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Wywiad

wewnętrzna część okładki tylnej

wielu pracodawców kontaktuje się z nami, ponieważ chcą korzy-
stać z usług i pakietów, które oferujemy dla firm, w szczególności 
związanych z Employer Brandingiem, rekrutacją studentów na 
staże i zatrudnianiem absolwentów.

Jaki problem rozwiązujecie?

Rozwiązujemy dwa główne problemy. Najważniejszym aspek-
tem dla naszego użytkownika jest dostęp do jednej platformy, łą-
czącej życie akademickie i możliwości kariery dla absolwentów. 
Drugi problem, który rozwiązujemy odnosi się do firm. Coraz 
więcej firm zastanawia się nad zatrudnieniem młodych profesjo-
nalistów, a na rynku silnie konkurencyjnym muszą zmagać się z 
atrakcyjnymi ofertami dużych firm i korporacji. 

BaseConnect zawiera liczne narzędzie, wspierające firmy 
w budowaniu świadomości i zainteresowania marką. Employer 
Branding ma znaczący wpływ na zatrudnienie, a wiele firm ma 
świadomość, że muszą inwestować więcej pieniędzy i zasobów 
we wzmacnianie ich reputacji i Employer Brandingowe 

Kto jest Waszym klientem?

Nasz ekosystem ma dwie główne funkcje. Przede wszystkim 
zapewnia możliwości grupie, obejmującej wszystkich studentów i 
absolwentów, a co najważniejsze gdy student ukończy studia, po-
magamy mu w znalezieniu odpowiedniej pracy i pracodawcy. Nasz 
ekosystem obejmuje także organizacje studenckie w całej Polsce, 
największe polskie uczelnie, biura karier, wydarzenia studenckie, 
projekty, organizatorów imprez, kluby studenckie i starostów. 

Druga cześć naszego ekosystemu obejmuje firmy oraz insty-
tucje, którym zależy na kontakcie ze studentami i absolwentami. 
Grupa ta obejmuje rekruterów i profesjonalistów odpowiedzialnych 
za Employer Branding, którzy chcą zatrudnić studentów na staże, 
praktyki, a absolwentów do pracy.

Są też inne grupy takie jak uniwersytety, którą chcą jeszcze 
bardziej zaistnieć wśród studentów, absolwentów oraz właścicie-
le firm, chcący eksponować swoją markę studentom i absolwen-
tom. Ponadto BaseConnect skupia organizatorów imprez, marki 
odzieżowe i popularne produkty dla studentów i absolwentów na 
przykład: Apple, Uber, H&M, Nike, Samsung i Google.

Jaki jest Wasz model biznesowy?

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami w ciągu ostat-
nich czterech lat, wiemy jakie dodatkowe cechy i funkcje powinny 
uzupełniać naszą dotychczasową ofertę. Naszym podstawowym 
modelem przychodów jest dostarczanie głównych wartości dla 
firm, chcących zwiększyć działania z zakresu HR, rekrutacji i dzia-
łalności Employer Brandingowej. 

Dalsza część wywiadu w kolejnym numerze.
Dziękuję za rozmowę.

BaseConnect – Platforma społecznościowa
 dla studentów i absolwentów

Wywiad z Damianem Słują 
CEO & Współzalożycielem platformy BaseConnect

Czym jest BaseConnect? 

BaseConnect.org to platforma społecznościowa dedykowana 
studentom i absolwentom, skupiająca w jednym miejscu aktyw-
ności życia akademickiego, organizacje studenckie i koła naukowe, 
staże, praktyki oraz możliwości przyszłej kariery dla absolwentów 
takie, jak oferty pracy i informacje na temat potencjalnych pra-
codawców. 

Jaka jest historia projektu?

Jestem pytany o to dosyć często. Podczas konferencji dla orga-
nizacji studenckich w 2011 roku, zdałem sobie sprawę, że nie ma na 
rynku platformy, która naprawdę kształtowałaby przyszłość studen-
tów i absolwentów na całym świecie, zapewniając jedno miejsce, 
gdzie studenci mogą uzyskać dostęp do życia akademickiego – cie-
kawych wydarzeń, kół i organizacji studenckich, dołączyć do projek-
tów studenckich oraz odkryć perspektywy rozwoju, takie jak oferty 
staży dla studentów i możliwości przyszłej kariery dla absolwentów.

Przygotowałem wstępną koncepcję platformy w styczniu 2012 
roku i wtedy też zaangażowałem w projekt mojego przyjaciela Ra-
fała. Następnie zaprezentowałem swój pomysł na wydarzeniu dla 
startupów Hive53, gdzie poznaliśmy Iana Scarffe – przedsiębiorcę 
i eksperta w metodzie Lean Startup, któremu spodobał się orygi-
nalny pomysł. Zespół wspólnie rozwija koncepcję aż po dzień dzi-
siejszy.

W jaki sposób projekt był / jest finansowany? 

To ciekawe pytanie. Jak do tej pory, to ja i mój partner biz-
nesowy finansowaliśmy koszty projektu. Zaczęliśmy budować na-
sze pierwsze MVP cztery lata temu i teraz mamy to, co nazywamy 
KMP, czyli killer minimal product. Słowo „killer” oznacza naprawdę 
dobrze wyglądający i w pełni funkcjonujący portal, który daje klu-
czową wartość dla naszego ekosystemu studentów i absolwentów. 

Dlaczego wybraliście taką formę finansowania?

Od pierwszego spotkania mój partner biznesowy Ian Scarffe 
nalegał na użycie lean startup jako metody rozwoju i wzrostu biz-
nesu. Stosując tę metodę, osiągnęliśmy dopasowanie produktu 
do rynku „Product/Market Fit” i pierwsze przychody. Obecnie 


