Historia Wristy Technologies SA
„Ciesz się życiem i bądź w stałym kontakcie z tymi, o których się troszczysz”

Start-up o nazwie Wristy Technologies SA ma na celu wprowadzenie
innowacyjnego komunikatora GSM o nazwie Wristy™, który na nowo odkrywa
sposób komunikacji z bliskimi. Projekt ten pokazuje, że w naszym kraju też są
nowatorskie pomysły i przedsiębiorczy ludzie, którzy potrafią je skutecznie
zrealizować!
Jak to się zaczęło?
Rafał Czernik oraz Elżbieta Jarmusz – pomysłodawcy i założyciele Wristy
Technologies SA – poznali się podczas studiów Executive MBA w Szkole Biznesu
Politechniki Warszawskiej.
Podobne wtedy doświadczenia zawodowe spowodowały, że mieliśmy wiele
wspólnych tematów. Podczas studiów trafiliśmy do tej samej podgrupy roboczej,
wspólnie rozwiązywaliśmy różne studia przypadków, co potwierdziło, że stanowimy
świetny zespół. Już po pierwszych rozmowach wiedzieliśmy, że łączą nas pasja oraz
ambicja do sprawdzenia się w ramach własnego projektu – wspomina Elżbieta
Jarmusz.
Nasz zespół
Rafał Czernik posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w instytucjach
finansowych i doradztwie biznesowym. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej
zajmował się tworzeniem oraz wdrażaniem strategii i modeli biznesowych,
zarządzaniem produktami oraz sprzedażą. Realizował liczne projekty w Polsce i
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia Executive MBA w Szkole
Biznesu Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia jest socjologiem. Prywatnie mąż
i ojciec dwóch synów.
Elżbieta Jarmusz ma ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w sektorze
finansowym oraz doradztwie biznesowym. Specjalizowała się w przygotowywaniu i
wdrażaniu strategii, optymalizacji procesów, tworzeniu modeli biznesowych,
wsparciu sprzedaży oraz rozwoju produktów. Elżbieta zdobywała doświadczenie
podczas projektów realizowanych w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Ukończyła studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a
wcześniej studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prywatnie
żona i mama córki.
Wiedzieliśmy, że najlepsze oraz przełomowe produkty powstają wtedy, gdy
potrzebują ich sami pomysłodawcy. Tak właśnie narodził się pomysł na urządzenie
do komunikacji z bliskimi o nazwie Wristy™ – wyjaśnia Rafał Czernik.
Jak zdefiniowaliśmy potrzebę?
Okazało się, że mieliśmy podobny problem. Bardzo często doświadczaliśmy
sytuacji, w których nie mogliśmy się dodzwonić do naszych najbliższych: dzieci,

małżonków, rodziców oraz przyjaciół w momencie, gdy bardzo nam zależało na
krótkiej rozmowie i sprawdzeniu, czy wszystko jest u nich „w porządku” –
wspomina Rafał Czernik.
Powodów tych sytuacji – jak się później okazało – było całkiem dużo, Zarówno
dzieci, jak i dorośli często nie mieli telefonu przy sobie – zostawiali go w domu, nie
zabierali go ze sobą podczas zabawy na dworze, spacerów, aktywności sportowej
czy wyjścia do ogródka. Zdarzało się też, że próby dodzwonienia się były nieudane,
ponieważ osoby wyciszały telefon po spotkaniu, po zajęciach w szkole czy wizycie
u lekarza. Często przyczyną braku kontaktu z bliskimi była również rozładowana
bateria.
Kolejny problem stanowiła coraz bardziej skomplikowana technologia, w
szczególności smartphone’ów – dzieci oraz w szczególności osoby starsze nie
potrafiły ich sprawnie obsługiwać.
W grę wchodziło bezpieczeństwo naszych bliskich! Problem był na tyle istotny, że
skłonił pomysłodawców do poszukania jego skutecznego rozwiązania.
Gdy my byliśmy dziećmi, taki problem nie istniał, ponieważ nikt nie miał telefonu, a
rodzice komunikowali się z dziećmi „przez okno, krzycząc na podwórko”, rodziny
wielopokoleniowe mieszkały wspólnie, znacznie więcej czasu spędzało się razem w
domu po pracy… Dziś świat się zmienił, mamy coraz mniej czasu, coraz więcej
pracujemy, jesteśmy w rozjazdach lub przeprowadziliśmy się z dala od naszych
rodzin, jest więcej zagrożeń, a obecna technologia spowodowała, że brak kontaktu
z rodziną od razu wyzwala w nas obawę – „może coś się stało?”. Chcemy wiedzieć,
gdzie są nasi bliscy i że nic im nie grozi – wspomina Elżbieta Jarmusz.
Eureka!
Pierwszą reakcją pomysłodawców była chęć znalezienia na rynku produktu –
telefonu, który sprawiłby, że bliscy będą zawsze w zasięgu. Okazało się jednak, że
nie ma na rynku produktu, który rozwiązałby wskazane problemy. Tak narodził się
pomysł na stworzenie komunikatora GSM o nazwie Wristy™, który byłby
uniwersalnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pozostawać w stałym kontakcie z
bliskimi.
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia Szkoły Biznesu Politechniki
Warszawskiej. Rozległa sieć kontaktów Szkoły oraz wiedza i networking zdobyte
podczas studiów MBA zdecydowanie ułatwiły nawiązanie relacji z partnerami,
którzy sprawili, że pomysł miał szansę stać się realnym projektem.
Prof. Sylwia Sysko-Romańczuk, Dyrektor Programowy EMBA w WUTBS:
Get MBA, be Ready for Change to nie tylko hasło marketingowe naszego program
Executive MBA. To możliwość kreowania realnej zmiany w rozwoju zawodowym
naszych studentów. W ramach inicjatywy „Dolina Koszykowa” umożliwiamy
naszym studentom i alumnom ucieleśnianie ich pomysłów biznesowych wpierając
ich merytorycznie oraz wynajmując przestrzeń dla organizacji działań startup’owych.
Profesjonalizm i determinacja Eli i Rafała pomagają nam
dopasowywać inicjatywę do potrzeb takich przedsiębiorców jak oni.
Pozostało jeszcze znaleźć inwestora, który uwierzyłby w pomysł i w nas.

Tu z pomocą przyszedł WinQbator, fundusz zalążkowy należący do W Investments
SA, który zainwestował w Wristy Technologies SA w pierwszej rundzie finansowania
kwotę ok. 850 tys. zł – pieniądze te
przeznaczono na zaprojektowanie
komunikatora Wristy™. WinQbator jest funduszem zalążkowym z grupy
W Investments, który otrzymał wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1.
Piotr Pietrzak – Do inwestycji w projekt Wristy™ przekonała nas przemyślana
koncepcja biznesowa produktu, ale przede wszystkim zaangażowanie i zapał
pomysłodawców. Od pierwszych rozmów o projekcie, przez negocjacje i
rozpoczęcie inwestycji, nasze przekonanie o atrakcyjności Wristy™ wzrastało.
Doświadczenie biznesowe oraz podejście pomysłodawców do pracy, utwierdziły
nas, że projekt Wristy™ ma duży potencjał na sukces rynkowy. WinQbator, spółka z
grupy W Investments, wspiera zespół Wristy™ nie tylko poprzez dostarczenie
kapitału, ale również przez udostępnianie kontaktów biznesowych.
Obecnie trwają już zaawansowane prace nad urządzeniem Wristy™, które będzie
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, dzięki czemu jako pierwsze na rynku
umożliwi łatwą, szybką i skuteczną komunikację łączącą pokolenia w sytuacjach, w
których korzystanie z innych narzędzi (w tym telefonów) jest utrudnione.
Komunikator Wristy™ został zaprojektowany w taki sposób, by – niezależnie od
wieku i dotychczasowych nawyków związanych z użytkowaniem telefonów
komórkowych – mógł być sprawnie obsługiwany przez każdego.
Dziś minął rok od momentu, gdy powstał pomysł na projekt, a prace nad
urządzeniem dobiegają końca. Wprowadzenie komunikatora na rynek polski
planowane jest do końca roku 2014.

