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WNOP odcinek 024 - 06 kwietnia 2014 r.
Jak buduje się globalny biznes? – rozmowa
z Marcinem Beme z Audioteka.pl
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/024

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - odcinek 24.
Cześć i dzień dobry! Witam Cię w 24. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”.
Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone
sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze
i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji
finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.
Witam zakatarzony. Od razu Was przepraszam za moją słabszą kondycję. Dzisiaj usłyszycie
absolutnie fenomenalną rozmowę! Rozmowę z osobą, która w ubiegłym roku dostała z rąk
Prezydenta Rzeczpospolitej – Bronisława Komorowskiego, a jakże – najwyższe cywilne
odznaczenie, czyli Złoty Krzyż Zasługi. Tą osobą jest Marcin Beme – założyciel i szef serwisu
Audioteka.pl. Marcin podzieli się dzisiaj ze mną i z Wami swoimi przemyśleniami na temat
budowania globalnego biznesu. Takiej firmy, która działa na styku technologii, technologii
mobilnych także, oraz kultury.
Ale ten dzisiejszy odcinek jest szczególny także z innych powodów. Nagrywam ten podcast
dokładnie w piątek, 4. kwietnia 2014 roku. Podaję pełną datę, ponieważ ktoś z Was zwrócił
mi już uwagę, że słuchając starszych odcinków nie wie, czy jeżeli ja mówię, że coś się wydarzy
w maju albo w czerwcu, to mówię o bieżącym roku, czy o poprzednim. I to mnie też zmusiło
do zastanowienia, kiedy ja w zasadzie zacząłem nagrywać podcasty. I można powiedzieć,
że prawie przeoczyłem jedną bardzo istotną rocznicę. Podcast „Więcej niż oszczędzanie
pieniędzy” właśnie skończył rok. Urodziny były dokładnie 29. marca. Możecie sprawdzić,
wtedy wyszedł pierwszy odcinek podcastu, a przynajmniej wtedy wgrałem go na serwery,
przez które jest on przez Was pobierany.
No właśnie, i przy tej okazji sprawdziłem też statystyki – podcast wysłuchaliście już 126
tysięcy razy, co jest po prostu niesamowite. Ja nie wiem, brak mi słów. Średnio każdy odcinek
jest słuchany przez 5,5 tysiąca osób i coraz więcej osób, coraz więcej Słuchaczy przyznaje mi
się w mailach, czy to w komentarzach na blogu, że trafiliście na mój blog właśnie dzięki
podcastowi. Czyli to właśnie podcast był pierwszą formą kontaktu ze mną i z moim blogiem.
Co też jest absolutnie czaderskie!
I powiem Wam tak, że jak się przygotowywałem do nagrania tego odcinka, to ściągnąłem
z biurka statuetki – te dwie szklane, wielkie takie, które otrzymałem w konkursie Blog Roku.
I taki czułem się wtedy dumny, bo wiedziałem też, że za chwilę będę nagrywał podcast
i że podcast też już ma rok, więc to był kolejny powód do dumy. I absolutnie się tej dumy
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nie wstydzę. Uważam, że z pewnych rzeczy w życiu powinniśmy być jak najbardziej dumni.
Ja jestem absolutnie z tego dumny.
Kolejna rzecz, z której jestem mega dumny i szczęśliwy to jest to, że można powiedzieć
jesteśmy już w jednej czwartej akcji Elementarz Inwestora. Ten podcast w zasadzie jest
częścią tej akcji, bo zapraszam takie inspirujące osoby, które opowiadają o swoich
doświadczeniach w inwestowaniu, chociażby właśnie we własny biznes. Minął kwartał.
Podsumowałem dzisiaj rano na blogu, pojawił się dzisiaj artykuł z mojej perspektywy. Pojawił
się artykuł dotyczący wyników mojego portfela inwestycyjnego. Abstrahując od tego, jakie te
wyniki są, to wiem od Was, a także od firm, które działają w branży finansowej, które czytają
nasze blogi – mój i Zbyszka, że to, co robimy ma pewien fajny, wysoki poziom. I to mi się też
strasznie podoba i strasznie jestem z tego dumny.
Fajnie też, że udało nam się pozyskać pierwszego komercyjnego partnera do tej akcji. Jest nią
firma, a w zasadzie serwis internetowy, który się nazywa Squaber. Serwis fajny,
bo z ambicjami, żeby wyjść poza Polskę. To znaczy to rozwiązanie jest tworzone tutaj
i oferowane w Polsce, ale tak naprawdę ma ambicję, żeby stać się rozwiązaniem, które będzie
również służyło inwestorom na rynku amerykańskim. Ja nie będę dzisiaj opowiadał o czym
jest Squaber, możecie to sobie sprawdzić u mnie na blogu. Zapraszam do przeczytania
artykułu, w którym o tym pisałem. Link do tego artykułu, oczywiście tradycyjnie, znajdzie się
pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/024 – tak jak 24. odcinek podcastu.
Uff, jeszcze z jednej rzeczy jestem absolutnie dumny. W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze
oficjalne spotkanie „Jak oszczędzać pieniądze-live”. Spotkanie w Krakowie z czytelnikami.
Super było zobaczyć twarze tych szczęśliwców, którzy na to spotkanie się dostali. Niestety,
niestety mieliśmy maksymalnie 20 miejsc. To jest taka formuła, maksymalnie 20 osób, która
pozwala w miarę swobodnie ze sobą porozmawiać. I gdyby było Was więcej, to po prostu
nie mielibyśmy okazji do tego, żeby każdy ze mną mógł zamienić słowo. Także fajnie,
że się to udało, fajnie, że się to tak kręci, że mam kontakt zwrotny z Wami, że mam Wasze
wyrazy sympatii. To też mnie napędza do dalszej pracy.
Dzisiaj siedzę taki zakatarzony i łeb mi pęka, ale jednocześnie świetnie się czuję. I dumny też
jestem z tego, co zaraz usłyszycie. Właśnie z mojej rozmowy z Marcinem Beme. Z osobą, która
zbudowała serwis Audioteka.pl. Taki serwis, który umożliwia kupowanie książek w wersji
audio i odsłuchiwanie ich na Waszych... no, w zasadzie wszystkich urządzeniach. Niedługo
takie rozwiązanie będzie również w samochodach, o czym za chwilę usłyszycie.
To jest też ciekawa historia jak do tej rozmowy doszło i tutaj jedną rzecz chciałbym
podkreślić. Ona wyniknęła zupełnie przypadkiem. Rozmawiałem biznesowo z Audioteką
o tym, co moglibyśmy wspólnie razem zrobić. No i właśnie niejako skutkiem ubocznym tej
rozmowy jest to, że przeprowadziłem wywiad z Marcinem. I to też jest coś takiego, z czego
warto sobie po prostu zdawać sprawę, że wszystko, co robimy ma pewne skutki uboczne.
I że te skutki uboczne same w sobie mogą być dużo lepszym efektem naszej działalności
od tego, co sobie pierwotnie zaplanowaliśmy. Bo nie zawsze nam wychodzi to, co
zaplanujemy.
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Ja jestem chodzącym przykładem na to, że warto takim skutkom ubocznym sprzyjać
i je generować. Bo, no pochwalę się Wam, za jakiś czas, myślę, że w maju się Wam pochwalę
czymś takim... co jeżeli dojdzie do skutku, będzie absolutnie spektakularne.
Ja lubię stwarzać takie możliwości, patrzeć jak one samoistnie ewoluują i cieszyć się ich
efektami. Także dzisiejsza rozmowa też jest efektem takiego zdarzenia. Rozmawiamy
z Marcinem o biznesie, o tym jak wielkie znaczenie ma koncentracja na podstawowym celu,
jeżeli jakiś biznes się prowadzi. O tym, jaka jest rola całego zespołu, a nie tylko jednej osoby
w osiąganiu sukcesów. O pasji, o determinacji, o ich znaczeniu w osiąganiu sukcesu w tym,
co się robi.
Marcin osiągnął sukces w takiej dziedzinie, na której w Polsce stawiało się krzyżyk. I to jest
też bardzo, bardzo inspirujące. Że można być firmą, która działa tutaj w Polsce. Jest firmą
małą, a w tej chwili oni są już firmą średnią, ale można być firmą, która jest firmą małą,
a ma ambicje do tego, żeby działać globalnie. Nie ma kompleksów i potrafi konkurować
z największymi, światowymi graczami. Takimi na przykład jak Amazon. Zapraszam Was
serdecznie do tej rozmowy!
Michał Szafrański: Marcin, powiem proszę kim jesteś i co robisz.
Marcin Beme: Kim jestem? Wiesz co, ja chyba jestem przedsiębiorcą, a przynajmniej lubię
o sobie mówić, że jestem przedsiębiorcą. Bardzo długo nie wiedziałem, kim jestem. Ja takie
start-upy robiłem…, no w zasadzie od samego końca studiów, gdzie w zasadzie jeszcze
nie wiedziałem, że robię start-upy, że jestem przedsiębiorcą, nie wiedziałem jak to się
nazywa. Ale w zasadzie można powiedzieć, że tak; jestem przedsiębiorcą.
Michał: Super, super. Powiedz mi – jakie firmy, że tak powiem, już miałeś w swoim portfolio?
Co robisz w tej chwili?
Marcin: Wiesz co, to bez przesady, że było ich jakoś tak bardzo dużo. Natomiast moja
przygoda z przedsiębiorczością i z firmami zaczęła się od tego, że ja kończąc studia,
a tych studiów skończyłem kilka, strasznie zakochałem się w koncepcji venture capital.
Michał: Czekaj, czekaj. Co to znaczy, że skończyłeś kilka studiów?
Marcin: Wiesz co, bo kończyłem ekonomię, matematykę, informatykę. Tam się strasznie
wyedukowałem. Głęboko.
Michał: Długo studiowałeś?
Marcin: Sześć lat.
Michał: To całkiem sprawnie, równocześnie studiowałeś.
Marcin: No, sprawnie, ale to bez sensu było. Trzeba było zrobić jedno w dwa lata i pójść
do roboty.
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Michał: I pójść w biznes...
Marcin: Tak, oczywiście. To była, wiesz, jakaś taka koncepcja, chyba brak umiejętności
wybrania, wiesz, focusu, nie?
Michał: Poszukiwanie drogi.
Marcin: No, tak, trochę może tak, a trochę taka wiara, że ta interdyscyplinarność i dużo wiedzy
to mi gdzieś tam pomoże. Takiej teoretycznej. No to ślepa uliczka trochę jest. Oczywiście
nie żałuję, bo nie wiadomo, co bym miał we łbie, gdybym tego tam nie zrobił i tych
wszystkich laborek, czy innych egzaminów nie przeżył, bo to jednak człowiekowi coś w głowie
zostaje. Ale powiem ci szczerze, że dzisiaj pewnie bym to jakoś tam inaczej układał.
Natomiast tak, troszkę się wyedukowałem.
Michał: Dobra, do wniosków dojdziemy potem. Wracamy do venture capital.
Marcin: Venture, tak, i właśnie kończąc studia ja, tak jakby właśnie w tym venture capital
się zakochałem, bo to mi się wydawało, że tam jest wszystko. I finanse, i strategia,
i marketing, i w ogóle czad! I chciałem strasznie zaraz po studiach zebrać taki fundusz. Wiesz,
tak jakby student - nie wiem ile się ma, jak się kończy studia…
Michał: No, dwadzieścia parę, nie?
Marcin: No, tak. Myślałem, że jestem taki mądry, że wyjdę, wiesz, na ulicę, zaraz dostanę
100 milionów i będę inwestował w spółki, gdzie nigdy sam żadnej spółki nie zrobiłem.
Tak więc było to trochę twarde zderzenie z rzeczywistością.
Ale przy tym venture capital się trzymałem blisko. Byłem przy takiej grupie ludzi, która
próbowała podnieść fundusz. Im to nie wyszło ze względu na pierwszy kryzys rosyjski
i to padło. Natomiast z tego projektu powstało takie przedsięwzięcie, mojego kolegi,
przyjaciela teraz, do którego ja po prostu dołączyłem. I to były takie pierwsze moje kroki
w biznesie. On niejako pomógł mi, wiesz, no pozwolił mi jakoś zaangażować się z tym,
co miałem po studiach. No i tak się zaczęło. To była firma, która robiła łączność
bezprzewodową. Produkowaliśmy i software, i hardware do łączenia różnych dziwnych rzeczy
w terenie. Takie machine to machine byś teraz powiedział.
Czyli jak stał bankomat gdzieś, po prostu w takim miejscu, to taki bank kupował od nas
hardware i software, oczywiście, do tego. Tam było naprawdę sporo myśli takiej fajnej.
Te urządzenia miały takie podwójne karty SIM, żeby jeden operator padł, to się drugi
przełączał. No wiesz, to były takie czasy dzikie, gdzie jeszcze tych kabli nie było i za to banki
potrafiły całkiem przyzwoite pieniądze płacić, żeby taką bezpieczną łączność zapewnić.
I wiesz, spore doświadczenie, masę rzeczy się nauczyłem – co jak robić, czego jak nie robić
i to był początek.
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Potem była firma, która produkowała programy telewizyjne. Więc strasznie dostałem też
w kość w takim temacie, wiesz, wartości intelektualnej. Format programu, tak jakby
produkcja, gdzie to jest wartość. Bo jak chcieliśmy, wiesz, wyprodukować jakiś program,
no to w zasadzie takich jak my była masa. Ale jak przychodziliśmy, że mieliśmy jakiś format,
czyli pomysł i koncepcję...
Michał: Pomysł i koncepcję jak to ograć.
Marcin: Jak to ograć. No, formatem są „Taniec z gwiazdami”, „Taniec na lodzie” . Te wszystkie
talent shows to są formaty. Nawet okazywało się, że nagle, wiesz, że telewizja potrafiła
negocjować u nas 100 zł za jakiś kabelek, a bez mrugnięcia oka płaciła tysiące dolarów za
licencję, za odcinek per format. Więc zrozumiałem, że w tej takiej branży show-biznesowej,
kontentowej to są dwie rzeczy istotne: kontent, prawo do tego kontentu, więc albo jesteś
właścicielem formatu „Taniec z gwiazdami”, albo druga strona, jak jesteś Solorzem takim masz kanał dystrybucji. Kontent albo dystrybucja. Wiesz, to była wielka lekcja. No tak, to było
drugie.
A potem trzecia była właśnie Audioteka, bo paradoksalnie można powiedzieć, że wiesz,
że połączyła moje dotychczasowe doświadczenia, bo to pierwsze machine to machine to były
ogromne relacje z operatorami GSM. To wszystko chodziło na kartach SIM, to była esencja
tego – bezprzewodowość. Tak więc ja bardzo dobrze poznałem operatorów, co u nich działa,
co u nich nie działa. Że są dobrzy w dystrybucji, fatalni w sprzedaży innych produktów niż,
wiesz, niż słuchawki!
Michał: [śmiech]
Marcin: Potem, wiesz, no zobaczyłem jak wygląda cała zabawa z tym kontentem. No i okazało
się, że Audioteka nagle wpadła mi na stół i mogłem wykorzystać wszystko to, co wiedziałem,
bo tutaj teoretycznie przynajmniej nie było biznesu, nie było błędu biznesowego. Bo w tym
pierwszym moim przedsięwzięciu kłopot polegał na tym, że my produkowaliśmy software
i hardware tylko swój.
Michał: Samodzielnie.
Marcin: A jak jesteś integratorem – o, tak to trzeba powiedzieć – to musisz integrować
wszystko...
Michał: Co się rusza naokoło.
Marcin: Co się rusza naokoło, bo jesteś integratorem. Jak jesteś producentem jakiegoś
urządzenia, może być bardzo niszowe, ale wtedy sprzedajesz na cały świat. A myśmy byli
producentem i integratorem swoich własnych rozwiązań. To był po prostu zamknięty klocek
i strasznie się dziwiliśmy, dlaczego tak jakby nie potrafimy zdobyć projektu Ruchu, żeby
podłączyć wszystkie kioski Ruchu do naszej infrastruktury. Tak więc, wiesz, to była masa
takich dziwnych rzeczy.
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To był w ogóle źle zdefiniowany model biznesowy i rynkowy. W telewizorni no to było
też tak, że tutaj model też był bardzo dziwny, no bo trzech odbiorców – trudny. Zrobisz coś
dla TVN, to się ten Polsat obrazi. Wiesz, tu nie było miejsca na takie growth story. To był
gdzieś tam sufit i strasznie kontrolowany, znowu nie przez nas.
Michał: A każdy chce mieć umowę na wyłączność.
Marcin: A każdy chce mieć umowę na wyłączność. Wiesz, w Polsce tak jakby jeden producent
jest gigantyczny, tak? ATM Wrocław, ale dlatego, że Solorz jest jego właścicielem. Wiesz,
reszta… No w Polsce nawet rozsypał się, znaczy nie rozsypał się, no działa – Endemol. Kiedyś
był bardzo wielką firmą, kiedyś w Holandii wart miliardy, no może nie miliardy,
ale co najmniej miliard euro kapitalizacji. Nie wiem co się z tą firmą teraz dzieje. To, wiesz,
to są już okruchy tego, co kiedyś było w tym zakresie, no bo tutaj widzisz, tak jakby kontrola
jest gdzie indziej - wiesz, ci, co rządzą przy dystrybucji. No i teraz wyobraź sobie, że patrzę
na takie audiobooki, na taką Audiotekę, no i co się okazuje?
Po pierwsze, że mogę usiąść na kontencie, bo nikt tego nie zagregował, nikt tego nie zajął,
nikt tego nie produkował, a po drugie mogę zbudować kanał dystrybucji, bo go nie było.
Tak więc, wiesz, teoretycznie brak błędu. Mogło się okazać tak, że to jest bardzo niszowy
produkt i ta nisza jest za płytka, żeby pociągnąć jakiś biznes. No ale, wiesz, wpadłem
i pięć lat pyknęło.
Michał: I jesteś!
Marcin: Tak, więc kończąc odpowiedź na twoje pierwsze pytanie: jestem przedsiębiorcą
i buduję Audiotekę.
Michał: Audioteka to jest co? Jak byś w dwóch zdaniach mógł to podsumować?
Marcin: Aplikacja mobilna umożliwiająca wygodny dostęp do audiobooków.
Michał: Tak, i słuchania książek. Na różnych urządzeniach, bo to nie są już tylko telefony.
Marcin: Tak, aplikacje. Można by powiedzieć, bo są aplikacje na smartfony, aplikacje
na tablety i uwaga – aplikacje na samochody. To jest takie moje oczko w głowie, które
zacząłem drążyć ze dwa lata temu i w końcu się udało. Pierwsze auta z naszą aplikacją
wypuściliśmy na rynek.
Michał: Jakie to są auta?
Marcin: Wiesz co, pierwsze wyjechały Fordy. Teraz, zaraz będą jechały Volkswageny i Skody.
Zaraz potem Toyoty, Volvo, BMW, Mercedes... Renault - może w końcu.
Michał: Super!
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Marcin: No, tak. To jest taka koncepcja Audioteki, że wiesz, my naprawdę strasznie chcemy,
żeby ludziom było wygodnie słuchać książek, bo wierzymy, że to jest dobre. Jak sam
posłuchasz sobie, poczytasz dobrej literatury, no to wyjdzie ci tylko na zdrowie. Chcemy dać
tak jakby użytkownikom wybór – proszę bardzo, nie możesz czytać, ale możesz posłuchać,
stojąc w korku, na aplikacji samochodowej. Biegając z psem albo idąc na spacer z dzieckiem.
Wiesz, to brzmi tak misyjnie, tak, ale naprawdę wierzymy, że wykorzystując technologię
i wpakowując się na te różne dziwne urządzenia, to zrobimy, wiesz, że ten świat będzie ciutkę
lepszy...
Michał: Lepszy.
Marcin: Bo ludzie będą mądrzejsi. I zrobimy coś dobrego. No właśnie tak - to jest Audioteka.
Michał: Podoba mi się. I to chyba za to dostałeś w zeszłym roku Złoty Krzyż Zasługi
od prezydenta?
Marcin: A, no, dostałem!
Michał: No, przyznaj się. Jakie było uzasadnienie tego?
Marcin: To był Złoty Krzyż Zasługi, to jest w ogóle najwyższe odznaczenie cywilne, co jest
dosyć szokujące! I to było właśnie za rozwój polskiej przedsiębiorczości, myśli technicznej
i kultury. Tak więc esencja tego, co ja robię, no bo w Audiotece masz przedsiębiorczość,
to jest wiesz, moja krew. Sól, krew? Nie wiem jak to się mówi, ale sama esencja. Wiesz,
audiobooki to książki, książki to kultura. Tak więc my robimy w kulturze, że tak powiem
kolokwialnie, a to technologie sprawiają, że ta kultura siedzi w twojej kieszeni i, wiesz, jest
naprawdę blisko.
Michał: Idealny mariaż.
Marcin: Tak, no wiesz, my działamy na styku tych trzech rzeczy. No tak, to było niesamowite
w ogóle wyróżnienie. Czułem się dosyć dziwnie jak próbowałem się z kancelarii prezydenta
dowiedzieć, po co mam tam przyjść, bo przyszedł taki enigmatyczny e-mail, że został pan
wyróżniony...
Michał: Czymś, tak? [śmiech]
Marcin: …odznaczeniem państwowym. Proszę się stawić tu i tu, o tej i o tej porze. I koniecznie
tam podać jakieś nazwisko. No, najpierw straszna procedura. No więc ja tam próbowałem się
dowiedzieć o co chodzi, że bardzo mi miło za odznaczenie, ale za co? Nie wiadomo za co nie, nie - jak to ta pani powiedziała? Ja mówię, że de facto nie widzę jakiś zasług ze swojej
strony wielkich, bo raczej jestem skromny, to znaczy do skromnych należę. A pani odpisała,
że jeśli pan prezydent twierdzi, że są zasługi, to są zasługi i proszę się stawić. [śmiech]
Michał: [śmiech]
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Marcin: Było to dosyć zabawne. No i potem, wiesz, no wielka impreza, dosyć, powiem ci
szczerze, zgrabnie zrobiona, bo to był Dzień Wolności, tak? I wiesz, nie byłem tam sam jedyny.
Była masa ludzi, ale ja to odebrałem tak naprawdę, że oczywiście były osoby starsze, które
wiesz, że tak powiem...
Michał: Rzeczywiście mają zasługi.
Marcin: Rzeczywiście mają zasługi i traciły zdrowie, i życie, żeby Polska była wolna.
Ale po drugiej stronie stała masa młodych ludzi: artystów, naukowców, przedsiębiorców
właśnie, którzy też o tę wolność dbają. Walczą inaczej. No bo to, że my z Audioteką walczymy
i próbujemy zbudować międzynarodowy brand i, wiesz, sprawić, żeby Polska miała swój startup, taki mobilny w mediach, w nowych technologiach. No to też jest jakaś walka o...
Michał: O pozycję Polski.
Marcin: O pozycję Polski, tak! Naprawdę było fajnie, nie było tak, że jest masa dziadków
starszych – z całym szacunkiem dla nich – tylko to było właśnie tak, że tutaj honorujemy
tych, którzy faktycznie przeżyli to i sprawili, że dzisiaj ja, czy ty możemy żyć w takim,
a nie innym kraju. A tutaj są, proszę, ci, którzy z tego potrafią skorzystać. No, było to
wzruszające. Naprawdę.
Michał: Gratulacje.
Marcin: Dziękuję bardzo.
Michał: Naprawdę, gratulacje! Tak się zastanawiam. Czy jest jakieś odznaczenie, które
mógłbyś uznać, że jest bardziej elitarne?
Marcin: Wiesz co? No to jest najwyższe cywilne odznaczenie. To ja nie wiem, czy jest coś
jeszcze większe.
Michał: Trudno sięgać wyżej.
Marcin: No tak, tak. Jakoś to jest ograniczone, że nie można tego dostać częściej niż na ileś,
więc na razie chyba szybko nie dostanę. [śmiech]
Michał: [śmiech] Dobra, jedno wystarczy. Niech będzie dla innych.
Marcin: Dokładnie.
Michał: Marcin, powiedz jeszcze o samej Audiotece. Jak Wy dzisiaj jesteście dużą firmą,
ile osób zatrudniacie? Jakie są obroty? Ile tych książek z audiobooków sprzedajecie rocznie?
Marcin: Wiesz co? Dzisiaj Audioteka, to jest 44 osoby. W zeszłym roku zrobiliśmy około 10
milionów obrotu. Milion sprzedanych audiobooków.
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Michał: To gigantyczny wzrost, chyba.
Marcin: Nie no, stuprocentowy!
Michał: Stuprocentowy.
Marcin: Trzymamy się, trzeci rok. Robimy dublet. Największy wzrost mieliśmy w zespole.
Myśmy rok temu o tej porze, no może rok i trzy miesiące temu, to byliśmy firmą
ośmioosobową. Tak dzisiaj mamy czterdzieści cztery osoby, zaraz będzie czterdzieści sześć.
Tak więc tutaj był największy wzrost, de facto w samej organizacji.
Także to była bardzo ciężka, trudna droga, bo ja z takiego przedsiębiorcy, którym może jako
takim jestem, musiałem się zamienić w managera CEO, a managerem jestem do dupy.
Więc się musiałem bardzo dużo nauczyć, zbudować zespół, no bo ja przestałem pracować,
chodzić po klientach, a mój zespół zaczął chodzić. To strasznie, w ogóle, bardzo ciężki
moment dla przedsiębiorcy.
Michał: Oj, wiem coś o tym.
Marcin: Przestajesz tak jakby kontrolować i musisz, wiesz, uwierzyć, że ta inna osoba...
no może nie zrobi tego tak jak ty, bo nikt nie zrobi tego tak jak ty - po prostu trzeba się z tym
pogodzić - ale zrobi. Bo ty, jak masz 45 rzeczy, to nie zrobisz tego w ogóle, więc ta osoba
i tak zrobi, może zrobi inaczej, może zrobi gorzej, ale i tak cię popchnie do przodu. Ale wiesz,
to duże wyzwanie dla mnie. Gigantyczne.
I to cały czas trwa, także to nie jest to zakończony proces. My przechodzimy kilka takich
dużych zmian właśnie w Audiotece. Właśnie to, że organizacja zaczyna funkcjonować
samodzielnie, już niekoniecznie beze mnie. To znaczy inaczej: dzisiaj jest to na tyle mały
biznes, że on jeszcze nie przetrwa nie pchany tak strasznie. Masę energii wkładamy,
żeby to się rozwijało.
Michał: Cały czas rozwijać. Na wszystkich frontach.
Marcin: Tak, to jest walka, wiesz, to jest cudowne z drugiej strony. To wszystko jest ryzykowne
i to naprawdę jest mega ilość energii naszego teamu mediowego, naszego teamu od storów,
czyli tych osób, które zarządzają storami, czyli sklepami w poszczególnych krajach. Naszego
IT, no w końcu żeśmy dorośli do tego, że mamy swój trzynastoosobowy zespół IT, który stara
się utrzymać, żeby te nasze aplikacje się nie rozsypały. A przechodzimy, wiesz – mówiąc
o różnych procesach - proces wymiany w ogóle całej technologii, bo po czterech latach
to wszystko się do dupy nadaje. I musieliśmy to przepisywać, a jednocześnie utrzymać
platformę. Więc masa, wiesz, bugów. To są trudne historie.
Czyli masz tak: wzrost organizacji; musieliśmy się do biura innego przenieść po to, żeby
ta organizacja się lepiej komunikowała, bo siedzieliśmy w takim dziwnym miejscu, gdzie
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byliśmy rozrzuceni po różnych dziwnych pokojach. Teraz zresztą tutaj siedzimy nagrywamy
to w naszym biurze.
Michał: To dzisiaj się przeprowadzaliście.
Marcin: Tak, dzisiaj, to właśnie pierwszy dzień. 350 metrów open space’a, gdzie wszyscy mogą
siedzieć w jednym miejscu i wszyscy się widzą.
Ja muszę dbać o to, żeby to, co ja mam we łbie, zaobserwować, czy to jest dobre, czy złe,
ale nie o tym mówię. To żeby ludzie to rozumieli, widzieli.
Michał: Żeby skutecznie to przekazać.
Marcin: Tak, skutecznie przekazać. A potem, żeby zespoły ze sobą się skutecznie
komunikowały. Tak więc na dzisiejszym etapie open space jest konieczny. Ta zmiana
organizacyjna spowodowała, że ściągamy ludzi z pozostałych krajów tu, do centrali.
Na przykład szef spółki czeskiej będzie od pierwszego kwietnia pracował w Polsce jako taki
regional manager, który będzie odpowiadał za Czechy, za Polskę, za Węgry i prawdopodobnie
za Szwecję. Czyli tak jakby zrobiliśmy z niego ciutkę ważniejszą osobę, bo on się świetnie
sprawdził, ale ściągamy wszystkich tak jakby do środka, żeby te procesy powstały, żebyśmy
zobaczyli co jak chodzi. No wiesz, to mówię, że czterdzieści cztery osoby to nie jest żadna
firma, ale wiesz…
Michał: No, bez przesady, nie mów tak.
Marcin: W tym sensie, że wiesz, może się to wydawać, że to wszystko jeszcze w głowie
i na palcach można policzyć, ale uwierz mi, że to nie jest takie, wiesz, hop siup. To jest
wyzwanie, chociaż zawsze się zastanawiam, jak Jobs zrobił Apple’a, który miał nie wiem
ile tam tysięcy osób.
Michał: I w jaki sposób on to zrobił.
Marcin: To zawsze daje do zrozumienia, że my to jesteśmy jakiś pikuś. Nic żeśmy nie
osiągnęli, ale wiesz, bawimy się w tym cudownie. Robimy w tematyce niespotykanej –
na styku technologii, kultury i show-biznesu. Robimy to pierwszy raz. No nikt wcześniej
nie budował serwisu mobilnego, międzynarodowego. Myślę, że cały nasz zespół po prostu
ma z tego mega frajdę, bo chłopcy tutaj zasuwają przy tych mediach myślę, że dzisiaj
są najlepsi w całej Polsce w pozyskiwaniu użytkowników mobilnych, tak? A wiesz, za rok będą
najlepsi na świecie albo przynajmniej będziemy mogli konkurować z innymi krajami.
Michał: Z konkurentami, np. z Amazonem.
Marcin: Tak, tak, tak! W ogóle nie mamy w ogóle z tym żadnych problemów, czy żadnych
obaw.
Michał: Kompleksów nie macie.
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Marcin: Tak, nie mamy. Posłuchaj, wiesz, to jest wariackie. Oczywiście, gros tego ryzyka jest
na mnie, ale nie mamy żadnych kompleksów i stwierdziliśmy, że jak dzisiaj mamy unikalną
szansę zbudować nie tylko fajną firmę, co zbudować kawał rynku. Audioteka ma się stać
liderem nie anglojęzycznych linków, jeśli chodzi o dostarczanie audiobooków. Nie
anglojęzycznych dlatego, że anglojęzyczny jest rządzony przez Amazona i przez firmę, która
się nazywa (?) – to spółka zależna. Dokładnie taka podobna do Audioteki.
Troszkę mamy tam inny model sprzedaży, ale co do zasady to jest firma, która udostępnia
audiobooki. Tak, no i my chcemy być liderem. Chcemy być we Francji, w Hiszpanii, w
Portugalii, w Brazylii. Tak, w Portugalii, Brazylii – chodzi mi o portugalski i brazylijski, nie o
samą Portugalię. W Turcji, w arabic countries, w Rosji. Wiesz…
Michał: Wszystkie te kraje już odpaliliście?
Marcin: Posłuchaj, teraz jesteśmy online i zarabiamy w hiszpańskim języku. Można
powiedzieć, że w hiszpańskim języku, bo w Hiszpanii to prawie nic nie sprzedajemy,
tam jest straszny kryzys, ale hiszpański jako taki jest naprawdę świetny. Nawet potrafimy
tam po 150 tysięcy nowych użytkowników tygodniowo zdobyć, tak więc to idzie ładnie.
Michał: Świetnie.
Marcin: A teraz hiszpański, francuski, niemiecki, polski, szwedzki, czeski, włoski, angielski.
To jest online. Angielski jest też. Tam nie inwestujemy, natomiast mamy z innego powodu.
Potem może jeszcze będzie okazja powiedzieć. Tak, czyli hiszpański, francuski, niemiecki,
polski, szwedzki, czeski, włoski, a już przygotowane do odpalenia są: brazylijski – czyli język
portugalski, ale to nie jest ten portugalski z Europy, turecki – jesteśmy w trakcie tworzenia
oddziału, bo się okazało, że nie możemy nawet domeny kupić w Turcji Audioteka.tr, czy tam
Audioteka.com.tr, jeżeli nie mamy oddziałów w Turcji. To jest ciężki kraj. I mamy pierwsze 50,
czy 60 audiobooków po arabsku. Także wiesz, największy challenge to będzie Rosja
i prawdopodobnie Chiny. Wiesz, no będzie zabawa, będzie się działo.
Michał: Wiesz, przygotowując się do rozmowy myślałem o tym, że działacie w Europie,
ale widzę już, że w zasadzie skala ogólnoświatowa się powoli zaczyna.
Marcin: Tak, ale to dzięki ekosystemowi... czasami mówię taką patetyczną rzecz,
że ja i moi koledzy, jesteśmy przedsiębiorcami z pokolenia Jobsa, tak? My wszyscy działamy
w tym, co on zbudował. Gdyby nie cały ekosystem aplikacji, to byśmy nie potrafili pozyskiwać
użytkowników w Hiszpanii. Dzisiaj zespół, który siedzi za tymi drzwiami bez problemu
sprzedaje audiobooki w Chile, gdzie jesteśmy najlepiej zarabiającą aplikacją w chilijskim App
Store jak popatrzysz.
Michał: Niesamowite!
Marcin: Tak, to jest dosyć niesamowite. Gdzie, naprawdę założenia były takie, żeby brać
Hiszpanię jako kraj. Potem nagle to się „rozlało” i myśmy zmienili, zdjęli focus, orientację –
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że nie jesteśmy per country, tylko jesteśmy language oriented, że tak powiem. I to otwiera
w ogóle umysł. W ogóle czad!
Michał: Tak, w ogóle hiszpański to są też Stany Zjednoczone, tak?
Marcin: Tak, no Meksyk. Najwięcej sprzedaży mamy w Meksyku. To jest prawie 60%.
Michał: Niesamowite!
Marcin: 60% ze sprzedaży hiszpańskojęzycznej to jest Meksyk. I okazuje się, że aplikacja sobie
z tym radzi, że cały system płatności tego ekosystemu In-App Purchase sobie z tym radzi.
Że delivery naszych plików też dajemy sobie radę przez ocean to przerzucić.
Michał: Bo samo data center lokalnie tutaj macie w Polsce?
Marcin: Tak, jest tu. Jeszcze pracę trwają, o tym wspomniałem parę zdań wcześniej,
że przełączamy się na kompletne innowatorstwo. To pewnie jeszcze potrwa do końca tego
roku, ale uelastyczniamy to wszystko, żeby w razie co, móc też dosyć sprawnie przerzucić
na jakiekolwiek inne chmury, czy jak to się tam teraz nazywa. Dzisiaj obsługujemy to tutaj
i okazuje się, że na ten poziom obciążenia jest OK.
Michał: Skąd ci się ten pomysł na Audiotekę wziął? Jak byśmy mogli się tak wstecz cofnąć
w czasie. Jeszcze, zanim odpowiesz, to mi się wydaje, że startowaliście w takim czasie,
który był potencjalnie najlepszy dla startu tego typu serwisu. Ale z drugiej strony bardzo
ryzykowne było stawianie, szczególnie w Polsce na to, że polscy użytkownicy będą chcieli
kupować książki, gdzie czytelnictwo mamy po prostu dramatycznie niskie, tak?
Marcin: Nie no, oczywiście. Słuchaj, co myśmy zrobili, to tak – wymyśliliśmy sobie biznes
w książkach, w kraju, w którym prawie nikt nie czyta.
Michał: Tak.
Marcin: Wymyśliliśmy sobie, że damy je w wersji audio i jeszcze wymyśliliśmy sobie, że damy
to w formie cyfrowej. Także, masz trzy elementy katastrofy.
Michał: Na szczęście żeście DRM-em nie zabezpieczali.
Marcin: Nie, nie, to były długie rozmowy i boje, gdzie ja tłumaczyłem, że osoba, która płaci
legalne pieniądze nie może mieć z tym większych kłopotów, niż ten, kto piraci. Także nie, nie!
DRM to by to w ogóle zabił, ale tutaj była masę też takich, wiesz, zbiegów okoliczności
pozytywnych, bo właśnie było MP3. Ten DRM to tak jakby już wtedy wiadomo było,
że to jest zło, dwa lata wcześniej...
Michał: Jeszcze dywagacje trwały.
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Marcin: Tak, potem myśmy już wchodzili i jeszcze trzeba było, wiesz, tam piąchą, żeby dobić
tego „robala”, ale nie było „wow!”. To jedno. Audioteka to jest taki fenomen, bo gdybyśmy
startowali dwa, trzy lata wcześniej, to by to nie wyszło, zwyczajnie. Myśmy mieli masę
szczęścia w takim time to market. Że był DRM, tak jakby moda na te aplikacje. Tego nie było
w sprzedaży, w ogóle jeszcze ludzie nie rozumieli o co chodzi, a jak już rozumieli, to myśmy
już tam byli.
Michał: Komórki się zaczynały, tak?
Marcin: Jeden z największych projektów, który nas de facto zbudował można powiedzieć
dzisiaj, przez dwóch facetów: Wojtka Nowańskiego i Marcina Reichman. Wojtek z firmy Psiloc,
Marcin z firmy Nokia.
Michał: Obydwu panów znam, kojarzę i pamiętam.
Marcin: Znasz? No, właśnie. To posłuchaj, Nokia powiedziała: „No, dobra Marcin, to daj nam
posłuchać jakiegoś twojego audiobooka”, a ja powiedziałem: „No, ale taki audiobook, kto go
będzie słuchać. Trzeba zrobić zakładki automatyczne, coś tam, coś tam.” Odpowiedź: „No dobra,
to zróbcie aplikacje. To jest Wojtek, znacie się i wszystko napiszecie.”
I myśmy napisali pierwszą aplikację na Symbiana jeszcze i Nokia to preinstalowała, naszą
aplikację z pełnym audiobookiem za darmo dla wszystkich użytkowników Nokii. Paulo Coelho
to była nowość, do tego stopnia, że to wyszło równo z książką. Więc jak dzisiaj na to patrzę...
Michał: Autor też wybrany nieprzypadkowo.
Marcin: To było wymaganie Nokii. Nokia powiedziała: „Marcin, no załatw nam Paulo Coelho, to
robimy wielką akcję.” I z kolei drudzy życzliwi bardzo nam ludzie, czyli wydawca Drzewo Babel
– Basia Stępień, właścicielka. Ona powiedziała: „No dobrze, pomożemy. Zrobimy taką akcję.”.
No i skomunikowała nas z Coehlo i pamiętam, że gadałem z nim bezpośrednio na ten temat
i on się zgodził. Na początku nie bardzo rozumiał do końca czego ja chcę i myślał, że jestem
takim uczciwym piratem i chcę uprzedzić go, że...
Michał: [śmiech]
Marcin: On wziął nawet nie tak dużo pieniędzy, natomiast to nie było dla niego, tylko kazał
nam na jakąś fundację zapłacić. To było takie pokazanie też, że to jest OK. To zbudowało
nas o tyle, że odkryliśmy insight - kategorie audiobookowe - jaka jest aplikacja, jaka jest
mobilność. Bo jak opowiadałem, dzieliłem się tym pomysłem, że chcę takie aplikacje napisać,
z, wtedy wydawało mi się, mądrzejszymi moimi kolegami z różnych operatorów GSM, których
znałem bezpośrednio/pośrednio z wcześniejszych przedsięwzięć, to oni mówili: „Nie, co ty..”
Michał: To się nie przyjmie.
Marcin: „Audiobook - 300 megabajtów na telefonie, te Javy itd.”. Nikt nie kumał, że to nie będzie
tak, że trzeba będzie 450 000 wersji pisać, tylko że będzie system operacyjny i koniec.
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Także wiesz, ja się uparłem, zrobiliśmy i poszło. Ale też był moment grozy, bo jak Nokia
wypuściła te telefony, a tego poszły setki tysięcy, to była tam aplikacja jako część software’u
fabrycznie, więc bardzo długo można było dostać tego audiobooka. Nasze logo na tych
pudełkach było większe niż logo Nokii.
Michał: Marketingowy sukces.
Marcin: Posłuchaj, nawet jak dzisiaj patrzę na to, co udało nam się zrobić to ciarki mi po
plecach przechodzą, bo to było genialne.
Michał: Gdybyś dzisiaj chciał to zrobić, to pewnie by ci się nie udało, nie? Mieć większe logo.
Marcin: Wiesz co? Pewnie nie, to zadanie dla marketingu: make my logo bigger. [śmiech]
To była taka wielka, piękna okładka Audioteka.pl, darmowy audiobook. Zresztą Drzewo Babel,
Basia Stępień ma świetnego grafika. Nie pamiętam jak on się nazywa. Robi wszystkie okładki,
ale to jest w ogóle geniusz. Piękne są. I super to wyglądało. Było to na każdym pudełku Nokii
sprzedanym w tym kraju. Na modelu E52.
Michał: Pozdrawiamy Marcina Reichmana przy okazji.
Marcin: Pozdrawiamy Wojtka Nowańskiego i pozdrawiamy Marcina Reichmana. No, i posłuchaj,
mówię, że były momenty grozy, bo Nokia wypuściła pierwszą partię tych telefonów.
My siedzimy w tych statystykach, ktoś się loguje, ale nic się nie dzieje. No, katastrofa!
Może ci mądrzy ludzie od operatorów wiedzieli lepiej. Wiesz, 10 tysięcy telefonów, czy 20
i nic. Po trzech miesiącach jak nie rąbnęło! Wtedy wiedzieliśmy, że się udało. Ale wiesz o co
chodziło? Po prostu ten preinstalowany audiobook miał osiemnaście godzin.
Michał: Trzeba było go przesłuchać, żeby sięgnąć po następny...
Marcin: Ludzie musieli go przesłuchać, żeby w ogóle się zainteresować. Dzisiaj na pewno bym
dał trzy, albo czterogodzinnego audiobooka, ale wiesz, to było fenomenalne! Myślę, że do
dzisiaj mamy jakieś 50 tysięcy użytkowników aktywnych z tej akcji. Niestety oni już pewnie
nie używają Symbiana. Znaczy się - na pewno nie używają Symbiana, natomiast są.
To nas mentalnie ustawiło jako firmę mobilną, a nie firmę z mobilnymi aplikacjami, bo dzisiaj
mobilne aplikacje ma każdy. Tylko naprawę mobilną firmę, która, wiesz, w DNA ma
mobilność. My dajemy mobilny produkt mobilnym ludziom używającym mobilnych
technologii. Dajemy mobilny experience: mobilna płatność, mobilne użycie, mobilne
słuchanie.
Michał: Bez względu na urządzenie, bo to też jest przenośne.
Marcin: Po Nokii później błyskawicznie było iOS, Android i się uczyliśmy jak to chodzi.
Uczyliśmy się tych In-App Purchase’ów, 30% trzeba było oddawać.
Michał: In-App Purchase, czyli zakup kontentu książki w bezpośredniej aplikacji.
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Marcin: Tak, aplikacja jest darmowa, natomiast w środku po pobraniu darmowej aplikacji
za kontent już płacisz kartą kredytową, którą zostawiłeś logując się w App Storze danego
systemu operacyjnego. Czyli jak ktoś ma iPhone’a, to w Apple w iStorze, a jak ktoś ma Androida
to jest Google Play. Z kolei jak ktoś ma Windowsa to jest Marketplace. Blackberry miało to samo,
Samsung - Tizen. Było coś takiego. Też napisaliśmy apkę na to, ale ona żyła pół roku.
Tak, to była mobilność. To była decyzja, że my jesteśmy firmą, która ma mobilność w DNA.
Zresztą samochody też się wpisywały w strategię. To było fundamentalne, że my chcemy
wygodę i chcemy wygodnie dać. To, wiesz, to nie jest prosty produkt.
Michał: Tak, i przegrywanie tych plików taką tradycyjną metodą to jest masakra.
Marcin: Na samym początku startowania wszystkiego ja miałem nieograniczony dostęp do
tych audiobooków, więc sobie kopiowałem na płytkach. Słuchałem sobie w samochodzie.
Michał: Próbowałeś wersję audio.
Marcin: Tak, ale słuchaj, to nie szło. Ten pierwszy rok, zanim zrobiliśmy tę akcję z Nokią,
to nie szło. Zwyczajnie.
Michał: To było zbyt skomplikowane, bo było dla takich technicznych osób.
Marcin: Nam się wydawało, że to jest już, kurde, ułatwienie.
Michał: Ale ty jesteś człowiekiem po matematyce i informatyce, no to...
Marcin: Tak, tak! Natomiast wiesz co chcę powiedzieć. Wiele się zmieniło od samego
początku, ale zawsze ta wygoda dostępu była fundamentem z założenia. To ma być
absolutnie genialny experience. Tylko że wtedy ten experience genialny rozumieliśmy
jako brak konieczności pójścia do księgarni. Zaparkowanie samochodu, wypłacenie pieniążka,
pójścia, znalezienia, braku tego, czego szukamy, braku możliwości odsłuchu. Także nam się
wydawało, że to już jest tak genialny krok do przodu, że ludzie będą nas kochać.
Michał: Ale wy w gruncie rzeczy tworzyliście zupełnie nową kategorię. Bo przecież wy nie
chcieliście zastąpić pójścia do księgarni i kupienia książki.
Marcin: Nie, no oczywiście. Wiesz, ja w ogóle nienawidzę płyt CD. Jestem uczulony na nie
i nie dotykam ich w ogóle. Natomiast w ogóle widziałem potencjał w tym, że mogę dzięki tej
wygodzie i dzięki technologiom przyprowadzić masę osób, które nie miały wcześniej pojęcia,
że można słuchać książek.
Nie zależało mi tak naprawdę. Może inaczej, bo oczywiście zależało, ale to nie był główny
target group na tych, którzy już słuchają książek na CD. Oni prędzej, czy później do nas
przyjdą - to wiedziałem. Ja focusowałem się na nowych. Chciałem ściągnąć nowych,
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którzy nie wiedzą, że mogą. I to też się nie zmieniało, cały czas się nie zmieniało.
Ani w Polsce, ani za granicą.
Focus jest na maksymalnej ekspozycji użytkownika, na experience słuchania. Bo to jest
wspaniałe - samo słuchanie! Bo jak ktoś się wciągnie, to zostaje naszym lojalnym klientem.
Chyba, że coś się zepsuje, spapra, nie zadziała apka.
Michał: Wielokrotnie…
Marcin: Dokładnie, wielokrotnie. Takie rzeczy też nam się zdarzają, ale to normalne.
Michał: Typowy scenariusz jest taki, że rzeczywiście słuchający chce więcej.
Marcin: Tak, tak! My mówimy – weź naszą aplikację. I to nas kosztowało masę wysiłku.
Stworzyliśmy cały system kont automatycznych, gdzie nie potrzebujemy rejestracji. Weź naszą
aplikację, zacznij słuchać książek i nie płać. Weź sobie bezpłatny rozdział – to są dwie, trzy
godziny słuchania początku prawie każdej książki.
Nie tak, że zapychamy użytkownika na próbę jakimś gównianym kontentem. Mówimy mu,
że jest np. nowa premiera Dana Browna, Harrego Pottera, czy czegoś takiego – to niech
weźmie sobie bezpłatny rozdział do tych książek. Widzisz billboard nowej książki Katarzyny
Grocholi – to weź sobie tego posłuchaj. Spodoba ci się, to zapłacisz. I znowu, wiesz, tak jest
wygodnie.
Jest parę takich elementów, gdzie wygoda jest wszędzie, u każdego na czole napisana.
I wygoda ma być na każdym elemenciku. I to ma ściągać ludzi i tworzyć nową kategorię.
Ma ściągać ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że mogą tego słuchać. Myślę, że cała reszta
słuchaczy do nas trafiła, bo postawiliśmy na drugą bardzo ważną rzecz w tym biznesie,
czyli kontent. Bo ta aplikacja, technologie, to jest gdzieś tu na dole. To musi działać.
Michał: Ona jest niezbędna, po prostu.
Marcin: Ona jest niezbędna. Ona jest tak jakby takim supporterem – ale mądre słowo.
Michał: Ona jest niezbędna do tego, żeby dostarczać to, co chcecie dostarczać. Po prostu.
DNA waszej firmy.
Marcin: No, dokładnie! To musi być innowacyjne, kreatywne. Te wszystkie samochody, wiesz.
Cztery lata temu na targach książki pokazaliśmy apkę, w tym roku na targach książki
pokazujemy samochód z aplikacją. Za cztery lata nie wiem co pokażemy...
Michał: Ja cię kręcę, ale czad! Kiedy? W maju?
Marcin: No, w maju, w maju, tak.
Michał: Super!
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Marcin: Taki jest ten plan. Wiesz, to jest kreatywna technologia fajnie wykorzystana, nie jakaś
strasznie trudna. To znaczy trudna, bo trzeba to dobrze zrobić, ale wiesz, to jest fundament.
Natomiast on the top, nad tym wszystkim jest to, co jest naszą esencją. To kontent. To ma być
romans między tobą - słuchaczem a czytającą osobą lub czytającymi osobami.
Michał: Lektorami, tak?
Marcin: Lektorami, tymi naszymi super słuchowiskami, naszymi produkcjami. Tu jest energia,
tak? Tutaj tak jakby cię porywamy, a nie, że jesteśmy jakąś tam apką. Mówię, apkę mają
wszyscy teraz, a my nie chcemy być chłopcami od apek, tylko chcemy być od tego
wyjątkowego doświadczenia słuchania. To składa się z dwóch elementów: tego, co ci damy
do słuchania i jak ci damy, czyli dobra książka i dobra, wygodna apka na smartfonie,
na tablecie, w samochodzie albo na tych nowych zegarkach, które będą. Nie wiem, wszędzie
wejdziemy.
Michał: To jest esencja.
Marcin: To jest esencja, to jest Audioteka!
Michał: Ale się rozgadałeś.
Marcin: Sorry.
Michał: Nie no, spoko, nie ma za co w ogóle. To dobrze, przyjemnie się słucha. Akurat
mówimy do Słuchaczy, czyli do osób, które są twoim targetem idealnym.
Marcin: No tak, absolutnie.
Michał: Powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach. Powiedziałeś, że macie darmowe rozdziały.
To jest pierwsza rzecz, którą warto podkreślić: każdy może u was ściągnąć sobie darmowy
rozdział. Z każdej książki?
Marcin: Tak. Może dwie, czy trzy książki wyjątkowo nie, ale to musi być bardzo krótka książka.
Jak jest 30 minut, to ciężko dać istotny bezpłatny rozdział. Po 3 minuty to bez sensu, ale w tej
typowej literaturze to są dwie, może nawet trzy godziny słuchania za darmo.
Michał: I to jest cenna informacja dla osób, które czytają blog jakoszczedzacpieniadze.pl,
że mogą sobie posłuchać za darmo.
Marcin: [śmiech] Ale słuchaj, oczywiście, że za darmo. Bo nie jest naszą ideą... ok., wiem co
chcesz powiedzieć. Moglibyśmy sprzedać pierwszą książkę i być happy, bo mamy kasę,
ale ten użytkownik nie będzie z nami happy.
Michał: Musicie zbudować tę lojalność w jakiś sposób.
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Marcin: Lojalność to po pierwsze, ale ludzie naprawdę nie wiedzą, co to są te audiobooki. Cały
czas. Nie wiedzą co to jest kontent słowno-muzyczny w ogóle! Dlatego niech sobie spróbują,
a dlaczego mają płacić i ponosić ryzyko, płacąc adresem mailowym i jeszcze przerażającym
tym, jak się mówi...
Michał: Procesem rejestracji.
Marcin: Procesem rejestracji. Nie, muszą tylko zaakceptować regulamin, bo niestety inaczej
wydawcy by nas zabili, ale to jest koniec. I szukajmy swojego sposobu na słuchanie.
Ja słucham bardzo dużo, bo jestem prawdziwym klientem Audioteki. Nie mam żadnego
karnetu testowego magicznego, tylko wszystko normalnie kupuję.
Michał: Żeby przećwiczyć cały ten proces...
Marcin: Tak, to zawsze. Słucham w trzech miejscach podstawowych: to jest samochód,
jak jadę na krótkie i dłuższe dystanse, biegi i zmywanie. Nienawidzę zmywarki, zawsze włożę
brudne do czystych i jest masakra. 10, 20 minut zawsze sprzątam po dzieciakach w domu,
to wtedy mam 15, 20 minut z Piekarem, z Grą o Tron albo z czymś mądrzejszym. Ostatnio
słuchałem, ponieważ jak mówiłem wcześniej - budujemy zespół, to słuchałem książki pt. „Pięć
dysfunkcji pracy zespołowej". Wiesz, coś takiego.
Michał: Rozwojowe.
Marcin: Tak i teraz akurat zgubiłem iPhone’a wracając z tych targów mobilnych z Barcelony
i nie mogę się odkopać ze starym telefonem, żeby działał. Tam też aplikacje nie działają.
Jestem przerażony, tak jakby czuję się uboższy, bo tak się przyzwyczaiłem.
Michał: Już ci brakuje, już masz ten nawyk słuchania i zaczyna ci tego brakować.
Marcin: Tak, o! Wiesz co, słowo nawyk. My dokładnie nad tym pracujemy - nad nawykiem.
Wiesz, co jest naszą najgorszą konkurencją? Wsiadasz do auta i co robisz?
Michał: Radio.
Marcin: Nie.
Michał: Nic?
Marcin: Nie.
Michał: To nie wiem.
Marcin: Dzwonisz do znajomych. To samo medium, ta sama para. Wyjmujesz to samo
urządzenie...
Michał: To samo urządzenie, tylko inne funkcje.
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Marcin: Zaczynasz wydzwaniać, sprawki jakieś załatwiać. Nawyk ma być taki, że włączasz coś
do posłuchania. Włącz do posłuchania i przyzwyczaj się do tego. Gorzej, lepiej, ale wydaje mi
się, że nam się to udaje. My naprawdę staramy się przekonać, że Audioteka daje ci wybór.
Możliwość skorzystania z fajnej, dobrze powiedzianej książki. I zobaczymy gdzie nas to
zaniesie.
Michał: Super! Wiesz co? Koresponduje to z tym, co ja robię w sumie.
Marcin: No, absolutnie.
Michał: Czytelnicy, Słuchacze – jak przepytuję, to często dostaję bardzo dużo maili,
że przy zmywaniu, podczas biegania, czy podczas jakiejkolwiek aktywności słuchają.
Marcin: My jesteśmy tym samym medium. To znaczy podcast. W aplikacji 2.1 mamy też,
że chcemy być playerem dla podcastu. Dlaczego nie?
Michał: Dobre hasło, wiesz, które się sprawdza, to już tak podam. Ktoś to zasugerował, Michał
Śliwiński z Nozbiego. On powiedział, że podcast to jest takie medium, które pozwala żyć dwa
razy. I audiobook to jest to samo, że robimy coś innego, a jednocześnie wykonujemy drugą
czynność.
Marcin: To powiedział Eco akurat. Umberto Eco powiedział, że ten, kto czyta książki, żyje dwa
razy. Coś takiego powiedział. Ten, kto słucha audiobooku można powiedzieć, że trzy razy
nawet żyje.
Michał: [śmiech]
Marcin: Ale absolutnie tak. To poszerza czas. Chociaż wiesz, poszerza czas, to ważne, tak?
Bardziej bym powiedział, że to umożliwia...
Michał: W ogóle konsumowanie tego.
Marcin: W ogóle, bo to nie chodzi o rekordy, wiesz. Ten system jest na przykład super,
bo trzy książki miesięcznie są przeczytane. Nie, to nie chodzi o rekordy. To chodzi w ogóle
o możliwość, o wybór. To nie jest tak, że jest mówka: „A, przeczytałbym tego Steve’a Jobsa,
ale nie mam czasu”. Jak nie masz czasu?
Michał: Masz czas.
Marcin: Masz czas! Tak jakby robimy taki trzypunktowy test na naszych użytkowników,
na tobie mogę to też przećwiczyć zaraz.
Michał: Dawaj, próbujemy.
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Marcin: Pierwsze pytanie: jaki masz telefon?
Michał: iPhone’a.
Marcin: Bardzo dobrze, bo jak masz iPhone’a, to znaczy, że rozumiesz jak pobrać apkę,
prawdopodobnie masz kartę kredytową podpiętą.
Michał: Mam bardzo dużo aplikacji ściągniętych i kupionych.
Marcin: No, to teraz jak wyjdę do ciebie z komunikatem: „Pobierz aplikację Audioteka”,
to ty wiesz jak to zrobić.
Michał: No, już pobrałem. Już pobrałem. [śmiech]
Marcin: To dobrze, dobrze. Wiesz, jak ktoś ma mały, trochę gorszy telefon, to większy wysiłek
musimy włożyć, żeby mu wytłumaczyć na czym to polega.
Michał: W jaki sposób to zrobić.
Marcin: Więc to po pierwsze, jak masz iPhone’a, to jest end of story, bo na pewno wiesz jak
korzystać z aplikacji. Jak byś powiedział, że masz jakiegoś Androida, to bym musiał cię
dopytać jakiego. Te Samsungi, te lepsze, HTC One itd. to jest poziom percepcji użytkowania
aplikacji na poziomie iPhone’a, więc no problem, ale tamte dalsze, tam się używa czerwonego
i zielonego guzika...
Michał: I jeszcze wolniej działają.
Marcin: Tak, tak, ale iPhone – zdany egzamin. Drugie pytanie: czy masz aktywność, do której
można by dołączyć słuchanie czegoś?
Michał: Tak, mam taką aktywność.
Marcin: Dojeżdżasz do pracy?
Michał: Słuchaj, samochodem jak jeżdżę to, wiesz, ja jestem bardzo kiepskim przykładem.
Jestem skrzywiony, bo jak jeżdżę samochodem, to słucham podcastów. Słucham notorycznie.
Tych aktywności jest bardzo dużo. Słuchaj, wsiadasz do autobusu, wsiadasz do metra,
wsiadasz do samochodu.
Marcin: Oczywiście.
Michał: Słuchasz. Biegasz, zmywasz, w domu coś robisz.
Marcin: To masz aktywność, tak, czyli de facto komunikacja moja wobec ciebie będzie prosta,
bo siedzisz w tym samochodzie, to ci powiem, żebyś zrobił w tym samochodzie coś
pożytecznego albo coś wesołego. Zrób coś dla siebie.
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Michał: Tak.
Marcin: Koniec. Zrozumiałeś message. Trzeci punkt: czy lubisz książki?
Michał: Tak.
Marcin: Nie kochasz, bo mole książkowe, te, które wąchają ten papier, to pewnie nas w ogóle
nienawidzą, że łamiemy jakąś tam formę. Coś tam łamiemy i psujemy książki, i coś z nich
zabieramy, ale wszyscy wiedzą, że w książkach jest dobro, że tam jest opowieść, która
towarzyszyła nam przez „n” lat i przez „n” kolejnych będzie nam towarzyszyć. To jest źródło
wiedzy, źródło rozrywki, źródło fajnych opowieści.
Jeżeli ktoś odpowie na pierwsze pytanie, że to jest iPhone, że ma takie aktywności i że lubi
książki, to jest to nasz użytkownik. I tych staramy się na początku szukać, a potem będziemy
poszerzać grupę o kolejne grupy. Teraz np. walczymy bardzo nad grupą kobiet, bo okazało się,
że prawie 70% naszych użytkowników to mężczyźni. I tak jakby zaczęliśmy, wiesz, gmerać
przy tym.
Michał: Skąd to się bierze i dlaczego?
Marcin: Szczególnie, że wiesz - to było dość szokujące, bo jak popatrzysz na statystyki rynku
wydawniczego to jest odwrotnie: to kobiety kupują. My, faceci, nie kupujemy książek.
My jesteśmy lenie, tak? Ale my słuchamy.
Michał: My jesteśmy lenie, więc my słuchamy, nie?
Marcin: My słuchamy, tak? Ale kobiety ponoć mają taką percepcję robienia wielu rzeczy naraz.
Są bardziej przystosowane do słuchania niż my, bo my tylko jedną rzecz potrafimy naraz
robić.
Michał: Coś w tym jest.
Marcin: Także pracujemy nad tym i wyszło, że mamy za mało kontentu kobiecego.
Przepraszam, nie kobiecego - dla kobiet. Przepraszam, że tak to upraszczam, bo zapewne
wiele dziewczyn słucha fantastyki i różnych thrillerów, ale wiesz co chcę powiedzieć.
Jest po prostu kategoria literacka, czy tam kategoria księgarska jak literatura dla kobiet.
No i wiesz, u nas tego jest za mało, więc mamy za mało użytkowników kobiet, a jak mamy
za mało użytkowników, to mamy za mało sprzedaży, więc nie możemy za dużo nagrać.
Więc wiesz, gdzieś tam musimy podejmować jakieś ważne decyzje kontentowe właśnie
i budować tę Audiotekę kontentem.
Michał: Zdecydowanie.
Marcin: Z czego słynie Netflix?
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Michał: Czekaj, no Netflix z filmów, oczywiście.
Marcin: No, HBO też z filmów, a my chcemy też, żeby było tak, że to działa i są fajne treści.
Michał: Ile macie książek dzisiaj w Polsce?
Marcin: Pięć tysięcy.
Michał: To jest dużo, czy to jest mało twoim zdaniem?
Marcin: Mało. No wiesz, wróciliśmy z Lipska dwa tygodnie temu i przynieśliśmy na umowach
dziesięć tysięcy. To jest mało, tak, ale jakbyś mnie zapytał ile mieliśmy na start, to pewnie
bym się wstydził powiedzieć. Mieliśmy... sto dwadzieścia książek.
Michał: No, właśnie miałem tak strzelić, że pewnie koło setki.
Marcin: Księgarnia z setką książek, no wiesz, masakra! Dzisiaj mamy pięć tysięcy, ale to jest
jeszcze mało w tym sensie, że głównym naszym wyzwaniem jest tzw. krótka półka, że ludzie
mogą nie znaleźć czegoś, co dla nich jest fajne. Albo mogą znaleźć pierwszą, drugą, trzecią,
czwartą i co dalej? I gdzieś tam zaczyna to wtedy być kłopot, że nie mamy dla niego/dla niej
oferty. I tu będzie bardzo dużo pracy, żeby nadrobić to, co nie nagrane, bo tego jest masa.
No i ciągle być z bestsellerami na czas, bo to głównie ciągnie sprzedaż.
Michał: A wy też jakieś magazyny macie u siebie, prawda?
Marcin: Mamy, nagrywamy prasę. Forbsa, Politykę, Wprost.
Michał: Newsweeka chyba.
Marcin: Newsweeka.
Michał: Dobrze kojarzę. Słuchaj, rozgadujemy się o twoim biznesie, ale tak naprawdę
pogadajmy o tym, co wiesz, co może być też interesujące dla osób, które słuchają. Czyli jak
byś się mógł cofnąć do tych czasów, kiedy zaczynałeś i zdradzić trochę swoich dylematów
z budowaniem biznesu. Czy to tak wszystko łatwo, fajnie poszło?
Mówiłeś, że to jest trzecia twoja firma, więc już doświadczenia konkretne pewnie miałeś.
Mówiłeś o tym, ale jak byś powiedział raczej co siedziało w twojej głowie. Gdzie te dylematy
czy wyzwania się pojawiały?
Marcin: To jest trudne pytanie, tak naprawdę.
Michał: No, wiem.
Marcin: Jak by to powiedzieć? Ja wierzę, wierzę też dlatego, że nie od początku to robiłem,
ale ja strasznie wierzę w koncentrację. Na tym co tam chcemy zrobić.
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Michał: Rozwiń tę myśl. To jest nie łapanie wielu srok za ogon?
Marcin: No, dokładnie. Po cholerę mi piętnaście projektów? Weźmy jeden i go zróbmy.
Ja nie byłem taki.
Michał: Lubię takie podejście.
Marcin: Ja nie byłem taki, bo w tej firmie softwarowo-hardwarowej robiliśmy masę rzeczy.
Michał: Miliard pomysłów.
Marcin: Miliard pomysłów, execution zerowa. To znaczy, no nie zerowa, żeśmy przyzwoity exit
zrobili z tego, ale to nie był żaden taki typowy sukces. Success story, który pozwolił zbudować
kolejne przedsięwzięcie i kolejne itd. Także Audioteka z tych pieniędzy była zbudowana.
Michał: Czyli sprzedaliście tamtą firmę po prostu, tak?
Marcin: Tak, tak. Focus, koncentracja, myślę, że to jest absolutna podstawa. Ja w to bardzo
wierzę i tak staram się z Audioteką, że ja nie zajmuję się innym projektem, to po pierwsze.
Audioteka też jest skoncentrowana na jednej rzeczy. Wiesz, my nie zaczynamy sprzedawać
filmów, nie zaczynamy sprzedawać muzyki, nie wchodzimy na inne rynki.
Powiedzieliśmy sobie, że siedzimy w niszy, ale my tę niszę zrobimy najlepiej na świecie.
I dodatkowo w non-english speaking... nie anglojęzycznych krajach! Żeby nie iść na
bezpośrednią wojnę z Amazonem, tylko budować tam, gdzie jesteśmy dobrzy.
Michał: Tam, gdzie macie przewagę.
Marcin: Tak, tam, gdzie ta nasza kompetencja, której gdzieś tu się w Polsce nauczyliśmy,
w kraju, gdzie nikt nie czyta książek, ale ich słucha, czyli to, co mówiłem wcześniej, to gdzieś
w nas siedzi. Więc znowu moja koncentracja na projekcie, koncentracja całej firmy na tej
jednej rzeczy, bo na koniec dnia są dwadzieścia cztery godziny…
Michał: [śmiech]
Marcin: …i tego się nie przeskoczy. Lepiej w te dwadzieścia cztery godziny, wiesz, zmusić się...
Michał: Spożytkować na konkretną rzecz.
Marcin: Szczególnie, że... bo rozumiem, że słuchaczami twojego podcastu są przedsiębiorcy
młodzi i starsi, tak?
Michał: Wiesz co, to są osoby, które poszukują swojej drogi również w życiu. Mówimy do osób,
które interesują się finansami szeroko rozumianymi, ale tak naprawdę jest wiele pomysłów na
to, jak można swoim życiem pokierować.
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Marcin: Jasne. To tak, jak firma jest na wczesnym etapie, to ta koncentracja jest ważna,
ale to jest ekstremalnie ważne, gdy zaczyna być właśnie na tym etapie, co jest Audioteka.
Żeby zrobić tak, żeby 44 osoby były skoncentrowane w ten punkt, do którego ty chcesz lecieć.
Michał: To jest bardzo trudna rzecz.
Marcin: Super trudne! Od komunikacji, od wizji, więc jak tego się nie wyrobi w sobie,
a te 44 osoby by latały każda w inną stronę, to by się wszystko za chwilę rozwaliło.
Michał: Podarłyby ten obrus, który ciągną.
Marcin: O to właśnie chodzi, jak tego w sobie nie wyrobimy jako nawyk, albo nie będziemy
otoczeni mądrzejszymi wokół siebie. Ja mam bardzo fajnego inwestora, który mnie pilnuje
cały czas i ciągle mi zadaje różne trudne pytania. Why? What? When? I wiesz, tam jest ostro,
ale koncentracja jest absolutnie istotna. Żeby umożliwić tej koncentracji możliwie jak
najdłużej się utrzymać - konsekwencja jest też konieczna. Audioteka ma pięć lat,
więc moglibyśmy się po drodze pięćdziesiąt razy poddać i zrezygnować, więc tę koncentrację
trzeba odpowiednio długo utrzymać, żeby się udało.
Żeby połączyć jedno i drugie, musisz robić naprawdę coś, co kochasz. I wiesz, to jest banał,
co teraz powiedziałem. Pewnie w każdej książce biznesowej można by to przeczytać,
ale to ci mogę zapewnić, że to jest takie prawdziwe po pięciu latach Audioteki. To się
naprawdę sprawdziło. Gdybym robił Audiotekę tylko dla kasy, to bym naprawdę rzucił to
w cholerę. To jest za trudne, więc gdyby zabrakło mi takiego naprawdę big love do tego,
co robię...
Michał: Pasji. Miłości.
Marcin: Pasji! Tam jest ten show-biznes, który uwielbiam i technologia, którą uwielbiam,
że to się dało połączyć. W takim, wiesz, wydaje się śmiesznym biznesie.
Michał: Dlaczego śmiesznym?
Marcin: Wiesz co, śmiesznym, bo na samym początku było tak, że mi się to na początku
wydawało śmieszne. Takie malutkie.
Michał: Zabawne.
Marcin: Takie zabawne, że wiesz, pewnie wolałbym zrobić iTunes’a, tak? Big staff, a tu okazało
się, że to jest takie drobniutkie i nie wiadomo, co to będzie. I jak ktoś mnie pytał co ja robię,
to mówiłem: [nieśmiało] „No, audiobooki.”. Teraz, jak ktoś mnie pyta, to mówię: [z dumnym
tonem głosu] „A, audiobooki!”
To nabrało masy. Stało się modne, fajne i sexy. To nie było sexy. Audiobooki były produktem
dla osób niewidomych. Zakurzone i w ogóle fe, ble. My żeśmy to odkurzyli i pokazali jako coś
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fajnego. I doszukałem się czegoś, co rzeczywiście jest moją pasją, czyli trochę jest
technologią, trochę show-biznesem, trochę kulturą. I jeszcze możliwość zrobienia czegoś
na styku, zawsze coś się udaje przewalczyć!
Michał: Mariaż.
Marcin: Mariaż, tak! Tak więc gdyby nie to, co pozwoliło mi przez te pięć lat zasuwać,
naprawdę zasuwać, i gdybym gdzieś tam po drodze zmienił coś, poszedł na skróty...
Michał: Optykę byś przestawił, zajął się czymś innym.
Marcin: Tak. No dobra, mamy milion użytkowników dzisiaj. No to sprzedawajmy im wszystko.
Było paru naszych konkurentów, którzy się wysypali właśnie na tym, że byli takim po prostu...
Michał: Próbowali to skonsumować za wcześnie, tak?
Marcin: Wiesz, mieli taką strategię, że budują taki jakby kiosk cyfrowy ze wszystkim.
Ja mówiłem, że nie! Trudno, to może będzie na niszy, ale wolę się wysypać na niszy niż
budować takie nie wiadomo co. Wierzyłem, że jak stanę się najbardziej oczywistym miejscem
w sieci, w apce - wtedy w sieci, a teraz w apce z audiobookami, to i dla moich użytkowników
płacących i dla moich użytkowników wydawców to będzie fajne.
Michał: To jest jednoznaczne, tak? Wiadomo po co się do ciebie przychodzi i co ty dajesz.
Marcin: Tak, więc wydaje mi się, że tak w punktach, to jak mówię: koncentracja,
konsekwencja, pasja i odwaga. Tak jak ty powiedziałeś, żeby nie mieć kompleksów. Kurczę,
jak się nie uda, to się zacznie drugi raz, tak? Gdybym bał się i za bardzo martwił, co tam ten
Amazon może zrobić...
Michał: Czarne scenariusze rozpisywał.
Marcin: Oczywiście. No może trzeba to robić, żeby w ogóle mieć świadomość, a może nie
właśnie? Wiesz, róbmy. Ja jestem takim typem, że wolę się uczyć robiąc niż teoretyzując,
czego na przykład było przykładem... na przykład przykładem – sorry. Czego przykładem może
być jak uruchomiliśmy spółkę w Brazylii, bo mogliśmy wydać pewnie jakieś „naście” tysięcy
dolarów na analizy.
Michał: Albo i „dziesiąt” tysięcy.
Marcin: Tak, no ale po cholerę? Jak mogliśmy po prostu, wiesz...
Michał: Wypuścić, zobaczyć.
Marcin: Cała Audioteka, ta organizacja, została tak stworzona, żeby koszt uruchomienia takiej
Brazylii był krańcowo niski. W sensie uruchomienia, bo potem, żeby zrobić jakiś marketing...
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Michał: Marketing, PR.
Marcin: Zdobyć jakiś udział w rynku to w ogóle jest inna historia, ale żeby uruchomić
i sprawdzić czy działa to naprawdę jest jedna z ważniejszych kompetencji Audioteki:
że potrafimy to bardzo szybko zrobić. A nad tym dobudowujemy kompetencje, żeby z tych
uruchomionych rynków dwa, trzy rocznie kraje wchodziły w success story, rozumiane jako
lider rynku.
I wiesz, zeszły rok skończyliśmy tak, że uruchomiliśmy osiem języków. Mieliśmy dwa success
story – Polska, Czechy. W Czechach mieliśmy chyba nawet większy success story niż w Polsce.
Tam chyba w ogóle nie mamy żadnej konkurencji.
W tym roku chcemy otworzyć kolejne 10, 11 języków i kolejne 2, 3 succes stories – może
Hiszpania, może to będzie Szwecja. Wiesz, zobaczymy, ale właśnie bycie taką organizacją
coraz bardziej, jak to się mówi...
Michał: Zwinną.
Marcin: Tak i data driver, że wiesz, patrzymy na cyferki i adaptujemy...
Michał: Wyciągacie wnioski z tego, co się dzieje.
Marcin: Wiesz, przecież to jest cyfrowy świat, aplikacyjny świat. Te wszystkie linki, które się
kopiuje – muszę mieć tylko mądrych ludzi, którzy na to patrzą, potrafią wyciągnąć wnioski.
I mówię, no dobra, to w takim razie teraz widzimy, że w Hiszpanii pozyskujemy użytkownika
za x, a we Francji za 60x. To są prawdziwe dane, Francja jest straszna.
W Szwecji, która wydawała nam się taka bardzo trudna i droga, okazało się, że taniej
pozyskujemy użytkowników niż w Polsce, ale gdybyśmy nie uruchomili, to byśmy nie
wiedzieli. Gdybyśmy mieli ułożone struktury tak, że uruchomienie kraju polega na tym,
że trzeba znaleźć biuro, sekretarkę, to by to nie wyszło, a my mamy to taką komandoską
techniką...
Michał: Partyzancka technika.
Marcin: Tak, tak, partyzancka technika, absolutnie! To inkubujemy i to zupełnie inne zespoły
inkubacją się zajmują, launchują to i potem przynosi to zupełnie inny team regional
managerów, inny charakter ludzi. Tak jakby wiesz, tutaj potrzebuję faktycznie komandosów,
trochę wariatów. Potem biorą to regional managerzy, którzy już z kolej wiesz, cyferka...
Michał: Układają ten biznes.
Marcin: Cyferka, układ, budżet. Tutaj wydamy sto, to musi wrócić tyle. I czy wróciło? I wiesz,
ciągle monitoring i utrzymywanie relacji z wydawcami bieżącymi, i ciągła jakaś akcja. Także
tak to mamy zorganizowane. I zobaczymy, dzisiaj tak – jesteśmy na wszystkich kontynentach,
oprócz Australii i Grenlandii.
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Michał: Wbijasz szpilki w mapę?
Marcin: Wbijam, oczywiście. Wirtualnie. Mam taką prezentację, gdzie mam wbite niebieskie
szpileczki, ale tu w nowym biurze na pewno zawiśnie jakaś wielka mapa. Takie trzy ekrany
będą – jeden (?) będzie pokazywać, drugi będzie pokazywać rozwój IT, a to są zawsze
skomplikowane procesy. Żeby wszyscy wiedzieli co robimy, kiedy robimy i co jest dla nas
ważne, co jest ważną kompetencją, co ma być za pół roku, jakie są cele. Każdy ma jakoś tam
zakomunikowany cel. No, jak jeszcze nie ma, to znaczy, że jeszcze nie zdążyliśmy,
ale przynajmniej plan jest taki, że zbudowaliśmy strukturę hierarchii. Żeby to głupio nie
zabrzmiało – chodzi o to, żeby podzielić to funkcjonalnie kto co robi, dla kogo.
Michał: Żeby każdy wiedział co ma robić.
Marcin: Dokładnie tak. W start-upie to jest tak, że każdy robi wszystko, ale w którymś
momencie to się musi niestety skończyć, no bo potem robi się bałagan. Przeżyliśmy ten
bałagan.
Michał: Przechodziło ci kiedyś przez głowę, że, nie wiem, obawiałeś się porażki?
Zastanawiałeś się „co by było, gdyby…” czy raczej jesteś takim typem gościa, który działa?
Marcin: Nie, nie! Ja działam. Nie zastanawiałem się ani przez chwilę nad tym. Teraz nawet jak
mnie pytasz o to, to nawet...
Michał: Masz dziurę w głowie w tym temacie.
Marcin: Tak, mam dziurę w głowie na to, co najważniejsze, żeby się czegoś nowego nauczyć.
Nauczyłem się masy rzeczy przy Audiotece i tyle. Porażki chyba nie, nie boję się.
Michał: No dobra, a powiedz mi czego w Polsce nam brakuje? Albo czego brakuje w Polakach,
co dostrzegasz? Albo inaczej – co jest naszą największą zaletą, jeśli myślimy o wchodzeniu
na rynki inne niż polski? Chciałbym, żebyś troszeczkę pomyślał nad tym, bo wiadomo,
że bardzo dużo młodych ludzi wchodzi na rynek pracy i pewnie już jako przedsiębiorca
zaczynasz zauważać czego ci brakuje u tych osób, które rekrutujesz.
Marcin: A, w tym zespole?
Michał: W którą stronę, takie wiesz, kilka zdań dla osób, które chcą być dobrymi kandydatami
do pracy w takich fajnych firmach jak Audioteka.
Marcin: A, fajnych firmach, no dziękuję!
Michał: Proszę bardzo.
Marcin: Szczerze – zamykanie spraw, dowożenie tematów, mówiąc kolokwialnie. Tego
brakuje strasznie. Każdy dzisiaj chce przyjść, pogadać, mówi: „Zróbmy tamto, siamto”.

Strona 27

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

Każdy wie, my wiemy co trzeba zrobić, ale sam pomysł to jest naprawdę niewiele.
To więzienie tego pomysłu, to jest klucz.
Także my u ludzi, których rekrutujemy, których szukamy, wszystko jedno w jakim zakresie –
IT, marketing, PR, promocja – to my szukamy ludzi, którzy w sposób myślący zamykają
tematy. Odpowiedzialni są, nie zapominają. Nie wiem, czy wiesz co chcę powiedzieć.
Po prostu domykamy rzeczy. Ja zlecając to coś, nie muszę przypominać, tylko ta osoba będzie
pamiętała, że ma wykonać telefon, że ma dostarczyć prezentację czy coś. Ta umiejętność
zamykania tematów, to jest absolutnie kluczowe i tego nie ma.
Michał: Teoretycznie trywialne, nie?
Marcin: W zasadzie wydaje się, że to podstawa, tak?
Michał: Tak.
Marcin: Ale to nie jest i to jest makabryczne jak ludzie się ślizgają, a później okazuje się, że...
Tak więc myślę, że to jest najbardziej przydatna umiejętność.
Michał: Ale sprawdzasz to w praniu, czy weryfikujesz to?
Marcin: Wiesz, ja się tego uczę, bo zatrudnianie i zwalnianie to jest bardzo ciężki element,
ekstremalnie ważny przy budowaniu przedsięwzięcia i ja się uczę robić to szybko. Szybko
zatrudniać i szybko zwalniać. Wiesz, jest ktoś OK., to go doceniasz i zaczynamy się bawić.
Ktoś jest nie OK., to dzięki i do widzenia. Nie ma zmiłuj.
Michał: Nie ma sentymentów.
Marcin: Wiesz, może jest coś typu druga szansa, ale to jest max, bo jeden błąd można zrobić,
ale zrobienie tego samego błędu drugi raz to już jest głupota. I ja tego nie umiem,
bo - jak mówiłem na początku - jestem bardzo kiepskim managerem, ale uczę się tego.
I wiesz, wyraźne postawienie celów. Jak nie, to koniec.
Bo ja nie wiem, czy tu w Polsce, czy w ogóle wszędzie na świecie jest tak, ale ten element
egzekucji do bólu, do zamknięcia, to jest ekstremalnie ważne. I ja z takim poczuciem,
nie ważne czy to ja, czy osoba jakaś przełożona z tego wyższego szczebla u nas ma poczucie,
że to będzie dowiezione. Tak, to jest podstawa. Wszystkiego się można nauczyć, a tego chyba
najtrudniej.
Michał: Trzeba mieć to wbudowane, zaszyte, że się bierze odpowiedzialność za to, co się robi.
Marcin: My w ogóle robimy rzeczy, których wcześniej nikt nie robił. Także my nie
spodziewamy się, że ktoś nam powie jak teraz uruchomić serwis w Turcji. Tego nikt nie wie my to musimy wiedzieć. Natomiast jak będę miał osoby, które będą potrafiły coś domknąć,
to będzie lepiej.

Strona 28

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

Michał: To się uda.
Marcin: Tak, to się uda.
Michał: Właśnie, a praca zespołowa?
Marcin: Oj, to klucz. Super istotne. Ja cały czas mówię o Audiotece jako o organizacji,
ale komunikacja między ludźmi i współpraca to jest absolutnie kluczowe. Bo wiesz,
ja przestałem pracować. Numer polega na tym, że ja nie pracuję.
Michał: Ty organizujesz.
Marcin: Ja organizuję, mówię, uczę się organizować, ale wiesz, ja de facto nie idę do naszego
partnera Samsunga, HTC, Nokii, tylko idzie nasz zespół i próbuje tam coś sprzedawać.
Ja już tam się raczej nie pojawiam. To nie ja pozyskuję użytkowników, czy odpalam jakąś tam
kompanię na Facebook’u. Natomiast ja to muszę zrobić tak, żeby to było z kulturą całej
organizacji, zgodne z celem, który ustaliliśmy wspólnie... No, OK., ja ustaliłem, a żeby zespół
się z tym zidentyfikował i zrozumiał, i uwierzył. To jest bardzo ciężka sprawa.
Michał: Polacy dobrze współpracują, czy nie? Wiem, co odpowiesz, pewnie.
Marcin: Wiesz, ten zespół, który mam wydaje mi się, że fajnie współpracuje. My po to siedzimy
na tym open space, żeby było wszystko widać.
Michał: Czekaj, ale Marcin nie mów o tych ludziach, bo wiem... to znaczy to widać po efektach
waszej organizacji, że musicie dobrze współpracować, bo gdybyście źle współpracowali, to by
tych efektów nie było takich, ale mówiąc o takich osobach, które gdzieś tam są na tym rynku
pracy...
Marcin: Wydaje mi się, że nie, że ludzie nie potrafią. Jest masa indywidualistów, bo nikt nas
nie uczy pracy zespołowej nadal. To jest duży problem i jakaś taka krzywda zrobiona przez tę
edukację.
Michał: No dobra, a jak miałbyś podpowiedzieć młodym ludziom - załóżmy, że są osoby,
które są zainteresowane tym, żeby się rozwijać w tę stronę i mieć te cechy - to skąd one mają
te wiedzę w ogóle czerpać? System edukacji tego nie dostarcza.
Marcin: Wiesz, jak by to powiedzieć. W ramach tego systemu my bądźmy odpowiedzialni sami
za siebie. Jeżeli trzeba zrobić projekt, to nie róbmy tego po łebkach, tylko skoncentrujmy się
na tym i nauczmy się to dowieźć i domknąć. Róbmy dużo projektów wspólnie. Jak musimy
napisać pracę magisterską, to weźmy 3, 4 osoby i napiszmy tę pracę magisterską razem,
wspólnie. Nawet jeśli to jest przeciw jakimś tam zasadom, tak? Ja bym starał się wyrobić
to w sobie, a to jest ciężkie.
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Michał: Tak, to jest wbrew nam troszeczkę. Jak nikt nas nie nauczył tego, to musimy się sami
nauczyć.
Marcin: Tak, ja wiem, też byłem na tych studiach kiedyś. Wiem jak to jest, prześlizgiwanie się.
Wykładowcy potem tego nie sprawdzą, więc bądźmy odpowiedzialni sami przed sobą.
Coś ma być zrobione, zróbmy to od A do Z i bądźmy dumni z dopinania rzeczy. Zróbmy sobie
jakąś wielką listę odhaczania, dopinania rzeczy. A drugą listę z porażkami.
Wiesz, bo jak coś się rozwala, to znaczy, że gdzieś tam nas poniosło do sukcesu. Przecież,
tak jak mówię, Audioteka nie jest jeszcze żadnym sukcesem, bo nam jest daleko
do jakiegokolwiek sukcesu, ale można powiedzieć, że nie zbudowałbym Audioteki.
Gdyby to pierwsze przedsięwzięcie było jakieś większe niż faktycznie było, to pewnie bym
dzisiaj tego nie robił. Nie odnalazłbym siebie, że tak powiem. Ta telewizyjna firma w ogóle
nie wyszła, ale znowu się czegoś nauczyłem. Wiesz, gdybym się załamał i stwierdził, że teraz
muszę iść do banku...
Michał: Na etat.
Marcin: Z całym szacunkiem do banku, to on by pękł, albo ja bym pękł. Po prostu coś by pękło.
Wiesz, porażka jest fajna, bo czegoś tam uczy. Dlatego zrobić listę z zadaniami
zakończonymi...
Michał: Tak.
Marcin: A drugą z porażkami.
Michał: I wyciąganie wniosków.
Marcin: Tak, dokładnie. Wiesz, spaprałem to, to następnym razem będzie lepiej. Ale to jest
samodzielna praca nad sobą. No i nauka tego team worku. Każdą rzecz bym się starał robić
w zespole, na maksa. Co można robić na tych studiach, co teraz się robi, jakie są zadania?
Michał: Studia, nie studia, ale jakieś organizowanie się w życiu prywatnym, tak?
Marcin: Wszystko, tak. Możliwie dużo pretekstów do robienia czegoś w zespołach.
Gry zespołowe, wiesz grajmy w kosza, w siatkę.
Michał: Chcemy gdzieś pojechać, to też podzielmy się na zadania. Niech ktoś zorganizuje coś,
ktoś transport, ktoś fajne miejsca wybierze i tak dalej, nie?
Marcin: Tak, umiejętność komunikacji zanika. Ludzie się jakoś tak zasklepiają. W ogóle świat
jest trudny i wróg jest tam. Tu jak jesteśmy w zespole, to mamy coś wymyśleć. Mówmy sobie
wszystko, zapomnijmy o tych politykach i tak dalej. Wróg jest tam, na zewnątrz, enigmatyczny
albo prawdziwy, wszystko jedno, ale wiesz co chcę powiedzieć.
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Michał: Tak.
Marcin: Umiejętność komunikowania, mówienia do ludzi, empatii.
Michał: To trochę, wiesz, mi się wydaje, że też wynika z niskiej samooceny ludzi. Ty mówisz
wróg jest tam. Ja to doskonale rozumiem, ale często jest tak, że rzeczywiście ta polityka się
pojawia wewnątrz. I ludzie boją się otwierać.
Marcin: No, to konfrontujmy, bo szkoda czasu! Naprawdę.
Michał: No, dokładnie.
Marcin: Wiesz, ja już mam bardzo dużo lat, jeżeli twoi słuchacze mają po 20, 25 lat to im się
wydaje...
Michał: Są na pewno i starsi od nas.
Marcin: To świetnie! Są i starsi od nas, ale wiesz co chcę powiedzieć. Nie ma tak dużo czasu.
Michał: Tak, czas jest skończony. Szkoda energii przede wszystkim, bo czas to jest jedno,
a energia i to, że gdzieś tam kisimy w sobie to wszystko.
Marcin: Wiesz, nie żyjmy życiem innych.
Michał: Tylko róbmy tak, jak chcemy, żeby było.
Marcin: Dokładnie, to jest łatwe, ale nie proste. No, ale przynajmniej próbujmy, bo to jest
nasze życie dzisiaj. I takie mądre myśli można sobie rzucać, a naprawdę potem w życiu
to się sprawdza.
Michał: Tak.
Marcin: Jeden cel, bo jest jeden dzień, są 24 godziny, więc zróbmy jedną rzecz dobrze.
Powiem ci więcej: to nasze wyjście za granicę do innych krajów jeszcze bardziej to
podkreśliło, żebyśmy my mieli taki jeden wyraźny komunikat o tym, co my robimy.
Że jesteśmy aplikacją mobilną i nic więcej.
Wiesz, tak jakby można by o tym szerzej opowiadać. Mamy różne modele, dla operatora mamy
to i tak dalej. Nie, bo nikt nie skuma.
Michał: O co w tym chodzi.
Marcin: Im większa skala, tym ważniejsza jest ta koncentracja. My tak naprawdę to, co robimy,
to robimy jeden guzik w aplikacji, który służy do tego. Koniec kropka. Więc to jest to, niezłe
w sumie, fajne.
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Michał: Upraszczanie [śmiech]
Marcin: Może ciekawe będzie.
Michał: Będzie, jest ciekawe! A powiedz Marcin jeszcze taką rzecz. Jak byś się miał zastanowić
- ja to pytanie często zadaję moim rozmówcom - jak byś miał się cofnąć w czasie i spotkać
samego siebie, młodszego o dziesięć lat, to co byś mu powiedział?
Marcin: To, co mówiłem tutaj. Weź się człowieku, zostaw te 15 tysięcy projektów i nie bądź
dumny, że na wizytówce masz cztery loga.
Michał: Tak. I jeszcze doktor z przodu.
Marcin: Tak, jeszcze doktor. I jeszcze, że doktorat piszesz, albo że habilitacja jest w trakcie.
Masz cztery start-upy. Bez sensu. Trzeba się utożsamić z tym, co się robi, dać temu swoją
twarz. Nie bać się tego. Długo się nie mogłem do końca oddać temu. Może to też była
przyczyna tego, że nie dałem siebie. Ja robię to i tamto... nie! Robi się jedną konkretną rzecz.
Ja zrobiłem z siebie twarz Audioteki i chodzę w słuchawkach, więc się ludzie śmieją,
że jak je zdejmę to mnie nie poznają.
Michał: [śmiech]
Marcin: To było świadome i tyle. Jak wyjdzie - to super, jak nie wyjdzie - to trudno,
ale zrobiłem wszystko, żeby się dało. Trzeba się utożsamić z tym, co się robi. Im szybciej,
tym lepiej i skoncentrować się konsekwentnie, i znaleźć to, co przynosi ci pasję.
Nie mieć celów bardzo finansowych. Ja wiem, że to prosto powiedzieć, bo potem do tego gara
trzeba coś nalać, ale nie stawiajmy sobie celów tylko finansowych, bo to na manowce
sprowadza. Jeżeli tego celu nie osiągniemy, to wtedy frustracja jest kompletna, bo jak masz
cel tylko finansowy, to zaczynasz jeździć na skróty.
Michał: Zaczynasz kombinować.
Marcin: Kombinować i tak dalej. Przestajesz być zgodny z samym sobą i to nie jest fajne,
więc… O, tak, to bym sobie powiedział: „Weź człowieku zrób ten projekt. Jak wyjdzie, to wyjdzie.
Jak nie wyjdzie, to OK. Mów o tym głośno, bądź z tego dumny tak naprawdę. Gadaj!”.
O! To bym powiedział.
Michał: Od samego początku to mówisz w zasadzie, bo na początku o tych studiach
powiedziałeś. Trzeba było się skoncentrować, machnąć to w dwa lata i mieć z głowy.
Marcin: Tak, mieć z głowy, iść w świat. I sprawdzić to, czego się nauczyło, a nie być
napakowanym...
Michał: Teoriami.
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Marcin: Nie chcę być zrozumiany, że studia to zło.
Michał: Nie, absolutnie, tego nie mówimy.
Marcin: Ale praktyka!
Michał: To znaczy można mieć różne drogi. Ja na przykład studiowałem na studiach
dziennych, po czym stwierdziłem, że kierunek, który studiowałem, czyli elektronika...
stwierdziłem, co ja będę robił po studiach? Fabryka Polcolor już zamknięta.
Marcin: [śmiech]
Michał: Także, też zmieniałem. Gdzieś tam się przestawiłem - poszedłem na studia zaoczne,
ale pracowałem równolegle. Także różne są te drogi.
Marcin: Trzeba jak najwcześniej iść do pracy. Dzieciom trzeba pomagać robić start-upy i słać
je jak najwcześniej do roboty.
Michał: [śmiech] I tym optymistycznym akcentem...
Marcin: Tak, dokładnie, dobrze. Pomagajmy dzieciom robić start-upy. To najlepsza inwestycja.
Michał: Pomagajmy dzieciom robić start-upy i inwestujmy w dzieci. Komunikujmy się dobrze,
pracujmy zespołowo, bądźmy skoncentrowani i miejmy pasję.
Marcin: Dokładnie tak.
Michał: Super, dzięki Marcin!
Marcin: Ja dziękuję bardzo. Było fajnie.
Michał: Super! Dzięki, do usłyszenia, cześć!
Marcin: Cześć, cześć!
Marcinie jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję za tę naszą rozmowę. Po prostu super, super
dawka wiedzy, emocji również pozytywnych. Mi się strasznie udzieliła ta pozytywna energia.
Przypominam Wam wszystkim, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem
jakoszczedzacpieniadze.pl/024, tak jak dwudziesty czwarty odcinek podcastu. Następny
odcinek ukaże się za dwa tygodnie, znowu szykuje się fajna niespodzianka. Nie mam jeszcze
pewności, czy wszystko się uda spiąć, dlatego nie będę na chwilę obecną nic ujawniał.
Ale to, co mogę dzisiaj ujawnić, to jest to, że intensywnie pracuję nad moim pierwszym
produktem. Pierwszym szkoleniem. Powolutku będę Wam odsłaniał coraz więcej detali.
Chciałbym dotrzymać konkretnego terminu premiery, ale jeszcze go nie będę podawał.
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Nie wiem czy wszystko się uda spiąć. Mówiąc w dużym skrócie, to będzie taki internetowy
kurs, na który będą się składały filmy, materiały, ćwiczenia, w którym krok po kroku za rękę
będę prowadził kursantów w taki sposób, żeby poświęcając 20 minut dziennie potrafili
w ciągu tygodnia przygotować swój własny budżet domowy. I zapanować nad nim.
To rozwiązanie ma być dla tych wszystkich osób, które już kiedyś tego próbowały, ale ciągle
coś im w tym przeszkadza. Albo po prostu to im się nie udaje, nie udaje im się wytrwać,
nie udaje im się być konsekwentnymi. Jednocześnie źle się z tym czują, że nie mają kontroli
nad swoimi finansami. Ja mam zamiar tym kursem zmieść w pył wszystkie przeszkody,
które możecie przed sobą stawiać i dać Wam gotowy proces. Taki, który działa, który wiem,
że działa i którego efektem jest realna kontrola nad Waszymi domowymi finansami. Pierwsze
szczegóły na ten temat pojawią się na blogu w czwartek – 10. kwietnia. No i to tyle na chwilę
obecną.
Oczywiście na sam koniec zachęcam Was także do oceny podcastu „Więcej niż oszczędzanie
pieniędzy” w serwisie iTunes. Świętuję już rok, cieszę się, super! Myślę, że kolejny rok będzie
jeszcze lepszy. Te Wasze oceny pomagają mi w utrzymaniu widoczności tego podcastu
wysoko w rankingach. Dzięki temu te osoby, które go jeszcze nie słyszały mogą do niego
łatwiej dotrzeć. Was to naprawdę nie kosztuje wiele wysiłku, a dla mnie znaczy bardzo,
bardzo wiele.
No, i to tyle na dzisiaj! Dzięki za wspólnie spędzony czas, życzę Ci skutecznego przenoszenia
Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
I do usłyszenia!
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