
 

 

 
Therapify  

Therapify powstało w wyniku wspólnych doświadczeń z bliskimi członkami rodzin, którzy cierpieli na depresję. 
Jako ich krewni, synowie i przyjaciele byliśmy świadkami tego, jak wiele szkód mogą wyrządzić choroby i 
zaburzenia psychiczne zarówno osobie zmagajacej się z problem, jak i jej bliskim. 

Zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze unikalne doświadczenie i połączyć nasze umiejętności, które obejmuje 
wiedzę z obszaru psychologii, umiejętności programowania, jak i zarządzania rozwojem produktu (wszyscy 
pracowaliśmy w branży IT jako przedsiębiorcy, menedżerowie i programiści), aby stworzyć narzędzie, które 
pomoże specjalistom zdrowia psychicznego i ich pacjentom w codziennej pracy. Narzędzie, które 
zoptymalizuje ich prację, zaangażuje pacjentów i zwiększy skuteczność leczenia.  

Therapify szyfrowana aplikacja mobilna, która pozwala specjalistom zdrowia psychicznego pracować z 
pacjentami podczas procesu psychoterapii. 

Naszym celem jest wsparcie całej ścieżki terapii: 

- od pomocy przy znalezieniu specjalisty i rezerwacji wizyty, 
- przez wsparcie procesu rzeczywistej psychoterapii dzięki analizie stanu osoby (zdigitalizowane 

narzędzia psychometryczne) poszerzonej o wyszukanie czynników zewnętrznych (jak 
nasłonecznienie, dieta, aktywność fizyczna, czas spędzony w mediach społecznościowych) 
mogących wpływać na samopoczucie, 

- aż po asystę, gdy proces psychoterapii zostanie zakończony. 

 
 

Pełna nazwa spółki Therapify Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rok założenia 2019 

Sektor działalności Działalność związana z oprogramowaniem; działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna 

Strategia rozwoju  Model biznesowy Therapify opiera się na abonamencie i prowizji. 
Pracownicy służby zdrowia psychicznego płacą miesięczną opłatę 
w wysokości 39 EUR za korzystanie z oprogramowania jako usługi 
(SaaS), gdzie mogą zarządzać swoimi pacjentami, przydzielać 
materiały i zarządzać swoim kalendarzem. Opłata prowizyjna 
pobierana jest od specjalisty ds. zdrowia psychicznego za 
pierwszą rezerwację nowego pacjenta dokonaną przez Therapify. 
 
Za rok Therapify chce wejść na pierwsze rynki poza Polską, 
zaczynając od Wielkiej Brytanii. Następnie planuje dalszą 
ekspansję na takie kraje jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i 
kraje nordyckie. Pewnego dnia prawdopodobnie poza Europę – 
USA czy Australię. 

Władze spółki  Zarząd: 
Jan Pluta – Prezes Zarządu 
Damian Markowski – Członek Zarządu 
Łukasz Pstrong – Członek Zarządu 

Liczba pracowników 14 

Runda finansowania 2020, SEED 2,4 mln złotych 



 

 

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

Udział w programie akceleracyjnym prowadzonym przez Overkill 
Ventures, 2019 
Udział w programie mentoringowym InCredibles, 2020 

Nagrody/wyróżnienia - Wygrana w światowym finale techstars_ 2020: startup 
weekend pod hasłem: Unite to fight COVID-19  

- Wyróżnienie w MEDICA - Medical Trade jako Top 15 
aplikacji medycznych na świecie 

- Patronat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i 
Behawioralnej  

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

Therapify Sp. z o. o. 
Żegiestów 82A 
33-370 Żegiestów 
KRS 0000804661 
NIP: 8722425581 
REGON: 384399007 
www.therapify.eu 
 

 

https://www.overkill.vc/
https://www.overkill.vc/
https://www.techstars.com/newsroom/unite-to-fight-covid-19-startup-weekend-meet-the-winners-from-54-countries
https://www.techstars.com/newsroom/unite-to-fight-covid-19-startup-weekend-meet-the-winners-from-54-countries
https://www.medica-tradefair.com/
http://www.pttpb.pl/
http://www.pttpb.pl/
http://www.therapify.eu/

