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WNOP odcinek 078 – 30 maja 2016 r.
WNOP 078: Networking – czyli poszukiwania
pokrewnych dusz w biznesie... i New Media
Europe
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/078
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek 78. Dzisiaj z moim gościem
rozmawiam o networkingu, czyli budowaniu relacji pomagających w biznesie, oraz
o konferencji New Media Europe.
Witam Cię w 78. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. 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 serdecznie! Jestem bardzo ciekawy, czy w tym odcinku usłyszycie, w jaki sposób
panowie, którzy uruchamiali sprzęt tnący trawę, próbowali zrujnować nagranie tego odcinka.
Jestem ciekawy, jak to będzie słychać w wywiadzie. Przed chwilą zakończyłem rozmowę z Izą
Russell, która jest współorganizatorką konferencji New Media Europe, której kolejna edycja
odbędzie się już 17 i 18 czerwca w Londynie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak bardzo nam
brakuje w Europie dobrych konferencji przeznaczonych dla blogerów, podcasterów,
freelancerów i wszystkich przedsiębiorców, którzy opierają swój biznes na internecie.
Dzielimy się też przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób można budować relacje
z czołówką światowej blogosfery – to coś, co Izie i Mike’owi, jej mężowi, udało się w sposób
absolutnie fenomenalny. Dzisiaj są polecani przez dużych amerykańskich blogerów,
a konkretnie ich usługi w ramach firmy Music Radio Creative. O tym będziemy za chwilę
rozmawiać.
A ten odcinek jest tak naprawdę efektem naszej rozmowy w zeszłym tygodniu na konferencji
infoShare w Gdańsku, gdzie bardzo żaliłem się Izie, że te zagraniczne konferencje są jednak
trudno dostępne dla Polaków, bo po prostu drogie – przeliczając na złotówki, trzeba za
uczestnictwo w nich zapłacić relatywnie dużo, a jeśli do tego doliczy się jeszcze ceny dojazdu
i zakwaterowania, to koszty potrafią poszybować do niebotycznych rozmiarów. Bardzo mało
osób stać na to, żeby w tych konferencjach brać udział. To jest jednak spora inwestycja. Iza
obiecała mi wtedy, że coś z tym zrobi. Dyskutowaliśmy i po moich naciskach zaproponowała
naprawdę super promocyjne warunki udziału w konferencji New Media Europe. O szczegółach
usłyszycie pod koniec naszej rozmowy. Zanim do tego dojdzie, serdecznie Was zapraszam do
wysłuchania tego, co mamy do powiedzenia ogólnie o networkingu.
Michał Szafrański: Cześć, Iza!
Izabela Russell: Cześć, Michał!
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Michał: Przedstaw się, proszę, moim słuchaczom i powiedz, kim jesteś i co robisz.
Iza: Witam serdecznie. Nazywam się Izabela Russell. Jestem Managing Director, co brzmi
fajnie i ciekawie [śmiech]. Managing Director of New Media Europe. Prowadzę konferencję dla
blogerów, podcasterów, freelancerów, ludzi biznesu.
Michał: Dla kogo jeszcze?
Iza: W zasadzie dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby się wyrwać z pracy od 9 do 17 i zacząć
robić coś ciekawego samemu. Mają może ciekawy pomysł, coś się kręci w głowie, w brzuszku,
w serduszku.
Michał: Ale nie tylko tym się zajmujesz, bo macie w Anglii swój własny biznes.
Iza: Tak, w Anglii to mamy w sumie trzy biznesy, dlatego gdy ktoś mnie pyta, co robię, to
zawsze trudno mi odpowiedzieć jednym tchem, bo nigdy nie wiem, z której strony się
przedstawić. Ale masz rację. Mamy również inny biznes: produkcję audio. Robimy jingle, także
komercyjne, pracujemy z podcasterami, fajnymi firmami, radiostacjami, DJ-ami. Ogólnie
świadczymy usługi audio. Mamy w sumie 100 osób, które dla nas nad tym pracują. Z całego
świata.
Michał: Głosów, lektorów.
Iza: Tak. Mamy też śpiewaków, producentów, więc pracuje z nami naprawdę fajny zespół.
Michał: Ładnie. Powiedz, Iza, jak długo jesteś w Wielkiej Brytanii? Kawał życia tam przeżyłaś,
prawda?
Iza: Bardzo długi kawał życia. W przyszłym roku wybije mi 10 lat, czyli dekada poza Polską. Co
ciekawe, całe moje życie biznesowe, czyli praca, jest w Anglii. Zawsze mam problem, bo jak
rozmawiam z ludźmi po polsku na temat tego, co robię, to nigdy się tak do końca nie mogę na
jej temat wypowiedzieć, bo nigdy w Polsce nie miałam możliwości pracować. Brzmi to
dziwnie, ale takie są, niestety, moje realia.
Michał: [Śmiech] Rzeczywistość!
Iza: Rzeczywistość [śmiech].
Michał: Będę Cię poprawiał, ale powiem Ci, że i tak bardzo dobrze mówisz, biorąc pod uwagę,
że już 10 lat tam jesteś.
Zacznę od dosyć zabawnej historii, bo powiem szczerze, że trafiłem na Was, na Music Radio
Creative, ponad trzy lata temu. Słuchałem podcastów Pata Flynna, wspominał on o Was.
Miałem bliski kontakt z Cliffem Ravenscraftem, który uczył mnie wtedy podcastowania. No
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właśnie, ponad trzy lata już podcasty nagrywam, jak ten czas leci… I szukałem wtedy firmy,
a brałem udział w kursie Cliffa „Podcasting A to Z”, znasz chyba?
Iza: Znam [śmiech].
Michał: Świetnie znasz ten kurs. Szukałem firmy, która zrobiłaby mi intro i outro, czyli
początek i zakończenie do podcastu, jakąś fajną melodyjkę. No i trafiłem na Was. Ale tak
myślałem, że jestem Polak, nagrywam po polsku, nagrywam dla Polaków. Myślałem, że to
fajna firma, przesłuchałem wasze jingle, przykłady, jak nagrywacie. Pomyślałem: super, bardzo
mi się podoba ta stylistyka, ale to są przecież Anglicy… Przecież oni mi po polsku intro nie
nagrają. I dopiero w zeszłym roku skontaktowaliśmy się po raz pierwszy, jakoś na początku
2015 roku. W zeszłym roku rozmawialiśmy też o New Media Europe, o moim występie tam,
i spotkaliśmy się na konferencji ALIVE i ja dopiero wtedy „skleiłem”…
Iza: Tak, wszystko się wtedy połączyło [śmiech].
Michał: …że Ty jesteś Polką [śmiech].
Iza: Świat jest bardzo mały…
Michał: To jest niesamowite.
Iza: …a zwłaszcza świat online.
Michał: No właśnie. Będziemy rozmawiali o czymś, co się nazywa networking, czyli
nawiązywanie relacji z innymi, w szczególności z tymi osobami, które być może nie są
w naszym najbliższym kręgu znajomych, ale w pewnym sensie są, mogą być naszymi
pokrewnymi duszami, jeżeli chodzi o biznes, o to, co się robi, o system wartości – pomimo że
jesteśmy gdzieś daleko od siebie. Dzisiaj jesteśmy daleko od siebie, ale kiedyś ten networking
wyglądał zupełnie inaczej, istniały jakieś kluby biznesowe, gdzie lokalni biznesmeni
przychodzili, żeby wzajemnie od siebie czerpać doświadczenia, dzielić się nimi. Dla mnie
konferencja New Media Europe jest miejscem, gdzie taki fajny networking się odbywa, ale
zanim do niej przejdziemy, chciałbym Cię zapytać o Twoje doświadczenia, bo wiem, że Ty
i Mike, czyli Twój mąż, a jednocześnie partner biznesowy, jesteście takimi osobami, których
wszędzie na świecie jest pełno – bywacie na różnych konferencjach, dużo jeździcie. Bardzo
dużo też się o Was słyszy od amerykańskich blogerów czy podcasterów, a więc w jakiś sposób
muszą oni Was poznawać.
Iza: Tak, zgadza się.
Michał: I teraz mam podstawowe pytanie do Ciebie. Gdy bierzesz udział w takich
konferencjach, to czy z perspektywy networkingu widzisz jakieś różnice między tym, jak to
wygląda w Polsce, a na świecie?
Iza: Zacznę może od tego, że zaczęliśmy uczęszczać intensywnie na konferencje gdzieś od
2012–2013 roku. Po 2–3 latach energicznego prowadzenia biznesu online doszliśmy do
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wniosku, że pomimo tego, iż na co dzień mamy dużo interakcji z ludźmi na całym świecie,
czuliśmy się bardzo osamotnieni. Nie mieliśmy bliskich dusz, z którymi można byłoby się
wymienić doświadczeniami, z którymi można by porozmawiać na temat problemów, które
mamy, jakieś pomysły „zapodać”, zobaczyć, jak ludzie reagują. Nagle zobaczyliśmy, że
wszystko jest fajnie, mamy ten lifestyle design, mieszkamy na wyspie, jest ekstra, ale
brakowało nam konkretnych ludzi, z którymi możemy porozmawiać. Zaczęliśmy uczęszczać na
wiele konferencji, większość z nich na początku odbywała się w Ameryce. Teraz bierzemy
udział w wielu konferencjach w Europie, ale nie tylko – wróciłam kilka tygodni temu
z Nowego Jorku, gdzie byłam na konferencji dla kobiet. Teraz jedziemy do Amsterdamu,
byłam w Polsce, cały czas coś.
Jeżeli chodzi o różnice, jest to dość ciekawe, dlatego że jedyne, co można dostrzec od razu, bo
szybko rzuca się w oczy, to różnice kulturalne. I one często przynoszą też różnice
w mentalności. W Ameryce wszyscy będą intensywnie szukać kogoś do rozmowy. Jadę na
konferencję, muszę z ludźmi rozmawiać i patrzę, kto następny, kto z nikim teraz nie rozmawia,
z kim mogę nawiązać kontakt. A jeśli rozmawiasz z kimś, kto nie do końca…
Michał: …pasuje.
Iza: Tak, coś jest nie tak, to musisz mieć kilka wyjściowych punktów, np.: „Mam umówione
spotkanie na kawę o trzeciej, zatem muszę lecieć” [śmiech]. Trzeba mieć świadomość, że jesteś
na tej konferencji, żeby nawiązać dobre kontakty. Natomiast porównując to do Polski…
Byliśmy razem na infoShare w Gdańsku i to, co mnie bardzo zaskoczyło, to taka sytuacja, gdy
wchodzisz do specyficznego pokoju dla spikerów i wszyscy siedzą w telefonach. Dosłownie:
rozglądasz się po pokoju i każdy siedzi z twarzą w telefonie. I ciężko jest to przerwać, nawet
nie wiesz, czy ktoś ma ochotę rozmawiać, czy nie. Ponieważ była taka zamknięta atmosfera,
sama wyjęłam telefon i w nim „siedziałam”. Udzieliło mi się to. Jedyna możliwość nawiązania
ciekawych rozmów była podczas nieformalnych sytuacji – przy barze, przy jedzeniu [śmiech].
To różnica, którą spostrzegłam od razu, mając jeszcze świeże wspomnienia z infoShare. Może
ludzie nie do końca mają świadomość albo może są tacy nieśmiali. Trzeba więc wyjść ze
swojej skóry i postawić się w trochę niekomfortowej sytuacji, żeby tak naprawdę pokazać
swoje piękne piórka.
Michał: Jakiegoś otwarcia się to jednak wymaga. Gdy zaczynaliście jeździć, to Ty byłaś tą
osobą, która wychodziła do innych z kontaktem, czy to inni zagadywali do Ciebie?
Iza: Powiem Ci, że pomimo wszystko jestem trochę takim intrawertykiem… To tak się mówi?
Michał: Introwertykiem.
Iza: Introwertykiem [śmiech]. Myślę, że nim jestem. Czasami mam takie momenty, że nie czuję
się do końca pewna, czy podejść do kogoś, czy nie. Jedziemy na te konferencje, inwestujemy
nasz czas i pieniądze, więc stawiam to sobie przed oczami i myślę, że jestem tu po coś.
Michał: Tyle zainwestowałam…
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Iza: Tak, muszę się upewnić, że naprawdę wyciągnę z tego coś ciekawego. Biorę też zazwyczaj
nieco wizytówek i zakładam, że nie wychodzę, dopóki wszystkich nie rozdam. Jest to ciężka
bariera do przebicia, ale trzeba sobie pomyśleć, że jestem w pokoju, nikt mnie nie zna
i najgorsze, co może z tego wyniknąć, że za kilka godzin znów będę w tym pokoju i nadal nikt
mnie nie będzie znał [śmiech].
Michał: Można się przełamywać, zdecydowanie. Przygotowujesz się jakoś konkretnie do
konferencji? W takim sensie, że próbujesz nawiązać jakiś kontakt, umówić wcześniej jakieś
spotkania…
Iza: Tak, przygotowanie jest bardzo ważne. To, żeby mieć listę osób, z którymi chciałabym się
skontaktować. Czasami konferencje publikują listę uczestników, np. The Next Web
w Amsterdamie. Wyszukuję ludzi, o których słyszałam lub których ktoś mi polecił, kogoś, kto
wygląda interesująco pod kątem biznesowym. Warto mieć listę, a czasami nawet wcześniej
wyciągnąć rękę i powiedzieć: „Hej, widziałem, że uczęszczasz na tę samą konferencję, fajnie
wygląda Twoja firma i to, co robisz. Byłoby miło się spotkać na kawę”. Daje Ci to poczucie tego,
że już coś wiesz na temat tych ludzi. Nie wchodzisz w to „na zimno”.
Michał: Dodam, że Wy macie fajnie, bo wspólnie z Mikiem jeździcie często, prawda?
Iza: Tak.
Michał: I to jest o tyle fajniej i łatwiej, że zawsze w dwójeczkę… [śmiech].
Iza: Chociaż powiem Ci, że ma to swoje i plusy, i minusy. Jeżeli już z kimś jesteś, to czasami
trudniej nawiązywać rozmowę. Gdy z kimś rozmawiasz, to jakaś osoba może pomyśleć: „Aha,
tu jakaś rozmowa już się odbywa, idę dalej”. Natomiast jak jesteś samemu, to przyciąga kogoś
innego do Ciebie. Niekiedy gdy jesteśmy razem na konferencjach, to świadomie się
rozdzielamy: on idzie w jedną stronę, ja w drugą, lecimy dalej. Ale obecność we dwoje
pomagała nam zwłaszcza na samym początku. Jeżeli jedno z nas się „zatkało”, to drugie
„wypełniało”. Uzupełnialiśmy swoje wiadomości.
Michał: Czasami mam takie wrażenie, gdy jadę na jakąś konferencję: bardzo chcę wyjść do
innych, ale stoję tam sam i czuję się jak magnes, a pozostali ludzie to inny magnes, mamy
różne bieguny i wzajemnie się odpychamy. Stoję tam i odpycham ich. Czasami jest coś
takiego.
Chciałbym, żebyś jeszcze opowiedziała, w jaki sposób buduje się relacje z tymi topowymi
światowymi blogerami. Powiedziałaś, że w 2012–2013 roku zaczynaliście i w pewnym
momencie zacząłem o Was słyszeć jako osoba obserwująca amerykańskich blogerów,
a w zasadzie można powiedzieć, że nie miałem nic wspólnego z blogosferą czy podcastingiem
w Wielkiej Brytanii. Jednak słyszałem o Waszej firmie same superlatywy.
Iza: Jedną z najważniejszych kwestii jest to, że nie można zapomnieć, że wszyscy blogerzy
i podcasterzy są normalnymi ludźmi jak Ty i ja, więc mają dni, gdy coś idzie lepiej, mają dni,

Strona 5

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

gdy coś idzie gorzej, ale jesteśmy dokładnie tacy sami. To, co robią, jest wspaniałe, ale jeśli
podejdziesz do takiego blogera od razu ze słowami: „O, jesteś wielkim królem”…
Michał: Bogiem, kimś na piedestale.
Iza: Nie zawsze ma to taki efekt, jakbyśmy chcieli. Centralnym punktem naszych relacji
z ludźmi jest to, że stawiamy wszystkich na równi, traktujemy ludzi jak ludzi. Jeśli na co dzień
spotykasz ludzi zafascynowanych Tobą i nagle dostaniesz wiadomość, która – oczywiście –
uwzględni Twoje sukcesy, ale w tym samym momencie wjedzie na normalny poziom, to Tobie
również jest lepiej na ten poziom wjechać. W taki sposób zazwyczaj do tego podchodzimy.
Ważne jest też uświadomienie sobie, że to, co jest najważniejsze w biznesie, to nie tylko, co
robisz, ale także kogo znasz. Nie zawsze jest łatwo wejść na sam szczyt, trzeba iść szczebelek
po szczebelku, powiązać sobie wszystkie kontakty, założyć, gdzie chcę dojść i kogo po kolei
muszę „zahaczyć”, żeby wejść na samą górę [śmiech]. U nas to się tak „klinicznie” nie zdarzyło.
Patrząc wstecz, widzę jednak, że tak krok po kroku doszliśmy tu, gdzie jesteśmy. Udało nam
się też wstrzelić w niszę, która w tamtym momencie nie była oblegana. Udało nam się być
jedną z pierwszych firm na rynku, może nawet pierwszą, która obsługiwała podcasterów.
Pomogło nam też to, że jesteśmy zdeterminowani. Chcemy robić dobrze to, co robimy.
Michał: Czołówkę do „Ask Pat”, drugiego podcastu Pata Flynna, Wy nagrywaliście, prawda?
Iza: Tak.
Michał: Kto był tym pierwszym szczebelkiem? Kim byli Ci pierwsi, którzy Was pociągnęli?
Iza: Czuję dużo wdzięczności do Cliffa Ravenscrafta. Był pierwszą osobą, z którą udało nam
się nawiązać kontakt, chociaż nie było to łatwe. Zanim gdzieś nas przedstawił, zaprosił,
musieliśmy wysłać trzy, cztery, pięć maili w odstępie czasu. Na niektóre nawet nie
odpowiedział. Wysłaliśmy też maila tuż przed tym, jak jechaliśmy na New Media Expo do Las
Vegas. Spotkaliśmy go w korytarzu, zaczęliśmy rozmawiać i powiedział: „Ano tak, widziałem
maila, przepraszam, że nie odpowiedziałem, zajęty jestem”. Zrobił pauzę na sekundę: „Mam takie
prywatne meetup. Przyjdźcie wieczorem”. W tym momencie wszystko się zaczęło. Warto być
sobą. Jeżeli ktoś Cię lubi jako osobę, może Cię to ponieść dalej niż cokolwiek innego.
Michał: To jest kluczowe, wierzę w to samo. Chcemy być sobą, nie ma sensu się naginać.
A wbrew pozorom wcale nie jesteśmy tak różni od innych. Masa osób jest taka sama jak my,
ma taki sam albo mocno zbliżony system wartości. A biznes robimy z tymi, których lubimy.
Iza: To było tak zawsze, od zarania dziejów. Jeżeli kogoś lubisz, to z nim pracujesz.
Michał: W jaki sposób dziś zdobywacie klientów?
Iza: Nawiązywanie kontaktów nadal jest dla nas bardzo ważne. To, co nie jest do końca łatwe,
to znajdowanie odpowiednich ludzi na różnych innych rynkach. Mamy dużo fajnych
kontaktów w Stanach, ale tam się wszystko nie kończy. Dużo zaczyna się dziać w Europie.
Ważne jest znajdowanie połączeń tutaj, a także w Azji. Konferencje są dla nas fajnym
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punktem wyjścia. Poza tym dużo robimy w marketingu. Mike jest zainteresowany nowymi
trendami, ciekawymi podejściami, od razu myśli, jak to pomoże w naszym biznesie. To nam
zawsze pomagało, on się nigdy nie bał próbowania różnych rzeczy. Ja bym się pewnie bała,
nie jestem tak odważna.
Michał: Od razu powiem słuchaczom, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się dobrze robi social
media, czyli media społecznościowe, obecność w nich, to polecam śledzenie Mike’a Russella,
bo robi to naprawdę niesamowicie. Teraz jest mocno aktywny na Snapchacie – i to nie tylko
w rozrywkowy sposób, ale wręcz biznesowy. To też jest fajne. I masa innych rzeczy,
materiałów wideo puszczanych w sieć. Warto podpatrywać. Mówiąc prywatnie, ja mam tak, że
mam problem, na kogo patrzeć, bo każdy koncentruje się na swoim wycinku. Ktoś jest mocny
na Snapchacie, ktoś na Facebooku, ktoś inny na Twitterze – trzymamy się medium, które
znamy najlepiej. A Mike jest uniwersalny, przeskakuje między tymi kanałami, coś zacznie tu,
zakończy gdzie indziej, przyjemnie patrzeć, jak można robić taki miks.
Iza: Muszę mu to powiedzieć, bo on zazwyczaj przeskakuje z czystej nudy [śmiech].
Michał: Ale to dosyć naturalnie wygląda. Dla osoby żyjącej w sieci, która też korzysta z tych
mediów, to, co robi Mike, jest w pewnym sensie inspiracją. Dzięki temu ja, jako konsument
tych treści, które on tworzy, jestem zainteresowany, żeby w te nowe media wchodzić. Dzięki
temu się rozwijam. Mike jest jednym z przykładów, bo takich osób jest więcej, ale w moim
najbliższym otoczeniu, mogę to śmiało powiedzieć, jest osobą najbardziej aktywną. Wbrew
pozorom, bo można by powiedzieć, że to powinien być ktoś ze Stanów, ale oni też
koncentrują się na konkretnych mediach i się ich trzymają. To nie jest taka dynamika.
Iza: Dodam jeszcze, że jeżeli jesteś w Polsce i zaczynasz coś robić, jesteś w świetnej sytuacji.
Polska jest nadal krajem rozwijającym się, jeśli chodzi o media społecznościowe, i jest teraz
możliwość, żeby się wbić w jakąś konkretną niszę i całkowicie ją przejąć. Jeżeli ktoś teraz
słucha i zastanawia się, bo ma jakiś pomysł: nie czekaj, rób to teraz.
Michał Szafrański: Pięknie i sprawnie przechodzimy do tematyki samej konferencji, dlatego że
wszystkie tematy, o których mówiliśmy, tam się znajdują. Zacznę od historii. Skąd pomysł na
to, żeby New Media Europe zorganizować?
Iza: Sam pomysł narodził się z tego, że po uczęszczaniu na te wszystkie konferencje za
granicą, za każdym razem, gdy wracaliśmy do UK, to myśleliśmy, że tu nie ma niczego, co
przyciągałoby ludzi takiego rodzaju. Szukaliśmy osób, które próbują nowych rzeczy, mają
zapał, żeby działać w swojej niszy. I nie mogliśmy ich znaleźć. W 2014 roku zaczęliśmy od
ogłoszenia normalnego meetupu, że zapraszamy podcasterów. To było w Londynie. Po
tygodniu zgłosiło się 30 osób. Uznaliśmy, że fajnie, bo to nie tak mało, i chcieliśmy zobaczyć,
co z tego wyjdzie. Zrobiliśmy dwa lub trzy meetupy na samym początku, a potem
pomyśleliśmy o zorganizowaniu małej konferencji. Zrobiliśmy taką konferencję dla
podcasterów w 2014 roku. Skończyło się to tym, że mamy teraz stowarzyszenie podcasterów
UK Podcasters – bardzo aktywne, mamy w chwili obecnej 450 członków.
Michał: To jest niesamowite.
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Iza: Było 30 osób i po drodze znalazło się dużo więcej. Po pierwszym roku stwierdziliśmy, że
każdy z podcasterów musi w zasadzie wiedzieć, jak się prezentować w mediach
społecznościowych, jak blogować, bo często to robią. A u nas teraz też wideo – wszyscy
w tym siedzą. Facebook Life, Periscope, Snapchat, dużo różnych dodatków, wideo rośnie
astronomicznie. W przyszłości będzie to główną metodą komunikacji, także musisz się, Michał,
przyzwyczaić do swojego wideo [śmiech].
Michał: Nienawidzę siebie za kamerą.
Iza: Trzeba obejść wszelkiego rodzaju problemy i „wskakiwać” na wideo. Dodaliśmy te
wszystkie elementy do naszej konferencji i nie chcieliśmy wykluczać ludzi spoza UK, dlatego
zmieniliśmy nazwę na New Media Europe. W pierwszym roku mieliśmy wielu uczestników
z zagranicy – byli ludzie z Grecji, Szwajcarii, Francji, Polski. Był fajny miks. W zeszłym roku
konferencja odbyła się pod nową nazwą, miałeś tam wystąpienie. W tym roku wracamy
z kolejną edycją.
Michał: Przejdźmy więc do tego, dla kogo jest ta konferencja. Zaczęło się od podcasterów, ale
w mojej opinii nie jest to konferencja dla nich – to znaczy nie tylko dla nich.
Iza: Nie tylko. Głównymi kwestiami, którymi się zajmujemy, to rzeczy dla blogerów,
podcasterów. Dużo jest na temat personal branding, czyli o tym, jak się prezentować.
Michał: Budowanie marki.
Iza: Tak, jest to ważne. Można mieć podcast czy blog i robić na tym pieniądze – to jest OK, to
nie tabu. Dużo mamy ludzi, którzy prowadzą jakiś biznes w internecie, ale nie do końca
zainwestowali swój czas… np. mają swój blog, ale nie mają podcastu. Koncentrują swój biznes
wokół siebie – w ten sposób najlepiej to wyjaśnić.
Michał: Dodałbym, że w sumie sporo było w zeszłym roku tematów związanych
z przedsiębiorczością szeroko rozumianą –zarabianie pieniędzy to jedno, a drugi istotny
aspekt to chociażby zatrudnianie pracowników. Podobała mi się prezentacja – nie pamiętam,
kto ją prowadził – na temat rekrutowania pracowników, którzy będą pracowali w trybie
zdalnym przez sieć.
Iza: Myślę, że to był Chris Ducker.
Michał: On też, ale była jeszcze dziewczyna, która opowiadała o budowaniu zespołów, które
są totalnie rozproszone. Czasami jest też tak, że jadę na takie konferencje, żeby spotkać
konkretne osoby, wiem, że tam będą, a wiadomo – wielkie nazwiska przyciągają. W zeszłym
roku jechałem dla Cliffa Ravenscrafta – absolutnie marzyłem, żeby go spotkać.
Iza: To jest superfacet.
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Michał: Jeszcze raz powtórzę: on jest ojcem chrzestnym mojego podcastu, od niego się tego
uczyłem. Przeszedłem przez kurs Cliffa i dzięki temu uniknąłem wielu błędów. Nie musiałem
sobie guzów nabijać. Jadę też po to, żeby poznać te osoby od strony prywatnej, usłyszeć, co
mają ciekawego do powiedzenia, ale najbardziej wartościowy w tego typu konferencjach jest
dla mnie czas, który jest potem. To, że możesz pójść z kimś na obiad, wieczorem na kawę czy
gdzieś usiąść przy barze. To jest esencja tego wszystkiego. I fajnie przekonywać się, że osoba,
którą spotykasz, rzeczywiście odpowiada Twojemu wyobrażeniu. Działając w internecie,
niektórzy budują wokół siebie pewną markę, która niekoniecznie musi być prawdziwym
obrazem ich osoby. A niekiedy są osoby, które okazują się dokładnie takie jak w sieci. Cliff jest
zdecydowanie taką osobą, to było coś niesamowitego. Cieszę się ze spotkania z nim. Był też
Chris Ducker, o którym mój idol, Pat Flynn, mówi: „Chris Ducker jest moim najlepszym
kumplem”. Więc pomyślałem: OK, skoro Pat nie przyjeżdża i nie będę mógł przybić z nim
piątki, to fajnie będzie przybić z Chrisem.
Ale wrócę do wątku głównego. Pomimo że jadę tam dla nazwisk, to poznaję też osoby,
których nie znałem, dowiaduję się czegoś, czego nie wiedziałem. Jakkolwiek bym się uważał
za mądrego [śmiech], bardzo w tematach takich jak blogowanie, podcastowanie, media
społecznościowe itd., to prawda jest taka, że New Media Europe był w zeszłym roku fajnie
zbudowany i wielu nowych rzeczy się dowiedziałem.
Marta: Tak jest zawsze, bo zawsze coś nowego się dzieje. To jest piękno internetu: nic nigdy
się nie zatrzymuje. Ludzie wynajdują nowe zastosowania, adresują problemy różnego rodzaju.
To jest fascynujące.
Michał: Powiedzmy teraz o tegorocznej edycji i o tym, kto tam będzie. Wiem, dla kogo ja tam
jadę…
Iza: Dla mnie oczywiście, tak? [śmiech]
Michał: Oczywiście. Byłem na poprzedniej edycji, jadę spotkać się z osobami, które wtedy
poznałem. Podam przykład: byliśmy na konferencji ALIVE w zeszłym roku, została
zorganizowana dwa razy, trzecia edycja nie doszła do skutku. Wczoraj rozmawiałem na
Facebooku przez Messengera z osobami, które były na ALIVE, i dostałem od jednej pytanie,
czy będzie mnie można spotkać na New Media Europe, skoro ALIVE się nie odbędzie, a potem
ja sam zadałem to pytanie drugiej osobie. Niestety tych imprez w Europie, które mówią
o blogowaniu, podcastowaniu, budowaniu brandu, są miksem najlepszych praktyk
i warsztatowego podejścia, bo takie sesje warsztatowe też są na waszej konferencji, nie ma
dużo. Dlatego na tego typu imprezach bywają ci sami ludzie. W tym roku jadę, żeby spotkać
Was, poprzednich uczestników, ale też dla nazwisk, które się pojawiają w tegorocznej
agendzie. Tam jest Dan Miller, osoba, która m.in. pracowała z Dave’em Ramseyem i pomagała
mu pewne rzeczy biznesowo poukładać, a Dave Ramsey to jest mój idol, jeżeli chodzi
o skuteczne pomaganie tym osobom, które mają problemy z zadłużeniem itd. Jeżeli mam
okazję posłuchać i poznać gościa, który pomagał Ramseyowi poukładać biznes i różne rzeczy
w głowie, to tym bardziej chcę go zobaczyć. Ale opowiedz też o innych prelegentach i o tym,
co tam się będzie działo.
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Iza: Zanim powiem o innych prelegentach, myślę, że warto jeszcze wspomnieć o Danie. On
bardzo blisko współpracuje z Michaelem Hyattem, organizują razem eventy, ale są też
bliskimi przyjaciółmi. Zafascynowało nas w nim to, że mówi ludziom o możliwości pracy,
która ich spełnia, ale również jest ukierunkowany na pojedynczą osobę. Każdy może
wykonywać jakąś pracę w sieci, to nie jest żadna czarna magia, ale chodzi o znalezienie
czegoś własnego. Jego znana wypowiedź dotyczy tego, że każdy jest stworzony do tego, by
wykonywać pracę spełniającą. Znane jest jego „48 dni na znalezienie pracy, którą kochasz”.
Michał: Jest taka książka.
Iza: Tak. On jest adwokatem opinii, że można robić to, co się kocha, i można z tego mieć
pieniądze. Tego często brakuje na różnego rodzaju konferencjach i eventach. Dużo jest
skupionych na tym, co można robić i jak to ma przynosić zyski, ale brakuje połączenia z tym,
co sami w sobie nosimy. Jestem fanką opinii, że możemy robić to, do czego jesteśmy
stworzeni. Gdy przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, zobaczyłam, że ludzie mają do tego
właśnie takie podejście. Wiem, że w Polsce już wszystko się zmienia w tym kierunku, choć
rozmawiam z ludźmi i mam np. koleżankę, która mówi, że jej mąż uwielbia pewną rzecz, ale
pracuje w innej branży, bo to przynosi pieniądze. Chodzi o to, żeby to przewartościować.
Dlatego Dan jest dla nas bardzo fajnym „nabytkiem”, przynosi energię. Poza nim mamy Phila
Pallena od brandingu.
Michał: Phil jest świetny.
Iza: Nie poznałam jeszcze nikogo ani w Europie, ani w Stanach, kto byłby lepszą osobą do
tego, by rozmawiać o brandingu. W Philu lubię to, że on naprawdę uwielbia to, co robi. Widać
to w jego pracy, podejściu. Nie jest to skomplikowana formuła, ma łatwe podejście do
brandingu. Będzie również John Colley. On w fajny sposób przedstawia, jak opracowywać
i sprzedawać własne kursy online. Jest tutaj według mnie ogromna nisza w Polsce.
Michał: Już są, ale rynek jest wielki, uważam, że tego typu usługi będą rosły, wzrost tego
rynku na świecie jest gigantyczny – to jest powyżej 100% rocznie w tej chwili. Rynek jest już
wart miliardy dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. W Europie i reszcie świata to też się
dzieje i rośnie. Jeszcze jest kwestia tego, jak to filtrować, oddzielić treści dobrej jakości od
tych złych. John w zeszłym roku też występował i to, co mi się w nim podobało, to jego
pragmatyczne podejście. Z jednej strony proces – jak szybko i sprawnie to stworzyć, przekuć
naszą wiedzą w kurs online, z drugiej strony – dzieli się własnymi doświadczeniami, bo on
trochę kursów już stworzył i przekazuje wiadomości w zakresie tego, które platformy są
dobre, jakie są ich plusy i minusy itd. Trochę wykładów o tworzeniu kursów już w życiu
widziałem, ale brakowało mi takiego praktycznego podejścia: to mi się sprawdziło, to się nie
sprawdziło. On się tym świetnie dzieli.
Iza: Mamy też Kevina Fielda, który jest radiowcem. Lubię w nim to, że przekłada swoją wiedzę
na to, jak promować i produkować podcasty. Ta wiedza jest szanowana wśród radiowców,
a on ją przenosi na podcasting. Wiele pracy w tym temacie będzie do zrobienia jeszcze
w następnych latach, bo podcasting się rozwija.
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Mamy również warsztaty na temat obróbki dźwięku.
Michał: Z Mikiem, mężem Izy.
Iza: Tak, on nie może od tego uciec. To jego silna strona. Ma swój kanał na YouTube
o obróbce dźwięku w Adobe Audition. Jest bardzo zadowolony, bo ludzie z Adobe będę obecni
na konferencji i pewnie będą brać w tym udział. To ciekawe, bo w zasadzie nigdy nie
przyjechali na relatywnie małą konferencję. Taka firma jak Adobe to…
Michał: …własne konferencje organizują przede wszystkim.
Iza: Tak, ale uczęszczają też w konferencjach, które mają 10 tys. uczestników. To zupełnie
inna liga, ale też do takich konferencji trzeba mieć zupełnie inne podejście. Kwestia
networkingu jest w takich sytuacjach ciężka. Dostaliśmy od nich wiadomość, że zaczynają
brać pod uwagę indywidualnych blogerów i podcasterów.
Michał: Fanów technologii.
Iza: Jest to dla nich bardzo ważny element, gdy widzą, jak ludzie – blogerzy, podcasterzy –
używają ich produktów. Są oni częścią tego, co robi i będzie robić w przyszłości ta firma.
Mamy też wśród prelegentów Krishnę De. Ona będzie rozmawiała na temat Snapchata dla
przedsiębiorców, jak go użyć…
Michał: Jak to pogodzić – Snapchat w biznesowych zastosowaniach. Sam jestem ciekawy tej
sesji.
Iza: Snapchat jest znany z tego, że nastolatkowie go używają, wygłupiają się, a tu okazuje się,
że jest możliwość i ciekawa forma użycia go jako marketingowego elementu. W sumie mamy
ponad 26 sesji, czyli mnóstwo materiału do przejścia. Myślę, że nie starczyłoby nam czasu,
żeby w podcaście wszystkie przeanalizować.
Michał: Nie będziemy o wszystkich opowiadać, to sobie można sprawdzić w agendzie.
Zastanawiam się tylko: skoro ściągacie tylu ludzi zza oceanu i z Europy, to skąd pomysł, żeby
mnie do tego grona dokooptować?
Iza: Michał, powiem Ci tak: nam zawsze zależało na tym, żeby szukać jasnych, świetlistych
gwiazd, ale nie tylko takich, które świecą bardzo mocno, ale też takich, które oświetlają drogę
innym, jak również mają możliwość i fajną pasję, żeby innych zarazić swoim blaskiem
i stworzyć inne gwiazdy. Michał, jesteś bardzo skromny, ale uwierz mi – Ty taką gwiazdą
jesteś.
Michał: Boże, normalnie się spalę zaraz. No cóż, dziękuję.
Iza: Michał zrobił się bardzo czerwony.
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Michał: Tak, siedzimy na Skypie, patrzymy na twarze i ja się zrobiłem czerwony. No dobrze,
uznajmy, że odpowiedziałaś na to pytanie.
Żeby podsumować, powiem tak ze swojej perspektywy, choć już o tym wspominałem: mnie
się bardzo podoba ten miks tematów. Przekonałem się w zeszłym roku i jestem przekonany,
że tego ducha przeniesiecie teraz, zwłaszcza że będzie paru prelegentów, którzy mi się
podobali, takich jak Phil Pallen, John Colley, Tony Brown, o którym nie wspomnieliśmy i który
w zeszłym roku nie miał wystąpienia, ale w kuluarach sporo czasu z nim spędziłem. W tym
roku już ma. To autor jednego ze znanych podcastów, jeżeli chodzi o small business. W Polsce
też mamy taki podcast: Mała Wielka Firma. Tony prowadzi taki podcast w UK, rozmawia
z przedsiębiorcami, jest autorem fajnej książki, którą już mam na Kindle i zacząłem czytać –
o automatyzacji biznesu, o tym, jak wprowadzać w swoim biznesie pewne procedury – po to,
żeby nie poświęcać zbyt wiele czasu na prowadzenie tego biznesu. Pewnie będzie też sporo
o tym mówił.
Iza: Marek z Małej Wielkiej Firmy też przyjeżdża w tym roku.
Michał: Tak, dokładnie, nie będzie występował, ale potwierdził, że będzie na konferencji jako
uczestnik. Super.
Jest to więc miks – z jednej strony content marketingu, z drugiej strony – budowania
własnego brandu, gdzieś tam też media społecznościowe, w których akurat ja niespecjalnie
czuję potrzebę dowiadywania się czegoś więcej, ale z kolei jeśli chodzi o te aspekty związane
z przedsiębiorczością czy taką „kuchnię” podcastową – to jak najbardziej. Już mam typy, wiem,
na które sesje się będę wybierał.
Przejdę do tego, co jest esencją – na koniec sobie zostawiliśmy taki smaczek. W zeszłym roku
na tej konferencji były cztery osoby z Polski, łącznie ze mną. Był też Michał, który rozpoczął
prowadzenie bloga zaraz po konferencji. Blog nazywa się „Excel Po Godzinach”.
Przegadaliśmy mnóstwo czasu o detalach.
Przygotowałaś superspecjalną ofertę, zresztą mocno Cię cisnąłem, żeby ona taka była, a nie
coś w stylu 10% taniej. Jeśli ktoś z Was jest taką tematyką zainteresowany, to posłuchajcie
uważnie, co Iza będzie miała Wam do powiedzenia, bo powiem tak: standardowo bilet na
konferencję New Media Europe jest jak na polskie warunki dosyć drogi. 390 funtów plus VAT,
dobrze pamiętam?
Iza: Tak, czyli prawie 470 funtów.
Michał: Czyli z perspektywy Polaków zarabiających w złotówkach ta konferencja jest bardzo
kosztowna – prawie 3 tys. złotych. Namawiałem Izę, rezygnowałem z jakichkolwiek
afiliacyjnych pieniędzy itd., chcę, żeby więcej niż cztery osoby z Polski wzięły w tym udział, bo
to fajne miejsce, w którym można dużo zdobyć, jeśli ktoś myśli o profesjonalnej obecności
w sieci. Iza, oddaję Ci głos.
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Iza: Michał mocno mnie cisnął, ale ja mam też miękkie serce, jeżeli chodzi o Polskę. Pomimo
że mieszkam w Wielkiej Brytanii dziesięć lat, to uwielbiam wracać do Polski i myślę, że coś
ciekawego w Polsce uda nam się jeszcze zrobić.
Michał: Też tak myślę.
Iza: To jest moje wielkie marzenie. Bardzo bym chciała poznać więcej osób z tej branży
z Polski. Mamy fajną ofertę, zeszliśmy do 190 funtów, ale ze wszystkim – z VAT-em,
dostępem do naszego wielkiego party, fajną kolacją z rozdaniem nagród. Wyjdzie więc około
1100 złotych.
Michał: Słuchajcie, to 40% ceny całkowitej. Iza zjechała więc 60%.
Iza: I dodam tylko, że nie wolno nikomu mówić o tym dealu [śmiech].
Michał: Jeżeli chcecie skorzystać, to skorzystajcie, ale, broń Boże, nie chwalcie się tym
w języku innym niż polski. Bardzo Was o to prosimy, bo Iza będzie miała problemy, że
sprzedaje tak tanio, podczas gdy inni „zagraniczniacy” kupują to dużo drożej. Pomimo że tego
podcastu słucha naprawdę dużo osób, to niech to poza Polskę nie wypłynie. W jaki sposób
osoby, które chciałyby z tej ceny skorzystać, mogą to zrobić?
Iza: Mamy specjalny link: www.newmediaeurope.com/polska. Zapraszamy, tym bardziej że
z Polski można fajnie dojechać do Anglii. Zrobiłam ostatnio dla naszych prelegentów bardzo
obszerne badanie, jakie są ceny dojazdu z różnych lotnisk, i myślałam, że z Luton czy Stansted
ciężko dojechać do centrum, a tu się okazuje, że każde z nich ma taką samą cenę dojazdu –
w granicach 36 funtów w obie strony.
Michał: A bilety lotnicze na Ryanair do kupienia są za 200–300 zł.
Iza: Nie tylko Ryanair. Wizz Air też lata, Norwegian.
Michał: Z tych tanich linii.
Iza: Wrzucę wszystkie informacje na stronę. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jakie są ceny,
gdzie i jak się dostać, hotele itd., tam będą te rzeczy.
Michał: Powiedz jeszcze, Iza, na koniec: jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej
o Was, to gdzie powinien szukać informacji?
Iza: Jeśli ktoś chciałby się z nami bezpośrednio połączyć, to najlepiej na Facebooku albo
Twitterze. Chyba już wiele osób jest na Facebooku, mam nadzieję, jeśli nie, to musicie już
wskakiwać [śmiech]. Poszukajcie: Izabella Russell. Są też dostępne nasze strony:
musicradiocreative.com i oczywiście newmediaeurope.com.
Michał: Super. Wielkie dzięki, Iza, za rozmowę.
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Iza: Ja również dziękuję, Michał. Pozdrawiam.
Michał: Trzymaj się i do zobaczenia.
Iza: Do zobaczenia!
Michał: Sporo w tym dzisiejszym odcinku wymienialiśmy nowych osób, nowych adresów.
Przypominam, że wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod
adresem: jakoszczedzacpieniadze.pl/078.
No właśnie, konferencja New Media Europe w superpromocyjnej cenie za niecałe dwa
tygodnie – 17–18 czerwca w Londynie. Jeżeli ktoś chce wyjechać, jeżeli kogoś to
zainteresowało, to zachęcam, bo działać trzeba po prostu szybko. Wspominałem o tym
podczas rozmowy z Izą: żeby obniżyć tę cenę, kompletnie zrzekłem się jakiejkolwiek prowizji
czy wynagrodzenia afiliacyjnego z tytułu polecenia tej konferencji. Nie mam z tego żadnych
zysków, żadnych korzyści finansowych czy jakichkolwiek innych własnych. Zależy mi tylko na
tym, żeby tego typu konferencje dostępne były do jak największej liczby nas, Polaków, bo
mamy bardzo mało okazji, żeby spotkać się z jednej strony – z czołówką zagranicznej
blogosfery, a z drugiej – osobami, które są ekspertami spoza Polski w swoich dziedzinach. Na
szczęście Londyn nie jest tak daleko i nie trzeba się tłuc na drugi koniec świata, żeby takich
osób posłuchać. Dlatego jeśli ktoś z Was chce pojechać i posłuchać, to ja stanąłem na uszach,
żeby to było jak najtańsze. Przeloty na szczęście też są tanie – za ok. 200–300 zł można
polecieć z Warszawy do Londynu i z powrotem. To, co kosztuje więcej, to transport
w Londynie i pobyt, który do najtańszych nie należy. Ale jednak konferencje takie jak ALIVE
czy New Media Europe dla osób, które działają w sieci lub wiążą z tym dużą nadzieję, lub
zajmują się budowaniem marki osobistej w inny sposób, takie imprezy mogą być bardzo dużą
wartością. Ja w każdym razie serdecznie zapraszam, a przy okazji powiem, że będę na tej
konferencji przez cały weekend – od piątku do poniedziałku. To może być też dobra okazja,
żeby spotkać się ze mną i porozmawiać w kameralnej atmosferze. Będzie mi bardzo miło, jeśli
będzie nas więcej niż 3–4 osoby z Polski. Myślę, że może być to miejsce na fajne spotkanie,
naprawdę.
Za dwa tygodnie w podcaście będę też miał supergościa, wyjątkowego gościa. Będzie nim
David Allen, twórca metodologii GTD – Getting Things Done. Metodologii, która leży
u podstaw takich narzędzi jak Nozbe (słyszeliście już wywiady z Michałem Śliwińskim, twórcą
Nozbe), i pozwala lepiej zarządzać sobą, swoimi zadaniami swoim czasem. David Allen –
osoba, która stworzyła tę metodologię – będzie moim gościem. Rozmawialiśmy na infoShare,
jest to już nagrane – premiera dokładnie za dwa tygodnie. Już teraz zapraszam bardzo
serdecznie.
A teraz już Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich
celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia!
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