
Mobilna Cyfrowa Platforma Aktywująca Zdrowy Tryb Życia®

CYFROWE ROZWIĄZANIA 
ZACHĘCAJĄCE DO ZDROWEGO 
TRYBU ŻYCIA.



dacadoo jest innowacyjną, zdobywającą nagrody, szwajcarską firmą promującą zdrowy tryb życia. dacadoo od 2010 roku jest au-
torem różnych rozwiązań informatycznych, angażujących użytkowników do prowadzenia zdrowego trybu życia. Platforma dacadoo 
obsługuje klientów biznesowych (B2B), klientów korporacyjnych, partnerów strategicznych, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz 
firmy świadczące usługi medyczne.

O dacadoo

Wskaźnik Zdrowia dacadoo
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Wskaźnik Zdrowia dacadoo jest naukowo wyliczoną liczbą, zamyka-
jącą się w skali od 1 (niski) do 1000 (wysoki), która mierzy rzeczywisty 
stan zdrowia każdego zarejestrowanego użytkownika w czasie rzec-
zywistym. Otrzymany wynik jest wartością zmienną i zależy od wielu 
czynników np.: budowa ciała, samopoczucie (emocje) oraz styl życia.

Tradycyjna ocena stanu zdrowia opiera się na danych zebranych z 
kwestionariuszy, które oszacowują różne aspekty zdrowia. dacadoo 
jest dynamicznym systemem, który określa jakość zdrowia i poziom 
zadowolenia z życia za pomocą Wskaźnika Zdrowia, który przekształ-
ca różnorodne zbiory danych o twoim życiu w jedną liczbę. Śledzenie 
danych wpisanych do systemu zapewnia możliwość kontrolowania 
kierunku w jakim rozwija się zarówno twoje zdrowie jak i poziom zad-
owolenia ż życia.

Wskaźnik Zdrowia jest międzynarodową, opatentowaną technologią i 
jest wynikiem opartym na danych zgromadzonych od ponad 100 mil-
ionów respondentów. Program rozwijano we współpracy z naukowca-
mi z Instytutu Technologicznego w Bostonie (Massachusetts Institute 
of Technology).

Wskaźnik Zdrowia dacadoo 

Moje
uczucia

Mój styl 
życia

Moje 
ciało
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Jaki jest twój 
Wskaźnik Zdrowia?

Exercise

Nutrition
Smoking & alcohol

SleepStress

BMI

Cholesterol

Blood values

Aplikacja dacadoo diagnozuje czynniki zagrażające zdrowiu, 
poprzez stałe mierzenie poniższych parametrów ryzyka:

1. częstotliwość i intensywność ćwiczeń lub brak ćwiczeń;
2. odżywianie;a
3. wypoczynek;
4. stres;
5. palenie, picie alkoholu i spożywanie kawy;

Poprzez wizualizację potencjalnych czynników ryzyka użyt-
kownicy mogą się skupić na tych obszarach życia, które mogą 
udoskonalić ich zdrowie oraz styl życia a w rezultacie wpłyną 
na lepszy Wskaźnik Zdrowia.

Mierz poziom zdrowia i zadowolenia z życia 
w czasie rzeczywistym.
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Funkcjonalności:  Co sprawia, że dacadoo jest unikalne?
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Ciągłe pomiary i monitoring w czasie rzeczywistym sprawia, że Wskaźnik Zdrowia dostarczany przez dacadoo wyprzedza inne 
aplikacje mierzące poziom zdrowia. Poniższe cechy są wysoko cenione przez naszych klientów i partnerów:

Prostota i elastyczność
Zdrowie jest złożone i skomplikowane. Przez ostatnie 5 lat dacadoo skupiło się 
na upraszczaniu systemu, by był on zrozumiały i intuicyjny dla każdego. dacadoo 
dostarczyło swoim klientom finalną wersję aplikacji, dającą użytkownikom pełną 
swobodę w monitorowaniu swojego stylu życia, w każdym miejscu i o każdej porze 
na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Pełny obraz zdrowia
Dzięki dacadoo użytkownicy mają możliwość mierzenia i anonimowego porówny-
wania danych o swoim własnym zdrowiu, stylu życia z innymi użytkownikami. Dzięki 
wielopłaszczyznowości aplikacji , użytkownicy lepiej rozumieją swoje potrzeby, 
zdrowie oraz styl życia.

Przeznaczony do błyskawicznej i długotrwałej aktywności
dacadoo jest platformą pozwalającą na zintegrowanie urządzeń mobilnych oraz 
innych aplikacji prozdrowotnych aby śledzić postępy oraz kontrolować zdrowie i 
poziom zadowolenia z życia w czasie rzeczywistym. Wstępny Wskaźnik Zdrowia 
opiera się na 4 najważniejszych informacjach: wiek, waga, wzrost oraz płeć. Następ-
nie dacadoo udostępnia informacje o aktywnościach zdrowotnych i sugeruje jakich 
zmian dokonać w stylu życia. 

Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym
Użytkownicy mają stały dostęp do swoich danych w czasie rzeczywistym, które są 
przedstawione w postaci tabel i wykresów. Dacadoo generuje również osobistą in-
formację zwrotną (feedback) motywującą  użytkowników do prowadzenia zdrowsze-
go trybu życia Funkcja automatycznego feedbacku jest unikalną cechą aplikacji, po-
nieważ zbiera i analizuje wzory zachowań użytkowników, wysyłając powiadomienia 
o czynnościach zmierzających do poprawy stylu życia. Na poziomie firmy, dacadoo 
oferuje dostęp do zbiorowych, anonimowych raportów o kondycji pracowników za 
pomocą narzędzia biznesowego. Raporty te dostępne są on-line.

Kontrolujesz własne dane
Dzięki najnowszym metodom kryptograficznym dane użytkownika dacadoo są 
chronione  na najwyższym poziomie. Poziom bezpieczeństwa jest na tym samym 
poziomie, co systemy e-bankowe. Użytkownicy są właścicielami danych wpisanych 
do dacadoo i posiadają pełną kontrolę nad ich wymianą.

Połączenie i wymiana
dacadoo umożliwia dołączanie do grup zainteresowań (np. grupy biegające, grupy 
spacerujące itp.) i dzielenie się bezpośrednio swoimi osiągnięciami, np.  z członka-
mi rodziny, przyjaciółmi, kolegami z pracy lub za pomocą sieci społecznościowych 
jak Facebook lub Twitter.

Wyzwania
dacadoo rozwinął wyzwania online, w którym użytkownicy mogą rywalizować 
między sobą, wybierając różne aktywności i podążając za bieżącym rankingiem. 
Wyzwania mogą mieć charakter publiczny, tzn. może być dostępny dla wszystkich 
użytkowników lub prywatny – dostępny tylko dla określonej grupy jak np. firm, 
korporacji.



Klient: Kto używa dacadoo?
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Od 2011 roku dacadoo dostarcza cyfrowe, mobilne rozwiązania dla klientów na całym świecie, skupiając się na strategii B2B i 
B2B2C w obrębie następujących segmentów:

• aktywne rozwiązania dla firm;
• cyfrowe rozwiązania dla towarzystw ubezpieczeniowych;
• fitness, śledzenie planu treningowego i profilowanie łańcucha fitness, szpitale i centra medyczne;
• nawigacja stylu życia w sektorach branży przemysłowej jak Telcos, firmy medialne, koncerny farmaceutyczne 

20% - 80%
Poziom współuczestnictwa 
w programie dacadoo  
waha się od 20-80%*
*w zależności od wsparcia oraz jakości kampanii

Rozwiązanie dacadoo dla Firm Ubezpieczeniowych®

Track and benchmark your health and well-being in a easy and fun 
way with the dacadoo Health Score. It is a number from 1 (low) to 
1.000 (high) and based on who you are, how you feel and how you 
live your life. When tracked over time, it offers a good directional 
indicator how your health and well-being is evolving.

Health Score

Health Score

N
u

m
b

er
 o

f 
U

se
rs

780420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760

250

750

500

1000

1250

1500

1750

Health Score Distribution by Population

Health Score by Age & Gender
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Total population 8,329
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May 13, 2015 at 11:11 AM
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Overview

Age range:
Country
City
Department
Location

23 - 48
Switzerland
Zürich
All
HQ

Health Score for your population is:

Gender
Zip Code
Function
Role

Male & Female
1008
All
Manager

Your company Health Score ranks in 70 percentile
within your industry.

Your company Health Score

Lifestyle

Exercise

Nutrition

Stress

Sleep

Smoking

BMI

63%

80%

55%

24%

31%

48%

Total participation vs invited

19832 

8329
Participants

11503
Did not participate

43%

57%

All invitees

Male vs. Female participants

8329

3218
Male

5111
Female

32%

68%

All participants

Lifestyle

Body

Feelings

55%

47%

53%

Health Score Breakdown
LowPoor Average ExcellentGood

590

Health Score distribution
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Average

Low

Poor
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13%
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Konsumenci na całym świecie otaczają się nowymi technologiami, oczekując w pełni zdigitalizowanych rozwiązań dostarczanych 
przez ich firmy ubezpieczeniowe. dacadoo jest pozytywnym narzędziem mobilizującym do zmiany stylu życia, przeznaczonym dla 
firm ubezpieczeniowych. dacadoo jest unikalnym rozwiązaniem, które pozwala na:

• dostarczenie danych o zdrowiu i stylu życia;
• ty zarządzasz aplikacją =  niewielkie koszty administracyjne;
• zwiększona aktywność wśród użytkowników = mniejsze roszczenia od firm ubezpieczeniowych;
• dacadoo jest zabawne i wciągające w przeciwieństwie do tradycyjnych kwestionariuszy;
• pozytywne zmiany w stylu życia są nagradzane;

Wraz z rosnącą liczbą urządzeń mobilnych, cyfrowa technologia dacadoo wzmacnia zaangażowanie i motywuje pracowników 
aby prowadzili zdrowy tryb życia. Pracownicy są zdania, że coroczne kwestionariusze oceniające ich stan zdrowia są zbyt czas-
ochłonne. Personel żąda w pełni mobilnych rozwiązań by usprawnić pomiar ich zdrowia.

Pracownicy i ich rodziny używają dacadoo jako łatwą i przyjemną w użyciu aplikację do kontrolowania i porównywania aktywności i 
stylu życia. Prowadzi to do zwiększonej świadomości i znaczącej poprawy ogólnego stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Cyfrowa 
platforma dacadoo jest profesjonalną, markową aplikacją dla urządzeń z systemem iOS oraz Androida. Dostępna jest również 
wersja na tablet.

dacadoo rozwiązania dla firm®

Indywidualni użytkownicy mogą korzystać bezpośrednio z aplikacji, natomiast podmioty gospodarcze mają możliwość wykupienia 
usługi dacadoo dla swoich pracowników. dacadoo oferuje white labeling (własną markę) dla klientów biznesowych, którzy mogą 
wprowadzić rozwiązanie dacadoo jako swoją własną profesjonalną aplikację firmową. Rozwiązania Backend/API są również 
dostępne dla klientów, którym zależy na licencjonowaniu technologii back-end.

Usługa oparta na subskrypcji (model SaaS) i white labeling (marka własna)



dacadoo działa
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Source AKDresearch/active users on dacadoo  2011-2014

Dodatkowe lata życia

Średnio o 2,5 roku

-9.0 -6.4 -4.6 -3.2 -1.6 0.00 2.2 4.4 6.6 9.9 11

dacadoo jest mobilną aplikacją, służącą do prowadzenia zdrowego stylu życia. Dowiedliśmy, że wielu naszych aktywnych użytkow-
ników dokonało pozytywnych zmian w swoim zdrowiu i życiu.

• • Wskaźnik Zdrowia umożliwia podejmowanie aktywności w czasie rzeczywistym;
• • dacadoo można przystosować do indywidualnych potrzeb klientów biznesowych;
• • subskrypcja (model SaaS) ogranicza początkowe inwestycje naszych klientów; 
• • platformą dacadoo zarządzasz sam, co pozwala ograniczyć koszty administracyjne;  

• • ulokuj swoją markę;
• • identyfikuj własne potrzeby na rynku lokalnym;

• • śledzenie aktywności pracowników wskazuje, że programy wellness, takie jak dacadoo dostarczają: zadowalającą stopę 
zwrotu za inwestycję (ROI), mniejsze roszczenia od firm ubezpieczeniowych, zmniejszoną rotację pracowników oraz 
wyższą produktywność   (source: Harward business review by leonard L. Berry 2010)

dacadoo można zakupić przez nasze bezpośrednie i pośrednie firmy zlokalizowane w Europie i USA. Program dostępny jest w 
polskiej wersji językowej. Naszym partnerem w Polsce jest firma TROCASA Sp. z o.o. Sp. k. 

dacadoo dostarczył rozwiązania prozdrowotne do niżej wymienionych firm:

80% osób zwiększyło liczbę dodatkowych lat życia

Siedziba w Szwajcarii 
dacadoo AG
Othmarstrasse 8
8008 Zürich
tel: +41 44 251 23  23

Partner w Polsce:
Trocasa Sp z o. o. Sp. k.

02-820 Warszawa
ul. Łączyny 4 

tel. +48 22 2195 911
email: info@trocasa.eu

@dacadoo
fb.com/dacadoohealthscore
@dacadoo


