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Kilka słów o mnie



● Minimum Viable Product
● Produkt - usługa, oferta, program komputerowy - który jest minimalną wersją założeń, tak by spełniać 

minimalne wymagania użytkowników i istnieć na rynku.
● MVP powinno dawać użytkownikowi podstawową Wartość oferowanego produktu lub usługi nie 

zaburzając równowagi pomiędzy funkcjonalnością, a formą w jakiej jest przekazana.

Czym jest MVP i do czego można je wykorzystać?
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● Sam WordPress jest już gotowym produktem - CMS’em, blogiem, witryną.
● WordPress + WooCommerce jest również gotowym produktem - sklepem.
● WooCommerce można rozumieć jako bramkę płatności - możliwość zapłaty za przekazywaną 

Wartość naszego produktu.
● Wykorzystując odpowiednie pluginy powiązane z WooCommerce, możemy uzyskać wiele ciekawych 

funkcjonalności.

● WordPress API - gotowe rozwiązanie do serwowania danych ze świetnymi rozwiązaniami w Panelu 
Administratora.

● Niski próg wejścia dla developerów.
● Najbardziej dostępny CMS dla nietechnicznych użytkowników.

● Szybkość prototypowania projektów.

Czy WordPress nadaje się do stworzenia MVP?



Funkcja

● Funkcja produktu to element który daje Wartość użytkownikowi poprzez obcowanie z naszym 
produktem. Poprzez Funkcję produktu rozumiemy wszystko co może być Wartością dla 
użytkowników.

● Najprostsza Funkcja, w najprostszym projekcie - sklepie - to możliwość zakupu. 
● Funkcją może być rozwiązanie jakiegoś problemu który posiada użytkownik, np. analiza, 

wyświetlenie i oszacowanie przyszłych trendów cen kryptowalut lub analiza ilości i jakości lajków pod 
postem na instagramie.

Jak powinno wyglądać MVP? Struktura i proporcje Funkcji do Formy



Forma

● Forma jest to sposób w jaki dostarczamy Funkcję użytkownikowi. Forma najczęściej dopełnia 
Funkcje produktu. 

● Sama Forma nie skupia się na przekazaniu Wartości, a jedynie uwypukleniu Funkcji. 
● Dlatego UX i dobry design to podstawa w gotowym produkcie :)
● To dzięki Formie, Funkcja może istnieć.

Jak powinno wyglądać MVP? Struktura i proporcje Funkcji do Formy
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Równowaga

● W tworzeniu MVP bardzo ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy Funkcją, a Formą.
● W rzeczywistym projekcie jedno nie może istnieć bez drugiego.
● Funkcja i Forma powinny łączyć się wzajemnie dając możliwy do użytku i użyteczny produkt.

Jak powinno wyglądać MVP? Struktura i proporcje Funkcji do Formy



Jak powinno wyglądać MVP? Struktura i proporcje Funkcji do Formy



● Pluginy - dają nam Funkcję - możemy wybierać i w szybkim tempie dodawać lub usuwać nowe 
funkcjonalności. Customowe funkcje naszego systemu również mogą zostać “opakowane” w plugin, 
dzięki czemu uzyskamy modułowość i możliwość przeniesienia Funkcji pomiędzy projektami.

● Szablony - dają nam Formę - gotowy szablon daje pełnię Formy. Jego customizacja z 
wykorzystaniem szablonu-dziecka pozwoli zachować modułowość i odseparować zmiany. Szablon 
tworzony od zera pozwala lepiej dopasować się do potrzeb projektu.

● Panel Administratora - zapewnia pełnię funkcjonalności, nawet gdy “front-end” naszego projektu jej 
nie obsługuje. Panel Administratora w MVP stworzonym na WordPressie jest pełnym produktem, 
chyba że implementujemy dodatkowe funkcjonalności i świadomie ograniczymy ich funkcje w Panelu 
Administratora.

Czy WordPress zapewnia od razu funkcję i formę?



● Zdecydowanie nie. Nie warto traktować dodatku WooCommerce jako jedynie “sklepu”. Warto 
potraktować go bardziej jako “możliwość  - funkcję - dokonania płatności” za dowolną rzecz/usługę 
przedstawiającą Wartość dla klienta. 

● Dzięki innym dodatkom, możemy w prosty sposób stworzyć np. stronę z płatnymi treściami, stronę 
sprzedającą oprogramowanie, ale też np. platformę e-learningową, czy platformę sprzedaży biletów 
na wydarzenia. 

● Wszystkie te “projekty” możemy stworzyć “na już”, praktycznie w przeciągu jednego dnia.

● Warto przemyśleć i zweryfikować potrzeby projektu / klienta i do tych potrzeb dopasować możliwości 
naszego systemu. 

● Sklep oparty na WooCommerce nie musi przecież być MVP. Może być finalnym produktem.
● Czasem MVP funkcjonuje i zarabia przez lata, a klient nie ma pomysłów na jego rozwój.

Czy WordPress nadaje się jedynie do MVP sklepów stworzonych za 
pomocą WooCommerce’a?



● WooCommerce - przede wszystkim dla nowo powstających sklepów/firm - niskie nakłady wejścia w 
e-commerce - możliwość testowania różnych rozwiązań dających najlepsze rezultaty sprzedażowe. 
Integracja nowej bramki płatności to kilka chwil.

● WooCommerce Memberships - Gdy potrzebujemy pobrać płatność abonamentową, lub za samą 
rejestrację użytkownika.

● WooCommerce Subscription - Gdy potrzebujemy pobrać cykliczną opłatę abonamentową - warto 
zaznaczyć, że dodatek ten idealnie pracuje z wyżej wymienionym i uzupełniają się nawzajem. 

● Sensei - Plugin ten pozwala na utworzenie e-szkoły, środowiska e-learningowego. Idealnie sprawdza 
się z pluginami opisanymi powyżej, i posiada z nimi automatyczną integrację. Sam plugin posiada 
mechanizmy do budowania kursów, oraz testów.

Jakie pluginy możemy sobie łatwo wykorzystać, i co one nam dają?



Zalety

● Szybkość, szybkość, szybkość - pod względem dostarczenia produktu.
● Gotowy Panel Administracyjny, spełniający więcej zadań niż się oczekuje w MVP.
● Ogrom gotowych rozwiązań funkcjonalnych - pluginy płatne i darmowe.
● Ogrom gotowych szablonów .
● Możliwość użycia Page Builderów, dzięki czemu zmiany designu są również możliwe dla 

nietechnicznych użytkowników.
● Możliwość modułowego budowania projektów i współdzielenia modułów - pluginów.

Zalety i wady MVP tworzonych w WordPress



Wady

● Szybkość, szybkość, szybkość - wydajność oprogramowania względem czasu maleje.
● W przypadku przyjęcia się oprogramowania / usługi na rynku należy najczęściej przeprowadzić 

refaktoryzację lub całkowitą migrację na rozwiązania w pełni skalowalne. Ale od momentu 
wypuszczenia MVP opartego o WordPress, do momentu migracji na mikroserwisy mamy kilka lat na 
zebranie funduszy.

● Kiepska renoma wydajności WordPress’a :(

Zalety i wady MVP tworzonych w Wordpress



● Koszty są nieporównywalne. 
● MVP(a czasem kompletny produkt, np. sklep), może być wytworzony do 10 razy taniej/szybciej.

● Prosty sklep z designem od zera - Utworzenie sklepu opartego o Magento, to “zatrudnienie 3 
programistów na 4 miesiące”. (2000h?)

● Utworzenie sklepu w WooCommerce zajmuje znacznie mniej, 1 full-stack’owy programista na 2 
miesiące wystarczy. (200 - 250h?)

● Porównywarka cen - jak Ceneo - z wykorzystaniem WooCommerce, z dedykowanym designem i 
customowymi rozwiązaniami to koszt około 300h.

● Utworzenie takiego projektu w Symfony, to koszt około 3 krotnie większy, z zastrzeżeniem że nie 
otrzymamy takiej samej funkcjonalności Panelu Administratora.

Case study - ogólnie - porównanie kosztów rozwiązań



● Wspomniana wyżej porównywarka - WordPress + WooCommerce - prosty do zarządzania katalog z 
produktami. 

● Klient chciał również stworzyć możliwość porównywania produktów, a także wdrożyć proste 
kopiowanie 1:1 treści dla innych języków, w celu późniejszego ich tłumaczenia.

● Najważniejszym customowym rozwiązaniem jest importer z plików CSV. Bardzo ważne dla klienta 
było to, aby móc przenieść rozwiązania importu stworzone dla WordPressa w przyszłości do innych 
projektów.

● Dużą ilość czasu należało poświęcić na dostosowanie widoku produktów oraz strony z tabelą 
porównawczą.

● Zaproponowane rozwiązanie dało klientowi +/-600h oszczędności względem innych technologicznie 
rozwiązań.

 Case study - Porównywarka cen



● Portal ogłoszeń sprzedaży pojazdów dla Stanów Zjednoczonych. 
● System pozwalający na dodawanie ogłoszeń na stronę z motocyklami i pojazdami które klient 

posiada w swoich komisach. 
● Możliwość dodania swojego motocykla do sprzedaży.
● RWD, Multistep checkout, kreator dodawania ogłoszenia dla klientów, kreator umowy z parametrami 

podanymi w formularzach.
● Najważniejsze customizacje - Multistep checkout, konwersja zgłoszenia(CPT) na produkt w sklepie 

po weryfikacji zgłoszenia. 

● Koszt projektu to +/- 100h - od momentu stworzenia mockupów, do wypuszczenia wersji 
produkcyjnej.

● Projekt funkcjonuje, ma się dobrze i jak na razie nie jest planowana jego refaktoryzacja :)

Case study - Strona ogłoszeń motoryzacyjnych



● Projekt zakładał stworzenie systemu, w którym rejestrować się będą mogli rzemieślnicy wykonujący 
drobne prace domowe, oraz ich klienci - potrzebujący drobnej pracy domowej.

● System zakładał stworzenie systemu opłat i prowizji za zamówione usługi.
● System zakładał stworzenie grafików dostępności danych rzemieślników.

● Customowe rozwiązania to sprzedaż usługi skorelowanych w czasie z dostępnością wykonawców, 
zaawansowane powiadomienia e-mail, oraz system wypłat i prowizji. 

● Strona zachowywała się bardzo sprawnie nawet przy większym ruchu. Przeszła dość mocno 
obciążające testy oraz po prostu “działała”. 

● Niepowodzenie projektu było spowodowane czynnikiem ludzkim. Klient nie był gotowy na 
powodzenia projektu. Inwestycja większych pieniędzy nie miałaby sensu.

Case study - Uber dla ogrodników / hydraulików



● Proste sklepy - akcesoria dla brodaczy, ręcznie robione zegarki, okulary, obrazy.

● Zwykły sklep dla marki wchodzącej na rynek nie potrzebuje zaawansowanych rozwiązań 
e-commerce jak Magento.

● Koszt rozwiązania jest proporcjonalny do możliwych zysków które osiągnie się w perspektywie roku, 
dwóch lat.

● Warto skupić się w pierwszym momencie na tym by dać użytkownikom Wartość - potem by tą 
Wartość przekazać jak w najlepszej Formie, za pomocą najlepszej Funkcji.

● Większość firm dla których tworzyłem małe “lokalne” sklepy sprzedają do tej pory (4-5 lat).

Case study - Sklep z hipsterskimi przedmiotami



● Walutą “zakupu” kursów miałby być “punkty” dostępne w różnej ofercie abonamentowej.
● Dostęp do zewnętrznych webinar’ów, i treści teoretycznych dostępnych na stronie.
● Opłaty abonamentowe, zróżnicowane plany z różną ilością punktów.

● Integracja pluginu Sensei + WooCommerce + WooCommerce Membership oraz Subscription.
● Zmiana “twardych” walut, na “punkty” dostępne w systemie i możliwość płatności nimi za wybrane 

kursy. 
● Integracja dostępności linków do webinar’ów w danym okresie czasowym, dla danych użytkowników.

● Wykonanie projektu bazując na gotowym szablonie - frameworku, to koszt +/- 120h.

● Projekt nie powiódł się - brak chętnych na szkolenia online z zakresu sportu.

Case study - Platforma e-learningowa dla sportowców



● API zostało oparte o WordPress, ponieważ jego możliwości formowania treści i zarządzania 
użytkownikami poprzez Panel Administratora są najprzyjaźniejsze dla  użytkowników 
nietechnicznych.

● Aplikacja mobilna - logowanie użytkowników i przeglądanie wewnętrznego bloga z newsami.
● Można było poświęcić więcej uwagi na budowanie aplikacji mobilnej, bo treść była dostarczana 

“automatycznie”.

● Projekt został porzucony, z powodów biznesowych.

● Dlaczego MVP? Dopóki klient nie chciał rozwinąć aplikacji o nowe elementy, aplikacja mogła 
stabilnie mogła działać na API WordPressa.

Case study - API bloga dla aplikacji mobilnej



● Najczęstsze niepowodzenia MVP wynikają z decyzji biznesowych, oraz braku odpowiedniego 
przeszkolenia zasobów ludzkich odpowiadających za projekt.

● “Upublicznienie” witryny z usługą, sklepu czy bardziej skomplikowanego start-up’u samo w sobie nic 
nie zmienia. 

● Źle oszacowana kluczowa “wartość” produktu. 
● Nie ma ekonomicznego sensu inwestować w nie zwracalne w perspektywie czasu inwestycje.

TAK, warto próbować!
Warto dopasowywać rozwiązania ściśle do potrzeb w aktualnym czasie.

Skąd wynikają niepowodzenia MVP opartych o WordPress + 
WooCommerce i czy warto próbować?
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WordPress i pluginy jako baza MVP dla projektów komercyjnych

Dziękuję!


