czepiają się go nie wiadomo  
o co. Żenujące było patrzeć na tę butę i kłamstwo, przeko-
nanie co do swojej racji, gdy wszyscy mieliśmy zupełnie inne 
przeświadczenie... 

A jaki jest w tej chwili rynek aniołów biznesu w Polsce?

Jest coraz więcej ludzi, którzy mogliby inwestować. To po części 
konsekwencja konsolidacji dużych korporacji – dla wielu osób 
zaczyna w nich brakować miejsca. Tacy ludzie, z wieloletnim 
doświadczeniem korporacyjnym, często nie mogą iść do jeszcze 
większej spółki, bo rzadko bywają większe. Kapitał zarobili  
w międzynarodowych firmach. Alternatywą jest dla nich do-
radztwo czy nawet lobbing. Wierzę jednak, że gdyby wiedzieli  
o ciekawych projektach, wielu z nich chętnie zaangażowałoby 
się nie tylko kapitałowo, lecz także czasowo. Mogą dzięki 

swemu doświadczeniu i kontaktom pomóc wejść w środowiska, 
w których istnieli od lat.

Jak weryfikować wiarygodność takich aniołów? 

Branża executive search nauczyła mnie, żeby sprawdzać refe-
rencje. Nawet znanych osób. Inne rzeczy usłyszysz od byłego 
szefa, inne od współpracownika, a jeszcze inne od asystentki. 
Dzięki temu można zobaczyć, co tak naprawdę dany człowiek 
osiągnął – może zawdzięcza swój sukces temu, że był otoczony 
ludźmi? Ważne jest, w jakiej organizacji funkcjonował – czy 
była rosnąca, czy ewoluowała, czy kupowała, czy się rozwijała 
organicznie itd. A może rosła dlatego, że firma matka gdzieś 
w Europie była bogata i pomagała rozwijać się organizacji  
w Polsce. Masa wątków. Poza tym menadżerowie, którzy bardzo 
dobrze sprawdzili się korporacyjnie, nie muszą wcale być dobrymi 
przedsiębiorcami. Często nie są. 

Jak oszacować ich wartość? 

To zależy od tego, czego spółka szuka. Jeśli ma know-how,  
a potrzebuje tylko kapitału, zamożny człowiek jest w stanie 
sprostać tej potrzebie. Jeżeli spółka szuka „otwarcia drzwi”, 
na przykład w sektorze bankowym, wybierze inwestora, który 
przez ostatnie 15 lat pracował w banku – poza kapitałem 
wartością jest to, że zna ludzi z zarządów banków konku-
rencyjnych. Może też skorzystać z doświadczenia partnera 
jako menadżera, który zarządzał dużo większą organizacją,  
i traktować go jako mentora. 

I z zasobności jego portfela.

Aniołowie są ostrożniejsi, jeśli chodzi o wydawanie kapitału, 
bo to ich prywatne pieniądze. Często pochodzą z budżetu do-
mowego i ich wydanie oznacza ograniczenie innych wydatków. 
Wielokrotnie obserwowałem decyzje funduszy inwestycyjnych 
podejmowane pochopnie, zbyt szybko – często właśnie przez 
presję konieczności wydania kapitału lub brak doświadczenia 
analityków. Na rynku polskim jest kilka funduszy, które mają  
w portfolio wiele spółek, przy ich relatywnie niewielkiej wartości. 
Bardzo często o angażowaniu kapitału decydują osoby, które 
nawet nie liznęły doświadczeń samodzielnego przedsiębiorcy.

Gdybyś nie doszedł do porozumienia z ciekawą spół-
ką, mógłbyś z czystym sumieniem polecić jej któryś  
z funduszy?

Znam początki organizacji, które zaczynały wiele lat temu, in-
westując w projekty na wczesnym etapie rozwoju. Jednym  
z takich dinozaurów na polskim rynku jest MCI. Powstały też 
takie organizacje jak LBA, PolBAN  i kilka innych, ale ilość ich 
inwestycji była niewielka i w 95% przypadków zakończyła się 
niepowodzeniem. Znacznie bardziej cenię aktywność i podej-
ście do inwestycji takich organizacji jak np. SpeedUp. Widzę, że 
bardzo aktywny jest też Maciej Hazubski z IQ Partners.
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Poleciłbyś?

Trudne pytanie. Różnimy się co do motywacji. Jedni wolą mieć 
50 spółek w portfelu, ja pewnie wolałbym mieć trzy – tylko 
wartościowe. Coraz powszechniejsze są syndykaty aniołów 
biznesu – mniej ustrukturyzowane niż fundusze. Grupa aniołów 
nie tylko jest w stanie zgromadzić większy kapitał, lecz także 
działać wspólnie i mieć znacznie większy wpływ na rynek. 

Na przykład?

Jeden z moich kolegów dzięki pieniądzom funduszu MCI 
rozwinął projekt Travelplanet. Po wielu latach postanowił 
zainwestować zysk z tej spółki. Stworzył z dwoma kolegami 
ze Skandynawii projekt Sprzedajemy.pl. Do tego projektu za-
prosił mnie i kilku innych chłopaków – teraz jest tam ośmiu czy 
dziesięciu bardzo sprawnych inwestorów, którzy mają własne 
biznesy, a w takim projekcie znaleźli wspólny język. Dajemy 
dużo więcej wartości niż tylko kapitał, który był potrzebny 
na danym etapie rozwoju. Spotykamy się, pomagamy sobie, 
rozmawiamy, otwieramy drzwi do możliwości i kontaktów. 
Ten projekt rozwija się niekoniecznie dzięki dużym nakładom 
kapitałowym.

Za to dzięki wspólnie wnoszonej wartości.

Byłem kiedyś gościem właściciela jednego z funduszy, który 
zaprosił prezesów swoich spółek portfelowych na rejs jachtem. 
Obiecaliśmy sobie, że przez tydzień urlopu, który mieliśmy 
zamiar na tym jachcie spędzić, nie będziemy rozmawiać  
o biznesach. Okazało się, że nie umiemy. Na tym jachcie zna-
leźli się szefowie spółek z różnymi doświadczeniami, więc 
kiedy rozmawialiśmy o konceptach biznesowych z tak wielu 
punktów widzenia, powstały naprawdę fascynujące pomysły, 
a dyskusjom i anegdotom nie było końca... Urlopowe drinki 
tylko pobudzały wyobraźnię.

Plany?

Nie zależy mi na tym, żeby zrobić pięć inwestycji w roku 2013. 
Będzie może jedna, może dwie. To zależy od wielu czynni-
ków. Na pewno w 2015 roku będę chciał powoli wychodzić 
z niektórych inwestycji, gdyż nie da się być aktywnym, a taką 
rolę preferuję, w siedmiu czy dziesięciu projektach naraz. 
Jeśli faktycznie ktoś chce pomagać pomysłodawcom rozwijać 
spółki, to powinien wziąć pod uwagę, że doba ma 24 godziny. 
Wierzę, że efektywnie i z wzajemną korzyścią można pomagać 
maksymalnie trzem, czterem spółkom.

Poza tym portfel anioła też ma swoje dno...

Gdyby każdy anioł inwestował w dany projekt samodziel-
nie, byłyby to przeważnie najwyżej setki tysięcy złotych. 
Jednak każdy z nas zna wiele podobnych osób, w związku  
z tym możemy tworzyć bardzo ciekawe projekty, inwestując 
w takich aniołowych syndykatach środki zbliżone do kapitału 

funduszy. Nie ma w Polsce wielu oficjalnych syndykatów 
aniołów biznesu. Jest za to sporo nieformalnych. Razem mamy 
przełożenie na niemal połowę „polskiego” Internetu. Ja na  
4 mln internautów, moi koledzy z innych branż na kilka milio-
nów z zupełnie innego środowiska w sieci. Olbrzymia korzyść.

A jaki jest cel?

Spenetrować różne segmenty Internetu przez różnego 
rodzaju projekty. Widać to na przykładzie GoldenLine.  
Inwestorzy albo twórcy, którzy rozwijali GoldenLine, stwo-
rzyli i/lub zaangażowali się w takie projekty jak clickqu-
icknow.pl, niania.pl, znanylekarz.pl, zadane.pl, bao.pl i parę 
innych. Wszystkie razem przekładają się na wiele milionów 
użytkowników.

Opowiedz, jak przygotowujesz się do inwestycji w projekt?

Z reguły spotykam się cztery czy pięć razy z pomysłodawcami. 
Nie spieszę się z decyzją, bo chcę ich poznać, a poza tym pierw-
sza prezentacja jest często ciekawa, ale niepełna. Lubię na-
prawdę podyskutować z twórcami, sprawdzić, czy pomysł ma 
rację bytu. Niech oni mi o tym opowiedzą. Wtedy widzę albo 
ludzi, którzy tylko stworzyli prezentację, albo pasję i serce. 
Zanim zgodzę się na spotkanie, dostaję dokumenty – i czasem 
zapoznaję się z nimi dopiero po spotkaniu, bo chcę usłyszeć 
emocje i przekonanie od tego, kto jest autorem pomysłu. To 
po pierwsze.  Druga rzecz dotyczy biznesplanu. Liczby lub 
założenia wielokrotnie są przestrzelone – często opierają 
się na przekonaniach, o których twórcy nie mają pojęcia. Coś 
słyszeli, ale cyfry odnośnie do skali reklamy w Internecie czy 
kosztu pozyskania użytkownika są tak nierzeczywiste czy 

Nieaukcyjna platforma dla sprzedających i kupujących  
– alternatywa dla portali aukcyjnych i serwisów ogłoszeń 
drobnych. Serwis dedykowany osobom prywatnym, które chcą 
w łatwy sposób sprzedawać swoje rzeczy lub kupować okazyjne 
przedmioty. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.  
Jedna z 20 największych platform e-commerce w kraju.

Daniel Lewczuk – mały pakiet, zarówno jako osoba fizyczna,  
jak i poprzez ClickQuickNow, właściciela marki.

Narzędzie do monitoringu i analizy opinii internautów  
działające przede wszystkim w obszarze social media.

Daniel Lewczuk – 15% udziałów z możliwością kustomizacji.

http://www.sentione.pl
http://sprzedajemy.pl
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odległe od prawdy, że zapalają mi się światła ostrzegawcze  
– praca domowa została odrobiona raczej średnio. 

Trzy – czy włożyli jakikolwiek swój kapitał oprócz czasu, 
jaki poświęcili na stworzenie materiałów. 

Cztery – patrzę na zaangażowanie. Czy twórcy gdzieś 
pracują i przy okazji rozwijają pomysł, czy też sprzedaliby 
własne mieszkanie, żeby ten pomysł rozwijać. Najchętniej 
inwestuję w projekty, których twórcy kładą wszystko na jedną 
szalę. Oczywiście nie ma ich wiele. 

Pięć – staram się zrozumieć, co projektowi da w praktyce 
kapitał 100 tys. zł, a co np. 300 tys. zł, itd. 

Czasami jednak ludzie są tak przekonani do swojego projektu, 
że już po dwóch spotkaniach niemal wszystko wiadomo. Nato-
miast zawsze zadaję sobie pytanie, co mogę dać oprócz kapitału.

Doświadczenie i kontakty. Co poza tym ryzykuje anioł  
biznesu?

Oczywiście własne pieniądze, ale też swoją reputację. To małe 
środowisko – kilkadziesiąt organizacji (funduszy, syndyka-
tów, aktywnych aniołów-inwestorów) o rozpoznawalnych 
nazwach. Wielka wtopa odbija się szerokim echem. Tu chodzi 
o to, żebyśmy tym doświadczeniem i wiedzą pomagali. Nie 
jesteśmy natomiast wszechwiedzący. Sam popełniłem masę 
błędów i jeszcze zapewne popełnię ich wiele. Trzeba zachować 
ten bufor pokory, że możemy się mylić. Poza tym są projekty, 
które paru osobom wyszły fenomenalnie – jednorazowe me-
gastrzały twórców, którzy od kilku lat nie mogą powtórzyć 
choćby w połowie sukcesu swoich poprzednich internetowych 
przedsięwzięć.

Jest w Polsce człowiek z branży, którego szczególnie 
cenisz? 

Jest. Trzy tygodnie temu był u mnie w domu i spytałem, ile 
ma spółek. Powiedział, że ponad 40. Jego wartość w Polsce 
to setki milionów złotych. I raczej o nim nie usłyszysz. Takie 
osoby cenię najbardziej. Bo ta skromność jest ujmująca, a skala 
zapiera dech w piersiach.

To skromność wynikająca z natury czy z uwarunkowań 
biznesowych?

Tutaj dotykamy fajnych, książkowych definicji – najpiękniej-
szym, najlepszym liderem jest ten, kto jest liderem sługą. 
Nie staje z przodu, ciągnąc za sobą naród, tylko staje za kimś 
i popycha go do przodu. Myślę, że to samo dotyczy kwestii 
inwestycji – czasami lepiej jest o tym niewiele mówić, ale 
pozwolić projektowi i jego twórcom spijać całą śmietankę...

Aniołowie są skromni, zwykle pozostają w cieniu?

To zależy. Ostatnio paru kolegów, widocznych na okładce 
pewnego branżowego magazynu, który opisywał sylwetki 
kilku aniołów biznesu, dowiodło, że mało który spośród nich 

jest skromny. Czasami drażni mnie to w obszarze inwe-
stycyjnym – przerośnięte ego tych, którzy mają pieniądze  
i myślą, że mogą już wszystko, np. uwalić projekt na pierwszym 
spotkaniu. Pracując z ludźmi, którzy przychodzą z projektami, 
chcę dać im szansę opowiedzenia jak najlepiej o swoim pro-
jekcie. Potem staram się dać im pozytywny feedback – zmień 
to i tamto, odrób pracę domową w tym i tamtym obszarze. 
Gdybym ich wyrzucił za drzwi po pierwszym spotkaniu, 
mógłbym zniechęcić do przedsiębiorczości. A wielu z nich ma 
dobre pomysły, tylko niedopracowane – na drugie spotkanie 
mogą przyjść już ze znaczącym, biorącym pod uwagę realia 
biznesowe projektem.

Obserwujesz ich wtedy w procesie dojrzewania. 

To naturalne – ewolucja dotyczy każdej firmy, również pro-
jektów z sukcesami na arenie globalnej. Choćby PayPal, który 
wyjściowo był zupełnie czymś innym. Tak więc po pierwsze 
– nawet niedoskonały projekt może ewoluować w kierunku 
sukcesu. A po drugie – jeżeli będziemy stymulować przedsię-
biorczość na etapie samego pomysłu, który nie jest idealny, za 
rok czy dwa pomysłodawca może przyjść z innym projektem. 
Ważne tylko, żeby nie zabić pasji czy chęci i determinacji do 
osiągnięcia sukcesu. 

A co zwraca Twoją uwagę jako inwestora i anioła biznesu? 

Ludzie, produkt, technologia, potencjał, skalowalność. Patrzę, 
jak najszybciej projekt może generować zyski. Moi koledzy 
zarządzali stumilionowymi spółkami giełdowymi, które  
w najlepszych latach osiągały 300–500 tys. zł zysku. W branży,  
w której jestem od kilkunastu lat, trzymilionowy obrót ma  
z zasady dawać milion zł zysku. Zawsze jestem bliższy temu, 
żeby być w mniejszych, ale bardziej dochodowych strukturach, niż  
w dużych, ale mniej zyskownych. Wielkość obrotów mnie  
nie interesuje. 

Podpowiedz, jak znajdować wartość.

Raczej w skali niż w niszy. Jeśli przedsiębiorca pokaże pomysł 
nawet najciekawszy, ale niszowy, inwestor będzie go podziwiał, 
ale wycena może okazać się niesatysfakcjonująca. Dla rynku 
i dla inwestora pochylającego się nad projektem ważne jest, 
by miał np. 7 mln użytkowników na tle 17 mln internautów  
w Polsce. Czyli wartościowe będą często projekty masowe. Inna 
ciekawa strategia to zapewnienie dużej branży, np. takiej, która 
się konsoliduje, brakującego rozwiązania – np. jakiejś technologii. 

Twoje inwestycje to głównie obszar Internetu?

Tak. Choć mam jeszcze nieruchomości.

Co się zmieniło przez te siedem lat?

Rynek się troszkę nasyca, ale trudno mówić o branży, która daje 
lepszą skalowalność niż Internet. Podam przykład. Posiadam 40% 



akcji firmy o profilu marketingu bazodanowego, która ma prawie 
3 mln rekordów. Tworzymy aplikację, za którą użytkownik byłby 
skłonny zapłacić abonament w wysokości złotówki miesięcznie. 
Złotówka miesięcznie razy baza, razy 12 miesięcy daje ok.  
30 mln rocznie. Pod warunkiem, że stworzymy wartość. Widać, 
co daje skala. A co, jeżeli to powielimy w innym kraju? Jeżeli 
udało nam się w dwa lata zbudować skalę trzech milionów 
rekordów w siedemnastomilionowym środowisku w Polsce, 
wyobraź sobie powtórzenie bazy procentowo podobnej, jeśli 
chodzi o wielkość, na rynku w Stanach Zjednoczonych, Brazylii 
albo w Turcji. Patrząc na tego typu modele biznesowe, trudno 
to porównywać z offline. Nie działa to na wyobraźnię...

Twoje marzenie inwestora?

Zrobić coś ciekawego w branży mobile. ClickQuickNow ma bazę 
2,4 mln telefonów komórkowych, jest to szósta największa baza 
telefonów komórkowych w kraju – po czterech operatorach 
i jednym brokerze. Wierzę, że będziemy mogli oprzeć na tym 
wiele biznesów mobilnych i skalować je dzięki bazie.

W jaki sposób zbieraliście te dane? Czy to tajemnica?

Nie, żadna tajemnica. Tak się stało, że staliśmy się jednym 
z największych emitentów reklamy w Internecie w Polsce. 
Wyemitowaliśmy 4 mld odsłon reklamy w niespełna 3 lata, 
nadając ją w Onecie, Interii, O2, WP, Naszej Klasie, Gazecie.pl, 
sieci Arbo – największych platformach. Emitowaliśmy na po-
czątku reklamy konkursów. Byliśmy sponsorami nagród, później 
zaczęło to ewoluować w kierunku rożnego rodzaju serwisów, 
a teraz zmierza w kierunku ekskluzywnych ofert.

Na jakie branże będziesz zwracał uwagę?

Na pewno będzie się rozwijał obszar VOD, który w Polsce staje 
się coraz bardziej popularny. I mobile. Coraz mniej osób mówi 
„Internet”, coraz więcej „mobile”. Internet powoli staje się passé. 
Choć oczywiście przesadzam. Przyszłością jest wszystko, co 
związane z mobilnością – najbliższą prawdopodobnie będą 
płatności mobilne i tego typu obszary. Wierzę, że usłyszymy 
jeszcze o wielu ciekawych projektach, które będą łączyły mobile 
z obszarami związanymi ze zdrowiem i medycyną. A świat 
cyberprzestrzeni będzie wiedział o nas jeszcze więcej, dzięki 
czemu będzie nam „sugerował” coraz trafniejsze produkty, 
pomysły, usługi... Za pośrednictwem dowolnego medium.

Polski rynek ma potencjał na tle globalnym?

Może to zabrzmi górnolotnie, ale jestem dumny z tego, że 
w Polakach jest mnóstwo przedsiębiorczości. Wielu z tych 
osób kibicuję i nie mogę się doczekać ich sukcesów w ostatnio 
popularnym Berlinie czy Dolinie Krzemowej. Z całego serca 
życzę im powodzenia.                 

Fot. Robert Chrzanowski, dragonfly-photography.pl

http://dragonfly-photography.pl
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