








LUSTRO

NATURALNIE PRZYCIĄGA UWAGĘ
TOWARZYSZY NAM OD TYSIĘCY LAT
INTERAKTYWNOŚĆ – NOWY STANDARD



IS JUST MAKING INTERESTING CONNECTIONS
 BETWEEN THINGS



SMART MIRRORS





BARDZO DOBRA JAKOŚĆ WYŚWIETLANIA
PANEL WEBOWY 
CZUJNIK RUCHU
CZUJNIK ULTRASONICZNY
KONTROLER RUCHU
GŁOŚNIKI STEREOFONICZNE
WIELKOŚĆ JEDNEJ TAFLI 2,5x2,5 m
CZUJNIKI TEMPTERATURY
ZŁOŻONY WNIOSEK O PATENT

STEROWANIE GŁOSEM
WYKRYWANIE TWARZY
WYŚWIETLANIE SCALONEGO OBRAZU NA KILKU LUSTRACH



ABYSS GLASS W REKLAMIE

NIE MOŻESZ ZIGNOROWAĆ REKLAMY
KIEDY SAM JESTEŚ JEJ CZĘŚCIĄ

 • wyświetlanie dodatkowych propozycji 

odzieżowych w przymierzalniach

 • wyświetlanie obracających się modeli 3D 

biżuterii oraz zegarków

 • wyświetlanie menu restauracji na lustrze 

w hotelowej windzie

 • wyświetlanie zaczepnego hasła 

sugerującego pójście na siłownię



ABYSS GLASS ŹRÓDŁEM 
INTERAKTYWNEJ ROZRYWKI

SZUKAJ ROZRYWKI TAM
GDZIE WCZEŚNIEJ JEJ NIE BYŁO

 • mini gry typu arcade

 • wizualizacje wyświetlające się w rytm muzyki 

na wielu lustrach

 • sekwencje animacyjne na sąsiadujących ze 

sobą lustrach

 • lustro może zmienić się w zwykły telewizor



ABYSS GLASS TO NOWY WYMIAR EDUKACJI

UCZ SIĘ TAK 
JAK JESZCZE NIKT SIĘ NIE UCZYŁ

 • interaktywna nauka mycia zębów dla dzieci

 • nauka języka migowego z wirtualnym 

nauczycielem

 • nauka języka przy robieniu makeup'u

 • cytaty edukacyjne w miejscach publicznych



ABYSS GLASS TO DESIGN PRZYSZŁOŚCI

ZACHWYCAJ NIESTANDARDOWYM 
I UNIKATOWYM ROZWIĄZANIEM

 • na każdych targach lustro przyciągnie uwagę 

każdego klienta

 • płynne i stylowe animacje wyświetlające się na 

lustrze dodadzą prestiżu każdemu nowoczesnemu 

wnętrzu

 • interaktywne lustro w połączeniu z odpowiednio 

dobraną animacją może stanowić doskonałe 

narzędzie do prezentowania sztuki perfomatywnej 



BRANŻA DIGITAL SIGNAGE

TELEBIMY
LUSTRA Z FUNKCJĄ TELEWIZORA

BILLBOARDY
MONITORY LCD

KIOSKI INFORMACYJNE

FIRMY POSIADAJĄCE PODOBNY PRODUKT:

TOSHIBA
SAMSUNG

POSH iMIRROR



*dane Zenith Optimedia Group

B2B
horeca

wellness
kluby

instytucje finansowe
fashion

budownictwo

B2C

smart home

POLSKA ŚWIAT 

MODEL BIZNESOWY RYNEK REKLAMY

7 mld. $ 550 mld. $



KUBA KAPUŚCIK
SOFTWARE

MACIEJ HUBER
LAW

KUBA NAGÓRSKI
MARKETING

MARCIN MOTYKA
SALES

JAKUB RAWICKI
HARDWARE

ARKADIUSZ ADAMEK
CEO

NASZ ZESPÓŁ



Początki startupu
-Na co warto zwracać uwagę zakładąjac startup?



Startup to ludzka instytucja stworzona z myślą
 o budowaniu nowych produktów lub usług w 

warunkach skrajnej niepewności.

Eris Ries, Lean Startup



Pomysł



Wiara w pomysł i przekonanie do niego ludzi.



Zespół



Najpierw działaj, potem udoskonalaj.



MVP

● produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności
● pierwsza wersja produktu, która ujrzy światło 

dzienne
● prototyp produktu z wiodącą funkcjonalnością, którą 

będziemy rozwijać
● produkt, usługa, program, bądź oferta o określonym 

potencjale, która zainteresuje klienta



Feedback i pivoty



Finansowanie- brakujący element układanki. 

Pozyskanie kapitału nie może być celem samym w sobie.



Rodzaje finansowania

● inwestor prywatny- anioł biznesu
● fundusze zalążkowe (seed), venture capital

● kredyt bankowy
● crowdfunding (B2C)



Błędy
● brak determinacji

● zakochanie się w swoim pomyśle
● próba stworzenia produktu idealnego
● konflikty w zespole i złe zarządzanie
● niedostateczne rozpoznanie rynku
● brak określenia klienta docelowego 

● zachłyśniecie się startupowym stylem życia



Dziekuję za uwagę
Arkadiusz Adamek, Abyss Glass

www.abyssglass.com


