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KIM
JESTEM?
Nazywam się Joanna Otmianowska
i od ponad 2,5 roku prowadzę bloga
wakeupandcode.pl, a także grupę na
FB "Programuj, dziewczyno!". Celem
bloga i grupy jest propagowanie
nauki kodowania i pokazywanie jak
wygląda świat IT.

BLOG W LICZBACH
Ponad 100 opublikowanych wpisów
Średnio 300 wejść dziennie
10 tysięcy UU miesięcznie
8 tysięcy polubień na fanpage'u
2 tysiące subskrybentów newslettera
WAKEUPANDCODE.PL

GRUPA
"PROGRAMUJ, DZIEWCZYNO!"
W LICZBACH

18 tysięcy
członkiń
80% członkiń jest aktywna w grupie

Ponad 8 tysięcy postów,
komentarzy i reakcji
miesięcznie

Średnio 11 nowych wątków
dziennie, z czego większość
dotyczy wejścia do IT i
początków nauki kodowania

FACEBOOK.PL/GROUPS/PROGRAMUJDZIEWCZYNO

STATYSTYKI WYZWAŃ

Grupa zaczęła swoją działalność w czerwcu 2017 od wyzwania o
takim samym tytule. Przez 7 dni uczestniczki poznawały
podstawy front-endu bazując na darmowych źródłach w
internecie. Pierwsza edycja wyzwania zbudowała kilkutysięczną
społeczność i zapoczątkowała działalność grupy, która dziś liczy
ponad 18 tysięcy dziewczyn. Oryginalne wyzwanie było
powtarzane w grupie 3 razy za każdym razem zbierając kilkaset
aktywnych uczestniczek.

Od początku działania bloga odbyło się 6 dużych wyzwań (nie
licząc "Programuj, dziewczyno!"). Wyzwania miały różną formę i
poruszały zarówno tematykę zagadnień technicznych, jak i
umiejętności miękkich. Dzięki moim wyzwaniom uczestnicy
poznali postawy technologii front-endowych, dowiedzieli się, jak
planować naukę, jak wygląda świat IT i praca developera. Każde
wyzwanie gromadziło minumum 500 osób (przez różne kanały
komunikacji). Szczegóły wybranych wyzwań na następnej stronie.

WAKEUPANDCODE.PL

Wyzwanie: Podstawy HTML & CSS
Forma:
posty na blogu z teorią i zadaniami
dedykowana grupa na FB, gdzie uczestnicy
wrzucali rozwiązania zadań
codziennie live w grupie z rozwiązaniem
zadań (3 dni)

W 1. dniu wyzwania - 1 113 wejść na bloga, czytelnicy
spędzali średnio 8 minut czytając wpis z wyzwania
Grupa zebrała 830 członków
Dzięki wyzwaniu zebrałam chętnych na płatną naukę
kodowania online (5 grup po ok 8 osób na cykl 4 spotkań)

WAKEUPANDCODE.PL/CATEGORY/WYZWANIE-PODSTAWY-HTML-I-CSS/

Wyzwanie: Koduj w listopadzie
Podstawy JavaScriptu
Forma:
newsletter z teorią i zadaniami
później możliwość pobrania materiałów na
blogu
celem było spędzenie 15 minut dziennie z
jednym, małym zagadnieniem z JS (5 dni)

Ponad 600 osób zapisało się na dedykowany newsletter
Do dzisiaj materiały z wyzwania pobrało 1 tysiąc osób
Follow-up w formie live na FB obejrzało 4 tysiące osób

WAKEUPANDCODE.PL/MATERIALY-Z-WYZWANIA/

Wyzwanie: Projekt: Zmiana branży
Forma:
live'y na YouTube w formie wywiadów z
zaproszonymi gośćmi
wywiady na blogu rozszerzające tematy
poruszane podczas video
celem było zapoznanie uczestników z branżą
IT i jej specyfiką oraz promocja mojego kursu
online o zmianie branży

750 subskrypcji kanału na YT dzięki wyzwaniu (kanał ruszył
razem z wyzwaniem)
600 subskrybentów dedykowanego newslettera
50 sprzedanych kursów online dzięki wyzwaniu

WAKEUPANDCODE.PL/CATEGORY/PROJEKT-ZMIANA-BRANZY/

ZORGANIZUJMY
WYZWANIE RAZEM!

Wyzwania to niezwykle popularna forma nauki wśród osób
zainteresowanych światem IT. Dzięki wyzwaniom zyskują dostęp
do darmowej wiedzy, a twórcy i firmy mają możliwość promocji
swoich usług czy produktów.
Stwórzmy razem super wyzwanie! Forma i czas trwania
wyzwania do ustalenia. Wyzwanie może być promowane
zarówno na blogu, jak i w grupie "Programuj, dziewczyno!".
Orientacyjna cena kilkudniowego wyzwania: 5 000 zł netto.
Do każdej marki podchodzę indywidualnie, dlatego ostateczny
budźet określamy razem po ustaleniu szczegółów wyzwania.
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