
Kim jest 
KINGA EDWARDS?

Kinga Edwards, CEO & Founder  
agencji PR i content marketingu, Brainy Bees

W swoim biznesowym portfolio posiada klientów 
z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Niemiec, 
Słowacji, Czech oraz Panamy. Wspólnie z Brainy 
Bees od 2018 roku zrealizowała ponad 100 projektów 
dla firm IT (działających w modelu SaaS) w sektorze 
B2B. Jej agencja, która ma swoją kwaterę główną 
w Krakowie, zajmuje się ponadto kanałami social 
mediów dla czołowych polskich marek. 

Kinga jest również głównym organizatorem polskiej 
edycji wydarzenia SaaStock, a także regularnie 
prowadzi i organizuje szkolenia z digital marketingu, 
włączając w to także kursy online.

W jaki sposób   
LIVEWEBINAR POMAGA Brainy Bees?

Po pierwsze, cała firma przeniosła swoje regularne spotkania 
statusowe na rozmowy za pośrednictwem LiveWebinar. Spo-
tkanie zostały wzbogacone o interaktywne funkcjonalności tj. 
udostępnianie dokumentów oraz zdjęć, czy dzielenie ekranu, 
znacznie usprawniają pracę zespołu na każdym etapie realizo-
wanego projektu. 

Po drugie, BrainyBees pomaga firmom wykorzystać potencjał 
zdalnych spotkań, prezentacji, konferencji oraz szkoleń (rów-
nież tych wdrożeniowych), z pożytkiem szczególnie dla tych 
klientów, którzy w krótkim czasie musieli przenieść jak najwię-
cej swoich aktywności w sferę online. Po szeroko zakrojonych 
testach przeprowadzonych przez zespół Brainy Bees, platfor-
ma LiveWebinar została wdrożona w kilku kluczowych stra-
tegiach firm, które specjalizują się w dostarczaniu rozwiązań 
SaaS (Software as a Service) 

Działania Brainy Bees szczególnie są widoczne w obszarach, 
gdzie wydarzenia offline stały się wydarzeniami online, gdyż 
skorzystały z rozwiązań oferowanych przez LiveWebinar, wy-
korzystując potencjał łączenia audio, wideo, czatu oraz treści 
multimedialnych w jednym formacie.  

Z pomocą LiveWebinar, wszystkie warsztaty i konferencje 
online, a nawet nasze regularne firmowe spotkania są te-
raz lepsze i bardziej produktywne. Z racji tego, że nikt nie 
musi instalować dodatkowych aplikacji, platforma wyda-
je się bardziej intuicyjna i łatwiejsza w zarządzaniu. Mając  

szerokie możliwości integracji z wieloma innymi narzędziami  
LiveWebinar pomaga nam w generowaniu przewagi dla na-
szych głównych klientów - firm, które specjalizują się w roz-
wiązaniach typu SaaS. 
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Jakkolwiek to banalnie nie zabrzmi - firmy nieustannie muszą być obecne online. I choć przekonanie się do tej formy komunikacji 
może zabrać trochę czasu, to kiedy wejdziemy w ten świat z odpowiednio dobranym narzędziem, wydaje się niemożliwym, że 
kiedykolwiek przestaniemyA korzystać z wideokonferencji.

Kinga Edwards

organizacja 
SPOTKAŃ STATUSOWYCH

zwiększa 
PRODUKTYWNOŚĆ

możliwość 
UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW I ZDJĘĆ

platforma 
ŁATWA I INTUICYJNA W OBSŁUDZE

usprawniające prace 
DZIELENIE EKRANU

pozwala na 
GENEROWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ


