






Zacząć powinniśmy przede wszystkim od sprawdzenia na co mają być zebrane środki przy danym 
projekcie, co chcą osiągnąć twórcy start-up̓a i do czego wykorzystywać potem działającą firmę. 
Liczy się produkt i pomysł ‒ jeżeli on będzie beznajdziejny, to możemy spodziewać się, że sam 
token nie będzie cieszył się zainteresowaniem i nie znajdzie się dużo osób, które będą chciały go 
później kupić, a wzrost jego ceny zależy przecież m.in. właśnie od tego.

DziękDzięki niesamowicie łatwej zbiórce środków poprzez kryptowaluty, powstaje mnóstwo projektów 
wyłącznie po to, by twórcy mogli zarobić. W związku z tym, tworzone są przedsięwzięcia, które 
tylko z pozoru wyglądają ciekawie, a im bardziej niezrozumiale opisane, tym większa szansa, że 
nie zorientujemy się iż pomysł nie jest przyszłościowy.

1. Przejrzyj stronę i opis projektu, przeczytaj whitepaper, spójrz na roadmap ‒ czy jesteś w stanie 
odpowiedzieć sobie na pytanie „Co ma na celu ten projekt?“

2.2. Przeszukaj Google, dołącz do oficjalnego kanału na Slacku, Telegramie lub przejrzyj tematy na 
Reddit i Bitcointalk. Może znajdzie się artykuł na portalach typu Medium ‒ sprawdź, jak szersze 
grono osób odbiera ten projekt i czy nie było już podobnych. Szukaj dużo i często, bo można 
wyłapać ciekawe rzeczy, których prawdziwość oczywiście warto też zweryfikować.

3. Przemyśl, czy uruchomienie projektu w oparciu o zdecentralizowaną sieć cokolwiek zmieni lub 
poprawi w danej branży. Jeśli nie ma różnicy w działaniu idei na blockchainie, to znak że twórcy 
mogą wykorzystać ICO wyłącznie do zarobienia pieniędzy.

4.4. Czytając whitepaper oceń, czy jest on pisany zawiłym i niezrozumiałym językiem, tak by było 
się w nim ciężko odnaleźć, czy może twórcy starali się przedstawić swój pomysł w miarę prosto i 
zrozumiale. Czasami występują różne wersje whitepaper, np. technical whitepaper, który może 
być nam ciężko zrozumieć i taki, który przyswoimy dużo łatwiej.

5. Patrząc na roadmap, oceń czy twórcy faktycznie spędzili trochę czasu i zaplanowali dokładnie 
ekspansję swojej firmy. Jeśli mają zaledwie kilka, słabo opisanych założeń na najbliższe dwa 
kwartały, to może być znak ostrzegawczy.

6.6. Jeżeli projekt jest tworzony na podstawie open-source, a Ty umiesz lub znasz kogoś, kto umie 
języki programowania ‒ warto zawsze zajrzeć w kod źródłowy i repozytoria umieszczone np. na 
portalu Github.

7. Czy występuje tzw. network effect? Efekt sieciowy daje tym większe korzyści aktualnym 
użytkownikom, im bardziej zwiększa się adaptacja całego projektu. Wpływa on niewątpliwie bardzo 
dobrze na przyszłe rokowania projektu.

8.8. Nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz. Jeśli do końca nie jesteś w stanie pojąć czym zajmuje 
się firma lub jaki będzie miała produkt, to postaraj się skorzystać z innych źródeł, by wykonać 
research. Poszukaj artykułów, popytaj osoby, które również robiły analizę tego lub podobnego 
projektu. Inwestycja na ślepo może mieć bardzo złe skutki.

KROK 1

Pomysł

https://www.reddit.com
https://bitcointalk.org
https://medium.com
https://github.com/








Hype, czyli szum wokół danego projektu. Przyjęło się, że im większy tym lepiej, ale jest to błędne 
podejście, ponieważ dobre projekty potrafią się obronić same i nie potrzebują wsparcia dziesiątek 
tysięcy osób, napalonych na inwestycje.

JeślJeśli zatem mamy bardzo ciekawie zapowiadający się projekt, który w przyszłości może mieć 
niesamowicie ciekawą użyteczność, został zaplanowany z dużym wyprzedzeniem czasowym i 
pracują nad nim odpowiednie osoby, to tak naprawdę im mniejszy hype podczas ICO, tym lepiej 
dla nas, jako potencjalnych inwestorów, ponieważ kryptowalutę będzie później chciało kupić 
wiele osób. 

ZatemZatem, gdy np. kampanie marketingowe zaplanowane są na późniejszy okres, a my jesteśmy pewni, 
że idea jest ciekawa i znajdzie swoje zastosowanie, to może okazać się, że trafiliśmy na tzw. Gem, 
czyli coś cennego.

1. Duży hype może być pozytywny, jak i nieść negatywne skutki gdy np. przy zaangażowaniu wielu 
inwestorów w ICO nagle jakaś znana i szanowana osoba wypowiada się o projekcie pejoratywnie lub 
wystąpi błąd w kodzie smart contractu (przykład Ethereum)

2.2. Sprawdźmy, czy nie został wywowały sztuczny hype, np. obietnicą o wprowadzeniu na jakąś 
giełdę kryptowaluty, podczas gdy żadne ustalenia z giełdą nie zostały jeszcze osiągnięte.

3. Zbyt małe zainteresowanie projektem, też często może nie wróży nic dobrego ‒ jeśli cap jest 
niski i nie może zostać wypełniony, oznacza to że zainteresowanie jest bardzo małe i jeśli się to nie 
zmieni, to ciężko będzie nam później sprzedać token z zyskiem.
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