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Otoczenie i rynek

(w dobie Covid-19) 
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http://www.inteliwise.pl
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Kiedyś niemal 100% klientów dzwoniło na Infolinię. 
Dziś prawie 50% klientów chce rozwiązywać swoje 
sprawy  samodzielnie...

… poprzez komórkę i preferowany kanał: czat, messenger’a, a 
czasem tylko przez telefon...
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Chatboty i Voiceboty są dziś najważniejszą technologią AI 
w ramach tzw. Customer Engagement 

4 Źródło: opracowanie własne na podst. Forrester Research 20194

2005 2015 2017

Twoje usługi, 
produkty, 

marka

KLIENCI DZWONIĄ 

2010

KLIENCI TESTUJĄ 
APLIKACJE 

KLIENCI PISZĄ (texting)
KLIENCI MÓWIĄ / 
DYKTUJĄ (speech 

recognition)

http://www.inteliwise.pl
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Wykorzystując AI, Boty pozwalają na nowy, 

konwersacyjny sposób interakcji z klientami 
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Bez AI i botów niemożliwe jest dziś skalowanie 
sprzedaży i zwiększanie przychodów z kanału digital  

Znacząco niższy koszt obsługi 

Wielokrotnie więcej 
kontaktów z 
klientami w tym 
samym czasie
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Postęp w technologiach rozpoznawania mowy oraz NLP
w ostatnich okresach przyspiesza wykorzystanie botów
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Z roli gadżetu do wirtualnego sprzedawcy - 
konsultanta - ewolucja Botów

Pierwsze Chatboty - oparte 
na liniowym dialogu 

➔ Buttony/ przyciski prowadzące 
po dialogu “button - driven”, 
wykorzystanie słów kluczowych

➔ Dialog liniowy - 
zaprogramowany  

Tani i szybki do zrobienia- z 
darmowych platform 
Dobry do prostych akcji 
promocyjnych 

Chatbot regułowy z elementami 
rozpoznawania języka  

➔ Dokładne odpowiedzi dzięki działaniu 
regułowemu; Rozpoznawanie języka 
naturalnego (NLU), często ograniczona do 
rozpoznawania synonimów bądź ego 

➔ Tekstowy, z elementami głosu (TTS)  

➔ Dialogi liniowe wspierane sugerowanymi 
podpowiedziami 

Rozwiązuje najczęstsze problemy, wymaga 
manualnej kastomizacji 

AI-Chatbot Hybrydowy II 
Generacji  
➔ Zaawansowane Przetwarzanie języka Naturnego 

(NLP),  hybrydowe podejści - połączenie 
kontrolowalnego AI/ ML z programowalnym rule - 
based NLU    

➔ Tekstowy i Głosowy, wieloplatformowy 
(messenger’y, aplikacje mobilne)  

➔ Uwzględniający polityki prywatności (m.in. dane 
na własnych serwerach) 

➔ Programowalne i kontekstowe przekierowanie do 
Agenta (contextual fallback), integracja z 
systemami IT  

Łączy kontrolę nad działaniem algorytmu 
(odpowiedzi) ze skalowalnością technologii 
inteligentnych 

Większość 
botów na 
Facebook 
Messenger 

Boty 
InteliWISE 
dziś  

http://www.inteliwise.pl
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Wraz ze wzrostem kanałow Digital, InteliWISE będzie 
zyskiwać na rosnącym rynku rozwiązań automatyzacji 
dla firm, opartych o AI

Source: Reports and Data

10mld USD ma 
być wart rynek 
Chatbotów za 6 lat 

37% ma wynieść 
CAGR 
rozwiązań automa-
tyzujących (chatbot, 
voicebot) w latach 
2020-2027 

http://www.inteliwise.pl


Source: Dimensional Research, 2020 
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Wyzwanie rynkowe: obecne rozwiązania obsługi są za 
drogie w obliczu 2 przecinających się wzrostów: 
wolumenu zapytań w kanale digital oraz kosztów pracy 

* Wycena minuty Konsultanta + Robota oparta na założeniu ponad 25% automatyzacji przez Robota, stawki: 3.5 / min konsultanta oraz 0.75 / min robota

Konsultant CC
Konsultant CC 
plus Robot

Wycena minuty pracy w zł * 3.5 1.75
Potencjał kontaktów/minutę ** 1-2 100-1000
Rodzaj kampanii

Głównie Inbound, ograniczona 
efektywność Outbound

Na wielką skalę opłacalne będzie Outbound, 
zwłaszcza dla wsparcia transakcji

Zakres wiedzy i umiejętności
70-80% tematyki problemów, reszta 
eskalowana do 2giej linii

AI rozpozna i obsłuży ponad 80% tematyki 
problemów, tylko 20% eskalowane do Konsultanta

Przykładowy model cenowy 
obsługi 1000 kontaktów

1000 x 3.5 = 3 500 zł | min. czas 
realizacji: 25 rbh

1000 x 1.75 = 1 750 zł | min czas realizacji: nawet 
kilkanaście minut

DZISIAJ
ZA 12-24 MIESIĄCE

+
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Automatyzacja 

http://www.inteliwise.pl
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InteliWISE 

O Spółce
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Jesteśmy wiodącym dostawcą 
technologii Conversational AI dla 
wymagających, globalnych firm, 
dostarczając przez naszą Platformę 
Chatboty, Voiceboty, Obsłgę  
Omni-Channel, Wideo dla ponad 200 
marek 

http://www.inteliwise.pl
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Ponad 27 mln w 100% zautomatyzowanych 
interakcji - i rośnie!

Wiodące globalne marki korzystają z naszych Chatbotów, Omni-channel, usług wideo 

http://www.inteliwise.pl
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InteliWISE jest 
wymieniane w 
raportach 
globalnych 
analityków jako 
wiodąca platforma 
Conversational AI 

http://www.inteliwise.pl
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Własności intelektualne (IP)

Patent w USA Wniosek patentowy 
InteliDESK 

http://www.inteliwise.pl
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Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu

Grzegorz Sieheń

Szef Technologii Grupy 
Kapitałowej

Marek Borzestowski

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej

Prof. Aleksandra Przegalińska

Ekspert od interakcji 

człowiek - maszyna (AI) 

17

Zarząd, rada nadzorcza, rada ekspertów AI

Paul Bragiel 

Doradca strategiczny

Dołączyła w 2020 r. 

http://www.inteliwise.pl
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Zespół +40 profesjonalistów 

InteliWISE ma wysoce 
wykwalifikowany zespół 
inżnierów, z 
doświadczeniem w NLP - 
Natural Language 
Processing oraz 
wdrożeniach projektów CC, 
AI, Chatbot dla banków, 
ubezpieczycieli, 
ecommerce, eadministracji 

Plus wyspecjalizowani 
konsultanci pracujący na 
kanałach Omni-channel -  
Infolinia Inbound i 
Outbound, Live Chat 
Formularze, Facebook, 
Wideo 

http://www.inteliwise.pl
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Stabilny akcjonariat w ramach grupy kapitałowej jest 
fundamentem długofalowego rozwoju…  

… a transakcja M&A Limtel pozwoliła na 
rozbudowę Grupy Kapitałowej i oferty

W skład Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. wchodzi:

Nazwa Spółki InteliWISE S.A. z 

siedzibą w 

Warszawie – 

jednostka 

dominująca

InteliDESK sp. z o.o. z 

siedzibą w Lublinie – 

jednostka zależna 

podlegająca konsolidacji 

pełnej

Limtel sp. z o.o. z 

siedzibą w 

Olsztynie 

Kompetencje AI Outsourcing, usługi helpdesk VoiceAPI, operator 
telekomunikacyjny

lp Akcjonariusz Liczba Akcji % Akcji
Liczba 

głosów

% głosów na 

WZA 

1.
Xanthippe 

Investments Ltd.
2 006 246 29,25 2 006 246 29,25

2.
Marcin 

Strzałkowski
899 362 13,11 899 362 13,11

3. Elżbieta Macioch 600 000 8,75 600 000 8,75

4. Asseco Poland SA 500 000 7,29 500 000 7,29

http://www.inteliwise.pl
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Oferta Spółki, Value Proposition, Konkurencyjność  

Pomagamy liderom rynku w 
cyfrowej transformacji - w 
inteligentnej automatyzacji obsługi 
klienta, wzmacnianiu e-commerce,  
customer engagement, wdrażaniu 
AI.   
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Umożliwiamy automatyzację powtarzających się 
procesów obsługowych i transakcyjnych

Dodając Chat- lub Voice-bota , 
przekształca kosztowne, tradycyjnie 
obsługiwane przez Call Center procesy, 
w do 100% samoobsługową rozmowę.
Wyzwanie
Powtarzające się procesy w sprzedaży, marketingu lub 
obsługi klienta, takie jak reklamacje, wnioski, wypełnianie 
formularzy. Tradycyjnie w 60-80% obsługiwane przez 
telefon, każdy po 2-5 USD.
Rozwiązanie
AI Chatbot analizuje pytania, udziela odpowiedzi 
automatycznie dzięki wirtualnemu dialogowi. Umożliwia 
mapowanie i digitalizację istniejących procesów. 

Wiodący klienci / projekty InteliWISE:

❑ Wiodąca firma ubezpieczeniowa prowadzi 

cały proces zgłaszania roszczeń poprzez 

Chatbot Messengera.

❑ Bank zmniejszył wolumen połączeń na 

infolinii dzięki Chatbotowi z Live Chat’em   

❑ Spółka finansowa wspiera proces 

przedłużania terminów płatności. 

❑ Dostawca energii umożliwia zmianę taryfy za 

pomocą Wirtualnego Asystenta. Funkcje 

Source: analysis of global AI implementations 

http://www.inteliwise.pl
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Pomagamy markom w konwersjach w ich  e-commerce 

Wyzwanie
Konsumenci potrzebują wyjaśnień dotyczących produktów i 
ich cech. Brak informacji prowadzi do porzucenia koszyka. 
Rozwiązanie
AI może teraz pomóc w kontekstowym wsparciu procesu 
zakupowego. Istnieje możliwość pełnej integracji z 
katalogiem produktów oraz zastosowania prawdziwych 
trików marketingowych.

Wiodący klienci / projekty InteliWISE:

❏ Globalny koncern FMCG 

uruchomił Chatbota do 

wsparcia porad i zakupów 

on-line 

❏ Wiodąca marka wykorzystuje 

Chatbota do obsługi zakupów 

i zwrotów non - stop. 

❏ Firma usługowa  obsługuje 7 - 

24 klientów przez Messengera 

i Whatsapp
Funkcje 

AI Chatbot - Rozwiązanie z NLP i dialogiem 
naturalnym, wspiera w procesie zakupowym, jako 
np. przedstawiciel handlowy, ułatwia transakcje 
oraz – w przyszłości – odpowiada na pytania 
produktowe. 

Source: analysis of global AI implementations 

http://www.inteliwise.pl
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Zmniejszamy obciążenia na infoliniach, automatyzujemy 
personalizowane kampanie wychodzące

AI Voicebot: Rozwiązanie z NLP, ASR, 
TTS, Odbiera połączenia głosowe (lub 
sam dzwoni) 
i rozwiązuje problem nawet w 100%
● Znacząco krótszy czas odpowiedzi, HT

Handle Time
● Prostszy flow niż 

w przypadku IVR, przyjazny dla usera, 
wyższe NPS 

● Do wykorzystania także 
w Outbound – np. “Obdzwonka bazy” , 
kampania wychodząca

 

Wiodący klienci / projekty InteliWISE:

❏ Globalny koncern FMCG 

uruchomił Voicebota do 

wsparcia handlowców 

❏ Masowy system egov 

wykorzystuje bota do obsługi 

kilku kluczowych procesów 

❏ Firmy i urzędy 

wykorzystują Voiceboty do 

umawiania wizyt  

http://www.inteliwise.pl


 #AI       #Voicebot       #Chatbot       #OmniChannel     | www.inteliwise.pl 24

3 - 5 tys  Maksymalny obsługiwany ruch 20 - 40 tys Masowy ruch, system skalowalny do obsługi “peak’ów”   

> 90% Połączeń telefonicznych, zero 
automatyzacji 30% - 40%  Znaczące zmniejszenie udziału infolinii (najdroższego 

kanału) - Automatyzacja obsługi najczęstszych 

ok. 30% Rażąco niski poziom odbieranych 
kontaktów > 90% Poziom rodem z najbardziej wyśrubowanych ecommerce 

>3 minuty Długie czasy oczekiwania < 20 sek Minimalny czas oczekiwania  

7-10 zł  Wysokie koszty jednostkowe obsługi 2 - 4 zł  2x - 3x zmniejszenie kosztu obsługi  

Konkretne KPI, nie obietnice. Nasze AI zmniejszają 
koszty, skraca czas, zwiększają konwersję 

Stan “przed” InteliWISE Stan “po” InteliWISE

http://www.inteliwise.pl
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Wygrywamy zakresem integracji, personalizacji, 
kompleksowości usługi, wykorzystując globalne 
technologie (Google) 

Portfel usług spółki

http://www.inteliwise.pl
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2020 - główne wydarzenia, 

wyniki
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Ważniejsze umowy / wydarzenia 2020  

27

Chatbot dla Tarczy 
Antykryzysowej 
gov.pl 

Znaczący Upsell: 
Decathlon, C+, 
MediaExpert  

Lorenz Bahlsen - 
voicebot 
procesowy 

Reckitt Benckiser - 
umowa ramowa z 
globalnym FMCG 

Platforma 
samoobsługowa i 
Program Partnerski 
- uruchomienie 

Umowa z eGOV 
Omnichannel 
Pomoc dla 
przedsiębiorców 

Od ponad 7 lat dostarczamy 
innowacyjne rozwiązania IT, w tym 

Chatbot oraz Voicebot, które 
wspierają najbardziej wymagające 

e-usługi polskiej e-administracji  

http://www.inteliwise.pl
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Wyniki Grupy Kapitałowej InteliWISE 2020

28

24% wzrost 
przychodów GK r-r

22% wzrost 
przychodów jednostki r-r 

4 766 tys zł  
przychody GK za  2020 

4 272 tys zł  
przychody jednostki za 2020 

Przychody 

Zysk netto 
51% 
wzrost zysku GK 

138 tys zł 
zysk netto GK za  2020 

http://www.inteliwise.pl
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Stabilna baza klientów i finansowa, wzrosty poprzez 
wszystkie KPI

Negatywny dług 
netto 0 zadłużenia, gotówka w 
kasie 

Pozytywny CF spółka 
się trwale samofinansuje (BEP) 

Inwestycje Spółka 
reinwestuje zyski w technologię, 
sprzedaż i marketing 

http://www.inteliwise.pl
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Konsekwentnie rozwijany portfel produktowy 

30

Nowe produkty 

Odnowione  
produkty 

http://www.inteliwise.pl
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Zróżnicowana baza klientów, ponad 70% odnawialnych 
przychodów, niski churn

80% przychodów z odnawialnych 
(głównie comiesięcznych) abonamentów  

+24% upsell czyli 
zwiększenie zużycia usług przez głównych 
klientów 

<9% churn czyli niski poziom 
odejscia klientów poprzez innowacje w 
usługi i najwyższe standardy usług 

http://www.inteliwise.pl
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Uruchomiony program partnerski ma na celu 
długofalowe skalowanie 

> 100 tys PLN 

Przykładowe 
wynagrodzenie 

Partnera na 
większym 
projekcie* 

% od 
abonamentu Stałe opłaty

http://www.inteliwise.pl
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Nowoczesna komunikacja z rynkiem 

Webinary, 
merytoryczny 
content, social 
media wykorzystywane do 
komunikacji marki  

http://www.inteliwise.pl
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Plany, strategia 
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Strategia skalowalnego wzrostu 2021 & beyond, w 
oparciu o ewolucję narzędzi i portfela produktów 

Budowanie bazy 
klientów, zakup 

spółki z VoiceAPI  
Zautomatyzowanie 
procesu wdrożeń 

Stworzenie Platformy 
InteliWISE 

Dywersyfikacja 
działalności

Skalowanie Chatbotów 
domenowych i 

Voicebot’ów 
Wykorzystanie narzędzi 
Focus na e-Commerce 

Integracje 
Partnerstwa

Patent w USA, 
pierwsi więksi 

klienci 
Rozwiązania 

produkcyjne u 
większych klientów 

Boty II generacji 
Pierwsze narzędzia do 

zarządzania 

Rozwój technologii I 
generacji 

Pierwsze rozwiązania, 
próbne wdrożenia, 

poszukiwanie zastosowań  

Szyte na miarę 
wdrożenia dla 

klientów
Opracowanie 

pionierskich rozwiązań 
Tworzenie bazy 

kontaktów i portfolio

http://www.inteliwise.pl
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2019 2025

W ciągu kilku lat, inteligentne Call Center może 
zwielokrotnić przychody i obronić marżę. 

Warunkiem jest rozszerzenie usług o te wspierane 
przez AI, w szczególności uruchomienie kampanii 
outbound dla e-commerce

100%

W ciągu 5 lat, 
możliwości AI 
napędzą nowe 
usługi Call Center, 
w tym outbound 
e-commerce, 
zwiększając ich 
marże  

Tradycyjne Call Center 
dla obsługi klienta i 
e-commerce

Obsługa

Wsparcie e-commerce 

Obsługa

Wsparcie e-commerce 

Inteligentne AI 
Call Center dla 
obsługi klienta 
i e-commerce

37

Potencjał rozwoju: automatyzacja przez AI to 
okazja 2x, 3x, 4x wzrostu Call Center, które 
skutecznie ją wdrożą

http://www.inteliwise.pl
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Ekspansja / Go-to-market 2021 

38

Lead generation 
Nowoczesna strategia 
komunikacyjna, oparta o 
istotne dla klientów treści i 
wideo    

Samodzielny onboarding 
nowych klientów
Szybki, zautomatyzowany 
onboarding klientów przez 
Platformę: end-to-end, 
samoobsługową, 
wielojęzyczną

Nowe zastosowania 
domenowe 
Produkty oparte o Voice 
automation, w 
szczególności dla 
e-commerce 

Referencje + zespól + 
upsell
Nowe wdrożenia i upsell, w 
oparciu o doskonałe 
referencje i zespół  

NCBiR (od poł 2021)
Rozwój IP Intellectual 
Propoerties spółki 

http://www.inteliwise.pl
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Lider w AI dla biznesu, z platformą SaaS, 
samofinasująca się w oparciu o abonamentowe, 
regularne przychody, nie obietnice 

39

Ponad 220 
klientów

Solidne firmy, w 
tym globalne 

korporacje

Ponad 70% 
przychodów z 
abonamentów 

Powtarzalne, 
regularne  

abonamenty, nie 
jednorazowe 

projekty 

Trwała 
stabilność fin., 

negatywny Dług 
Netto   

Spółka jest 
samowystarczalna 
finansowo, nie ma  

zadłużenia, 
reinwestuje zyski w 

R&D i sprzedaż 

Monetyzacja 
produktów  

Przychody 
pochodzą z 

podstawowych 
produktów GK, 

będących efektem 
konsekwentnego 

B+R 

http://www.inteliwise.pl


InteliWISE S.A. Ticker ITL 
Relacje inwestorskie: www.inteliwise.pl
Marcin Strzałkowski
CEO & Founder InteliWISE 
mst@inteliwise.com

Sprawdzaj najnowsze wiadomości o Spółce na Facebook: 
https://www.facebook.com/inteliwisePL

www.inteliwise.com 
https://www.linkedin.com/company/inteliwise
YouTube >InteliWISE 
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220  klientów, 
50 wdrożeń dla 

globalnych 
marek,

w tym firm z 
rankingu Fortune 

500

Klienci z sektora 
bankowego, 
ubezpieczeń, 

e-administracji, 
e-commerce i fintech

Patent w Stanach 
Zjednoczonych 
#8156060 B2

27 mln
automatycznych 

odpowiedzi 
w rozmowach 
wirtualnych,

>70% przychodów 
w abonamentach 

okresowych

+40 ekspertów, w 
tym specjaliści AI

InteliWISE – #1 wśród dostawców 
AI Chatbotów w Polsce 

 

http://www.inteliwise.pl
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WALNE ZGROMADZENIE INTELIWISE SA 

3 PIĘTRO 
ZAPRASZAMY 

42

http://www.inteliwise.pl

