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Obejrzenia
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Wyświetlenia za rok 2019 i 2020

Wyświetlania za ostatni tydzień

Obejrzenia

Suplement wspomagający pracę mózgu? Różeniec górski / arkty…
Ile zarabiają streamerzy i ich widzowie - raport [s02e23] WWWłaśnie Podcast

Zapomniana elektronika z naszych szu�ad [s02e19] WWWłaśnie Podcast
O planowaniu. Co łączy e-commerce i postanowienia n…
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Google stadia po premierze - da się w to
w ogóle grać? [s02e10]WWWłaśnie Po…
Suplement wspomagający pracę mózg…
O planowaniu. Co łączy e-commerce i p…
Ile zarabiają streamerzy i ich widzowie…
Gry mobilne, ile to kosztuje? | [S02][E04…
Sztuczna inteligencja wycina ludzi na…
Ratujemy czas! Narzędzie pomagające…
Rozmowa o pomodoro! | [SE02][EP01]…
Granie jako forma medytacji [s02e25]…
In�uencerzy w czasie pandemii [s02e2…
Zapomniana elektronika z naszych szu…
W środku jest najgorzej - jak patrzeć na…
Quitting points - dlaczego gracze przes…
Co ten Blizzard wyprawia? O chińskim…
Podstawowe badania z użytkownikami…
Przymusowa rewolucja cyfrowa [s02e2…
Czy e-sport to bańka �nansowa? [s02e…
Myśl wewnątrz pudełka. Nieograniczon…
Zakładnicy indywidualizmu w czasie p…
Neuromarketing oraz kupowanie najno…
Nowe funkcje, oddani użytkownicy. Wie…
Jak zniechęcić użytkowników do produ…
Jak wprowadzać nowości w �rmie? Ja…
Kiedyś to były bojkoty. Historia Pana, k…
Czy możemy spodziewać się czegoś d…
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Suplement wspomagający pracę
mózgu? Różeniec górski / arktyczny ko…
O planowaniu. Co łączy e-commerce i
postanowienia noworoczne [s02e12]W…
Ile zarabiają streamerzy i ich widzowie -
raport [s02e23] WWWłaśnie Podcast
Granie jako forma medytacji [s02e25]…
In�uencerzy w czasie pandemii [s02e2…
Google stadia po premierze - da się w t…
Zapomniana elektronika z naszych szu…
W środku jest najgorzej - jak patrzeć na…
Przymusowa rewolucja cyfrowa [s02e2…
Czy e-sport to bańka �nansowa? [s02e…
Myśl wewnątrz pudełka. Nieograniczon…
Sztuczna inteligencja wycina ludzi na…
Zakładnicy indywidualizmu w czasie p…
Jak zniechęcić użytkowników do produ…
Gry mobilne, ile to kosztuje? | [S02][E04…
Jak wprowadzać nowości w �rmie? Ja…
Kiedyś to były bojkoty. Historia Pana, k…
Rozmowa o pomodoro! | [SE02][EP01]…
Quitting points - dlaczego gracze przes…
Ratujemy czas! Narzędzie pomagające…
Podstawowe badania z użytkownikami…
Czy możemy spodziewać się czegoś d…
Neuromarketing oraz kupowanie najno…

0 20 40 60 80 100 120
00

01:30

03:00

04:30

06:00

07:30

09:00

10:30

Obejrzenia

W
at

ch
 T

im
e

Wykresy za rok 2020!



Wykres za rok 2020!

Kiedyś to były bojkoty. Historia Pana,
któremu nawet poczta nie przynosiła a…
Czy e-sport to bańka �nansowa?
[s02e13] WWWłaśnie Podcast
Czy możemy spodziewać się czegoś
dobrego, po zalewie subskrypcji? | [SE0…
Gry mobilne, ile to kosztuje? | [S02][E04]
WWWłaśnie Podcast
Jak zniechęcić użytkowników do produ…
Ile zarabiają streamerzy i ich widzowie…
Podstawowe badania z użytkownikami…
W środku jest najgorzej - jak patrzeć na…
Sztuczna inteligencja wycina ludzi na…
Suplement wspomagający pracę mózg…
Rozmowa o pomodoro! | [SE02][EP01]…
Ratujemy czas! Narzędzie pomagające…
Neuromarketing oraz kupowanie najno…
In�uencerzy w czasie pandemii [s02e2…
Zapomniana elektronika z naszych szu…
Przymusowa rewolucja cyfrowa [s02e2…
Zakładnicy indywidualizmu w czasie p…
Granie jako forma medytacji [s02e25]…
Quitting points - dlaczego gracze przes…
Google stadia po premierze - da się w t…
Jak wprowadzać nowości w �rmie? Ja…
O planowaniu. Co łączy e-commerce i p…
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