
RODZICIELSTWO… 
       TO SKOMPILKOWANE

   MAKE IT E-ZZY



WHISBEAR® – BIZNES NAPĘDZANY MIŁOŚCIĄ 
I MACIERZYŃSTWEM

Stworzone ponad 3 lata temu Szumiące Misie Whisbear® 
powstały, by pomagać dzieciom wyciszyć się i spać 
spokojnie. W swej krótkiej historii Miś stał się must have 
każdego młodego rodzica a firma sióstr Julii i Zuzanny 
Sielickich obsypywana jest nagrodami w Polsce 
i na świecie. 

O osiągnieciach i sukcesie marki Whisbear® pisali między 
innymi:



• Wprowadzenie produktu do 23 krajów na świecie  
w pierwszych dwóch latach działalności firmy

• Zdobycie zaufania ekspertów i wykorzystywanie szumu 
Whisbear m.in. na oddziałach neonatologicznych i 
pediatrycznych w Polsce, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Francji 

• Udział w organizowanej pod patronatem Baracka Obamy 
konferencji Global Enetrpeneurship Summit   
(Nairobi, Kenia, lipiec 2015)

• Udział w  warsztatach Blackbox Female Founders   
(Dolina Krzemowa, USA Lipiec – Sierpień 2016) 

• Udział właścicielek  Whisbear w charakterze mentorek  
i prelegentek na licznych konferencjach, sympozjach i zjazdach 
start-upowych i biznesowych  

• Spotkanie z brytyjską Parą książęcą podczas konferencji Warsaw 
London Bridge (Warszawa, lipiec 2017) 

NAJWIĘKSZE  
SUKCESY WHISBEAR® 



REWOLUCJA W USYPIANIU
WSPARCIE W OPIECE



Rewolucyjny Leniwiec E-zzy to jedyny produkt na rynku,  
który pod postacią miękkiego, pluszowego zwierzaka 
łączy trzy urządzenia w jednym:

• ZABAWKA SZUMIĄCA pomaga maluchowi spokojnie z zasnąć

• MONITOR SNU czuwa nad snem dziecka 

• ASYSTENT RODZICA wspomaga codzienną opiekę nad 
niemowlęciem

Urządzenie szumiące Leniwca, łączy się z dedykowaną 
aplikacją w telefonie rodzica lub opiekuna dzięki wykorzystaniu 
bezpiecznej technologii Bluetooth SMART, co umożliwia zdalne 
zarządzanie i korzystanie z Leniwca E-zzy

MAKE IT E-ZZY SLEEP 



#1 zabawka szumiąca

Skuteczny i bezpieczny szum, z którego słynie Whisbear teraz 
może być zarządzany zdalnie za pomocą aplikacji w telefonie, 
która umożliwia:

• Włączanie/wyłączenie szumu

• Regulację poziomu głośności

• Wybór rodzaju szumu  

(szum różowy, biały lub szum fal morskich)

• Ustawienie czasu trwania szumu

• Włączenie/Wyłączenie funkcji CRYsensor  

(automatycznie reagującej szumem na płacz dziecka) 

• Ustawienie czasu nasłuchu funkcji CRYsensor

• Ustawienie czułości funkcji CRYsensor

• Ustawienie szumienia o wybranej godzinie 

LENIWIEC E-ZZY 3W1 



#2 monitor snu 

• Funkcja CRYalert: Leniwiec E-zzy, łącząc się z aplikacją 

automatycznie powiadamia rodzica, gdy dziecko zaczyna 

płakać wysyłając alert na telefon rodzica 

• Analiza snu: aplikacja stale monitoruje działanie 

urządzenia szumiącego, dostarczając szczegółowe 

statystyki i pozwalając ocenić jakość snu dziecka przy 

różnych ustawieniach szumu

LENIWIEC E-ZZY 3W1 



#3 asystent rodzica

• Kalendarz: pozwala na zapisanie zbilżających się ważnych spotkań 

czy wizyt lekarskich. Po spersonalizowaniu aplikacji automatycznie 

powiadamia o koniecznych lub wskazanych działaniach właściwych 

dla wieku dziecka - badaniu bioderek, czy zbliżającym się termin 

załatwienia formalności urzędowych itp.

• Porady: E-zzy to kompletny poradnik rodzica, pełen pożytecznych 

informacji i porad dostosowanych do wieku dziecka, opracowany 

w oparciu o zalecenia lekarzy pediatrów i standardów medycznych 

 

• Umiejętności: funkcja ta pozwala na śledzie rozwoju dziecka 

i dokumentowanie jego kroków milowych, które następnie rodzic 

może zachować dla siebie lub z poziomu aplikacji udostępniać wraz ze 

zdjęciem w mediach społecznościowych

LENIWIEC E-ZZY 3W1 



BEZPIECZEŃSTWO 
MAKE IT E-ZZY 

Firma Whisbear® bezkompromisowo traktuje bezpieczeństwo dziecka i rodziców 
oraz komfort korzystania z Leniwca i dlatego: 

• Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach Azure firmy Microsoft 

• W trybie ECO zminimalizowane zostało zużycie energii 

• „Alert Separacji” powiadamia, gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem E-zzy

• „Znajdź E-zzy” wskazuje miejsce, gdzie Leniwiec po raz ostatni łączył się z 

aplikacją

Do łączenia aplikacji z urządzeniem producentki Whisbear wybrały Bluetooth® 
Smart – najbezpieczniejszą z technologii Bluetooth®. Produkt poddały został 
ocenie ekspertów z TÜV Rheinland, UL i Instytutu Łączności. W zabawce użyte 
zostały certyfikowane, wytrzymałe tkaniny umożliwiające pranie Leniwca, a w 
łapki Leniwca wszyte zostały magnesy, aby bezpiecznie zawiesić go na łóżeczku 



Jeszcze przed oficjalną premierą, Leniwiec znalazł uznanie 
rodziców i ekspertów branży dziecięcej, zdobywając nagrody  
w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 

 

 

 

 

 

 

A jak Twoje wrażenia? 

ŚWIAT POKOCHAŁ 
LENIWCA E-ZZY



Kontakt dla mediów:

Monika Dzienyńska-Dyk 
tel: +48 600 26 26 99
monika@whisbear.com 


