Łukasz Wejchert studiował w latach 1992-1995 na Portobello Business College w Dublinie na
kierunku Finanse i Ekonomia, gdzie uzyskał w 1995 r. tytuł licencjata.
Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku
kapitałowego i finansowania strukturalnego, gdzie pracował do 1997 r. Od maja 1997 r. do
września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell.
Łukasz Wejchert jest pomysłodawcą i założycielem wielu spółek specjalizujących się w
obszarze nowych technologii. W czerwcu 1999 r. założył Tenbit.pl, jeden z pierwszych
polskich wortali rozrywkowych, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu do 2002 r. W 2000 r.
współzałożył EFARM S.A., w którym działał do 2001 r.
W latach 1998-2012 Łukasz Wejchert był akcjonariuszem ITI Holdings S.A., a od 2009 r. do
2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki.
Od 2001 roku Łukasz Wejchert pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 roku do 2011 roku,
funkcję prezesa zarządu Onet.pl S.A. (następnie Grupa Onet.pl S.A.), gdzie przeprowadził
szereg akwizycji oraz uruchomił wiele innowacyjnych produktów i usług. Do wybranych
projektów zrealizowanych pod kierownictwem Łukasza należy:
 Przeprowadzenie transakcji zakupu portalu towarzysko-randkowego
Sympatia.pl,
 Stworzenie OnetLajt (obecnie m.onet.pl) – mobilnej wersji Onet.pl,
 Uruchomienie OnetKonekt – usługi dającej użytkownikom niezależny,
ogólnopolski dostęp do Internetu,
 Stworzenie Zumi.pl – lokalizatora internetowego, który w ciągu dwóch lat od
powstania stał się liderem na polskim rynku e-yellow pages i otrzymał nagrodę
Superbrands,
 Zakup PCLab.pl – jednego z największych i najpopularniejszych polskich
specjalistycznych serwisów o tematyce komputerowej.
 Stworzenie serwisu OnetVOD (we współpracy z TVN i WarnerBros).
Ponadto, Łukasz Wejchert brał udział w negocjacjach oraz przygotowaniach do sprzedaży
większościowego pakietu akcji Grupy Onet.pl S.A.
W latach 2006-2011 Łukasz Wejchert pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TVN S.A., gdzie
odpowiadał za rozwój sekcji online.
Od momentu powstania spółki Justtag Sp. z o. o., do roku 2014, Łukasz Wejchert jako prezes
zarządu, tworzył strategię rozwoju oraz zarządzał spółką w kwestiach m.in. finansowych,
budżetowych i strategicznych.
W roku 2012 Łukasz Wejchert założył spółkę Dirlango Sp. z o. o., która zajmuje się m.in.
doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją
procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną
rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania
zewnętrznego.

