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55 KOBIET W ŚWIECIE
NOWYCH TECHNOLOGII

Kiedy spojrzymy na ranking najbogatszych przedsiębiorców
amerykańskiego wydania Forbesa, na pierwszych miejscach
znajdziemy przedstawicieli świata nowych technologii. To w nich
upatruje się kolejne pokolenia milionerów. I nic w tym dziwnego!
Nowoczesne rozwiązania są łatwiejsze niż “tradycyjnie”
prowadzone przedsiębiorstwa w skalowaniu, w zdobywaniu
kolejnych międzynarodowych rynków i monetyzacji.
Nasze zestawienie 55 kobiet, to próba zebrania w jednym miejscu
wybitnych sylwetek, które postanowiły swoją karierę zawodową
oprzeć na rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Jak
czytelnik przekona się na kolejnych stronach - tyle ile osób tyle
różnych historii. Okazuje się, że wykształcenie wcale nie jest
najważniejsze. Zebrane postaci to wybitne osobowości, które
warto śledzić, bo jestem przekonana, że nie raz o nich usłyszymy.
I z pewnością będą to nie tylko mieszkańcy naszego kraju. To
ambitne, niezwykle pracowite i skuteczne w swoim działaniu
kobiety.
Chcemy tym zestawem pokazać je i zachęcić inne kobiety,
marzące o karierze w nowoczesnych technologiach do działania.
Niech nasz zbiór będzie miejscem, gdzie dziennikarze szukający
ciekawych przedsiębiorców i komentatorek znajdą inspirację.
A organizatorzy wydarzeń wykorzystają do zaproszenia ich jako
prelegentki czy uczestniczki paneli dyskusyjnych.

W Come Creations Group zajmujemy się komunikacją
innowacyjnych produktów i usług w Europie.
Opowiadamy o najnowocześniejszych rozwiązaniach, wspieramy
w budowaniu marek osobistych i przedsiębiorstw. Niemal
każdego dnia uczymy się nowych technologii, pracujemy nad tym
jak skuteczniej i zrozumiale je przedstawić. Doskonale rozumiemy
nasze bohaterki! Sama z wykształcenia jestem humanistką, która
w środowisku IT pojawiła się przypadkiem. Udział w konferencji
sprawił, że chciałam poznać branżę i ludzi ją tworzących. Jak
pokazuje nasze zestawie - nie tylko mnie wciągnęła.
Zapraszam do zapoznania się z naszym opracowaniem, w którym
poznacie wyjątkowe kobiety. Reprezentują one głównie kadrę
zarządzającą lub wyróżniają się w swojej profesji. Bardzo dziękuję
im za poświęcony czas i odpowiedź na nasze pytania oraz bieżącą
współpracę przy tworzonym raporcie.
Przyjemnej lektury,
ANITA KIJANKA, CEO COME CREATIONS GROUP

W Come Creations Group od początku bardzo mocno skupiamy się na pomaganiu
kobietom, które chcą rozpocząć swoją przygodę w biznesie. Na co dzień zajmujemy się
komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firm z branży nowych technologii.
Tworzymy autorskie konferencje, organizujemy wydarzenia.
Jedną z inicjatyw, która zrodziła się z pragnienia wspierania rozwoju kobiet
i zachęcania ich do otwierania się na nowe możliwości były Wenusjanki – czyli cykl
spotkań oraz konferencji organizowany w różnych miastach w Polsce.

Stworzyliśmy społeczność kobiet, którym pomagaliśmy w nawiązywaniu nowych
relacji biznesowych, edukowaliśmy i pokazywaliśmy ciekawe modele biznesowe.

Jako baczni obserwatorzy transformacji cyfrowej oraz nowoczesnych
technologii mamy silne poczucie, że czas najwyższy zebrać w jednym
miejscu kobiety sukcesu.

O kobietach w świecie nowych technologii powstaje wiele raportów.
Ich autorzy do znudzenia opisują problemy i przeszkody, z którymi
na co dzień spotykają się kobiety w branży technologicznej, takie
jak: dyskryminacja płciowa czy głęboko zakorzenione w społeczeństwie stereotypy. Równie często analizowane są też typowe
bariery wejścia kobiet do tej branży oraz powody ich niewielkiej
reprezentacji w porównaniu z mężczyznami.

Nasz raport jest inny.
Nie pokazujemy różnic płci. Pokazujemy twarze kobiet, które potrafią
przekuć swój intelekt, determinację oraz doświadczenie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w Polsce.
55 uczestniczek raportu otrzymało pytania, które pozwoliły im
w nieskrępowany sposób opowiedzieć o sobie i swojej pasji do
technologii. Opowiedziały nam, jak to się stało, że pracują w branży
nowych technologii, co w niej lubią oraz z jakimi wyzwaniami
zmagają się w codziennej pracy.

Nowe technologie
to domena kobiet.

WYKSZTAŁCENIE

37%

ma wykształcenie
techniczne

Dla wielu kobiet praca w obszarze
nowych technologii jest wymarzonym
kierunkiem rozwoju i konsekwencją
precyzyjnie określonej ścieżki
zawodowej.
Jednakże, techniczne wykształcenie
wcale nie decyduje o sukcesie w branży
nowych technologii. Empiria pokazuje, że

63%

63%
nie ma wykształcenia
technicznego

kobiet z naszego badania nie ma
wykształcenia stricte technicznego. Wiele
z nich ukończyła studia humanistyczne
lub społeczne, takie jak: socjologia,
psychologia czy politologia, a zdobyte na
studiach doświadczenie skutecznie
przekuwa na sukces zawodowy.

Czy to możliwe, że wystarczy przypadek, aby zacząć
pracę w branży nowych technologii? Na pewno nie,
ale czasami może on bardzo pomóc.
Według prawie połowy (48%) uczestniczek naszego
raportu to przypadek zadecydował o wejściu w świat
nowych technologii. Przypadek był najczęściej definiowany jako spotkanie “odpowiedniej osoby, w odpowiednim czasie”. Zdarzało się, że o przyszłości uczestniczek decydowały spotkania ze znajomymi, zajęcia
na studiach, ogłoszenia znalezione w sieci, a nawet
otrzymany prezent. Bywało, że podczas wcześniejszej
pracy kobiety miały możliwość realizacji nietypowego
projektu, który całkowicie zmienił bieg ich kariery i
otworzył przed nimi nowe możliwości.
Dowiedzieliśmy się, że miłością do nowych technologii można się zarazić. Potrzeba chwili, aby zainspirować się możliwościami nowych technologii i poczuć
chęć realizowania się w nieznanych dotąd obszarach.
Wystarczy drobna refleksja, poczucie misji i chęć działania, ale przede wszystkim dużo ciężkiej pracy.

Badanie również wskazało, że znaczna część kobiet (29%)
interesowała się nowymi technologiami od kiedy pamięta.
Wiele z nich już w młodości pasjonowało się komputerami jako nastolatki uczyły się technik programowania, tworzyły
swoje pierwsze strony internetowe, by kontynuować zainteresowania, studiując na kierunkach technicznych. Dalsza
lektura raportu pozwoli Wam poznać 55 kobiet, które aktywnie rozwijają branżę technologiczną w Polsce.
Poznacie kobiety, które zainteresowanie technologiami
“odziedziczyły” po krewnych, które podczas nieobecności
rodziców nabijały gigantyczne rachunki za Internet, aby
poznać tajniki programowania. Przeczytacie też niejedną
historię porzucenia pracy w korporacji - a wszystko po to,
by realizować wrodzoną pasję we własnej firmie.
Niektóre z uczestniczek po prostu w pewnym momencie
postanowiły do niej trafić, bo zauważyły ogromny potencjał
nowych technologii (8%).
Ważnym wnioskiem, choć niewiele kobiet o tym wspomniało, jest też to, że ich obecność w branży technologicznej jest
naturalnym następstwem rozwoju ich specjalizacji (6%) - co
stanowi pewnego rodzaju wymóg dopasowania się do
obecnych czasów.

CO KOBIETY LUBIĄ W BRANŻY
NOWYCH TECHNOLOGII?
Jakie cechy branży nowych technologii sprawiają, że
kobiety chcą w niej pracować? Co jest magnesem, który je
przyciąga? Co rozwija ich ciekawość i mobilizuje do
działania?
W tym pytaniu uczestniczki raportu wykazały dużą zgodność, a ich
odpowiedzi pozwoliły na wskazanie pięciu dominujących cech branży
technologicznej

DYNAMIKA BRANŻY
Aż 54% kobiet wskazało, że bardzo cenią branżę nowych technologii za
jej zmienność, elastyczność i dynamikę. Nieodłącznym elementem
świata nowych technologii jest prędkość i częstotliwość zmian. Bycie na
bieżąco ze wszystkimi trendami i zmianami jest wręcz wymagane, aby
odnieść sukces w świecie nowych technologii.

KONIECZNOŚĆ NIEUSTANNEGO ROZWOJU I NAUKI
37% kobiet, które zgodziły się na udział w naszym raporcie, uważa, że
branża nowych technologii wymaga od nich nieustannego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy. Świat nowych technologii to niekończące się
źródło inspiracji, jednakże ze względu na swoją specyfikę, rozwój kompetencji jest jej nieodłącznym elementem.

LUDZIE Z BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ SĄ
NIEZWYKLE INSPIRUJĄCY, KREATYWNI
I MOTYWUJĄ DO DZIAŁANIA.
Kolejnym powodem (wskazanym przez 37% kobiet) jest środowisko
nowych technologii, które tworzą niezwykle inspirujący, kreatywni
i motywujący do działania ludzie.
Uczestniczki naszego raportu bardzo cenią panującą tu kulturę
otwartości, bezinteresowne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
nieszablonowe podejście i ciekawość świata. Warto nadmienić, że
społeczność nowych technologii nie jest hermetycznym gronem,
a otwartym i przyjaznym miejscem. Co więcej, przyznają również,
że ilość oddolnych inicjatyw, meetupów, konferencji i networkingu
jest nieporównywalnie większa niż w jakiejkolwiek innej branży
w Polsce.

CO KOBIETY LUBIĄ W BRANŻY
NOWYCH TECHNOLOGII? (2)
NOWE TECHNOLOGIE WPROWADZAJĄ ZMIANY NA
LEPSZE ORAZ USPRAWNIAJĄ KAŻDĄ DZIEDZINĘ
ŻYCIA.

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA
NOWYCH, ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

Numer cztery, to fakt, że nowe technologie wprowadzają zmiany na
lepsze oraz usprawniają każdą dziedzinę naszego życia. Aż 27% uczestniczek raportu wspomniało, że to dzięki nowym technologiom jesteśmy
w stanie lepiej poznać otaczający nas świat i uczynić go lepszym dla
wszystkich. Wiele z projektów, nad którymi pracowały, to rzeczy ważne,
potrzebne, niosące postęp. Szereg projektów zasługuje na uznanie, nie
tylko ze względu na swój potencjał biznesowy, ale także ze względu na
altruistyczne przesłanie.

Ostatnią z dominujących cech świata nowych technologii są
nieograniczone możliwości tworzenia nowych i zaawansowanych
rozwiązań, na co wskazało 25% uczestniczek raportu. Bycie twórcą
w branży technologicznej jest bardzo satysfakcjonujące. Biorąc pod
uwagę plastyczność tej branży i jej wszechstronność, a także
pomysłowość ludzi, okazuje się, że wiele rzeczy definiowanych
w normalnym świecie jako niemożliwe, w świecie nowych technologii
jest realizowane na porządku dziennym.

CO NAJBARDZIEJ LUBISZ
W BRANŻY NOWYCH TECHNOLOGII?

50 %
35 %
33 %
21 %
17 %
WYZWANIA

NIEOGRANICZONA
MOŻLIWOŚĆ
TWORZENIA

LUDZIE Z TEJ BRANŻY
CZĘSTO DZIELĄ SIĘ WIEDZĄ
I DOŚWIADCZENIEM

TA BRANŻA WYMAGA
CIĄGŁEGO ROZWOJU
I NAUKI

DYNAMIKA BRANŻY,
WSZYSTKO SZYBKO SIĘ
ZMIENIA

CO JEST DLA CIEBIE NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM W CODZIENNEJ PRACY?
27 % ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY
27 % BYCIE NA BIEŻĄCO
17 % OKREŚLANIE PRIORYTETÓW
12 % BRAK CZASU NA WSZYSTKO, CO CHCIAŁABYM ZROBIĆ
8 % LUDZIE NIE ROZUMIEJĄ/ OBAWIAJĄ SIĘ NOWYCH TECHNOLOGII
6 % ZACHOWANIE WORK-LIFE BALANCE
6 % WSPIERANIE KOBIET W ROZWOJU W BRANŻY NOWYCH TECHNOLOGII
4 % NIEWIELKI UDZIAŁ KOBIET W BRANŻY NOWYCH TECHNOLOGII
4 % STEREOTYPY

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największymi wyzwaniami, jakie wskazały kobiety
w naszym badaniu, są te dotyczące zarządzania i rozwoju własnej firmy (35%), równie często określanym
problemem jest bycie na bieżąco w ciągle zmieniającym się świecie nowych technologii, (27%) czy
prawidłowe określanie bieżących priorytetów (17%).
Brak czasu na realizację swoich pomysłów, jako wyzwanie, zadeklarowało aż 12%, co niewątpliwie wiąże
się z zachowaniem work-life balance (6%). Nie
wzbudza to naszego zdziwienia, bo mamy na uwadze
to, jak wiele z nich zwróciło uwagę na dynamiczność
branży nowych technologii. Warto zauważyć, że
poziom zgodności wypowiedzi, w przypadku wyzwań
w codziennej pracy, jest wiele niższy, co świadczy o
różnorodności tego środowiska.
Niektóre z kobiet (10%) jako wyzwanie wskazało
niezrozumienie społeczne, a nawet strach i nieufność
ludzi na nowe technologie, co zaś skutkuje
zamknięciem się na innowacje i hamuje ich rozwój.

Kobiety stosunkowo rzadko w naszym raporcie
wskazywały, jako wyzwanie, wspieranie kobiet
w rozwoju, (6%) czy stosunkowo niewielką
partycypację kobiet w branży nowych technologii temat zjawisk patologicznych, takich jak lekceważenie
i dyskryminowane kobiet, został wskazany przez 4%.
Również 4% z kobiet które wzięły udział w raporcie
zwróciło uwagę na funkcjonowanie stereotypów w tej
branży.

PODSUMOWANIE
Na naszych oczach dzieje się rewolucja - pragmatyczna zmiana technologiczno-społeczna, która
niezauważalnie, ale sukcesywnie i oddolnie oddziałuje na świat, który znamy. Raport “Kobiety
w świecie nowych technologii” to coś więcej niż historie 55 kobiet. To świadectwo zmiany. Dając
kobietom nieskrępowaną możliwość odpowiedzenia na trzy proste pytania, nie wiedzieliśmy co nas
czeka. Nikt z nas nie przypuszczał, że tak ogólnie postawione pytania mogą dać tak szczere, pełne
pozytywnej energii odpowiedzi.
Przyglądając się dyskursowi tych odpowiedzi można zaobserwować, że trudne społeczne tematy,
często sugerowane przez badaczy, nie stanowią istoty świata nowych technologii. To dynamicznie
zmieniające się miejsce, wymagające ciągłej pracy nad sobą, jednakże wyjątkowo życzliwe i otwarte
na innych. Nasz raport dobitnie pokazuje, że stereotyp aspołecznego informatyka, jako typowego
przedstawiciela profesjonalisty z dziedziny nowych technologii, wymaga aktualizacji.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?

#1

Nie planowałam tego. Byłam przekonana, że będę pracować w organizacjach pozarządowych, być może będę zajmować się CSR. Ukończyłam studia związane bardziej z socjologią niż z nowymi technologiami. W 2005 r. zaczęłam pracę w Agorze, w zespole, który nadzorował dodatki lokalne Gazety Wyborczej. Po półtora roku dostałam propozycję przejścia do marketingu Gazeta.pl. Wtedy w Agorze zespół internetu bardzo szybko się rozwijał. To było
super środowisko, świetni ludzie i chyba nigdzie nie można było się tak dużo nauczyć jak tam. Spędziłam tam
dziewięć bardzo wartościowych lat, zajmując się zarówno marketingiem internetowym jak i zarządzaniem biznesami internetowymi - głównie portalami ogłoszeniowymi. Kiedy postanowiłam zmienić miejsce pracy, pojawiła się
propozycja pokierowania Agencją internetową Whites, w której jestem do dziś.

ANNA AŁASZKIEWICZ
Co lubisz w niej najbardziej?

Specjalistka nowych technologii,
przedsiębiorca, Partner Zarządzająca
agencji internetowej Whites.
Wcześniej, przez 9 lat związana była
z Agorą, gdzie jako Dyrektor Promocji
Pionu Internet odpowiadała za
kluczowe marki Gazeta.pl. Następnie
jako członek Zarządu Spółki Trader
kierowała zespołami marketingu i
technologii. Studiowała politykę
społeczną na Uniwersytecie
Warszawskim oraz marketing
internetowy na SGH. Kocha Saaby,
jedzenie i wakacje „w drodze”.

To, co powiem zabrzmi banalnie, ale najbardziej lubię to, że tak szybko się zmienia, że trzeba stale się uczyć
i adoptować, poznawać. Nowe technologie to oczywiście bardzo szerokie pojęcie. Ja zajmuję się głównie
komunikacją i narzędziami marketingowymi. W tych obszarach fascynuje mnie to, że technologia służy
zaspokajaniu naturalnych ludzkich potrzeb takich jak: dzielenie się emocjami, akceptacja, zaangażowanie,
uczenie się, dostęp do informacji, kształtowanie siebie itd. Nowe technologie są narzędziem, którego można
efektywnie używać wtedy, kiedy rozumie się te potrzeby. Bardzo lubię też ludzi tworzących tę branżę. Ludzi
myślących poza schematami, ciekawych, niezwykle odważnych, wiecznie wątpiący i zadających pytania.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Codziennym wyzwaniem jest to, żeby pamiętać, że wszystko co robię, robię dla drugiego człowieka, a nie
anonimowego użytkownika. Szacunek i uważność na innych są kluczowe, zarówno w codziennej pracy zespołu,
jak i prowadzeniu działań marketingowych.

https://pl.linkedin.com/in/annaalaszkiewicz

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Branża nowych technologii przyciąga ludzi ciekawskich i głodnych wiedzy. Podobnie
było ze mną. Przeszłam od agencji interaktywnych, realizacji projektów dla startupów
aż do miejsca, w którym jestem obecnie - firmie, w której mogę obserwować, jak
tworzy się rozwiązania oparte o machine learning czy blockchain. To ekscytujące móc
w tym uczestniczyć. Kto wie, gdzie będzie ludzkość za 10, 30, 50 lat. Mam nadzieję,
że to zobaczę.

Co lubisz w niej najbardziej?
W branży nowych technologii niesamowita jest otwartość na dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem. Codziennie staram się poszerzać swoje horyzonty. Najbardziej
fascynująca jest obserwacja (r)ewolucji, jakiej każdego dnia doświadczamy: wielki
powrót machine learning i AI, rozwiązania oparte na blockchain, big i fast data, IoT,
smart city, itd. Nowe technologie usprawniają w zasadzie każdą dziedzinę życia:
od medycyny przez rolnictwo czy bankowość po rozrywkę i podróże, również te w
kosmos.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Paradoksalnie, największym wyzwaniem jest właściwa komunikacja. Czuję się
odpowiedzialna za budowanie porozumienia między technologią i biznesem. Z biegiem
lat kompetencje ludzi z hard i soft skills będą się zacierać. Obecnie jednym z moich
zadań i wyzwań, jest bycie "al dente", czyli skuteczne docieranie z informacją czy
historią do właściwych osób oraz łączenie tych “dwóch światów”. Nie lubię próżni,
dlatego po realizacji jednego wyzwania, szukam kolejnego.

https://pl.linkedin.com/in/kalebo
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KATARZYNA LESZCZYŃSKA - BOHDAN

Od lat z fascynacją obserwuje ludzki pierwiastek w
nowych technologiach. Cyfrowy nomad, strateg
wizerunkowy, entuzjastka biznesowej transparentności.
Head of Marketing & Communications i jedna z 40 CEO
w SoftwareMill, firmie specjalizującej się w budowie rozwiązań z obszaru big data, blockchain i machine learning
dla klientów na 5 kontynentach. Swoje doświadczenie
zdobyła m.in. w agencjach interaktywnych, realizując
projekty dla firm z sektorów: finansów i bankowości,
FMCG, AGD i HR. Współautorka projektów humanity.buzz
i The Office Stories. Po godzinach, w zależności od
wrunków, jeździ motocyklem lub na snowboardzie.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
To były czasy wczesnego internetu. Pisaliśmy blogi i rozmawialiśmy na czatach. Polski internet był
wtedy bardzo mały, praktycznie wszyscy się znali. Na jednym z kanałów Agata „Endo” Nowicka (dziś
światowej klasy rysowniczka, pracująca w tamtym czasie u hurtownika telekomunikacyjnego),
zaproponowała mi pracę, którą przyjęłam. Pracowałyśmy i mieszkałyśmy przez jakiś czas razem. Praca
polegała na budowie międzynarodowych łączy internetowych. To było fascynujące zajęcie, dzięki
któremu zakochałam się w sieciach. Był to poziom meta: w internecie dostałam pracę, w której
budowałam “wyjście za granicę” dla polskiego internetu.
Co lubisz w niej najbardziej?

#3

MAGDALENA BOROWIK

Doradca ds. technologii transakcyjnych
w Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert
nowych technologii transakcyjnych (DLT/
fintech/ govtech) z wieloletnim
doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem
technologicznym oraz w infrastrukturze
telekomunikacyjnej: budowa łączy IP
w Europie, wprowadzanie nowych
produktów na rynek, projekty rozwoju
oprogramowania oraz analizy
bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury
krytycznej.

Trudne wyzwania. Im trudniej, tym lepiej, bo łatwe sukcesy mnie nie cieszą. Lubię też łamać
stereotypy. Większość profesjonalnego życia spędziłam w typowo męskich tematach (infrastruktura
telekomunikacyjna, oprogramowanie telekomunikacyjne, bezpieczeństwo informacji, a przez
ostatnich kilka lat technologie transakcyjne). Tematy interdyscyplinarne, jakim jest np. technologia
rejestrów rozproszonych, dają mi okazję, by codziennie uczyć się czegoś nowego. Dużą przyjemność
sprawia mi swoboda, z jaką poruszam się w męskim świecie technologii.
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Inercja. W korporacjach apetyt na ryzyko związane z technologią jest jeszcze mniejszy niż w
administracji publicznej. Niska kultura innowacji w organizacjach, czyli sytuacja, w której wszystko
trzeba tłumaczyć od początku, łącznie z tym, po co w ogóle robić innowacje. Brak polityk i procedur
zarządzania ryzykiem związanym z nowymi technologiami w projektach transformacyjnych. Nad
niektórymi z tych wyzwań obecnie pracuję. Jednak mam świadomość, że nie da się zbawić świata.

https://pl.linkedin.com/in/magdaborowik

Jak trafiłaś do branży nowych technologii
Do branży nowych technologii trafiłam zupełnie przez przypadek. Robiąc zakupy w drogerii
internetowej, jako świeżo upieczona studentka biologii, zobaczyłam ogłoszenie dotyczące
pracy na stanowisku moderatora opinii. Już wtedy byłam wygadana. Przyjęto mnie bez
wahania, ale od razu na bardziej odpowiedzialne stanowisko. Było to ponad 10 lat temu.
Magistra biologii zdobyłam, jednak to związek z branżą nowych technologii okazał się być
związkiem na całe życie.

#4

AGATA CHMIELEWSKA

E-commerce & online marketing consultant.
Z branżą internetową związana jest od 10 lat,
podczas których zdobywała doświadczenie
zarówno w szeroko pojętym marketingu
internetowym, jak i w działaniach związanych
z wdrażaniem, optymalizacją i rozbudową
sklepów i serwisów internetowych. Aktualnie
doradza i pomaga markom oraz sklepom
internetowym zwiększać konwersję swoich
działań, m.in. ustalając strategię, czy
przeprowadzając kampanie marketingowe.
Po pracy pisze na www.achmielewska.com oraz
gotuje i bloguje na www.eksperymentalnie.com.
Prowadzi też podcast Firma On-line.

Co lubisz w niej najbardziej?
Ciągłe zmiany , które są zmianami na lepsze. Chyba nie ma innej branży, która rozwija się tak
dynamicznie i udowadnia, że to, co jeszcze niedawno wydawało się fikcją, jest możliwe.
Dotyczy to także samej kultury pracy, otwartości i akceptowania pracy zdalnej, czy podejścia
zadaniowego.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Czas, a raczej jego brak. Fascynuje mnie tyle rzeczy, tyle projektów chciałabym zrealizować,
o tylu innowacjach chciałabym przeczytać, w tylu webinariach chciałabym uczestniczyć,
a doba ma niestety tylko 24 godziny. Trudno jest mi się skupić na zaledwie kilku tematach,
bo z każdej strony coś ciekawego zabiega o moją uwagę.

https://www.linkedin.com/in/agatachmielewska/

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do branży nowych technologii trafiłam w niespodziewany sposób. Jestem po psychologii,
nie miałam pojęcia, że pewnego dnia założę dwie organizacje związane z nauką programowania.
Parę lat temu pracowałam w międzynarodowej firmie, gdzie zauważyłam, że kobiety były nieobecne
na spotkaniach związanych z nowymi technologiami. Razem z koleżanką zdecydowałyśmy się
założyć organizację, która pomoże to zmienić.
Co lubisz w niej najbardziej?

#5 KAROLINA CIKOWSKA

Lubię tę branżę za to, że jest tak dynamiczna, że cały czas bardzo szybko się rozwija. Ludzie
w branży też są dużym plusem - szczególnie kobiety. Na co dzień poznaję bardzo inspirujące
kobiety i dziewczynki.
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?

Urodzona w Polsce i wychowana w
Nowym Jorku psycholożka. Założycielka
Fundacji Girls Code Fun, zachęcającej
dziewczynki do edukacji w obszarach
nauk ścisłych, oraz Kids Code
Fun - szkoły programowania dla dzieci.
Dumna mama Kayi i Felixa.

Moim największym wyzwaniem jest znalezienie wystarczającej ilości czasu na wszystkie nasze
działania. Mamy wiele nowych pomysłów, działamy w różnych miastach, z różnymi partnerami.
Poznajemy nowe osoby i organizacje, z którymi chcielibyśmy współpracować, a czasu zawsze
brakuje.

https://pl.linkedin.com/in/karolina-cikowska-39312418

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Już w młodości pasjonowałam się komputerami. W wieku 13 lat zrobiłam pierwszą stronę internetową o filmie
“Matrix”. Potem przyszedł czas, kiedy zainteresowałam się marketingiem i dziennikarstwem. Niedługo potem
wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia mogłam wykorzystać w mojej pierwszej pracy, której podjęłam
się będąc na pierwszym roku studiów. Zajmowałam się wówczas budowaniem wizerunku firm w sieci. I tak od
2006 roku pracuję w branży nowych technologii i codziennie odkrywam w niej coś wyjątkowego.

Co lubisz w niej najbardziej?

#6 MONIKA CZAPLICKA
W branży online i social media od 2006 roku.
Z wykształcenia socjolożka, pracuje w swojej
agencji Wobuzz. Prowadzi fanpage „Kryzysy
wybuchają w social media w weekendy” oraz
bloga czaplicka.eu. Specjalizuje się w kryzysach,
hejcie i dbaniu o reputację, a także social sellingu.
Jej debiutancka książka „Zarządzanie kryzysem
w social media” nakładem wydawnictwa Helion
doczekała się dodruku po kilku miesiącach od
pierwszego wydania i tytułu bestsellera. Jedna
z autorek II tomu „Biblii E-biznesu” (nagrodzonej
książkowym Oskarem), autorka ebooków
(o obsłudze klienta czy „215 pomysłów na
posty…”). Często występuje jako prelegentka na
wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych
(gdzie bywa również nagradzana jako najlepsza
mówczyni). Mentorka startupów. W portfolio ma
takie marki jak PZU, Empik, Avon, Medicover,
dr. Oetker, Łazienki Królewskie, BGŻ BNP Paribas,
Provident, Capgemini czy KRPM.

Ukończyłam studia socjologiczne, ponieważ od zawsze fascynują mnie ludzie. Nowe media, technologie
i wszystkie zmiany, które zachodzą społecznie z powodu tego rozwoju są dla mnie bardzo ciekawe. Natomiast
marketing jest niesamowicie wciągający. Szczególnie to, co robimy źle - ale to już moje skrzywienie. Moim
nowym konikiem są startupy, bo stanowią ogromne wyzwanie – małe budżety, duże potrzeby, ale też wiele
nowych możliwości, taka “carte blanche”.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Niski poziom edukacji. Poziom “januszostwa” oraz to, że oszukiwanie jest chwalone. Brak zrozumienia nowych
technologii i niechęć do ich poznania. Lekceważenie ludzi. Technologia jest tylko narzędziem, ale prawie
zawsze, gdzieś tam, po drugiej stronie, jest ktoś, kto ma uczucia, życie, marzenia. Uszanujmy to.

https://pl.linkedin.com/in/monikaczaplicka/pl

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Moja obecność w branży nowych technologii jest naturalnym następstwem
rozwoju specjalizacji, z którą jestem związana od 10-lat, czyli video
marketingu. Przez pierwszych kilka lat moje wyzwania zawodowe były ściśle
związane z produkcją video. Moment, w którym platformy społecznościowe
zaczęły dojrzewać do formatu video, był momentem mojego zawodowego
rozkwitu. Dziś pomagam markom skutecznie komunikować się za pomocą
takich platform jak: YouTube, Facebook, Instagram, czy LinkedIn,
wykorzystując właśnie format video.

Co lubisz w niej najbardziej?
Pierwszym zawodem jaki wykonywałam był zawód dziennikarza. Uwielbiam
tworzyć. To, co urzekło mnie w branży technologicznej, między innymi na
takich platformach jak YouTube, najtrafniej ujęłabym zdaniem - “freedom of
creativity”!

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Świadomość możliwości, jakie dają nowe technologie nie rozwija się
proporcjonalnie do ich postępu. Co roku powstaje ogrom nowych rozwiązań,
których nie potrafimy wykorzystać lub boimy się, bo są dla nas nowe i obce.

https://pl.linkedin.com/in/magdalenadanilos

#7 MAGDALENA DANIŁOŚ
CEO w OFFON Agency, ekspert w zakresie komunikacji
video marketingowej. Niegdyś dziennikarz, następnie
praktyk marketingu. Swoje doświadczenie zdobywała,
realizując przez ponad 10 lat projekty z obszaru
komunikacji video oraz digital marketingu.
Szkoleniowiec, wykładowca akademicki oraz opiekun
merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku
„Marketing Internetowy” Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Autorka książki pt. „Video marketing nie
tylko na YouTube”, która ukazała się nakładem
wydawnictwa OnePress.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Pomysł na Prowly powstawał w trakcie mojej pracy w agencji Public Relations, którą prowadziłam
przez kilka lat. Agencja specjalizowała się w obsłudze firm technologicznych, a to pewnie dlatego, że
przed jej założeniem byłam zawodowo związana także z tą branżą. Technologie były zatem naturalnym
odbiorcą usług PR, jakie wtedy świadczyliśmy. Z naturalnej potrzeby narodził się również pomysł na
Prowly.

Co lubisz w niej najbardziej?

#8 JOANNA DRABENT
Pomysłodawczyni Prowly i PR-owiec
z doświadczenia. Pracowała zarówno
po stronie agencji, jak i klienta.
Zarządzała także własną agencją i to
właśnie w niej narodził się pomysł na
Prowly. Jej ambicją jest tworzyć
najlepszy SaaS dla PR-owców na
świecie. Z Prowly korzysta obecnie
prawie 300 klientów z całego świata.
Tylko w ostatnim roku do ich grona
dołączyły takie marki, jak amerykańskie
Vimeo, rosyjski Viber czy największa
wytwórnia muzyczna z Meksyku.

Wszechstronność to chyba najlepsze słowo, które przychodzi mi na myśl. Natomiast nowe technologie
to już nie branża, bo dziś każda musi za nimi nadążać. Kompetencje, jakie zdobywam na co dzień,
będę w stanie przekuć na każdy inny pomysł na biznes, w jakim, być może, w przyszłości będę miała
okazję się rozwijać.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Myślę, że jest to dokonywanie strategicznych decyzji i wybór najlepszych ścieżek dalszego rozwoju
Prowly. Najtrudniejsze jest wyłapywanie i nadążanie za tym, co determinuje nasz rozwój. Jako firma,
każdego dnia napotykamy nowe problemy, z którymi musimy się zmierzyć szybko i skutecznie, a każdą
porażkę przekuwać w lekcję na przyszłość.

https://pl.linkedin.com/in/jdrabent

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Studiowałam na AGH, a to uczelnia techniczna i zaraża “tech-bakcylem” nawet humanistów (jak mnie). Tam zaangażowałam się w koło naukowe poświęcone programowaniu i
efektom specjalnym oraz poznałam ludzi, z którymi założyłam Flowbox (gdzie tworzyliśmy software do VFX i język programowania Luna). Praca w kole w połączeniu z socjologią i pasją do fotografii zaowocowała założeniem GeekGoesChic i zainteresowaniem fashiontech.

Co lubisz najbardziej w branży nowych technologii?

#9 KASIA GOLA
Researcherka oraz strateżka działań biznesowych
i marketingowych w branży modowej, przy
użyciu nowych technologii. Absolwentka
socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
Teen Vogue Fashion University w Nowym Jorku.
Współzałożycielka Flowbox.io, założycielka
i twórczyni nominowanego do WGSN Global
Fashion Awards bloga GeekGoesChic.Co,
poświęconego obecności i wykorzystywaniu
nowych technologii w modzie. Nominowana do
nagrody Kobiety Roku Glamour, w kategorii
Online - inicjatorka i organizatorka spotkań
modowo-technologicznych GGC Fash&Tech.
Fanka amerykańskiego Vogue'a. Gym freak.

W pracy w nowych technologiach najbardziej lubię ciągłą naukę i poznawanie genialnych ludzi, którzy dodatkowo motywują mnie do dalszego rozwoju. Poczucie możliwości
zmiany świata na lepsze dzięki fashiontech i naszemu community GeekGoesChic też jest
super. To nadaje sens wszystkiemu, co robię i sprawia, że w 100% utożsamiam się ze
wszystkimi projektami.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Wyzwaniem jest dla mnie pokazywanie ludziom, co mogą zrobić, jeśli będą chcieli się
uczyć i pracować ze sobą. Inspirowanie ich, żeby robili dobre, znaczące projekty to naprawdę ważne i duże wyzwanie. Pod wieloma względami wyzwaniem samym w sobie
jest też tworzenie nowej branży. Z rzeczy przyziemnych, dodam, że prowadzenie własnej
firmy jest dla fighterów.

https://pl.linkedin.com/in/katarzynagola

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Nie ukrywam, że z nowymi technologiami zetknęłam się dzięki mojemu mężowi, który w tej
branży funkcjonuje kilkanaście lat. Po odejściu z koncernu energetycznego, weszłam w coś, co
było dla mnie już z jednej strony znajome, a z drugiej bardzo ciekawe. Nie działam też jakoś
głęboko w tej branży, łączę raczej to z animacją sceny startupowej oraz edukacją dzieci
i młodzieży.

Co lubisz w niej najbardziej?

#10 MAŁGORZATA GONTAREK
Związana z branżą nowych technologii,
marketingiem internetowym i polską sceną
startupową. Radośnie realizuje się w kilku
projektach. Jest właścicielką frmy WebTango.pl
oraz działa w organizacjach pozarządowych,
m.in: Fundacja Startup Poland, Fundacja Pierwsze
Miejsca są Zawsze Wolne, Inicjatywa Startup
Płock. Dodatkowo wspiera sprzedaż i marketing
serwisu Di24.pl. Organizatorka
i współorganizatroka takich wydarzeń, jak m.in:
Startup Weekend Kids, Open Coffee Płock,
Płockamp, Czwartek Social Media, Startup Europe
Week, Startup Maraton, Startupy po lekcjach,
Technologie i zawody przyszłości.
Zainteresowania: bieganie, neuropsychologia
i filozofia.

Prywatnie interesuje mnie zjawisko humanistyki cyfrowej i neuronauk w kontekście technologii,
więc rozwój tych dziedzin i projektów lubię obserwować najbardziej. Jeśli zaś chodzi o samą
branżę, to doceniam ją za to, że osoby, które w niej funkcjonują, potrafią zupełnie bezinteresownie
dzielić się wiedzą. Takiej otwartości, ilości oddolnych inicjatyw i networkingu próżno szukać
w innych branżach w Polsce. Klimat w branży jest raczej niewymuszony, ale daleka jestem też od
popadania w zachwyt.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Jak dla każdego, kto prowadzi własną firmę i łączy ją z działalnością w różnych organizacjach
pozarządowych czy projektach, największym wyzwaniem jest samodyscyplina. Nadal mam też
problem z pozbyciem się obsesji kontroli i delegowaniem zadań na innych. Perfekcjonizm nie
jest dobry, bo jest tylko wizją efektu końcowego, a rzeczywistość wygląda niestety często
chaotycznie. Większą odwagą jest dla mnie rezygnacja niż walka, czasami trzeba odpuścić żeby
móc iść dalej.

https://pl.linkedin.com/in/małgorzata-gontarek-3a519857

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
To była naturalna kolej rzeczy. Nauka powinna być praktyczna. Kiedy zaczęłam
zajmować się pacjentkami, wiele z nich, często młodych, skarżyło się na problemy
z dnem miednicy i doświadczało objawów wysiłkowego nietrzymania moczu np. po
porodzie. Jednak nie wiedziały, jak z tym problemem walczyć ani jak mu zapobiegać.
Okazuje się, że można ćwiczyć bez żadnych urządzeń, ale to nie jest łatwe, bo mięśni
dna miednicy nie widać. Nie zobaczymy na nich efektów ćwiczeń, jak np. na
"wyrzeźbionym" bicepsie. I tu przyszła z pomocą nowa technologia. Dlatego
przygotowywałam się do doktoratu, zaczęłam myśleć o rozwiązaniach, które łączyłyby
telemedycynę z nowymi technologiami i atrakcyjnym dla młodego pokolenia
designem. Zależało mi na tym, żeby pacjentki mogły widzieć aktywność mięśni na
ekranie smartfona, a dodatkowo, żeby do tych danych miał wgląd ginekolog i
fizjoterapeuta. Dzięki temu od razu będą wiedziały, czy i jak szybko robią postępy.

Co lubisz w niej najbardziej?
Lubię w tej branży to, że ciągle można tworzyć coś nowego i zaawansowanego
technologicznie, a tym samym odpowiadać na potrzeby użytkowników. Tylko
wyobraźnia stanowi ograniczenie. Przykładem może być nasz produkt - pierwszy na
świecie wirtualny trener (technologia chatbot), który uczy kobiety ćwiczyć mięśnie
dna miednicy w Messengerze na facebooku! Trenuje z nami z już ponad 600 kobiet.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Najważniejszy jest dla mnie twórczy zespół, który uważnie udoskonala produkt
i słucha naszych klientek. Dlatego ciągle największe wyzwanie stanowi budowa
i utrzymanie wysokiego zaangażowania najlepszego na świecie zespołu oraz
wyszukiwanie kolejnych perełek do naszej drużyny motyla.

https://pl.linkedin.com/in/urszula-herman-1a8927107

#11 URSZULA HERMAN
Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu i doktorantka na Uniwersytecie
Jagiellońskim Collegium Medicum. Rozprawa doktorska pt.: Profilaktyka
i terapia dysfunkcji mięśni dna miednicy kobiet z wykorzystaniem
telemedycyny” pod kierunkiem prof. Huberta Hurasa. Gdy podczas badań
narodził się pomysł wykorzystania nowych technologii, nawiązała
współpracę z inżynierami ze Stanford University z Doliny Krzemowej (USA).
Dzięki odbytemu stażowi udało się jej połączyć najnowocześniejszą
technologię z medycyną. Założycielka Fundacji Force Force, której celem
jest edukacja kobiet i przełamywanie tabu związanego z problemem
nietrzymania moczu. Jedna z inicjatorek kampanii społecznej „Co trzecia”,
nad którą patronat objęło Ministerstwo Zdrowia i Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne. Wyniki swoich badań wdrożyła w praktyce łącząc naukę
i biznes. Obecnie zarządza spółką technologiczną PelviFly. We współpracy
z polskimi ginekologami i fizjoterapeutami rozwija i udoskonala
rozwiązanie, które rewolucjonizuje branżę telemedyczną.
Pomysłodawczyni produktu i aplikacji, które pozwalają na rehabilitację
oraz trening dna miednicy u kobiet.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?

#12 ALEKSANDRA JAROŚKIEWICZ
Head of Digital w Connectis, wcześniej
Head of E-Commerce w Gino Rossi
oraz Matras S.A. Jest także
przedsiębiorcą - pomysłodawcą
i współzałożycielem firmy Fun in
Design. Swoje doświadczenie w
budowaniu marek i e-commerce
zdobyła pracując m.in. w L’Oreal.
Ukończyła japonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim. Jak
twierdzi, Japonia do dziś pozostaje dla
niej nieustającym źródłem inspiracji.
Pasjonuje ją kultura Dalekiego
Wschodu, technologie i świat
startupów.

To nie był świadomy wybór, po prostu założyłam firmę, która nie istniałaby bez technologii. Naszym
produktem jest platforma do projektowania butów. Nikt z nas nie zastanawiał się nad tym, że oto właśnie
wkraczamy w świat nowych technologii. W pewnym sensie ta niewiedza okazała się błogosławieństwem
- z moim dzisiejszym zasobem wiedzy nie porwałabym się na tworzenie aplikacji webowej do projektowania
butów z grafiką 3d, która jest w stanie wygenerować miliony kombinacji wg uznania użytkownika. Miałam
szczęście pracować z Marcinem Jamiołkowskim, którego poznałam kilka lat wcześniej i on akurat miał czas
i ochotę podjąć to wyzwanie.

Co lubisz w niej najbardziej?
Branża nowych technologii ewoluuje bardzo dynamicznie, cały czas trzeba tu trzymać rękę na pulsie, a to
daje ogromne możliwości. Dodatkowo, uważam, że jest ona dość demokratyczna, ponieważ bariera wejścia
w biznes jest o wiele mniejsza niż przy tradycyjnych biznesach.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Dużym wyzwaniem jest dla mnie bycie na bieżąco, bo to wymaga mnóstwa czasu. Trudno jest mi też nie
ulegać pokusie zakupowej. Jest tyle fantastycznych produktów, które pomagają w biznesie - przyznam się,
że jestem „trialowcem” i ciągle coś testuję. Wyzwaniem jest też chęć realizowania wszystkich świetnych
pomysłów, bez względu na biznesowe konsekwencje, tylko dlatego, że są fajne.

https://pl.linkedin.com/in/aleksandrajaroskiewicz

W jaki sposób trafiłaś do branży nowych technologii?
Pisząc pracę licencjacką na Uniwersytecie w Maastricht, wybrałam dodatkowy kurs, który umożliwiał
mi research w obszarze prawa i pop-kultury. Zdecydowałam się na temat łączący zagadnienia prawa
i AI w oparciu o filmy sci-fi. To była moja pierwsza fascynacja nowymi technologiami. Druga, bardziej
praktyczna, rozpoczęła się kilka miesięcy później na konferencji, na której byłam wolontariuszką Maastricht Entrepreneurship Week. Tam dowiedziałam się, czym tak naprawdę jest startup.

Co lubisz najbardziej w branży nowych technologii?

#13 KATARZYNA KAMIŃSKA
CEO oraz współzałożycielka Trivial.co.
Absolwentka European Law School na
Uniwersytecie w Maastricht. Pracowała
w międzynarodowej korporacji jako Head of
Communications w startupie digital health
poprawiającym sen DreamJay.
Przyprowadziła do Polski dwie
międzynarodowe społeczności wspierające
przedsiębiorców - MakeSense i Kairos.
Współtworzyła Leadership Festival oraz była
dziennikarką nowych technologii w
150se.com. Obecnie skupia się na
blockchainie i rozwijaniu Trivial.co narzędziu do wyszukiwania i odkrywania
tokenów opartych na Ethereum. a tool to
research and discover Ethereum-based
tokens

Na wspomnianej wcześniej konferencji zakochałam się przede wszystkim w ludziach. W tym, że są
otwarci, chętnie dzielą się wiedzą i lekcjami ze swoich porażek. Wciąż cenię to najbardziej.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem jest odrzucanie “dobrych rad”. Gdy opowiadam co robimy, najczęściej
słyszę “a może by zrobić to inaczej?”, “mam taki pomysł…”. Warto jest słuchać rad, opinii, tego, co
ludzie usłyszeli na drugim końcu świata, ale to zespół podejmuje ostateczne decyzje i bierze za nie
odpowiedzialność.

https://pl.linkedin.com/in/katarzyna-kaminska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Praca w firmie technologicznej była moją pierwszą pracą. Do Hewlett-Packard Polska trafiłam
tuż po studiach w 1997 roku. To był cudowny, niezwykle dynamiczny czas, w którym młodzi
absolwenci wszelkich kierunków polskich uczelni byli dosłownie rozchwytywani przez międzynarodowe korporacje. Do rozpoczęcia pracy wystarczyła wtedy otwarta głowa, optymizm, znajomość języka angielskiego i fakt bycia nieskażonym poprzednim systemem. Rynek rósł niezwykle dynamiczne i dawał wiele możliwości. W HP Polska pracowałam przez ponad 7 lat i
wspominam ten okres z ogromną sympatią. Aktualnie z technologią stykam się w inny sposób.
Zarządzam Black Swan Fund, który animuje społeczność anielic biznesu oraz społeczność startupów. Łączymy te dwa światy ze sobą. Inwestorki zainteresowane możliwością inwestycji w
innowacyjne projekty biznesowe znajdą u nas ciekawe projekty, z kolei founderki znajdą u naszych anielic kapitał finansowy oraz wsparcie merytoryczne dla swoich biznesów.

#14 INGA KASAK
Dyrektorka Zarządzająca Black Swan Fund.
Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem
w korporacjach międzynarodowych:
Hewlett-Packard, SEAT oraz EY. Odpowiedzialna za
projekty w Polsce, Rosji oraz Ukrainie.
Przedsiębiorczyni, współzałożycielka pierwszego
w Polsce portalu grupowych zakupów samochodów.
Współzałożycielka Fundacji Liderek Biznesu.
Mentorka. Business Angel inwestorka. W Black Swan
Fund łączy społeczność indywidualnych inwestorek
ze społecznością startuperek. Zrzeszone w klubie
anielice biznesu wspierają kapitałowo oraz
merytorycznie innowacyjne projekty biznesowe, w
których zespole założycielskim jest kobieta pełniąca
istotną rolę operacyjną w rozwijaniu biznesu.

Co lubisz w niej najbardziej?
W technologii najbardziej lubię to, że ciągle się rozwija i wyprzedza moją wyobraźnię. Doceniam technologię za rozwiązania usprawniające i przedłużające nasze życie. Najbardziej lubię
technologię, której nie widzę, o którą nie muszę dbać (ładować, rozplątywać kabli), która działa
w tle i pomaga mi wtedy, gdy jej potrzebuję. Z drugiej strony technologia budzi również mój
niepokój. Jest wszechobecna, wnika w najgłębsze sfery życia, może powodować uzależnienie i
brak samodzielności. Jak każde narzędzie może być używana dla naszego pożytku lub na naszą
szkodę. Pewne jest, że od postępu technologicznego nie ma odwrotu.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
W mojej pracy największym wyzwaniem nie jest technologia, lecz komunikacja z ludźmi. Na co
dzień spotykam dziesiątki, a czasem setki osób. Jednak wciąż wielką tajemnicą jest dla mnie to,
jak dwie osoby mogą być od siebie różne, w jak różny sposób mogą rozumieć daną rzecz, czy
postrzegać rzeczywistość. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Niech ludzie pozostaną ludźmi.

https://pl.linkedin.com/in/ingakasak

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Wszystko zaczęło się od doktoratu z zakresu socjologii internetu. Prowadząc badania na potrzeby
pracy naukowej, bardzo dużo pisałam do sieci: na swojego bloga, ale też do specjalistycznych portali i magazynów. Dzięki temu zyskałam początkową rozpoznawalność w branży i poznałam wiele
osób, z którymi później współpracowałam. Pomogło mi również organizowanie wrocławskich spotkań branży internetowej BarCamp 7.1 razem z Tomkiem Karwatką z Divante i Markiem Lose z
Grupy Unity.

Co lubisz w niej najbardziej?

#15 MARTA KLIMOWICZ

W branży nowych technologii lubię przede wszystkim bardzo dużą zmienność, dynamikę i to, w
jak zaskakujących kierunkach można się w niej rozwijać. Praca w tej branży to dla mnie również
możliwość codziennych kontaktów z osobami, które prowadzą bardzo innowacyjne projekty,
czasem zmieniające otaczającą nas rzeczywistość na lepsze.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?

Doktorka socjologii, zajmuje się
marketingiem internetowym.
Specjalizuje się w branży
technologicznej oraz produktach
life-style’owych. Aktualnie na
stanowisku Head of Marketing w
Monterail.

Największym wyzwaniem jest dla mnie nadążanie za szybko zmieniającym się światem oraz dostosowywanie działań do oczekiwań potencjalnych klientów. Myślę jednak, że to w dużej mierze
dotyczy większości osób zajmujących się marketingiem B2B. Tym, co jest dla mnie bardzo ważne i
na co staram się codziennie zwracać uwagę, jest również wspieranie innych kobiet w rozwoju w
tej branży. Przeznaczam swój czas na mentoring, współorganizuję wydarzenia i biorę udział w
dyskusjach. Myślę, że partnerskie włączanie kobiet i dostrzeganie ich roli w zespołach to jedno z
największych wyzwań branży nowych technologii.

https://pl.linkedin.com/in/martaklimowicz

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Byłam redaktor naczelną organizacji studenckiej na Politechnice Warszawskiej - portalu Polibuda.info,. Dwoje
poprzednich redaktorów naczelnych, w tym Karolina Halik, uczestniczyło w działaniach Reaktora i tak usłyszałam o ofercie pracy jako menadżer. Propozycja brzmiała ciekawie, a konkurencja na stanowisko była duża,
szybko nauczyłam się, co znaczy słowo “startup” i podjęłam wyzwanie. I tak jako fizyk wylądowałam w Reaktorze.

#16 MARTA DIANA KOZIARSKA
CEO ReaktorWarsaw, organizacji, która
jest skupiona na wspieraniu startupów
poprzez prowadzenie coworkingu oraz
organizację comiesięcznych wydarzeń
OpenReaktor,integrujących warszawską
scenę startupową.
Współzałożycielka programu
pre-akceleracyjnego ReaktorX.
Ambasadorka Startup Poland.

Co lubisz w niej najbardziej?
Prędkość! Nie ma czasu na nudę. Doceniam również i lubię społeczność branżową, jej chęć do dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem, co obserwuję organizując wydarzenia OpenReaktor czy ReaktorX (nasz program
preakceleracyjny), gdzie angażujemy fantastycznych mentorów chętnych wspomagać początkujących przedsiębiorców.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Prowadzenie własnych projektów wiąże się z publicznym prezentowaniem ich wyników, co na początku wychodziło poza moją strefę komfortu. Obecnie zaczynam to jednak lubić. Wyzwaniem jest dla mnie również
fundraising. Reaktor nie korzysta z pieniędzy publicznych, aby mieć swobodę działania i robienia tego, co
uważamy za sensowne. Wiąże się to z ciągłym szukaniem partnerów, którym możemy zaoferować realną wartość.

https://pl.linkedin.com/in/martadianakoziarska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
W 2007 roku otworzyłam w Polsce biuro międzynarodowej sieci LEWIS PR, która zajmowała
się wspieraniem firm z branży internetowej.Współpracowaliśmy wtedy z Mozilla Firefox,
wprowadzaliśmy do Polski niemieckiego lidera pożyczek społecznościowych, doradzaliśmy
komunikacyjnie kilku startupom. Pamiętam, że branża startupowa rozkręcała się wtedy
w Warszawie – to były czasy słynnego działania 8.1 wspierającego gospodarkę
elektroniczną. Ostatnio nawet wspominałam Blipa, polskiego Twittera. Potem zrobiłam sobie
“gap year”. Zwiedziłam całą Amerykę Środkową, nauczyłam się hiszpańskiego i na 3 lata
przeprowadziłam się do Madrytu, gdzie pracowałam w branży nowych technologii i miałam
epizod z własnym startupem. W końcu wróciłam do Polski, i poprzez Fundację ePaństwo
trafiłam do Startup Poland, największej organizacji przedsiębiorców technologicznych
w Polsce, by potem koordynować program wsparcia startupów „Start in Poland” w Polskim
Funduszu Rozwoju.
Co lubisz w niej najbardziej?
Dynamikę! W tej branży nie siedzi się i nie patrzy w sufit – tu się myśli i robi. Ludzie, którzy
w niej pracują mają wyjątkową energię, w większości pasję i zaangażowanie. A ja taką
autentyczność szanuję. Cały czas czegoś nowego się od nich uczę, i to nie tylko w sensie
twardych kompetencji – podziwiam niektórych za upór i wytrwałość, potrzebną na
początku każdej drogi biznesowej. Lubię też słuchać inteligentnych ludzi, inspirują mnie
rzutkie osoby – a takich w branży nowych technologii nie brakuje. Co najwyżej czasami
zabraknie pokory.
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Ostatnio dużo czasu poświęciłam na usprawnienie zarządzania w moim zespole. Kiedy
wróciłam z dwutygodniowego urlopu, podczas którego nie miałam dostępu do telefonu
i Internetu, odkryłam, że wszystko ładnie chodzi. Nie było pożaru, ba, nawet każdy wiedział,
co ma robić. Byłam wtedy bardzo dumna z mojego zespołu i, w sumie, też z siebie, że udało
nam się to tak sprawnie poukładać.Dzięki temu mam teraz czas, by zająć się strategicznym
myśleniem i analizą. Jestem świadoma, że do tej pory dużo działałam i czuję teraz potrzebę,
żeby położyć większe akcenty na „thinking”, a nie tylko „doing”. I dlatego zrobiłam sobie na
to większą przestrzeń.

https://pl.linkedin.com/in/elizakruczkowska

#17 ELIZA KRUCZKOWSKA
Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
Obecnie dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji
w Polskim Funduszu Rozwoju, gdzie koordynuje program
wsparcia start-upów Start In Poland. Swoje
doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze IT/ICT,
pracując m.in. dla firm Huawei czy organizacji
pozarządowych, jak choćby Fundacja ePaństwo. Ma 11 lat
doświadczenia w zakresie szeroko rozumianego public
relations. W latach 2015-2016 była prezesem Fundacji
Startup Poland, której celem jest m.in. pomoc
w tworzeniu lepszych warunków rozwoju
przedsiębiorców.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Przygodę z nowymi technologiami zaczynałam jako webmaster i freelancer od zarządzania social media
dla mikro przedsiębiorców. Później dołączyłam do zespołu funduszu kapitałowego Black Pearls VC, który
inwestował w przedsiębiorstwa technologiczne na wczesnym etapie rozwoju, czyli w startupy. Od tamtej
pory pracuję tylko z firmami z branży technologicznej.

Co najbardziej lubisz w tej branży?

#18

AGATA KUKWA

Przedsiębiorca, interim manager, specjalistka od
komunikacji w branży nowych technologii. Od 2011
roku pomogła ponad 30 markom we wczesnej fazie
rozwoju w wejściu na rynek lub poprawieniu wizerunku online. Przez 3 lata zdobywała doświadczenie
na rynku venture capital jako non-executive director w zakresie komunikacji w Black Pearls VC.
Współzałożyciel 150sec.com, międzynarodowego
serwisu informacyjnego o biznesie i nowych technologiach. Obecnie Communications Director w
Saule Technologies, wspierała Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju jako ekspert gospodarczy w
ocenie aplikacji grantowych na innowacyjne projekty R&D. Występuje jako Global Facilitator w Techstars Startup Weekend, mentor w Risky Business w
Rumunii, prelegent i panelista na międzynarodowych konferencjach poświęconych startupom, IT i
nowym mediom.

Najbardziej lubię to, że technologia wpływa na nasze życie codzienne, a praca w tej branży pozwala poznawać rozwiązania i trendy jeszcze zanim pojawią się na rynku. Praca dla biznesów technologicznych
daje mi poczucie, że nie ma granic i wszystko jest możliwe. Uwielbiam pracę w międzynarodowych zespołach i wprowadzanie nowych produktów na rynek. Daje mi to poczucie, że robię coś ważnego i przydatnego dla świata.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem jest systematyczność i właściwe zarządzanie swoim czasem. Z mojego
punktu widzenia, znacznie łatwiej jest zarządzać czasem i pracą zespołu. Nienawidzę systemów do zarządzania projektami, planowania, czy budżetowania. Jednak nauczyłam się, że bez tego nie da się po
prostu efektywnie pracować.

https://pl.linkedin.com/in/agatakukwa

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Mam wykształcenie menadżerskie, a do branży nowych technologii trafiłam poprzez pracę w
Citibanku, gdzie w 2001 roku zajmowałam się projektem e-commerce’owym B2B. Po dwóch
latach przeniosłam się do Canal+Cyfrowy, gdzie odpowiadałam za uruchomienie pierwszych
tzw. usług interaktywnych na set-top-boxach. Serwowaliśmy treści, rozrywkę, EPG (electronic
programming guide), czyli informacje ramówkowe. W 2007 roku uruchomiłam serwis Gastronauci.pl - przewodnik po restauracjach. Potem były kolejne projekty internetowe, które
współtworzyłam lub którym doradzałam.

Co lubisz w niej najbardziej?

#19

ALEKSANDRA LAZAR

Manager, przedsiębiorczyni o zacięciu product
managementowym. Pracowała w korporacjach,
założyła 2 startupy. Jeden z nich,
Gastronauci.pl, w momencie sprzedaży w 2014
roku był liderem w zakresie informacji
o restauracjach. Mentoruje i doradza startupom
w zakresie strategii i zarządzania produktem.
Ostatnio współpracowała z Szopi.pl, z którym
wzięła udział w programie akceleracyjnym
Google Developers Launchpad w San Francisco.
Szczególną uwagę poświęca startupom
z segmentów food i health.

Lubię, ale też przeklinam, tę branżę za jej nieustającą zmienność. W 2015 roku zrobiłam sobie
rok przerwy, co bardzo odczułam. Musiałam się postarać, żeby znów być na bieżąco ze
wszystkimi nowościami, buzzwordami, ciekawymi projektami. Świetne jest to, że w branży
nowych technologii jest mnóstwo wydarzeń i meetupów. Panuje tu też taki konwenans, że
bardzo łatwo poprosić kogoś o spotkanie i podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Dużym wyzwaniem jest dla mnie zmienność branży, o której mówiłam przed chwilą. Po
części też to, że nie mam wykształcenia technicznego, które w mojej roli choć nie jest konieczne, to czasem się przydaje. Po trzecie - niewielki udział kobiet oraz regularne przejawy
ich dyskryminowania.

https://pl.linkedin.com/in/olalazar

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Przypadkiem. Przygodę z Internetem zaczęłam w redakcji papierowego magazynu.
Byłam jedną z najmłodszych osób w zespole, więc naturalnie zostałam tą, która miała
zająć się cyfrową wersją magazynu oraz forum czytelników. Tak zaczęła się moja
współpraca z działem IT, do którego potem przeszłam, ucząc się zarządzania projektami, treściami czy współpracy z programistami.

Co lubisz w niej najbardziej?
Przede wszystkim ludzi, którzy są tu niesamowicie otwarci, dynamiczni, nieszablonowi i ciekawi świata. Wiele z moich wieloletnich branżowych znajomości przerodziło
się w prywatne znajomości i przyjaźnie. To, co bywa uzależniające w tej branży to
także to, że ona ciągle się zmienia. To daje pole do nieustannej nauki, poszerzania
kompetencji i zaspokojenia ciekawości.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Work-life balance, który w moim przypadku przez wiele lat nie istniał. Głównie dlatego, że bardzo lubię to, co robię, ale również dlatego, że jestem uparta i niecierpliwa.
Teraz przykładam większą wagę do odpoczynku, nabierania dystansu do codziennych
zadań i mocno pilnuję się, żeby nie przesadzać. Wciąż uczę się też odróżniać rzeczy,
które mogę zmienić od tych, na które nie mam wpływu.

https://pl.linkedin.com/in/aelewandowska

#20

AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Od 2009 roku pomaga początkującym przedsiębiorcom
w tworzeniu i rozwijaniu własnych biznesów. Obecnie
Community Manager w Startberry oraz mentor w m.in.
takich programach jak: ReaktorX, Huge Thing, KTP Scale
UP. Wcześniej prezes zarządu Fundacji Startup School.
Przez ponad dekadę w branży ICT zajmowała się
business developmentem, project managementem oraz
edukacją początkujących przedsiębiorców. Pomogła
rozwinąć biznesy ponad 100 osobom, z którymi
wyinkubowała ponad 60 projektów oraz przeprowadziła
warsztaty z tworzenia modeli biznesowych dla ponad
1500 osób. Wspiera ludzi chcących wejść na startupową
drogę i podpowiada im, jak zrobić to najefektywniej.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Miałam to szczęście, że od zawsze chciałam pracować w branży technologicznej. Znalazłam pracę w agencji,
gdzie zajmowałam się częścią strategiczną i badaniami, następnie przez kilka lat byłam Redaktorem
Naczelnym jednego z wiodących pism marketingowych w Polsce, jednocześnie współpracując projektowo
z wieloma agencjami. W końcu podjęłam decyzję i całkowicie przeszłam do świata agencyjnego.

Co lubisz w niej najbardziej?

#21

KAROLINA LIBERKA

Strategy Director w agencji
digitalowej Feno. Ukończyła The
Chartered Institute of Marketing.
Regularna mentorka na warsztatach
startupowych, na których zajmuje się
tematyką marketingu i komunikacji.
Wykładowczyni na studiach MBA
w Wyższej Szkole Bankowej,
nauczycielka w technikum
reklamowym, oraz na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku. Zafascynowana tym,
jak dziwne i niejednoznaczne są
przedmioty i zjawiska w zależności od
pokolenia. Pasjonatka podejścia
„patrz szerzej”.

Najbardziej w tej branży lubię zadawanie pytania „Dlaczego?”. Jestem bardzo ciekawa świata, a swoją
ciekawość rozwijam, pracując na różnych projektach. Inspiracji szukam wszędzie: w metrze, w podsłuchanej
rozmowie, na zamkniętych grupach na Facebooku. Drugą rzeczą jest bycie częścią niesamowitego procesu
twórczego i praca z fantastycznymi ludźmi, którzy jedno Twoje zdanie potrafią ożywić i zamienić w piękną
opowieść.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Zdecydowanie moim największym wyzwaniem jest utrzymanie równowagi w pracy z kreacją. Z jednej strony
nie można ograniczać ich procesu twórczego, bo nigdy nie wiadomo, który pomysł będzie tym „wymarzonym”.
Z drugiej zaś strony, to ja stoję na straży świata marki i jej wartości. Pilnuję, aby kreacja nie „odleciała” za
daleko. Kolejnym wyzwaniem jest częsty „ból głowy”. W naszej branży bardzo łatwo się wypalić, bo masz
wrażenie, że wszędzie są insighty, rozwiązania, narzędzia i musisz być ze wszystkim na bieżąco. Trzeba
nauczyć się wyłączać głowę - wychodzić z pracy nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. I tego uczę się cały czas!

https://pl.linkedin.com/in/karolina-liberka-4b77699a

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Moja fascynacja nowymi technologiami zaczęła się dawno temu, od pierwszych
wysłanych wiadomości na IRCu. Dlatego, gdy dowiedziałam się, że w Politechnice
Warszawskiej organizowany jest event dla geeków, postanowiłam dołączyć.
W taki sposób trafiłam na Aulę Polską i, chyba, właśnie tam złapałam bakcyla
przedsiębiorczości. Postanowiłam, że założę startup i kiedyś wystąpię na Auli. Pół
roku później powstała Evenea, a po roku występowałam podczas Auli jako
zaproszona prelegentka! Tak to się zaczęło i kręci już wiele lat.

Co lubisz w niej najbardziej?
Najbardziej lubię dynamikę. W branży nowych technologii wszystko bardzo szybko
się dzieje i zmienia. Tworzenie biznesu w takich warunkach jest dla mnie wielkim
wyzwaniem, bo wymaga ode mnie dużej elastyczności i szybkiego podejmowania
ważnych decyzji. W tej branży lubię też ludzi, od których można czerpać pełnymi
garściami wiele inspiracji. I wreszcie, co chyba jest dla mnie najważniejsze, nowe
technologie pomagają zmieniać świat na lepsze i sprawiać, że niemożliwe do
osiągnęcia nagle znajduje się w zasięgu ręki każdego człowieka. To fascynujące!

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Egzekucja pomysłów, czyli konsekwentne wdrażanie wszystkich planowanych
działań. Jest to możliwe jedynie ze zmotywowanym i zgranym zespołem. Dlatego
moim codziennym wyzwaniem jest to, żeby ludzie pracujący u nas byli zadowoleni
z tego, co robią. Żeby czuli, że są częścią firmy i mieli realny wpływ na jej rozwój.
Obecny zespół Evenea to absolutny sztos i można z nim sobie radzić ze wszystkimi
wyzwaniami.

https://pl.linkedin.com/in/agnieszka-maciejowska

#22 AGNIESZKA MACIEJOWSKA
Co-founderka i Członkini Zarządu Evenea.pl - systemu rejestracji
uczestników i sprzedaży biletów online na wydarzenia, który został
nagrodzony statuetką Aulera w 2011 oraz Doradczyni Prezydenta Roberta
Biedronia ds. Nowych technologii. Od września 2012 do końca 2013 roku
budowała i zarządzała polską edycją największego na świecie
akceleratora z Doliny Krzemowej - Founder Institute. Współorganizatorka
spotkań: IT LubCamp, Aula Polska Lublin oraz Startup Weekend Lublin.
Ambasadorka Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter oraz
laureatka nagrody Central European Startup Award za najbardziej
wpływową kobietę w startupach w Polsce. Ekspertka i jurorka w The Venture (Chivas Regal Polska). Współpracuje między innymi z: Polska Pr
ess, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny oraz PwC Polska. Aktywnie
działa na rzecz kobiet w biznesie, będąc mentorką w programach
akceleracyjnych, takich jak: Biznes w Kobiecych Rękach (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet), TechLeaders (Women in Tech). Prywatnie mama Toli
i egzekutorka 10 tysięcy kroków dziennie via fitbit.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Moją karierę zawodową rozpoczęłam jako dziennikarka w mediach tradycyjnych. Było to dawno temu, ale
już wtedy widziałam oznaki zmęczenia starych formatów, wzrost siły Internetu i publikowanych tam
treści, Naturalnym ruchem było dla mnie skupienie się na popularnym wówczas trendzie “web 2.0”,
a stamtąd blisko już blisko do aplikacji webowych i bycia project managerem i marketingowcem w grupie
Pino. Mimo, że posiadam duszę humanistki, to zawsze miałam mocno analityczny umysł, co też pomogło
mi obrać jedyną, słuszną drogę - nowe technologie.

Co lubisz w niej najbardziej?

#23 MAGDALENA MAZUR - MILEWSKA
Założycielka software house
specjalizującego się w rozwiązaniach
mobilnych. Animatorka wrocławskiego
środowiska startupowo - technologicznego (#rushwro). Technologiczny geek,
organizatorka wielu spotkań
i hackatonów. Doświadczona project
manager i product owner, specjalistka
marketingu i Public Relations. Aktualnie
pracuje jako managerka nad wszystkim,
co jest związane z digitalem w Pizza Hut
(AmRest).

Dynamika, częste zmiany, ciągła nauka oraz nowinki technologiczne - to są kluczowe elementy, które mi
odpowiadają. Jestem kobietą mocno zadaniową, więc nie umiałabym pracować w tradycyjnym modelu
pracy. Zarządzanie projektami, programistami czy grafikami to jest to, co najbardziej mnie cieszy. No i
oczywiście zadowolenie użytkowników korzystających z rozwiązań, które tworzymy.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Godzenie różnych grup interesów jest na pewno ogromnym wyzwaniem, tak samo jak zarządzanie
zmianą, która zazwyczaj owocuje adaptacją harmonogramu czy budżetu. Lubię mierzyć się z takimi
przeszkodami. Aspekt technologiczny nie jest bez znaczenia – jestem niereformowalną “nerdką”.

https://www.linkedin.com/in/magdalena-mazur-milewska-52099625

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Od zawsze byłam związana z technologią, ponieważ przez większość mojego życia zawodowego
pracowałam w telekomunikacji. Po 18 latach pracy w korporacji zdecydowałam się jednak wyjść na
zewnątrz, spojrzeć na świat z innej strony i nauczyć się nowych rzeczy. Technologia wydawała mi
się czymś, co będzie się szybko rozwijać i zdominuje inne tematy. Dlatego założyłam wraz
z przyjaciółkami fundację Digital University, która edukuje w temacie nowych technologii, żeby
rozwinąć siebie i pomóc innym.
Co lubisz w niej najbardziej?

#24 JOWITA MICHALSKA
Jest Prezesem Digital University, fundacji
zajmującej się rozwojem strategicznych
kompetencji cyfrowych, która współpracuje
z Harvard Business School, Stanford University,
MIT oraz wieloma niezależnymi prelegentami
i wykładowcami z całego świata. Od 2017 roku
fundacja jest wyłącznym przedstawicielem
w Polsce Singularity University - amerykańskiego
think-tanku edukacyjnego z Doliny Krzemowej,
który kształci i inspiruje liderów do stosowania
technologii, które stawiają czoła wielkim
wyzwaniom ludzkości.

Fascynuje mnie tempo rozwoju nowych technologii, to, jak wpływają na gospodarkę i jak wszystko
się pod ich wpływem zmienia: życie codzienne, nasze dzieci, firmy. Nasza praca jest też bardzo
misyjna. Zależy nam w fundacji na tym, żeby w Polsce edukacja dotycząca świata nowych
technologii była na najwyższym poziomie. Na co dzień pracujemy z wybitnymi praktykami
i wizjonerami z całego świata i zapraszamy ich do Polski, żeby pomagali nam zrozumieć
przyszłość.
Co jest największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Nadążanie za tempem zmian w nowych technologiach. Trzeba codziennie się uczyć i być
otwartym na zmiany. To bardzo łatwo powiedzieć, ale natura ludzka lubi stabilizację i życie
w ciągłej zmianie nie jest dla każdego. Ja to lubię, lubię się ciągle uczyć i kwestionować
rzeczywistość - chyba dlatego jestem w tym świecie.

https://pl.linkedin.com/in/jowitamichalska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Od zawsze w niej byłam. Kodowania prostych stron internetowych nauczyłam się na
pierwszym roku studiów. Na drugim roku rozpoczęłam pierwszą pracę w agencji
reklamowej. Long story short - tak jest do dziś – pracuję w agencji (na całe szczęście
własnej), która dla dużych i znanych marek buduje strony i aplikacje internetowe.
W odpowiedzi na tak postawione pytanie, ważne jest również to, że przyszłam tu sama.
I to polecam innym kobietom - nie czekać, aż ktoś nam otworzy drzwi, tylko śmiało
samodzielnie łapać za klamki.

Co lubisz w niej najbardziej?
Ludzi, z którymi pracuję, których obserwuję i czytam w Internecie, których spotykam
przypadkowo na konferencjach, meetupach czy wykładach. Ludzie dostarczają mi dużo
inspiracji, motywacji i energii. Poza tym, tempo rozwoju. Każda branża podlega zmianom
rynkowym i postępowi technologicznemu, ale mam poczucie, że w Internecie biegniemy
szybciej. Tempo rozwoju większości technologii internetowych jest nawet szybsze, niż
jesteśmy w stanie nadążyć. Ale ja to bardzo lubię. Mnie zmiana stymuluje, wręcz jej
potrzebuję, dlatego specyfika naszej branży bardzo mi odpowiada.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Delegowanie. To umiejętność, której musiałam się nauczyć i uczyłam się długo. Gdy chce
się sięgać dalej i działać na jeszcze większą skalę, to delegowanie zadań jest absolutnie
niezbędne. Wtedy robi się więcej. Doba ma tylko 24 godziny. Gdy odliczę czas potrzebny
na sen, jedzenie, czas, który poświęcam dzieciom, czas na aktywność fizyczną,
przeczytanie dobrej książki, to na efektywną pracę zostaje mniej niż 6 godzin dziennie!
I albo poświęcę je np. na zamawianie artykułów biurowych, albo na rozmowę z prezesem
firmy, z którą możemy nawiązać długofalową współpracę.

https://pl.linkedin.com/in/monikamikowska

#25 MONIKA MIKOWSKA
CEO i współwłaścicielka agencji Mobee Dick, zajmującej się
budową produktów i usług cyfrowych, w portfolio której
znajduje się ponad 100 projektów, m.in. dla TUiR Warta, Żabka
Polska, Agora, Edipresse, Getin Noble Bank, Banque Saudi Fransi,
Wirtualna Polska, Rainbow Tours, TUI, Play, Empik, PKP Intercity.
Wiodąca w Polsce specjalistka ds. mobile UX design. Autorka
popularnego bloga jestem.mobi, nagrodzonego Wyróżnieniem
Specjalnym w konkursie, Blog Roku 2013. Kierownik lokalny
studiów podyplomowych UX Design na Uniwersytecie SWPS
w Katowicach. Wykładowca na AGH i WSE w Krakowie i również
Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach.
Współautorka książek “E-marketing” i “Biblia e-biznesu 2”.
Prelegentka na największych konferencjach branżowych (np.
Mobile Trends Conference, infoShare, Internet Beta, I <3 Marketing, UX Poland). Jedna ze 100 kobiet w Polsce wyróżnionych
tytułem Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Dosięgła mnie klątwa genów. Mój tata, który był nauczycielem przedmiotów ścisłych, interesował się nowymi
technologiami. W liceum trochę pomagałam mu w sklepie z elektroniką, ale niespecjalnie mnie to ciekawiło.
Wolałam czytać książki. W trakcie studiów zainteresowałam się PR. Kiedy dostałam pierwszą pracę w agencji PR
i różne projekty do realizacji, okazało się, że najlepiej czuję się w nowych technologiach – szybko się ich
uczyłam i umiałam zrozumiale przekazać moją wiedzę. W taki sposób stały się one moją główną specjalizacją.

Co lubisz w niej najbardziej?

#26 ANNA MIOTK
Od 2014 dyrektor ds. komunikacji
w firmie Polskie Badania Internetu.
Równocześnie pracuje jako nauczyciel
akademicki w Instytucie Dziennikarstwa
i Edukacji Medialnej UKSW. Jej
doświadczenia zawodowe obejmują też
kierowanie rozwojem systemu
monitoringu mediów oraz konsulting PR.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie
nauki o polityce, wcześniej ukończyła
studia magisterskie z socjologii na
Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka
biznesu, prowadzi szkolenia z zakresu
marketingu i PR. Autorka książek “Badania
w public relations”, “Skuteczne social
media”, „Nowy PR”, licznych publikacji w
mediach branżowych oraz bloga.

Branża nowych technologii zmienia się bardzo szybko. Żeby być na bieżąco, trzeba właściwie ciągle się uczyć,
dużo czytać, obserwować trendy i nowinki. Jest to dla mnie idealne, bo dość szybko się nudzę i ciągle szukam
nowych intelektualnych wyzwań. Nowe technologie mi je zapewniają. Co chwila mamy do czynienia z jakimś
wynalazkiem, nowym trendem, nowymi rozwiązaniami, które trzeba szybko opanować. I to jest w tym obszarze
najbardziej fascynujące.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem w codziennej pracy jest radzenie sobie ze złośliwością rzeczy martwych. Daje
ona o sobie znać szczególnie wtedy, gdy ma się wiele spraw do załatwienia w bardzo krótkim czasie. Mimo że
przez współpracowników jestem uważana za bardzo spokojną osobę, to wtedy ujawnia się moja druga, waleczna
natura. Nie wyrzuciłam jeszcze niczego przez okno, ale czasem naprawdę niewiele brakuje!

https://pl.linkedin.com/in/annamiotk

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
W branży nowych technologii pojawiłam się 10 lat temu, na 1 roku moich studiów,
kiedy podjęłam pracę w jednej z krakowskich agencji.Co ciekawe, studiowałam
polonistykę na specjalizacji starodruków. Wszystko to łączyłam z inną pasją siatkówką, jako zawodniczka w klubach sportowych. Kolejnym krokiem było
budowanie zespołów social media w agencjach interaktywnych. Potem dotarłam do
Socjomanii i założyłam spółkę z Bartłomiejem Rakiem.

Co lubisz w niej najbardziej?
Najbardziej lubię ciągłe zmiany, konieczność dopasowywania się do nowości w
zakresie kanałów komunikacji, ale też obserwację zjawisk społecznych i tego, jaki
wpływ mają na technologie. Zmiany to ciągłe wyzwania, wychodzenie ze strefy
komfortu, głód wiedzy i ciągłe jej poszukiwanie. To różnorodność, którą doceniam
w pracy zawodowej. Przyjmuję różne role: od trenera, przez konsultanta, service
designera, stratega, project managera po copywritera, twórcę.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największym wyzwaniem jest dla mnie połączenie roli osoby odpowiedzialnej za
rozwój i wewnętrzne funkcjonowanie firmy z rolą trenera, konsultanta. Taką decyzję
podjęłam kilka lat temu. Ta podwójna rola i brak skupienia się tylko na zarządzaniu
zespołem oznacza zarówno ograniczenia (ograniczona ilość czasu, konieczność
przemieszczania się między Warszawą a Krakowem, konieczność zastosowania
innego modelu zarządzania), jak i benefity (inwestycja w mój własny rozwój,
dbałość o rozwój zespołu i samorealizacja).
https://pl.linkedin.com/in/mlynarczykkatarzyna

#27 KATARZYNA MŁYNARCZYK
CEO Socjomanii, konsultantka ds. marketingu internetowego,
posiadająca 10 -letnie doświadczenie w branży digital. Specjalizuje
się w tworzeniu strategii i w obszarze digitalizacji biznesu.
Uczestniczy w tworzeniu audytów i badań, z których dane mają
wpływ na rozwój marek oraz kształt i kierunek ich oferty
produktowej. Studentka MBA kierunku "Service Innovation and
Design", posiada certyfikację z zakresu service design (Design
Thinkers Academy) i z obszaru digital marketing (Digital Marketing
Institute). Wykładowca z zakresu digital marketing i employer
branding, kierownik studiów "Nowy marketing" na Collegium
Da Vinci w Poznaniu. Od 4 lat prowadzi autorski cykl szkoleń
i wsparcia strategicznego w obszarze serwisów biznesowych
(głównie LinkedIn). Od kilku miesięcy na rynku działa jej drugi
biznes - w branży gastronomicznej, który współtworzy z zespołem
znanym z Socjomanii w podejściu service design. To krakowska
marka Handelek.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Karierę w marketingu zaczęłam w dużej firmie konsultingowej, ale wszystko, co tam robiliśmy, wydawało mi się
niewystarczająco wciągające. Już wtedy najbardziej fascynowało mnie to, jakie możliwości daje internet.
Postanowiłam więc stworzyć coś swojego. Zbudowałam platformę dla miłośników tańca i fitnessu. Niestety
zabrakło mi konsekwencji, budżetu, teamu, a przede wszystkim - wiedzy o biznesie online. Dzięki temu
doświadczeniu zrozumiałam, ile jeszcze nauki przede mną. Właśnie wtedy trafiłam do miejsca, w którym
nauczyłam się najwięcej o internecie i online marketingu - do grupy Gazeta.pl (Agora SA). To tam zobaczyłam, jak
się robi i dystrybuuje content, produkty mobilne, jak się robi media społecznościowe i komunikację w internecie.
Zetknęłam się tam ze światem startupów, współorganizując StartupFest. Poznałam ludzi, z którymi pracuję lub
współpracuję do dzisiaj. Tam zobaczyłam, jak łączy się różne obszary działań online, np. PR i social. Wszystko
tworzyliśmy i sprawdzaliśmy sami, a to najlepsza metoda nauki. I ta ciągła potrzeba rozwoju i zdobywania nowej
wiedzy towarzyszy mi do dzisiaj.

#28 ANNA MOŚCICKA
Od 10 lat zajmuje się marketingiem internetowym.
Kierowała zespołem mediów społecznościowych
i projektów specjalnych w Polkomtelu i Cyfrowym
Polsacie oraz zespołem marketingu w Gazeta.pl.
Tam również współorganizowała StartupFest.
Wcześniej związana z branżą konsultingową,
zajmowała się marketingiem w firmie Deloitte.
Obecnie Head of Content Studio w agencji Whites,
gdzie planuje i realizuje strategie content i social
media marketingowe. Stworzyła od podstaw
komórkę social mediową . Współzałożycielka takich
inicjatyw jak Content Espresso czy School of New
Media. Szkoleniowiec (m.in. SprawnyMarketing)
i prelegent (m. in. InfoShare, InternetBeta, TEDx),
wykładowca na podyplomowych studiach
z marketingu internetowego na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.

Co lubisz w niej najbardziej?
Ludzi - bo to oni tworzą wszystko. Nie tylko doskonałe produkty, narzędzia, kreacje, kampanie, ale także relacje.
Jestem przekonana, że to z relacji przychodzi wszystko, co najlepsze. Spotkania przy kawie nieraz przyniosły mi
nowy projekt, nowego Klienta albo inspirację dla moich działań. Poza tym, obiektem marketingu i komunikacji są
również ludzie. Rozumienie i poznawanie ludzi to moja codzienna praca i fascynacja.
W branży nowych technologii lubię również zmienność. Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, być wrażliwym
na zmiany, umieć przewidzieć różne sytuacje i skutki naszych działań. I pamiętać, że to, co wiemy dzisiaj, to tylko
fragment większej całości i że nauka nigdy się nie kończy.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
W marketingu, zwłaszcza tym online, największym wyzwaniem jest umiejętne wyciąganie wniosków i wiedzy z
wykonanych działań, a przy tym zachowanie otwartości i świeżości umysłu przy kolejnych projektach. To trudne,
czasochłonne i nierzadko ryzykowne. Wyzwaniem jest też pamiętać o konieczności testowania i wychodzenia
poza strefę komfortu kolejny raz.

https://pl.linkedin.com/in/aniamoscicka

W jaki sposób trafiłaś do branży technologii?
Technologia to moje naturalne środowisko - skończyłam elektroniczne przetwarzanie informacji
na UJ, z wykształcenia jestem projektantką mediów interaktywnych. Technologiczny (w tym
programistyczny) background bardzo przydał mi się zarówno w pracy dizajnerki, jak i founderki.
Odpowiedni research i zadbanie o potrzeby odbiorców już na etapie tworzenia projektu
procentują przy każdym przedsięwzięciu.

Co lubisz najbardziej w branży nowych technologii?

#29 EMILIA OBRZUT

Logikę :) Jako projektantce największą przyjemność sprawia mi badanie potrzeb użytkowników
i wychodzenie im naprzeciw z pomocą odpowiednich funkcjonalności, estetyki czy komunikacji.
Jednocześnie nowe technologie to nieskończone możliwości rozwoju projektu, jego skalowania
i błyskawicznego reagowania na potrzeby rynku.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?

Z zawodu projektantka graficzna, twórczyni
pierwszego polskiego marketplace
z przedmiotami vintage Patyna i linii
ekologicznych detergentów Simple As That.
W swoich projektach kładzie nacisk
propagowanie etycznych i proekologicznych
rozwiązań przy pomocy nowych technologii.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Bieżączka i codziennie zarządzanie. Jestem z tych, którym największą przyjemność sprawia
proces koncepcyjny, czyli modelowanie usługi, tworzenie marki i robienie wokół niej szumu.
To, o czym warto wiedzieć przed rozpoczęciem przygody z własnym biznesem, to fakt, że poza
kreacją czeka nas codzienna, żmudna praca. Satysfakcja z zarządzania własnym projektem jest
na szczęście tego warta.

https://pl.linkedin.com/in/emiliaobrzut

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do pracy w branży nowych technologii trafiłam w wieku 19 lat, gdy powierzono mi pracę nad
internetową platformą sprzedażową dla sektora B2B. To właśnie wtedy stawiałam swoje pierwsze
kroki zawodowe w świecie mediów społecznościowych oraz e-mail marketingu. Później miałam
roczny epizod w e-commerce w branży obuwniczej. Następnie pracowałam w agencjach
interaktywnych, gdzie wspinałam się po szczeblach kariery. Moją dumą z tych czasów była opieka
nad marką Gruby Benek, która dawała mi mnóstwo satysfakcji i otworzyła wiele zawodowych drzwi.
Dziś mam rozwijam swoją własną markę i pracuję dla najbardziej surowego pracodawcy – dla
siebie.
Co w branży nowych technologii lubisz najbardziej?

#30 DAGMARA PAKULSKA
Trener, konsultant i publicysta w zakresie
szeroko pojętego e-marketingu. Od 2000 roku
w branży internetowej. Swoje doświadczenie
czerpała w agencjach interaktywnych i
EB-owych. Aktualnie pracuje pod swoją własną
marką. Jako właścicielka agencji szkoli
z zakresu social media marketingu, social
sellingu, real-time marketingu oraz personal
brandingu, jak również zajmuje się
opracowaniem i egzekucją strategii
marketingowych. W jej portfolio szkoleniowym
znajdują się między innymi takie podmioty, jak:
TVN, Idea Hub czy ŁKS. Od 2015 roku prowadzi
zajęcia na studiach podyplomowych w AGH
i WSE. Od stycznia 2017 roku autorka
Niby-Prasówki na Facebooku.

Dynamikę! Technologia bardzo szybko się starzeje. Gdy tylko zdążymy coś poznać i opanować do
perfekcji, bardzo szybko wdrażane są nowsze rozwiązania, które należy przetestować i nauczyć się
adaptować do własnych potrzeb oraz potrzeb klientów. Branża nowych technologii nigdy nie
śpi- zawsze jest coś do odkrycia i zgłębienia. To prawdziwy maraton przyswajania nowej wiedzy
i umiejętności, który szczerze uwielbiam.
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem w codziennej pracy jest nadążanie za tempem zmian w branży
i specjalizacji. Choć zawsze pragnę dotknąć i poznać jak najwięcej obszarów związanych z nowymi
technologiami, to tak naprawdę trzeba wybrać tylko kilka z nich. Nie da się niestety być specjalistą,
a nawet ekspertem, w wielu dziedzinach jednocześnie.

https://pl.linkedin.com/in/dagmarapakulska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do branży nowych technologii trafiłam dosyć nietypowo. W 2008 roku, podczas wolontariatu w Zimbabwe
otrzymałam w prezencie mojego pierwszego iPoda. Możliwości, jakie dają aplikacje mobilne całkowicie mnie
zafascynowały i zaczęłam zgłębiać temat. Kiedy wróciłam do Polski, razem z moim partnerem rozpoczęłam
pracę nad Trip-Trop, czyli aplikacją gamifikującą zwiedzanie. Wkrótce zakwalifikowaliśmy się do akceleratora
Huge Thing, gdzie codziennie szkoliliśmy się pod okiem doświadczonych startupowców. Sama aplikacja nie
odniosła sukcesu, jednak wiedza, którą zdobyliśmy to solidny fundament do biznesów, które obecnie
tworzymy.

#31 ALEKSANDRA PSZCZOŁA
CEO i założyciel Bee Talents. W branży
tech funkcjonuje od 2010 roku, gdzie
przeszła drogę od budowania prostej
aplikacji mobilnej, do rozwijania spółki
rekrutacyjnej. Na co dzień, razem ze
swoim zespołem, znajduje najlepsze
talenty dla firm z branży IT w Polsce i za
granicą, szkoli rekruterów oraz pokazuje
swoim klientom, jak dbałość o kulturę
organizacyjną pozwala osiągać cele
biznesowe. Prelegentka na
wydarzeniach takich jak Kongres
Profesjonalistów HR czy Warszawskie
Dni Rekrutacji. Autorka artykułów
dotyczących rekrutacji i employer
brandingu. Szef HR w Roku 2014. Wielka
fanka szkoły Sheryl Sandberg i Patty
McCord.

Co lubisz w niej najbardziej?
Dynamikę, która powoduje, że ciągle poszerzamy horyzonty, a co za tym idzie, nieustannie się rozwijamy.
Branża nowych technologii ma wpływ na wiele obszarów naszego życia, a także pomaga lepiej rozumieć
otaczający nas świat. Umiejętne wykorzystywanie zasobów technologii powoduje, że mamy łatwiejszy dostęp
do wiedzy, potrafimy świadomie zarządzać swoim zdrowiem oraz szybciej i efektywniej rozwijać swoje firmy.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Bee Talents w krótkim czasie stało się 15-osobową organizacją, która ciągle rośnie. Wewnątrz firmy budujemy
dużą świadomość tego, jak nasz biznes wygląda od kuchni (m.in. mamy pełną przejrzystość dotyczącą
finansów). To wymaga od nas dojrzałego zarządzania opartego na tzw. “empowermencie”, czyli oddaniu
odpowiedzialności w ręce zespołu. Cały czas uczę się tego, aby sukcesywnie zwiększać przychody firmy,
a jednocześnie tworzyć silną kulturę organizacyjną opartą na rozwoju.

https://pl.linkedin.com/in/olabee

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Nowe technologie to nie był przypadek. Wybrałam ten obszar świadomie, choć w sposób typowy, rzucając korporację i decydując się przejść „na swoje”. Wcześniej zajmowałam się PR i komunikacją kryzysową. Jednak po
wybuchu popularności social media, coraz częściej cele komunikacyjne realizowałam poprzez łączenie starych
narzędzi z technologią. Wciągnęła mnie ona maksymalnie i wówczas zdecydowałam się na zmianę.

Co lubisz w niej najbardziej?

#32 ANNA ROBOTYCKA
Twórczyni i właścicielka agencji
faceADDICTED, uznanej za najlepszą
agencję social media 2015 i 2017 roku
według “Media & Marketing Polska”.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie
w budowaniu i wdrażaniu strategii
komunikacyjnych marek, także na rynkach
europejskich. Ekspertka zarządzania
kryzysowego. Doktorantka Akademii
Leona Koźmińskiego - pierwsza praca
doktorska na temat digital transformation
w Polsce. Trenerka DIMAQ oraz członkini
Branżowej Rady Kompetencji IAB ds.
DIMAQ. Realizowała projekty dla: Maspex,
Bosch, Citi Handlowy, Frugo, Łowicz, Plus,
Plush, Raiffeisen Polbank, Seat.

Plastyczność. Każda technologia może być użyta w dobry lub zły sposób oraz może być transponowana
pomiędzy różnymi dziedzinami. To, jak ją wykorzystujemy i jaki mamy do niej stosunek jest dla mnie
przejawem naszego nastawienia do świata i ludzi. Dla przykładu, obawa przed robotami humanoidalnymi,
według mnie, jest emanacją obawy przed nowością i przyzwyczajeniem do życia w zagrożeniu.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Stała i nigdy nie kończąca się priorytetyzacja zadań. Cały czas jestem głodna nowej wiedzy i zdaję sobie
sprawę, ile jeszcze można zrobić. Moim największym wyzwaniem jest określanie priorytetów w trybie 24/7.
Tylko w ten sposób mogę pogodzić prowadzenie firmy, życie rodzinne i największe pasje, którymi są 2
cudowne psy rasy beagle i doktorat.

https://www.linkedin.com/in/anna-robotycka-0b804b3/

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
To był zupełny przypadek. Szukałam nowego miejsca dla siebie po przyjeździe do Tel Awiwu i, ku mojemu
zaskoczeniu, dostałam propozycję pracy w akceleratorze. Szybko odnalazłam się w branży startupów i technologii.
Zaczęłam uczyć się nowych rzeczy, trafiłam do programu Tapas MBA w centrum R&D Microsoftu w Izraelu. Wtedy
stworzyliśmy CREATORS – innowacyjny lab promujący rozwiązania technologiczne.

Co lubisz w niej najbardziej?

#33

MONIKA RÓŻALSKA

Współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca
CREATORS – Laboratorium Idei (IDEAtion
Lab), które w swoim założeniu łączy
międzynarodowe korporacje (a czasem też
organizacje rządowe i samorządowe)
i doświadczonych przedsiębiorców w celu
tworzenia nowych technologii w oparciu
o potrzeby technologiczne na światowych
rynkach. Programy realizowane przez
CREATORS angażują korporacje i innowacyjne firmy z całego świata i “Start-Up
Nation” – izraelskie zagłębie przełomowych
technologii. Zanim Monika dołączyła do
CREATORS, pełniła funkcję zastępcy
dyrektora izraelskiego akceleratora TheHive
– programu skierowanego do młodych
startupów z całego świata.

Innowacje technologiczne są wynikiem poszukiwania lepszych rozwiązań istniejących
problemów. Są sposobem na wykreowanie prawdziwych zmian, które dotyczą różnych aspektów naszego życia.
Wiele z nich przyczynia się do tworzenia równiejszego, bardziej demokratycznego świata, w których każdy głos się
liczy. Dobrymi przykładami są: „arabska wiosna”, crowdfunding, czy branża e-health.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Świat technologii i biznesu jest nadal bardzo męski. Płeć bardzo „przeszkadza” w codziennej
pracy. Kobiety są traktowane albo z przesadną uwagą i przerysowanym szacunkiem, albo konsekwentnie
ignorowane. Nie mogę się doczekać normalizacji tego świata. W pracy nie chcę być ani uwielbiana do granic
dobrego smaku tylko dlatego, że jestem kobietą, ani lekceważona i regularnie pomijana spojrzeniem.

https://pl.linkedin.com/in/monika-rozalska-2a612567

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Przypadkiem. W wieku 15 lat sprzedaż przez internet była dla mnie okazją do zarobienia pierwszych
pieniędzy w rodzinnej firmie. Zaczynaliśmy od sprzedaży okazyjnie kupionego drobnego sprzętu AGD.
Firma działała wyłącznie w oparciu o kanał internetowy i dynamicznie się rozwijała, aż doszliśmy do
miejsca, w którym jesteśmy jednym z czołowych producentów produktów z łuską gryki w Europie.
Co lubisz w niej najbardziej?

#34

KATARZYNA RYFKA - CYGAN

przedsiębiorca, trener i ekspert
e-commerce. CEO Eliks Natural Sp. z o.o.
producenta naturalnych produktów do
spania, jogi i medytacji oraz dla zdrowia.
Autorka książki "Kobieta wkracza w
e-commerce" oraz publikacji w mediach
branżowych. Właścicielka EcoMotive
-pomaga firmom w poszerzaniu
sprzedaży o kanał internetowy. W
e-biznesie od 2004 roku.

Powodów jest wiele, ale wymienię trzy, które są dla mnie najważniejsze. Możliwości dotarcia do szerokiego grona klientów bez ograniczeń terytorialnych. Światowy zasięg będący w zasięgu kilku kliknięć.
A także możliwość skutecznego działania na dużą skalę, np. dzięki narzędziom umożliwiającym automatyzację pewnych istotnych procesów.
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Ciągłe zmiany i konieczność nadążania za nimi, aby nie zostać w tyle. Zmieniają się algorytmy wyszukiwarki, przepisy prawne czy trendy. To, co dziś działa, za chwilę może być już „skamieliną” i niepotrzebnym kosztem, trzeba więc trzymać rękę na pulsie. Wygospodarowanie na to czasu w codziennym
planie dnia jest dla mnie nie lada wyzwaniem.

https://pl.linkedin.com/in/katarzynaryfkacygan

Jak trafiłaś do branży nowych technologii
Do branży technologicznej trafiłam nie przez przypadek. Już jako dziecko, gdy koleżanki
bawiły się lalkami, ja bawiłam się w sklep i tworzyłam tabelki ze sprzedażą komiksów w Excelu.
Zawsze byłam przedsiębiorcza, a zainteresowanie technologią wszczepił we mnie mój dziadek.
Fascynacja komputerami i biznesem była dla mnie czymś naturalnym. Uznałam, że praktyczne
połączenie obydwu będzie możliwe, jedynie gdy rozpocznę karierę w branży tech-startupowej.
Mieszkając w Berlinie, nie trudno było znaleźć pracę w tej dziedzinie.

#35

AGNIESZKA SARNECKA

Od zawsze była zainteresowana technologią i biznesem.
Studiowała ekonomię i biznes w Berlinie. Już w trakcie studiów
licencjackich na HU Berlin (Volkswirtschaftslehre) i studiów
magisterskich na HWTK Berlin (Business and Organisation)
pracowała w startupach mocno osadzonych w tematyce
technologicznej (home24, Xyo, Zencap, Concise Software, Chilicon IT, Froach). W trakcie studiów postanowiła założyć własną
firmę, zajmującą się produkcją luksusowej pościeli. Jej
głównym celem zawsze było zdobycie jak największej ilości
doświadczeń, które pomogą jej realizować projekty i pomysły
w przyszłości. Aktualnie pracuje w Neufund, firmie budującej
zdecentralizowaną platformę inwestycyjną opartą na
technologii blockchain. Jest członkiem zespołu od początku
istnienia firmy. Najpierw pracowała w roli Business Operations
Managera, a teraz jako VP Ventures zajmuje się firmami
zainteresowanymi zebraniem funduszy na platformie Neufund.

Co lubisz w niej najbardziej?
Nie wyobrażam sobie pracy w innej branży. Najbardziej fascynuje mnie to, że każdy dzień jest
nieprzewidywalny, że każdego dnia uczę się czegoś nowego i że każdego dnia mogę stawiać
czoła nowym wyzwaniom. Niesamowitym motywatorem jest uczucie, że robię coś po raz
pierwszy, że jestem jedną z niewielu osób na świecie, które w tym momencie rozwiązują dany
problem. Dla mnie to jest czysta definicja innowacji i czuję się zaszczycona być tak blisko niej.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największym wyzwaniem jest tempo. Trzeba być elastycznym, umieć przestawiać się o
180 stopni. Trzeba być zawsze poinformowanym, nie można spocząć na laurach. Największym wyzwaniem w tym “wyzwaniu” jest umieć podejść do problemu całościowo,
czyli zrobić krok wstecz, ocenić sytuację z każdej możliwej perspektywy, podjąć decyzję bez posiadania 100% danych i przewidzieć jej konsekwencje.

https://www.linkedin.com/in/agnieszka-sarnecka-40458397/

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do świata startupów technologicznych trafiłam przez mojego ówczesnego partnera, który był zapalonym startupowcem i chciał zmienić świat używając nowych technologii. Zaczęłam od uczestniczenia w spotkaniach Auli Polskiej i czytania Antyweba. Tam uczyłam się o technologiach, startupach
oraz rewolucji, która szła szybkimi krokami też do Polski. A później zaczęłam pracować dla jednego z
polskich funduszy VC oraz organizować pierwszy Startup Poland.
Co lubisz w niej najbardziej?

#36 KAMILA SIDOR
Jest przedsiębiorcą społecznym, mówczynią,
współzałożycielką Geek Girls Carrots oraz
fundatorką Fundacji Carrots, a także trenerką
przemawiania publicznego w Speaking Carrots.
W 2011 została inwestorką w startupie
technologicznym Motivapps. W 2017 wzięła
udział w prestiżowym amerykańskim
programie dla liderów społecznych IVLP. W
2016 roku znalazła się na liście najbardziej
kreatywnych Polaków magazynu “Brief”.
W 2014 roku została wybrana do grupy 25
młodych liderów przez magazyn “Teraz Polska”
i znalazła się też na liście „New Europe 100” –
liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Po godzinach uprawia jogę,
medytuje, czyta książki i podróżuje po świecie.

Niezmiennie w branży nowych technologii lubię wysoki poziom kreatywności, biznesową odwagę i
wytrwałość. Ludzie, których często się w niej spotyka, mają poczucie sprawczości i dużą ambicję, co
w nich podziwiam. Z roku na rok rozwój technologiczny umożliwia nam rzeczy, o których jako
dzieci czytaliśmy w książkach Lema. Magia, która się dzieje na naszych oczach jest bardzo intrygująca i inspirująca.
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Z jednej strony trzymanie ręki na pulsie i bycie na bieżąco z tym, co się dzieje. A z drugiej - zachowanie dystansu i balansu. Zmiany, które zachodzą w obszarach takich jak komunikacja, zdobywanie
informacji, czy zarządzanie firmą powoduje przeładowanie, zmęczenie i wyczerpanie emocjonalne.
Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy wiedzieć bardzo dużo, tylko czego ja teraz potrzebuję? Wiedzieć, co robi moja konkurencja na innym kontynencie? Czy może powinnam się wyciszyć i włączyć
swoją kreatywność? Zaufać sobie i swojemu zespołowi, czy może pójść za głosem i radami guru z
Krzemowej Doliny?

https://pl.linkedin.com/in/kamilka

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
W 2010 roku zaczęłam chodzić na pierwsze sesje pitchingowe i pisać case studies o polskich startupach.
Wiosną 2011 wraz z Piotrem Wilamem i Markiem Kapturkiewiczem zorganizowalismy nasze pierwsze warszaty
edukacyjne i wtedy już wsiąkłam w ten temat na dobre.

Co lubisz w niej najbardziej?

#37 AGNIESZKA SKALA
Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, adiunkt na Wydziale
Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Absolwentka Lean LaunchPad Educators Program
w Haas School of Business Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley. W swojej pracy
koncentruje się na startupach i edukacji na rzecz
startupów. W Politechnice Warszawskiej prowadzi
autorski cykl seminariów: “Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki”. Współtworzyła i od 2011 roku
zarządza Szkołą Przedsiębiorczości Innovation
Nest SPIN, gdzie propaguje skuteczne metody
zarządzania startupem wśród przedsiębiorców
technologicznych w Polsce. Jest członkiem Rady
Programowej Fundacji Startup Poland, gdzie od
2015 koordynuje badania startupów.
Współautorka raportów: „Polskie Startupy”
w latach 2015-2017 oraz „Visegrad Startup Report”
2016-2017.

W branży nowych technologii liczy się konkretna wiedza i umiejętności Poza tym, ten świat ciągle i szybko się
zmienia, dzięki czemu jest w nim po prostu ciekawie.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem w pracy jest czas, a konkretnie jego permanentny deficyt. Zawodowo zajmuję
się uczeniem i pracą naukową – w tym obszarze moim największym wyzwaniem jest zmaganie się ze schematami myślowymi u młodych ludzi, myśleniem biznesowym zakorzenionym w latach 90. oraz stereotypami o biznesie. Edukacja przedsiębiorczości startupowej to w dużej mierze zwalczanie szkodliwych mitów.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
W branży nowych technologii znalazłam się dzięki moim audycjom radiowym
o młodych przedsiębiorcach, które prowadziłam w latach 2007-2014. Był to
czas, kiedy na dobre rozkręcały się inkubatory przedsiębiorczości i parki naukowo-technologiczne. Żeby móc ciekawie mówić o biznesie, czy wspierać
młodą firmę w rozwoju, trzeba było zrozumieć, jaki jest jej „secret sauce”,
którym wtedy często była właśnie technologia.

Co lubisz w niej najbardziej?
Najbardziej lubię poczucie, że w świecie nowych technologii wszystko jest
możliwe. Warunkiem koniecznym jest wspierający się team, złożony z niepokornych i zafascynowanych swoją pracą ludzi, którzy wytrwale szukają praktycznego zastosowania dla nowych technologii. Taki zespół jest jednocześnie
skupiony na ciągłym ulepszaniu doświadczeń klienta i zwiększaniu komfortu
pracy kolegów przy użyciu najnowszych zdobyczy technologicznych

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Niechęć do zmian. Transformacja to nie moda, ale warunek konieczny dla rozwoju biznesu. To nie tylko wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych, ale przede wszystkim zmiana myślenia i sposobu pracy, a także podejścia do planowania procesów. Często wiąże się to także z kwestionowaniem
własnych reguł gry. To boli, ale jest konieczne. Bez takich zmian nawet najlepsza technologia będzie bezużyteczna.
https://pl.linkedin.com/in/pskrzypinska

#38 PAULINA SKRZYPIŃSKA
Przez lata współorganizatorka poznańskiej społeczności
startupowej (Hive61, Poznań Startup Weekend, Poznan
Offline Party, etc.). Współpracowała z inkubatorami,
parkami naukowo-technologicznymi (InQbator, Poznański
Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM, Technopark
Gliwice, Wrocławski Park Naukowo-Technologiczny etc.),
programami akceleracyjnymi i funduszami inwestycyjnymi
(alfa.ac, InQbator Seed, SpeedUp BRIdge Alfa etc.). Przez
lata także aktywna dziennikarka. Rok temu zasiliła szeregi
międzynarodowej korporacji – Banku BGŻ BNP Paribas,
w którym wspiera proces cyfrowej transformacji
i wdrażania startupów.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Moją karierę zaczynałam w branży PR, pracując w agencji. W tamtym czasie moja praca polegała w
dużej mierze na osobistym kontakcie z dziennikarzami oraz klientami. Już wtedy zastanawiałam
się jak można byłoby wykorzystać technologię do stworzenia nowych produktów, jednak mimo
różnych pomysłów (trudno mi dziś ocenić na ile dobrych) nie podjęłam żadnych działań. Fascynowały mnie startupy i nowe technologie a przede wszystkim możliwość automatyzacji i działania
naprawdę na dużą, globalną skalę. Patrząc dzisiaj na rynek mam poczucie, że rynek mediów
bardzo się zmienia, właśnie dzięki technologiom i influencerzy zaczynają pełnić właśnie rolę wydawców.

Co lubisz w niej najbardziej?

#39 BARBARA SOŁTYSIŃSKA
współzałożycielka indaHash.com (wielokrotnie nagradzanej
globalnej platformy do automatyzacji kampanii z influencerami) oraz LifeTube (największej wielokanałowej sieci
YouTube w Europie Centralnej). Nagrodzona tytułem EY
Przedsiębiorca Roku (w kat. „Nowy Biznes“), a przez Związek
Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – jako pierwsza kobieta w historii konkursu – uznana za „Człowieka
Roku“ MIXX AWARDS IAB 2015 (jeden z najważniejszych
konkursów branży interaktywnej) – za ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy. Zwyciężczyni rankingu “50 najbardziej kreatywnych w biznesie” (2017)
magazynu Brief. Uznana za jedną ze 100 najbardziej inspirujących osób polskiej branży interaktywnej, nominowana
do „Kobiety biznesu“, wyróżniona w konkursie „Bizneswoman roku“. Wielokrotnie nagradzana za działalność PR i
marketingową. Niejednokrotnie nagradzana za stworzenie
międzynarodowego startup’u - indaHash. Zwycięzcy w prestiżowych konkursach Accenture Consumer TechAwards i
The Judges' Choice. Laureata w konkursie Innowator Innowacji Newsweeka i zdobywcy pierwszego miejsca w
AULERACH 2017.

Najciekawszy wydaje mi się niemal całkowity brak limitów i ciągła możliwość tworzenia oraz ulepszania. Nadal absolutnie fascynuje mnie również fakt, że z naszych produktów w tym samym momencie korzysta ktoś w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Technologie umożliwiają nam
skalowanie działań i znoszą granice a kiedy tworzymy nową funkcjonalność to dajemy możliwość
skorzystania z niej w jednym momencie tysiącom osób. Myślę, że z biznesowego punktu widzenia
dają też większe możliwości ludziom, którzy mają ciekawy pomysł niezależnie od tego skąd są,
jakie mają wykształcenie etc.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
indaHash w ciągu 2 lat urósł do ponad 150-osobowego zespołu, operującego z ośmiu lokalizacji
na ponad 70 rynków. Dzisiaj w naszej centrali w Warszawie, policzyliśmy ostatnio i mamy ponad
20 różnych ojczystych języków. W związku z tym, jednym z większych wyzwań w codziennej pracy
jest z pewnością koordynacja zadań dziejących się równolegle w wielu strefach czasowych na raz.
Istotnym elementem są również różnice kulturowe. Jest to wyzwanie, ale i oczywiście ogromna
szansa. móc iść dalej.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do branży nowych technologii trafiłam zupełnie przypadkiem, kiedy byłam wolontariuszem na
pierwszym warszawskim Startup Weekendzie. Po wydarzeniu dostałam propozycję pracy jako
community manager w funduszu inwestycyjnym dla startupów na wczesnym etapie rozwoju. W tym
samym czasie zainteresowałam się bardzo aplikacjami mobilnymi i zaczęłam kombinować, jak je
połączyć z historią sztuki i muzeami. Kiedy to wykombinowałam, rzuciłam fundusz i założyłam firmę
zajmującą się projektami technologicznymi dla muzeów “Moiseum” oraz aplikację “DailyArt”, która
uczy historii sztuki.

#40 ZUZANNA STAŃSKA
Historyk sztuki, twórczyni aplikacji mobilnej
DailyArt. Właścicielka firmy Moiseum, która od
2012 roku zajmuje się tworzeniem rozwiązań
związanych z użyciem nowych technologii
oraz propaguje nowoczesne podejście do
publiczności w muzeach i instytucjach kultury.
Organizatorka ogólnopolskiej akcji społecznej
Dzień Wolnej Sztuki oraz warszawskich
spotkań muzealników Metamuzeum. Alumni
Blackbox Connect Female Founders oraz
laureatka British Council Young Creative
Entrepreneur Award w kategorii Culture.
Wymieniona na liście “liderów Nowej Europy”,
stworzonej przez Visegard Fund, Google,
Financial Times i Res Publikę, a tym samym
uznana za jedną z “New Europe Top 100
Challengers”.

Co lubisz w niej najbardziej?
Najbardziej cenię w tej branży otwartość ludzi i ich gotowość do pomocy innym. Podoba mi się także
to, że sama branża jest bardzo otwarta - zarówno na nowych ludzi, jak i nowe pomysły. Co więcej,
doceniam dynamikę działania - wszystkim zależy na szybkim “dopinaniu” biznesów oraz sprawnej
komunikacji.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem jest zarabianie pieniędzy. Nie mamy żadnej dotacji, więc pieniądze,
które mogę zainwestować w rozwój DailyArt, muszę zarobić sama. To łączy się także z decyzjami
dotyczącymi tego, jak ma funkcjonować DailyArt, jaki ma mieć model biznesowy, zachętami dla
kolejnych użytkowników. Nie ma tutaj jasnych odpowiedzi, więc trzeba nieustannie próbować,
kombinować, podejmować kolejne decyzje.

https://pl.linkedin.com/in/zstanska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Moją dziedzinę określiłabym raczej jako komunikację z wykorzystaniem nowych technologii. Działam w niej właściwie od początku mojej drogi zawodowej, czyli od 2005 roku.
Moją pierwszą pracę otrzymałam w dziale online Rzeczpospolitej, była ona ściśle związana z dziennikarstwem internetowym. Później treściami internetowymi zajmowałam się
również kierując pracami działu online magazynu o nowych technologiach CHIP i to na
pewno jeszcze bardziej rozwinęło we mnie fascynację światem nowych technologii i
mediów.

Co lubisz najbardziej w branży nowych technologii?

#41 BARBARA STAWARZ - GARCIA
CEO Happy Content, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz marketingu internetowego w Szkole
Głównej Handlowej. Autorka bestsellerowej
książki „Content marketing po polsku” (II wyd.
„Content marketing i social media, PWN 2017).
oraz współautorka kilku innych książek nt. marketingu internetowego. W branży od 2005 roku.
Trener i wykładowca na najlepszych uczelniach w
Polsce (m.in. SGH, AGH, Uniwersytet SWPS). Pracowała m.in. dla Allegro, Pfizer, Frosta, ING Bank
Śląski czy IDEA Bank. Prowadzi agencję Happy
Content specjalizującą się w usługach content
marketingowych oraz biuro podróży Hola Cuba.

Cenię sobie to, że świat nowych technologii jest bardzo nowoczesny, wyznacza trendy i
zmusza do pójścia naprzód. Oczywiście widzę w tym jednocześnie wiele zagrożeń i
uważam, że człowiek jako istota stadna powinien dla własnego zdrowia mieć kontakt z
innymi ludźmi, nie tylko z technologią.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największym wyzwaniem jest nadążanie. Świat nowych technologii zmienia się codziennie i dotrzymywanie mu kroku jest niezwykle trudne.

https://pl.linkedin.com/in/bstawarz

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
W trakcie studiów dziennikarskich miałam zajęcia z Mateuszem Tułeckim.To właśnie jego zajęcia przekierowały
mój umysł i ścieżkę zawodową z dziennikarstwa w stronę branży marketingowej. Natomiast moje pierwsze
doświadczenia zawodowe zbierałam pod okiem założycieli dzisiejszej Grupy Unity z Wrocławia. To wszystko
sprawiło, że mocno weszłam w branżę i do dziś w niej jestem. Dość szybko jednak uciekłam “na swoje”. Od 2013
roku pracuję już we własnej agencji content marketingowej.

Co lubisz w niej najbardziej?

#42 MARTA SULIKOWSKA
Co-Founder Dajemyslowo.com, Content
Marketing Specialist. Z online marketingiem
związana jest od 8 lat. Od 2013 roku szkoli, pisze
i tworzy treści dla klientów własnej agencji content
marketingowej. Zanim otworzyła Dajemyslowo.com,
realizowała kampanie online i tworzyła kreacje we
wrocławskiej Grupie Unity i rozwijała platformę
z gotowymi aplikacjami na Facebooka. Aktualnie
w ramach Dajemyslowo.com najbardziej koncentruje
się na projektowaniu skutecznych treści, tworzeniu
językowych koncepcji kreatywnych i rozwiązań
komunikacyjnych dla klientów z sektora IT, fintech
i finansowego. Uwielbia podróżować, kręcić
amatorskie filmy, utożsamiać się z marką i dobre
copy. I choć twórczy chaos nie jest jej obcy, ceni
sobie skuteczne planowanie i przemyślaną strategię.
Współpracowała m.in. z takimi markami jak: Bankier,
PayU, Santander, Neuca, Jelp, Blue Media, Droids on
Roids, Fanimani, ANG. Prywatnie weekendowa
kucharka i mama Tytusa.

Branża nowych technologii daje ogromne możliwości rozwoju. Oczywiście wiele zawodów wymaga ciągłego
szkolenia, podnoszenia kwalifikacji, czy uzupełniania wiedzy, jednak marketing cyfrowy wyróżnia się
niesamowitą dynamiką zmian. Tempo tworzenia nowych narzędzi, trendów i połączonych z nimi zjawisk społecznych jest ogromne, a to daje idealne warunki do nieustannego rozwoju. Branża nowych technologii to
środowisko multidyscyplinarne - zajmując się jedną dziedziną trzeba rozumieć też inne, bo tylko ich połączenie
i rozumienie zależności między nimi pozwala na ich skuteczne wykorzystanie.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największym wyzwaniem jest dla mnie pogodzenie potrzeb klientów i własnych w zakresie prowadzonych
działań promocyjnych, czyli klasyczny problem szewca, który chodzi bez butów. Kolejne wyzwanie to stałe
rozbudzanie kreatywności. Ciągła praca, często nad trudnymi i podobnymi tematami, wymaga nieustannego
poszukiwania nowych sposobów na podejście do tego samego tematu. To spory wysiłek intelektualny.
Pomocne są wtedy aktywności uruchamiające kreatywne myślenie,np. amatorski montaż filmów, zabawy
z dzieckiem czy wysiłek fizyczny - dwa ostatnie można śmiało łączyć!

https://pl.linkedin.com/in/martasulikowska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
W branży nowych technologii znalazłam się dzięki programowi akceleracyjnemu Huge Thing, do którego zostałam zaproszona jako mentor. Wszystko to
dzięki kilku zbiegom okoliczności, m.in.wsparciu organizacji TEDx Poznań i
prowadzeniu bloga).Po prostu wpadłam na odpowiednie osoby w odpowiednim czasie i ktoś dał mi szansę. Stamtąd trafiłam już prosto do SpeedUp Group,
którego zespół mam przyjemność współtworzyć już niemal 6 lat.

Co lubisz w niej najbardziej?
Ludzi. Moja praca jest okazją do poznawania wielu fantastycznych osób oraz
daje możliwość uczenia się od nich. Utwierdza mnie też w przekonaniu, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Tworzenie technologii i wspieranie ludzi, którzy ją
tworzą, to taki realny wpływ na świat, który nas otacza. I to jest fantastyczne.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Dużym wyzwaniem jest dla mnie nadążanie za kolegami z zespołu, którzy na
co dzień oceniają firmy zgłaszające się do nas w sprawie uzyskania wsparcia
inwestycyjnego. Mają oni niesamowicie szybkie tempo uczenia się i ogromną
wiedzę. I mimo że dają możliwość uczenia się od nich, to bardzo trudno jest
ich dogonić. Swego rodzaju wyzwaniem jest również też to, że świat, w którym
funkcjonuję jest męski i wciąż niedużo w nim kobiet. Ma to swoje pozytywne,
ale też negatywne strony. Czasem, kiedy nagle na ważnym spotkaniu zauważam, że jestem jedyną kobietą, daje mi to do myślenia. Mobilizuje mnie to do
wspierania innych kobiet, które chcą wejść do świata nowych technologii lub
dopiero zaczynają w nim swoją przygodę.

https://pl.linkedin.com/in/monikasynoradzka

#43 MONIKA SYNORADZKA
Head of communication and corporate relations w SpeedUp
Group. Monika zarządza całościową komunikacją grupy. Do
SpeedUp Group dołączyła w 2012 roku i od tego czasu
odpowiada za całość działań związanych z relacjami z mediami,
współpracą z strategicznymi firmami, instytucjami
i organizacjami z rynku nowych technologii oraz administracją
publiczną. Planuje działania związane z wspieraniem
społeczności startupowej i organizowaniem spotkań
z przedsiębiorcami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy
w agencjach PR, szczególnie w obszarach związanych
z komunikacją i organizacją wydarzeń. Swoją wiedzą
i doświadczeniem pomaga spółkom z portfolio planować
komunikację, nawiązywać relacje z mediami i partnerami
biznesowymi. Była i jest inicjatorem i współorganizatorem takich
wydarzeń, jak m.in. Geek Girls Carrots Poznań, Hive61, Poznań
Startup Weekend, Makerspace Poznań czy Poznań Offline Party.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Moja droga do branży nowych technologii była od początku zaplanowana. Od zawsze fascynował
mnie ten obszar i wiedziałam, że w nim chcę się poruszać. Programowałam już na Commodore 64,
używając prostych komend. Internet okazał się oknem na świat. Naturalną drogą były studia kierunkowe o profilu medioznawczym, gdzie pogłębiłam wiedzę na temat nowych technologii. W
pełni się w tym zatapiając, podjęłam kolejne kroki związane z rozwojem zawodowym. Potem to po
prostu zrealizowałam.

Co lubisz w niej najbardziej?

#44 ALEKSANDRA SZOL - TUŁECKA
CEO w Pixers. Szef, przewodnik, inspirator
oraz kreator dynamicznie rozwijająca firmę
na 99 rynkach. W przeszłości odpowiedzialna
za Google AdWords w Polsce, Czechach i na
Słowacji. Od kilkunastu lat w branży
technologicznej oraz nowych mediów.
Pracowała z sukcesami dla takich marek jak:
Algida, Procter&Gamble, TVN, wp.pl oraz międzynarodowych firm stricte związanych z SEM
jak Ataxo Social Insider, ReachLocal czy
Google. Kocha życie, pracę i ludzi, którzy są
dla niej najważniejsi (pomimo równoległej
miłości do analityki i liczb). Skutecznie zaraża
pasją pokazując na co dzień, że rzeczy
niemożliwe nie istnieją, a wszystko zaczyna
się w nas.

Kocham tę branżę, ponieważ jestem zwolennikiem data driven organization,wszystkiego, co da się policzyć.
Cieszy mnie big data, machine learning czy sztuczna inteligencja. Ta wszechobecna zmiana mnie napędza.
Pomysły, które w kolejnych iteracjach można skutecznie wykorzystać w biznesowym deep dive i osiąganiu
celów same się w tej branży generują. Dostępność i praktycznie brak ograniczeń tworzy podstawę i pozwala
na międzynarodowość. Konieczność ciągłego uczenia się oraz nie wytrącania tempa to motor działań, mobilizacja do ciągłej aktywności. Dzięki temu ulepszamy biznes co dnia. Cyfryzacja, automatyzacja, optymalizacja, konwersja i ROI. Możliwość zdobycia pozycji lidera globalnego w e-commerce? Ta rzeczywistość w tym
pomaga. Podkreśliłabym tutaj także upraszczanie, oszczędność czasu oraz wpływ nowych technologii na
ludzi i zmianę ich życia. To jest fascynujące! Dodatkowo to znakomite uczucie obserwować, jak dzięki temu
osoby, z którymi współpracuję, osiągają wyznaczone sobie cele i rozwijają umiejętności.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Skuteczna optymalizacja procesu sprzedaży on-line przy zachowaniu właściwego user experience.
To właśnie UX wyznacza dzisiaj drogę i wiąże się z koniecznością inwestycji. Wyzwaniem jest też
szukanie innowacyjności dostosowanej do danego biznesu. Skuteczne rozwiązania i ich definicja.
Lubię, gdy trafiamy w punkt i nie tracimy czasu, stąd praca na danych, które umożliwiają podejmowanie szybkich, skutecznych, decyzji, które w oparciu o big picture pozwalają właściwie skalować biznes. To nieprawdopodobna radość! Zwiększanie szeroko rozumianej wydajności to wyzwanie, ale i cel. Wygoda, funkcjonalność, szybkość.

https://pl.linkedin.com/in/aleksandra-szol-tułecka-b07a9634

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Chyba w 1996, gdy miałam 12 lat i przeczytałam biografię Kevina Mitnicka, wtedy najbardziej znanego
hakera na świecie. I jak wszystkie dzieci chciały być astronautkami i fryzjerami, to ja chciałam być hakerką. Siedziałam na IRCu na kanałach początkujących programistów, miałam nick Leeloo od bohaterki filmu Luca Bessona i nabijałam rodzicom astronomicznie rachunki za internet na modemie tepsy.
Kiedy w drugiej połowie lat 90. moi rodzice wyjechali do Tajlandii na 2 tygodnie, rachunek przyszedł
na 19 000 PLN. Tato, nie ukrywam, był zdziwiony, że to w ogóle było możliwe.

#45 MARTYNA SZTABA
Co-founderka i COO blockchainowego projektu
Trivial. Pracowała dla firm technologicznych,
startupów i klientów korporacyjnych w obszarach
zarządzania, komunikacji i budowania produktów
tech. Była redaktorką naczelną pierwszego pisma
dla kobiet w całości poświęconego technologiom
“IT GIRLS” (Agora, 2017). Jest w radzie Liger Leadership Academy w Phnom Penh w Kambodży,
organizacji, która kształci liderów w zakresie
technologii i przedsiębiorczości. Pracowała w
agencji DDB&tribal jako brand innovation manager.
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie
Jagiellońskim, studiowała polonistykę na UJ,
organizację produkcji filmowej i telewizyjnej na
Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
i komunikowanie strategiczne na SGH w Warszawie.

Co lubisz w niej najbardziej?
To, że daje mi niezależność pod każdymwzględem: miejsca, w którym pracuję, czy to jest kawiarnia
pod moim domem czy pociąg w Chinach, zarobków, podejmowania decyzji. I to, że technologia jest
tak dostępna: jeśli nie jesteś programistką - nie szkodzi, znajdziesz programistów do zespołu albo użyjesz gotowych rozwiązań. Nigdy nie kupowałaś Bitcoinów, Etheru i innych kryptowalut? Nauczysz się
sama na Reddicie. Poza tym ludzie - wydaje mi się, że najciekawsi są właśnie w tym sektorze.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Najtrudniej jest pamiętać o tym, że czasami “good enough is enough”. Nie należy spalać się na perfekcyjnych rozwiązaniach, tylko pamiętać o ROI. Trzeba wybrać, co przyniesie największą korzyść dla zespołu, produktu, projektu i dla mnie. Kolejnym wyzwaniem jest też, żeby nie zapomnieć o sobie samej.
Coraz częściej pojawia się u mnie również świadomość, że nie mogę mieć wszystkiego w jednym
czasie. Domyślam się, że ludzie zdobywają tę świadomość w wieku 4 lat, mi zajęło to trochę dłużej. I
ostatnim wyzwaniem, ale też dużą przyjemnością i dumą, jest wspieranie różnorodności w zespołach i
wciąganie kobiet do sektora tech.

https://pl.linkedin.com/in/martynasztaba

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Od zawsze interesowałam się nowinkami technologicznymi i śledziłam ich rozwój.
Chciałam zrozumieć, jak działają algorytmy wyszukiwarek, dlaczego VR jeszcze się nie
przyjął i co to są beacony. Od kilku lat fascynują mnie kryptowaluty, a ostatnio również
protokół smart contract, który jest kolejnym krokiem w postępie, jaki dokonuje się w
świecie technologii blockchain.

Co lubisz najbardziej w branży nowych technologii?

#46 MARCELINA SZWED - ZIEMICHÓD
Doradca podatkowy i adwokat w MSZtax. Pomaga
przedsiębiorcom poruszać się w skomplikowanym świecie przepisów podatkowych. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia kryptowalut i blockchaina. Członek Strumienia Blockchain/DLT i
Waluty Cyfrowe funkcjonującego przy Ministerstwie Cyfryzacji. Prywatnie wielbicielka gier planszowych, podróży i Ameryki Południowej.

W branży nowych technologii pociąga mnie ludzka pomysłowość i to, że zawsze jest
ktoś, kto potrafi znaleźć niecodzienne zastosowanie dla danego rozwiązania. Lubię spotykać kreatywnych ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największym wyzwaniem, ale jednocześnie ogromną frajdą, jest dla mnie zrozumienie
skomplikowanych projektów biznesowych moich klientów. Jestem doradcą podatkowym
i z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest zrozumienie wszystkich niuansów planowanych działań. Tylko dzięki tak kompleksowej wiedzy mogę pomóc klientom zoptymalizować podatkowo dany projekt.

https://pl.linkedin.com/in/marcelinaszwed

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Od zawsze interesowały mnie przedmioty ścisłe, w szczególności matematyka, którą wybrałam jako kierunek
moich studiów. Moją przygodę z programowaniem rozpoczęłam właśnie podczas studiów. Potrafiłam siedzieć
do rana i programować własnego bloga czy inne aplikacje. Teraz swoją pasją staram się zarażać najmłodszych.
Programujemy roboty i odkrywamy razem świat nowych technologii.

Co lubisz w niej najbardziej?

#47 ANNA SZWIEC
Na co dzień programistka, po godzinach
realizuje się w społecznościach takich jak:
Women in Technology, Women
Techmakers, Google Developers Group.
Inspiruje innych do rozwoju i poszerzania
swojej wiedzy, organizując spotkania,
warsztaty i konferencje. Tworzy program
Tech Leaders, w którym jest również
mentorem. Jej pasją jest dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem. Pamięta
również o najmłodszych uczestnikach,
organizując dla nich konferencje IT
i prowadząc warsztaty z programowania
m.in. Greenlight 4 Girls, konferencja
Koderek, Szkoła 3.0.

Najciekawszym aspektem pracy w IT jest ciągły rozwój. Nie można poprzestać na zdobytej wiedzy, ale wciąż
trzeba się rozwijać i nadążać za nowinkami technologicznymi. Ludzie mają tendencję do pozostawania w
swojej strefie komfortu, ale ta branża na to nie pozwala. Tutaj musisz ciągle się rozwijać.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Największym i jednocześnie najciekawszym wyzwaniem w mojej pracy jest nieprzewidywalność. Każdy projekt
jest inny i wymaga nowych rozwiązań. Do tego należy dodać całą złożoność różnych środowisk i platform oraz
dynamicznie zmieniające się wymagania. To wszystko sprawia, że tak naprawdę każdy dzień jest nowym wyzwaniem.

https://pl.linkedin.com/in/anna-szwiec-8a9b4771

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Branża technologiczna sama do mnie przyszła. Podczas decyzji o założeniu startupu byliśmy pewni, że
chcemy wprowadzić innowacje na rynku nieruchomości. Sposobem na to była właśnie sztuczna inteligencja, dzięki której mogliśmy uporządkować i ułatwić skomplikowane procesy na tym rynku.

Co lubisz w niej najbardziej?

#48 NATALIA ŚWIRSKA
Co-Founder i COO startupu Ada.
Stworzyła personalnego asystenta do
najmu zasilanego sztuczną inteligencją.
Skończyła finanse w języku angielskim
na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. Aktywna działaczka Female
Founders Poland. Zdobyła tytuł
Bizneswoman Roku 2016
organizowanego przez Sukces Pisany
Szminką i PwC. W październiku 2017
roku znalazła się na prestiżowej liście
Forbesa „30 under 30”.

Dzięki nowym technologiom każdy z nas może w łatwy sposób optymalizować procesy biznesowe.
Czynności, które dotąd były skomplikowane logistycznie i których wykonanie zajmowało sporo czasu,
teraz mogą być wykonane szybko i bez stresu. Dobrym przykładem jest umawianie się na oglądanie
mieszkania na wynajem. Zawsze wiązało się to z wykonywaniem dużej liczby telefonów i ustaleniem
terminów. Obecna technologia pozwala tę czynność wykonać w niecałą minutę.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Na co dzień mam bardzo dużo wyzwań. Trzeba wszystko dobrze zaplanować, stworzyć i przetestować.
Jednak moim największym wyzwaniem jest to, aby skupić się na celach długoterminowych. Zdarza się
często, że warunki, w których pracujemy szybko się zmieniają i pojawiają się nowe perspektywy.
Ważne jest, żeby nie przysłoniły nam tego, gdzie chcemy dotrzeć.

https://pl.linkedin.com/in/nswirska

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
O technologii blockchain dowiedziałam się od mojego brata, który inwestował
w kryptowaluty jeszcze zanim powstało ethereum. W 2014 roku, kiedy pracowałam w finansach w Londynie, mój brat nieustannie starał się mnie przekonywać, że w przyszłości mogę zostać bez pracy ze względu na automatyzację
procesów dzięki technologii blockchain. To oczywiście było trochę wyolbrzymione, ale zrozumiałam przekaz.

#49 SONIA TARGOSZ

Co lubisz w niej najbardziej?
Kiedy pierwszy raz dowiedziałam się o blockchain, to nie mówiło się o nim
jeszcze w mediach. Przez ostatnie parę lat, a szczególnie ostatni rok, widzimy
ogromny wzrost zainteresowania technologią oraz jej adaptację. Na konferencjach poświęconych tematyce blockchain można poznać ludzi z całego świata.
Blockchain community jest globalne, dlatego też łatwo o znajomości bez
względu na to, gdzie się znajdujemy. I to jest super.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Technologia blockchain jest jeszcze bardzo młoda i nie jest łatwo znaleźć
ekspertów w tej dziedzinie. Dlatego też członkowie teamu często pochodzą
z różnych krajów. Dużym wyzwaniem jest zarządzanie projektem i firmą,
których członkowie zlokalizowani są w różnych miejscach.

https://pl.linkedin.com/in/sonia-targosz-910a7b94

Ukończyła studia w London South Bank University oraz
odbyła wiele profesjonalnych kursów ACCA w London
School of Business and Finance. W branży blockchain
działa od 2014 roku. Na początku 2017 roku porzuciła
pracę w finansach w Londynie i wróciła do Polski, aby
wraz z bratem, który wprowadził ją do świata
blockchain, rozpocząć pracę nad projektem Fiat Based
Token. Obecnie sprawuje funkcję CEO w Fiat Based
Token i jest organizatorką Wicked Crypto Meetup - serii
meetupów w Warszawie i Paryżu o tematyce związanej
z blockchain i kryptowalutami.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do branży nowych technologii trafiłam przez Facebooka. Kierowałam działem PR firmy poza
branżą, kiedy zobaczyłam ogłoszenie Michała Sadowskiego. Szukał człowieka do ogarniania komunikacji na rynku globalnym. Ambitne wyzwanie, w dodatku w Brand24, brzmi super. Zostałam
częścią ekipy i świat nowych technologii, monitoringu Internetu i startupów był już moim światem.

Co lubisz w niej najbardziej?

#50 MAGDALENA URBANIAK
Specjalista ds. public relations. Odpowiedzialna
za budowanie marki globalnej Brand24.
Współpracując z najlepszymi ekspertami z całego
świata, zwiększa znajomość i zaufanie do marki.
Organizator Czwartków Social Media we
Wrocławiu – wydarzenia zrzeszającego ekspertów
i adeptów w branży marketingu i komunikacji.
Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji
i analityki w Wyższej Szkole Handlowej,
Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu. Jedna z twórczyń
projektu skierowanego do Content Managerów –
Content Espresso - odbywającego się cyklicznie
w Warszawie. Quora Top Writer 2017. Prowadzi
bloga tractormania.pl oraz magdaurbaniak.com.

Najbardziej lubię to, że w ekspresowym tempie mogę odkrywać tak wiele. W Brand24 we Wrocławiu jako
pierwsi tworzymy, testujemy i poznajemy to, co za chwilę może być przydatne ludziom od Bangkoku po San
Diego.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Moim największym wyzwaniem jest zdalne budowanie świadomości marki i komunikacja z topowymi marketerami z całego świata. Potrzeba dużej determinacji i niestandardowego podejścia,
aby ludzie zwrócili na nas uwagę w tak “zakrzyczanym” świecie. Super, że potrafimy to robić coraz
sprawniej.

https://pl.linkedin.com/in/magdalena-urbaniak-8a1b3129

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Odkąd pamiętam, śledziłam newsy ze świata nowych technologii. Już na studiach
miałam okazję prowadzić pasmo radiowe „Starter”, w którym dzieliłam się wiedzą z tego
obszaru. Poważne działania zaczęły się od konkursu „Grasz o staż”, dzięki któremu znalazłam się w firmie Microsoft. To właśnie tam zbliżyłam się do społeczności startupowej,
co zaowocowało m.in. współtworzeniem aplikacji mobilnej „Bank Rabatów”.

Co lubisz najbardziej w branży nowych technologii?

#51 PATRYCJA WALENCIK
UX Designer w zespole Komercyjna Digitalizacja,
Wydział User Experience w Orange Polska.
Poprzednio UX Researcher/ UX Designer w Polska
Press Grupa, gdzie specjalizowała się w badaniu
potrzeb ponad 15 milionów użytkowników.
Zdobyte doświadczenie oraz realizacja projektów
dla takich firm jak Microsoft czy Getin Bank
przekłada na współpracę ze startupami w zakresie
budowania strategii UX. Członek zespołu Tipi
UX - największych w Polsce meetupów
poświęconych User Experience. Prelegent
i koordynator przedmiotu “Wprowadzenie do UX”
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

W branży nowych technologii kręci mnie dynamika i nieprzewidywalność. Technologia
znacznie obniżyła próg wejścia dla nowych osób i teraz każdy z głową pełną pomysłów
ma szansę stworzyć nietuzinkowe rozwiązanie. Koszt dotarcia i czas wytworzenia nadal
się zmniejsza, a to według mnie oznacza, że następne lata będą jeszcze bardziej fascynujące.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Jedno z wyzwań to na pewno nadążanie za dynamiką zmian. To naprawdę niezwykle
trudne, aby być ze wszystkim na bieżąco. Drugie, jeszcze trudniejsze zadanie, to umiejętność pohamowania własnych ambicji. Często pojawia się ogromna pokusa, żeby w codziennych projektach wykorzystać panujące trendy i rozwiązania, które niekoniecznie
zaspokoją potrzeby użytkowników i zespołu projektowego. A ich potrzeby w mojej codziennej pracy są zawsze na pierwszym miejscu.
https://pl.linkedin.com/in/patrycjawalencik

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do branży nowych technologii trafiłam 10 lat temu trochę przez przypadek . Zaczęło się od
projektowania albumów ze zdjęciami, potem zostałam projektantem stron internetowych, a
w końcu zaczęłam uczyć innych radzenia sobie w świecie online.

Co lubisz w niej najbardziej?
Najbardziej w użyciu nowych technologiach lubię elastyczność, jaką dają mi w pracy. Jeśli
tylko dobrze zaplanuję moją pracę, to mogę wykonywać ją kiedy chcę i gdzie chcę, cały czas
generując przychody. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo chcę jak najwięcej czasu spędzać z
moją rodziną.

#52 ARIADNA WICZLING
Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?

W przystępny sposób pokazuje kobietom, jak spokojnie prowadzić
biznes online przynoszący dochody.
Prowadzi popularny podcast "Po
Nitce Ariadny".

Największym wyzwaniem dla mnie jest dobre rozplanowanie konkretnych zadań, aby nie
pracować “na ostatnią chwilę”. Niemałym wyzwaniem jest dla mnie też odpowiadanie na
e-maile.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Do branży nowych technologii trafiłam przez przypadek, pracując w startupie MotivateMe, gdzie tworzyliśmy aplikację motywacyjną i coachingową.Zaczynając projekt, nie wiedziałam nawet, czym różni
się iOS od Androida, a byłam tam odpowiedzialna za marketing i PR. Następnie zaczęłam brać udział w
wydarzeniach startupowych i technologicznych, potem sama zaczęłam je również tworzyć. W branży
technologicznej zadomowiłam się i już w niej zostałam.

Co lubisz w niej najbardziej?

#53 EWELINA WOŁOSZYN
CEO w software house Lonsley, który
zajmuje się uczeniem maszynowym
i sztuczną inteligencją. Zaangażowana
jest w organizowanie wydarzeń
wspierających przedsiębiorczość
i innowacje. Stworzyła Tech Leaders program mentorski dla kobiet w IT.
To ogólnopolska platforma wymiany
wiedzy skierowana zarówno do kobiet,
które chcą założyć własną firmę, jak
i tych wspinających się po szczeblach
kariery jako zatrudnione osoby.

Obecnie zajmuję się uczeniem maszynowym, prowadząc software house o nazwie Lonsley. Uwielbiam
tutaj wszystko - możliwości, tworzenie projektów oraz wpływ, jaki mają rozwiązania z obszaru uczenia
maszynowego na biznes i życie codzienne. Z fascynacją patrzę również na informatykę kwantową. Są
to bardzo “plastyczne” sfery. Bycie twórcą w tych dziedzinach jest niezwykle satysfakcjonujące i ma
głęboki, globalny oddźwięk.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Często zbyt optymistycznie oceniam swój dzień i planuję taką ilość pracy, która nie jest możliwa do
wykonania. Ciągle uczę się , że należy bardziej skupiać się na priorytetach. Moim kolejnym wyzwaniem
jest pamiętanie o różnicach kulturowych. Muszę bardzo szybko zmieniać swój sposób komunikacji
oraz wiedzieć, jakie zachowanie i sposób bycia jest odpowiedni w różnych częściach świata.

https://pl.linkedin.com/in/ewelina-woloszyn

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Postanowiłam do niej trafić. Spędziłam sporo czasu w telewizji, która była naturalnym stykiem nowych technologii z niebywałym old-schoolem organizacyjnym. Chcąc być w miejscu, w którym zarówno technologia, jak i organizacje są nowoczesne, postanowiłam poświęcić się tej transformacji, zaczynając
od siebie.

Co lubisz w niej najbardziej?
W branży nowych technologii najbardziej lubię tempo rozwoju i działanie w
pełni globalne.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
Utrzymanie skupienia. Ciągłe poczucie, że nie zdążę wykorzystać wszystkich
możliwości, jakie ona daje to spore wyzwanie.

https://www.linkedin.com/in/annazarudzka

#54 ANNA ZARUDZKA
Założycielka Chilid Hi-End Product Design
(www.chilid.com) - firmy skupionej na budowie
aplikacji internetowych dla klientów z całego świata
(BlaBlaCar, Virgin Radio, Corel). Do branży internetowej
trafiła po wieloletniej przygodzie ze szkołą muzyczną,
produkcją filmową i telewizyjną. Aktualnie,
w holakratycznym Chilid obejmuje kilka ról związanych
z tym, jak firma ma się rozwijać i co oferować odbiorcom.

Jak trafiłaś do branży nowych technologii?
Blisko 10 lat temu na studiach trafiłam na zajęcia dotyczące marketingu internetowego. Chwilę
później znalazłam moją pierwszą pracę w marketingu online - traf chciał, że była to spółka powstała w ramach pierwszej edycji Startup School. Przekonałam się wtedy, że branża nowych technologii to dla mnie strzał w dziesiątkę. Ciągle uczę się czegoś nowego i nadal mam ogromne ambicje, żeby zrobić coś wielkiego.

Co lubisz w niej najbardziej?

#55 AGNIESZKA ZAWADKA
Chief Marketing Officer, Livespace.
Ekspertka marketingu z duszą pedagoga.
Posiada 8-letnie doświadczenie
w planowaniu strategii oraz realizowaniu
kampanii marketingowych, które zdobyła
we współpracy z najszybciej rozwijającymi
się startupami w Polsce (m.in. Goldenline,
Callpage, Elevato). Specjalizuje się
w działaniach inbound i content
marketingowych w obszarze B2B.
Entuzjastka dzielenia się wiedzą oraz
nowych technologii i metodyk
wspierających ludzi, pracę i biznes.

Branża nowych technologii wciąż się rozwija, przez co jest nieodkryta, niezbadana i nieokreślona. Aby sprostać wyzwaniom, trzeba nadążać za zmianami, codziennie dowiedzieć się lub nauczyć czegoś nowego.
Należy działać dynamicznie, ambitnie i niestandardowo. Tutaj nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Do każdego rozwiązania można dojść na swój własny sposób, co stwarza nieograniczone możliwości rozwoju i to
najbardziej cenię w branży nowych technologii.

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w codziennej pracy?
W codziennej pracy największą pokusą jest dla mnie korzystanie z tego, co nowe i trendy, np. testowanie nowych narzędzi, które właśnie pojawiły się na rynku. Czasami ciężko jest odmówić
sobie sprawdzenia nowości, co niesie za sobą ryzyko skorzystania z czegoś, czego tak naprawdę
nie potrzebujemy. Na szczęście, zdrowy rozsądek i umiar pozwalają mi dokonywać słusznych wyborów.

https://pl.linkedin.com/in/agnieszkazawadka

55 KOBIET W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII:
#1 AŁASZKIEWICZ ANNA
#2 LESZCZYŃSKA - BOHDAN KATARZYNA
#3 BOROWIK MAGDALENA
#4 CHMIELEWSKA AGATA
#5 CIKOWSKA KAROLINA
#6 CZAPLICKA MONIKA
#7 DANIŁOŚ MAGDALENA
#8 DRABENT JOANNA
#9 GOLA KASIA
#10 GONTAREK MAŁGORZATA
#11 HERMAN URSZULA
#12 JAROŚKIEWICZ ALEKSANDRA
#13 KAMIŃSKA KATARZYNA
#14 KASAK INGA
#15 KLIMOWICZ MARTA
#16 KOZIARSKA MARTA DIANA
#17 KRUCZKOWSKA ELIZA
#18 KUKWA AGATA
#19 LAZAR ALEKSANDRA
#20 LEWANDOWSKA AGNIESZKA
#21 LIBERKA KAROLINA
#22 MACIEJOWSKA AGNIESZKA

#23 MAZUR - MILEWSKA MAGDALENA
#24 MICHALSKA JOWITA
#25 MIKOWSKA MONIKA
#26 MIOTK ANNA
#27 MŁYNARCZYK KATARZYNA
#28 MOŚCICKA ANNA
#29 OBRZUT EMILIA
#30 PAKULSKA DAGMARA
#31 PSZCZOŁA ALEKSANDRA
#32 ROBOTYCKA ANNA
#33 RÓŻALSKA MONIKA
#34 RYFKA - CYGAN KATARZYNA
#35 SARNECKA AGNIESZKA
#36 SIDOR KAMILA
#37 SKALA AGNIESZKA
#38 SKRZYPIŃSKA PAULINA
#39 SOŁTYSIŃSKA BARBARA
#40 STAŃSKA ZUZANNA
#41 STAWARZ - GARCIA BARBARA
#42 SULIKOWSKA MARTA
#43 SYNORADZKA MONIKA
#44 SZOL - TUŁECKA ALEKSANDRA

#45 SZTABA MONIKA
#46 SZWED - ZIEMICHÓD MARCELINA
#47 SZWIEC ANNA
#48 ŚWIRSKA NATALIA
#49 TARGOSZ SONIA
#50 URBANIAK MAGDALENA
#51 WALENCIK PATRYCJA
#52 WICZLING ARIADNA
#53 WOŁOSZYN EWELINA
#54 ZARUDZKA ANNA
#55 ZAWADKA AGNIESZKA
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