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MARKA JEST KOBIETĄ
Szanowne Panie,
czytelnicy, sympatycy naszej wyjątkowej, ogólnopolskiej społeczności Klubu Marka jest kobietą. Oddajemy w
Wasze ręce jesienne wydanie magazynu tworzonego dla Was i razem z Wami. Bo właśnie razem, cudownie
wspieramy siebie nawzajem i to przynosi piękne owoce.

fot: Gordon Blackler

To co robię jest moją życiową pasją. A jak a jest Twoja? Jak poczuć siebie Tu i Teraz? O tym, aby się chciało
chcieć czyli że każda z Was jest marką, ale czy o tym pamiętamy? Czy na pewno wystarczy wierzyć w siebie
i chcieć, aby móc? Jak być projektantką własnego życia? 24 godziny aby podbić świat i nie zwariować? Kto
chce - szuka sposobu, kto nie chce - szuka powodu? Flow – czyli jak płynąć na fali motywacji wewnętrznej? I o
tym, że dobrze mieć swoją własną tratwę ratunkową? To tylko niektóre z premierowych, osobistych rozmów i
felietonów wyjątkowych kobiet biznesu, o których dowiecie się z tego jesiennego numeru magazynu Marka
jest kobietą.
Życząc Wam z całego serca, tego co najlepsze i najpiękniejsze na nadchodzące tygodnie, koniec roku, już
dziś niezmiernie się cieszę, gdyż z tak wspaniałymi osobami – naszą ogólnopolską społecznością Klubu
Marka jest kobietą, absolutnie wszystko jest możliwe, to już się dzieje!
Dziękuję z całego serca, ze możemy wspierać Was każdego dnia, w osobistym rozwoju.
Z wyrazami szacunku,
Jarosław Waśkiewicz | Prezes Klubu Marka jest kobietą
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Czy na pewno wystarczy wierzyć w siebie i chcieć, aby
móc?
K&P INV€$T LTD jest moim drugim przedsięwzięciem. W
2005 roku po raz pierwszy otworzyłam własną, jednoosobową
działalność gospodarczą. Po zakończeniu studiów było to
moje pierwsze zatrudnienie, pierwsze kroki w biznesie,
pierwsze zarządzanie, pierwsze zyski, pierwsze rozczarowania
i pierwsza utrata wszystkiego i jeszcze więcej niż wszystkiego.
Czy pierwszy samodzielny biznes bez jakiegokolwiek
doświadczenia zawsze musi być skazany na niepowodzenie?
Bywa różnie. Wiem na pewno, że życie toczy się dalej , a
każdą stratę materialną prędzej, czy później, lżej lub trudniej,
ale można odrobić. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nie
ma porażek, są tylko lekcje, które dają nam doświadczenie
i z których wyciągamy naukę, a każda taka zakończona
lekcja jest naszym osobistym, indywidualnym sukcesem,
który daje nam mądrość i motywację, siłę do działania i
dalszego podejmowania prób! Jest do nasze parcie do
rozwoju, a ten zawsze uwarunkowany jest potknięciami,
upadkami, postojami, po których się podnosimy i dalej
idziemy do przodu!
Jak to się zaczęło? Początek stanowiła przesadna ambicja,
nadmierna wiara we własne możliwości, niepoprawny
optymizm i łatwość z jaką osiągałam wszystkie dotychczasowe
cele, bezproblemowa edukacja i osiągnięcia. Moja intuicja
i dotychczasowe życie podpowiadały mi, że jeżeli tylko
chce, to mogę wszystko, zawsze znajdę drogę, sposób
i środki. I faktycznie do pewnego momentu tak było.
Doskonałe świadectwa, wzorowa matura, zwolnienie z
egzaminów na studia przyrodnicze, stypendium naukowe,
równoległy kierunek, mgr inż. z wyróżnieniem. Po drodze
poważne problemy zdrowotne, które pokonałam, to tak
zaplanowałam i tak chciałam i o których postanowiłam, że
nie wpłyną istotnie na moją edukację i tak też się stało. Życie
osobiste również układało się doskonale, wieloletni stały
związek, małżeństwo zaplanowane tuż po studiach. Zaraz
potem zaplanowana wiele lat wcześniej przeprowadzka
z Warszawy do Gdyni, misterny plan realizowany był krok
po kroku, a cel osiągany za celem. Nowe miejsce, nowe
życie, samodzielność i przyszedł czas na rozwój zawodowy.
Nadal chciałam być panią swojego życia i pracować sama
dla siebie. Pochodzę z rodziny księgarzy pracujących w
zawodzie.
Postanowiłam kontynuować rodzinną tradycję i założyć
rodzinną księgarnię. Wówczas to miało sens, ludzie nadal
lubili czytać tradycyjne, tj. papierowe książki, każda klasa w
każdej szkole uczyła się z innych podręczników. Tak powstała
idea rodzinnej księgarni szkolnej. Ukończyłam kurs jak
założyć własną działalność gospodarczą FGwG, napisałam
biznes plan, otrzymałam maksymalne dofinansowanie
z UPG, sprzedałam mieszkanie które otrzymałam w
testamencie po dziadku. Miałam już wszystko, tj. pomysł,
wiedzę (tak myślałam), środki, zatem dalej szłam do

przodu. Zarejestrowałam działalność, wynajęłam lokal,
przeprowadziłam generalny remont z umeblowaniem
i zatowarowaniem. Teraz potrzebna była rodzinna do
rodzinnego biznesu. Rodzice sprzedali w Warszawie
mieszkanie i przeprowadzili się do Gdyni. Do zespołu
dołączył również brat. Od strony informatyczno-finansowej
wspierał nas mój mąż. Całość się fajnie dopinała, a wszystkie
działania trwały zaledwie kilka miesięcy. Księgarnia była
otwarta, biznes działał, teraz trzeba go było utrzymać i
dobrze rozwijać, przynajmniej przez 12 miesięcy, aby
dotacja stała się bezzwrotna. Środków zostało na około 3
miesiące prowadzenia działalności. Księgarnia natychmiast
musiała zacząć zarabiać na utrzymanie swoje oraz swoich
pracowników.
Cała rodzina postawiła na jedną kartę, a nie miała z tym
problemów, bo wszystko jak zawsze szło jak burza. Początki
działalności również … podręczniki, HarryPotter o północy,
spotkania z autorami, czytanie bajek, gry RPG… Tempo
zaczynało zwalniać…. budowa dużego osiedla po drugiej
stronie ulicy wciąż się przedłużała, nowi mieszkańcy-klienci
się nie wprowadzali, po sąsiedzku otworzyli hipermarket,
potem drugi w sąsiedniej dzielnicy, w których sprzedawano
książki poniżej ustalonych cen i wprowadzano do oferty
podręczniki, znana sieć sprzedająca książki zaczęła
wprowadzać tzw. mydło i powidło, w tym gry RPG, coraz
częściej pojawiały się kąciki kawowe, w których można
było czytać nowe książki bez konieczności ich kupowania
oraz kafejki internetowe. My nie mieliśmy na to miejsca, ani
ochoty. Za dużą część towaru musiałam płacić gotówką w
momencie zakupu. Coraz częściej odwiedzali nas klienci
zainteresowani wyłącznie drobiazgami papierniczymi.
Sprzedaż internetowa była znikoma.
Wydawałam więcej, niż zarabiałam. Środki z mieszkania
rozpływały się jak woda. Wiedziałam już, że popłynę razem z
nimi. Zostało kilka miesięcy do krytycznych 12. Zatrudniłam
się jako pracownik w firmie niepowiązanej z niczym w
moim życiu, ani z upodobaniami, ani z wykształceniem, ani
z wykonywanym zawodem. Od 8.00 do 16.30 pracowałam
jako pracownik, a od 17.00 do 20.00 szefowałam u siebie.
Całe wynagrodzenie przeznaczałam na koszty i powoli
zmierzałam ku końcowi. I tak do czasu, aż minęło 12
miesięcy. Po żmudnych działaniach związanych z likwidacją
księgarni, paczkami kupionego, a niesprzedanego towaru w
domu, piwnicy, u rodziców i utracie wszystkich oszczędności,
zakończyłam etap pracy na własny rachunek. W wirze
kolejnych zajęć właściwie nie miałam czasu rozmyślać o
stracie i niepowodzeniu. Zostałam mamą.
Przez kolejnych kilka lat osiągałam sukcesy jako pracownik.
Otrzymałam atrakcyjniejszą ofertę pracy i dalej pracowałam
jako pracownik w kolejnej firmie. Pracownikiem byłam ponad
10 lat. Przyzwyczaiłam się, trwałam w tym, ale tęskniłam za
niezależnością. Z drugiej strony, nauczona doświadczeniem
byłam bardzo ostrożna w myślach i planowaniu. Na
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przestrzeni lat podjęliśmy z mężem zobowiązania, za które
byliśmy finansowo odpowiedzialni, byliśmy rodzicami dwójki
dzieci. Nie byłam już taka pewna siebie, zdeterminowana,
odważna. Próbowałam dodatkowych przedsięwzięć nie
wymagających zatrudnienia, własnej działalności, a co
najważniejsze zakupu towaru, ani lokalu generującego
stałe koszty.
Pojawił się wspólny mianownik, wszystkie przedsięwzięcia
dotyczyły pośrednictwa oraz inwestycji. Znowu rodzinnie,
otworzyłam z mężem spółkę K&P INV€$T LTD zajmującą
się pośrednictwem inwestycyjnym. Pozyskujemy nowych
klientów. Polecamy inwestycje osobiście zweryfikowane,
które przynoszą zyski. We wszystkich ulokowaliśmy własny
kapitał. Kilka kolejnych obecnie testujemy i niedługo o
niektóre poszerzymy naszą ofertę. Ryzyko wpisane jest
w całe nasze życie, nie tylko w biznes. Naszą misją jest
przekonywać, że warto podejmować ryzyko i nie zrażać
się przeciwnościami losu.
Moja rada, inwestować w wiedzę, zdobywać doświadczenie,
wciąż podejmować próby i nowe wyzwania, przerabiać jak
najwięcej lekcji i wyciągać z nich nauki. Życie pokazało, że
wiara w siebie, ambicje, motywacja, dobre chęci, optymizm
i szklanka wody zawsze w połowie pełna, to jednak za
mało aby na pewno odnieść sukces. Równie ważne są
szczęście, zaś najbardziej stabilny filar stanowi wiedza i
doświadczenie. Warto i należy korzystać z doświadczenia
innych.
Pieniądze i dobra materialne to rzecz nabyta, raz są, raz ich
nie ma, nie należy nadmiernie się do nich przywiązywać.
Kiedy posiadamy właściwy pakiet startowy, tj. solidne
fundamenty, pozytywne nastawie, zdrowie i odrobinę
szczęścia, każdą, nawet największą stratę jesteśmy w stanie
odrobić.
Ja nad swoim niepowodzeniem przeszłam do porządku
dziennego, oczywiście było mi przykro, jednak nie wywarło
na mnie dużego, negatywnego wpływu. Uczyniło mnie
bardziej ostrożną, zdystansowaną, ukazało braki, nad
którymi należy pracować, podcięło skrzydła naiwności i
utwierdziło w przekonaniu, że warto podejmować ryzyko,
iść do przodu i wciąż się rozwijać.
Monika Kwiecień, K&P INV€$T LTD
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Gabriela Antczak
www.smallbig.pl
www.gabriellespa.pl

Gdy prawie dwa lata temu zabierałyśmy się wraz z moimi
towarzyszkami za działalność pt. “doradztwo marketingowe”
świat był piękny! Klienci walili drzwiami i oknami, perspektywy
rysowały się cudowne; no ale jakie miały być, skoro ma się
najlepszy z możliwych zespół, mnóstwo nagród i rzeczywiste,
namacalne sukcesy z budowaniu marek i wynikach tak
wielu firm? W tej chwili patrzę na to otrzeźwiona, przeżuta
i wypluta przez realia “polish biznes”.

„Aby się chciało chcieć’ czyli każda
z nas jest marką, ale czy o tym
pamiętamy?

D

rogie Panie (i Panowie również), Szanowne Markowe
Towarzystwo! Sama przynależność do tak wyjątkowgo
grona jest niewątpliwym zaszczytem, a jednocześnie
wielką przyjemnością! Dawno już nie było mi dane się
z Wami spotkać, ze względu na zdecydowany nadmiar
obowiązków i wynikający z niego brak czasu na ... cokolwiek.
Stęskniłam się za tą niepowtarzalną atmosferą i niebywałą
energią!
Ale...Kobieta pracująca, która (podobno) żadnej pracy
się nie boi, jest jednocześnie skazana na... no właśnie na
co? Jak to dzisiaj wygląda od kulis i z mojej subiektywnej
perspektywy? Jak to zawsze ze mną bywa, włożę trochę
kij w mrowisko - pięknych historii, motywacji i pochlebstw,
ale potem będzie już tylko lepiej - obiecuję!...:-)

Wiedza niewiele jest warta w oczach z niej korzystających,
chociaż daje doskonałe wyniki i nie ma opcji, żeby
nie pomogła, jeśli faktycznie dobrze się ją wykorzysta.
Poszukiwania tajemniczego skarbu, pod tytułem “własna
firma” bywają trudne, a na pewno pełne przygód, a my do
tych poszukiwań dajemy swoisty poradnik, albo razem z
zainteresowanym przygotowujemy możliwie prostą mapę.
Sposobów jest wiele, reakcji również, pointa także bywa
zróżnicowana. Zawsze jednak wynik jest zmaksymalizowany,
a i wiele trudnych aspektów “wywleczonych” i omówionych
- nawet jeśli (lub szczególnie wtedy) gdy nie są ani łatwe,
ani przyjemne. Niestety zbyt często, gdy już ów skarb
wspomniany powyżej jest namierzony i można zacząć
kopać; wielu wydaje się również, że i mapę i przewodników
również należy wykopać... :-)
Nie, nie myślcie że to jakiś objaw frustracji - firma działa
i ma się świetnie. Jest rozchwytywana. Ale cóż z tego,
jeśli “kobieta-marka” czuje się jakby ktoś przepuszczał
ją regularnie przez maszynkę do mięsa? :-) Codziennie
udowadniamy, że kobiety potrafią, że mamy siłę, pomysł i
motywację. Tyle że postrzeganie “polish biznes”, cwaniactwo
i próby nieuczciwych zagrywek męczą... Najzwyczajniej
w świecie męczą i powodują, że uruchamia się proces
myślowy pt. “po co się dzielić wiedzą?” - przecież to jest to,
co mamy najcenniejszego (no może oprócz gigantycznego
samozaparcia i pracowitości graniczącej z jakimś totalnym
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obłędem - ale zapewniam, że to tez niezdrowe).
Kochane Markowe Towarzystwo! Marka jest Kobietą i jest
wśród nas mnóstwo Kobiet - Marek! Podziwiam, doceniam,
kibicuję! Każdy dzień funkcjonowania w “polish biznes”
to walka, więc życzę Wam, aby być w niej twardym,
konsekwentnym i skutecznym! :-) Póki co nie tracę wiary i
dalej walczę o uczciwość i etykę w biznesie, o świadomość
wiedzy i szacunek dla współpracowników, ale bywa że
patrzę na to z przerażaniem i ciekawa jestem Waszych
opinii i doświadczeń.
A że każdy z nas potrzebuje czystych i prostych motywatorów;
z przyjemnością donoszę, że energię z coraz większym
zapałem i przekonaniem kieruję na działania, z których
faktycznie mam zwrot w postaci ogromnego poczucia
satysfakcji, wiatru w żaglach, nadziei i szerszych horyzontów;
a przede wszystkim poczucia niezależności, szybkości w
decyzjach i najzwyklejszego zadowolenia!
Marka odzieżowa “Smallbig” - czyli moje oczko w głowie,
bazująca na emocjach między dorosłym a dzieckiem, na
cudownych relacjach, a także śmiechu, kolorach i energii,
rozwija się doskonale. Oprócz sprzedaży w Polsce, mamy w
tej chwili w fazie rozwojowej sklepy internetowe w Niemczech
i na Słowacji, a w najbliższych dniach uruchamiamy rynek
rosyjski i brytyjski. Składamy wniosek o dotację UE, która
jeśli się powiedzie, przyniesie możliwości wprowadzenia
nowoczesnych rozwiązań, które dadzą wyprzedzenie o
“lata świetlne” nad sklepami internetowymi operującymi
w tej branży. Szukamy inspiracji, uśmiechów, bawimy się
doskonale podczas sesji zdjęciowych, cieszymy każdym
dobrym słowem, jakie przesyłają nam zachwyceni rodzice
- chce się żyć! Firma to przecież nie tylko liczby, finanse i
poważne raporty; to przede wszystkim ludzie - po każdej
ze stron! Ludzie, emocje, życie! A tego w marce Smallbig
zdecydowanie nie brakuje i na pewno nie zabraknie! Taką
pracę się kocha, do takiej się dąży, takiej się poszukuje!

w tym wypadku miało jeszcze inną twarz - a było nią to, co
powszechnie w mediach nazywa się “erą pracownika”....!
Ten, kto zatrudnia wie, co w dzisiejszych czasach ta enigma
oznacza... Niewielu jest chętnych do pracy - prawdziwej,
uczciwej i zaangażowanej.
Wierzę głęboko, że znaleźliśmy w końcu wspaniały zespół,
któremu “chce się chcieć”, ale uwierzcie - że jest to droga
przez mękę!
Wszystko powyższe potwierdza, że jak zawsze najważniejsi
są LUDZIE! Każdy z nas jest przecież własną marką, ale
ewidentnie nie każdy o tym pamięta, lub ma to w głębokim
poważaniu - to, że swoją postawą w biznesie świadczy o
swojej klasie, to że wykonując obowiązki służbowe również
wystawia sobie świadectwo...
Życzę zatem naszemu wspaniałemu, Markowemu Towarzystwu
najbardziej tych właściwych ludzi na swojej drodze!
Uczestnictwo w markowym gronie to z całą pewnością
doskonały początek do najwłaściwszych wyborów!
Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam gdy będziecie w
okolicach Poznania! :-)
Gabriela Antczak
www.smallbig.pl
www.gabriellespa.pl

W markowym gronie z całą pewnością mnóstwo jest osób,
które robiąc to, co kochają, tak naprawdę nie pracują - i
o to chodzi!
A żeby nie było “za spokojnie” (cokolwiek to znaczy...)
postanowiliśmy ze wspólnikiem skorzystać z okazji (jak nam
się wtedy wydawało) i otworzyliśmy SPA w nowopowstałym
aquaparku pod Poznaniem. No i sami wiecie - pierwsze
kilka miesięcy to krystalicznie czysta harówka, poparta
poprawianiem pierwszych (a więc i podstawowych) błędów
i poszukiwaniem właściwej drogi. Sukces jest, miejsce
piękne i perspektywiczne, ale zderzenie z rzeczywistością
7

Ja nie wierzę, ja wiem!!!
JUSTYNA KRAWCZYK, STYLE COACH TM

dziś pytają – kto Ci pomógł, kto Ci to załatwił – a ja z wielką
radością odpowiadam – ja sama!!
Ja już nie mówię, że wierzę, że wszystko jest możliwe. Ja
to wiem! W momentach gdy z całej Polski przyjeżdżają do
mnie kobiety, które też mają marzenia. Chcą się spełniać.
Robić w życiu to, co kochają. Chcą być stylistkami i na takie
szkolenie przyjeżdżają właśnie do mnie. Nie tylko z Polski
ale też z Europu. Była Agata z Irlandii, Agnieszka z Włoch,
Ewa z Niemiec, Kaśka z Hiszpanii. Mówią, że chcą się uczyć
od najlepszych a dla mnie jest to przepiękny komplement.
Ja nie wierzę, ja wiem!!!
Justyna Krawczyk
Style Coach
www.jbsk.com.pl

Nie wierzę, ja wiem!

P

amiętam niedowiarków, którzy dziwnie na mnie patrzyli,
gdy opowiadałam o swoich planach i marzeniach.
O tym, że będę mieć swoją firmę. Słyszałam, że pora
dorosnąć, otrząsnąć się i spoważnieć. Jakby plany o własnej
firmie nie były poważne.
Z uporem maniak powtarzałam sobie jak mantrę, że się
uda. Że mam jedno życie i że chociaż muszę spróbować i
że dam z siebie wszystko. Łatwo nie było ale niedowiarki
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ROZMOWY Z
CEO – BIZNES Z
WYSOKIEGO „C”
Małgorzata Węgierek, CEO Havas Media Group

Wizjonerki, dyrektorki, menedżerki odpowiedzialne za
rozwój i markę firmy, organizacji. Ważkie sprawy, z liderkami
biznesu, w rozmowie z redaktorem naczelnym Biznesnafali.
pl, dyrektorem zarządzającym Klubu „Marka jest kobietą”,
Jarosławem Waśkiewiczem.
Rok temu o tej porze (w biznesie i życiu osobistym)…
Rok temu wystartowaliśmy z nową jednostką w ramach
Havas Media Group – Innovation Lab. Nawet nie marzyliśmy
wtedy, że po roku przekształcimy ją w 18 Warsaw i
wejdziemy w globalne struktury 18 Havas, co pozwala
nam pracować z najlepszymi ośrodkami akademickimi
oraz centrami innowacyjności na całym świecie. Ponadto,
czerwiec to miesiąc dwóch ważnych imprez wyjazdowych,
w których uczestniczę – Coca Cola Cup, event, który
organizuje nasz specjalistyczny zespół Havas Sports &
Entertainment. Tegoroczny finał rozgrywek piłkarskich 32
drużyn młodzieżowych odbędzie się na targu Węglowym
w Gdańsku. Impreza finałowa zazwyczaj gromadzi ok 5 tys.
osób i jest dużym wysiłkiem organizacyjnym. A drugi wyjazd
to Festiwal reklamowy Cannes Lions – prawdziwe święto
reklamy i trochę targowisko próżności, ale są tam wszyscy
– tuzy światowej reklamy, gwiazdy filmowe, dziennikarze,
celebryci, pisarze, globalne media i wszyscy, którzy działają
w ekosystemie mediów, reklamy, technologii i kreacji. W
tym roku, obok szefów największych globalnych grup
reklamowych, spodziewamy się również m.in. Johna Cho,
Anny Wintour, Iggiego Popa czy Gwyneth Paltrow…
Biznes pod wieloma względami przypomina służbę
dyplomatyczną. Jest to i elegancki „roboczy” ubiór i pewna
„miękkość” relacji zawodowych z ludźmi, w tej branży,
mojej, także. Z jakimi więc ludźmi, „charakterami”, przyszło
Pani się zetknąć, mierzyć i współpracować, w najbliższym
otoczeniu, w tym mijającym roku, na drodze do realizacji
wspólnych projektów?

To jeden z moich ulubionych aspektów, nasza branża
oparta jest na relacjach, na co dzień spotykam mnóstwo,
często bardzo różnorodnych osób. Coraz więcej z nich to
ludzie młodzi, millenialsi – i to oni mnie w tej chwili inspirują
najbardziej. Ważne jest dla mnie również to, że dzięki
swojej pracy mam możliwość poznawania na żywo wielu
znaczących i inspirujących ludzi biznesu, którzy kreują tę
branżę.
Jak opisałaby Pani realizację celów, które postawiła sobie
w ubiegłym roku i przed firmą/organizacją? Które z nich
udały się nad wyraz sprawnie, a które zaś, rozrosły tak,
aby zostać rozciągnięte w czasie i zrealizowane w roku
bieżącym?
Cele finansowe są realizowane oczywiście co roku, ale nasza
branża i moja praca to ciągła zmiana i rozwój, więc trudno
mówić o osiągnięciu stanu „plateau”. Obszar, który przede
wszystkim wymaga inwestycji i rozwoju to kompetencje
digitalowe i analityczne – inwestycje w zespół i narzędzia.
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Zmiany kadrowe, awanse, roszady na kluczowych
stanowiskach? Tak / nie, dlaczego?
Tak, takich zmian w naszej organizacji jest dużo, w ostatnim
czasie zatrudniliśmy kilku nowych kierowników kluczowych
specjalizacji digitalowych – mamy na pokładzie nowego
Head of Mobext, Head of Socialyse, Head of Ecselis, a także
nową osobę na stanowisku HR Managera oraz Szefa całego
działu planowania i zakupu mediów. Staram się ściągnąć
jak najwięcej talentów pod dach Havas Media Group.
Łączenie energii młodych, uzdolnionych pracowników z
doświadczeniem starszej, bardziej doświadczonej kadry,
która zna firmę od podszewki gwarantuje nam wartościowy
i stały rozwój całej organizacji.
A propos zespołu. Jakieś szczególne osiągnięcia na
polu zawodowym, konkursy, nagrody, o których warto
wspomnieć?
Wszystkie nasze nowe inicjatywy czy nagrody to sukces
całego zespołu, a w ostatnim czasie trochę ich było. Warto
wspomnieć o brązowym Lwie w Cannes za współudział w
przygotowaniu kampanii Prima Cafe „Paczki Wdzięczności”
(dla Havas Media) i srebrnym Effie oraz Grand Prix w Golden
Arrow za kampanię Prudential „Dotrzymane Obietnice”
(Socialyse). W tym roku zdobyliśmy już Innovation AD
Award w kategorii Smart use of data za kampanię Red
Bull, a ja zostałam wyróżniona tytułem AdMan 2015.
Jesteśmy również nominowani do nagrody KTR w kategorii
Augmented & Virtual Reality za interaktywny VR dla dwojga
na naszej konferencji HMGC oraz do nagrody Golden
Arrow. Warto również pamiętać, że nasi specjaliści zasiadają
w największych konkursach branżowych, Renata Wasiak
w jury Effie, a Dominik Komar w Innovation AD.
„Kobiety w naszym biznesie, naszej firmie”. Jaką rolę w
Państwa firmie, organizacji na kluczowych stanowiskach
odgrywają kobiety? Czego Pani od nich oczekuje, nie tylko
od strony twardych wyników, ale i tych cech miękkich,
w relacji z klientami, partnerami jak i tworząc atmosferę
organizacji?
Kobiety pełnią istotną rolę w naszej organizacji, jest ich
dużo w zarządzie, ale nie dzielę swoich oczekiwań pod
względem kryteriów płci… Każdy ma swoje mocne punkty
i obszary do rozwoju, trzeba je dostrzec, wykorzystać lub
zmienić – płeć nie ma tu znaczenia, liczy się profesjonalizm
i zaangażowanie.

A jakim menadżerem stara się Pani być dla swojego
zespołu? Co chce Pani przekazać, kiedy rozmawia ze swoim
zespołem?
Dla mnie cenna jest współpraca w zespole, z mojego
doświadczenia wynika, że zaangażowany i zgrany zespół
zarządzający osiąga lepsze rezultaty i ma więcej satysfakcji
z pracy. Staram się wymagać od siebie tyle, co od innych.
Obserwując „best practice” z innych globalnych rynków,
odpowiedników Pani działań za granicą, to jakie praktyki
(zarządzania, styl pracy, filozofię, model relacji biznesowych)
przenosi/przeniosłaby Pani do swoich działań, a które
tak rzadko występują/pokutują w naszym otoczeniu
biznesowym?
Uważam, że nasz rynek jest już bardzo dobrze rozwinięty i
jak patrzę na moich kolegów z zagranicy, to widzę, że nie
mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie – jesteśmy
bardzo pracowici i kreatywni, tylko nie potrafimy się tym
pochwalić i cieszyć. Z kontaktów z partnerami czy osobami
na kluczowych stanowiskach w naszej sieci wiem, że
opracowywane tu projekty są na takim samym poziomie,
jak na innych rynkach. Między innymi dlatego Warszawa
stała się kolejnym miastem, w którym otwarto 18 Havas –
po Seulu, Los Angeles, Tel Awiwie – Frederic Josue, który
jest globalnym szefem tego przedsięwzięcia stwierdził na
podstawie case’ów, które mu pokazaliśmy, że jesteśmy
gotowi, żeby taki specjalistyczny obszar pod marką 18
rozwijać także w Warszawie. Jednostka specjalizuje się w
innowacyjnej komunikacji intermediowej, łącząc trendy
technologiczne, mediowe i kulturowe w najlepszych
rozwiązaniach komunikacyjnych „uszytych na miarę” dla
naszych klientów.
Z jakich wydarzeń które miały miejsce w firmie w 2015
roku, jest Pani najbardziej zadowolona?
A propos zespołu. Jakieś szczególne osiągnięcia na
polu zawodowym, konkursy, nagrody, o których warto
wspomnieć?
Dużo się działo. Warto wspomnieć o IX Konferencji Havas
Media Group organizowanej pod hasłem „Organic
Marketing”, poświęconej najnowocześniejszym narzędziom
w komunikacji marketingowej, na której pojawiło się
blisko 350 gości oraz dziewięciu prelegentów ze Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, m.in.
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Mariusz Szczygieł, Jez Jowett, Olivier Robert-Murphy,
Mark Adams czy Brad Jansen. Poszerzyliśmy również
kompetencje firmy m.in. o jednostkę LuxHub, poświęconą
komunikacji marek luksusowych i prestiżowych w oparciu
o potencjał sieciowy (globalne marki luksusowe i ich
globalne badania), a także powołaliśmy Innovation Lab,
który obecnie zmienił się w 18 Warsaw. To innowacyjna
jednostka poszukująca nowych form komunikacji na styku
mediów, zjawisk kulturowych oraz technologii. Ostatni
rok to również wiele nagród branżowych, brązowy Lew w
Cannes za współudział w przygotowaniu kampanii Prima
Cafe „Paczki Wdzięczności” (dla Havas Media) i srebrne Effie
oraz Grand Prix w Golden Arrow za kampanię Prudential
„Dotrzymane Obietnice” (Socialyse).

Aktywnie, ale nie ekstremalnie. O pilatesie już pisałam –
jest to święta pozycja w moim tygodniowym kalendarzu.
Poza tym lubię być blisko natury, mam swoje ulubione
miejsce na Mazurach k. Ełku, gdzie mam nadzieję, że kiedyś
zamieszkam. Mam też bliskie grono znajomych, z którymi
podróżujemy i gotujemy. Na co dzień (co nie znaczy
często) najczęściej jest to książka w ogrodzie z kotem na
kolanach.
Motto/powiedzenie, do którego często Pani wracała w
minionym roku (w biznesie/życiu osobistym) a które również
sprawdzi się w tym roku, to…

Ale nasza Duma to nie projekt komercyjny, ale charytatywny…

Co nas nie zabije, to nas wzmocni i nie ma sytuacji bez
wyjścia.

Udało nam się zrealizować projekt charytatywnej, świątecznej
aplikacji Havas Xmas. Dzięki niemu udało nam się
zebrać 25 tys. PLN na pomoc podopiecznym Fundacji
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, która działa na terenie
województwa podkarpackiego. Nadrzędnym celem
fundacji jest objęcie opieką paliatywną dzieci i młodzieży
z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi
i postępującymi schorzeniami we własnych domach.

Świętej pamięci Władysław Bartoszewski powiedział
niegdyś piękne słowa: „nie wszystko, co warto, to się
opłaca, ale jeszcze pewniej [...] nie wszystko, co się opłaca,
to jest w życiu coś warte. Czy były w mijającym roku rzeczy,
tematy, przedsięwzięcia, które postanowiła Pani zrobić,
rozwinąć, w imię wyższych zasad, na przekór innym? Bądź
też odstąpiła, choć wielu by się skusiło okazją, to jednak
nie warto było?

Czy pasja (do sportu/inne ważne zamiłowania osobiste),
którą Pani pielęgnuje na co dzień, w jakimś stopniu wpływa
na to, z jakim nastawieniem, postawą podchodzi Pani do
wyzwań w pracy zawodowej, do relacji w biznesie, do osób
i negocjacji „po drugiej stronie stołu”?

Bardzo rzadko żałuję swoich decyzji, bo albo są dobrze
przemyślane albo, w niektórych przypadkach, intuicja
bardzo silnie podpowiada mi rozwiązanie.
Moje wartości w życiu – na co dzień i w biznesie…?

Sport zawsze był bardzo ważny w moim życiu. Uprawiałam
kilka dyscyplin: bieganie, koszykówkę, skok w dal, nawet
judo na moich pierwszych studiach (wydział Resocjalizacji).
A teraz od 8 lat ćwiczę pilates i to jest moje odkrycie.
Uwielbiam ten trening, bo przy pełnej koncentracji daje
możliwość kontroli nad nawet najmniejszymi mięśniami
ciała. Jest to też dyscyplina, w której samodoskonalenie
nie ma końca – a więc uczy cierpliwości – zawsze można
coś rozwinąć, poprawić.
W związku z tym cenię ludzi, którzy mimo dużego
doświadczenia i wiedzy mają ciągłą chęć pracy nad sobą,
rozwijania się.
A propos tej osobistej pasji życia? W co/do czego zatem
„ucieka Pani” w każdej wolnej chwili, w jaki sposób aktywnie
spędza czas/wypoczywa?

Elastyczność, relacje z ludźmi, możliwość rozwoju.
Odwaga w biznesie. Rozumiem ją tak, że…?
że nie ma odwagi bez otwartości na zmiany i elastyczności
Refleksja życiowa 1. W mijającym roku, ale nie tylko,
przekonałam się / utwierdziłam w przekonaniu, że w życiu…?
Ważni są przyjaciele i rodzina.
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Refleksja życiowa 2. W biznesie nigdy nie powinniśmy
zapominać o tym… / Zawsze powinniśmy pamiętać, że…
że biznes to tylko część naszego życia.
Z jakimi problemami moja branża/środowisko będzie
musiało się zmierzyć w tym roku? Jakie zmiany w skali
makro i mikro, nadchodzą?
Najbardziej teraz obserwowanym i groźnym zjawiskiem w
naszej branży jest adblocking. Polscy internauci również
korzystają z możliwości blokowania reklam i jest ich
ponad 36 proc. a prognozy na przyszłość są niepokojące
i są zagrożeniem dla wydawców internetowych na całym
świecie.
Na pewno ważne będzie utrzymanie pozytywnego ożywienia
na rynku reklamowym ze względu na przewidywany wzrost
PKB, ale także kilka dużych wydarzeń sportowych, które
mogą zaktywizować niektórych marketerów do większych
wydatków.
Ponadto, rok 2016 – wg IAB – będzie pierwszym w historii, w
którym Internet, dzięki wysokiej dynamice wzrostu, osiągnie
pozycję lidera w segmencie wydatków reklamowych w
Europie.
Niewiadoma to ostateczny kształt nowej ustawy o mediach
publicznych, przekształcającej media publiczne ze
spółek prawa handlowego w instytucje realizujące misję,
wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej.
Bez względu na ten ostateczny kształt, w realny sposób
doprowadzi to do ograniczenia zasobów TVP i zmniejszenia
udziału w rynku oraz wzrostu cen w innych stacjach.

w komunikacji. To z kolei oznacza, że w pracy na danych,
ponad kompetencjami analitycznymi, będą cenione również
kompetencje kreatywne. Zaczną powstawać produkty czy
usługi np. na podstawie pomiaru trybu życia (w oparciu
o wearable).
Proszę dokończyć zdanie: mam nadzieję, że ten rok
przyniesie naszej branży…
Wzrost i dalszy rozwój, dużo ciekawych projektów, które
wzmocnią wizerunek i postrzeganie naszej branży (która
stanowi około 4% do PKB). Liczę także na mądre ustawy,
które nie wpłyną negatywnie na naszą pracę (myślę
tu o projekcie ustawy medialnej, o reklamie napojów
alkoholowych i leków).
Moje życzenie dla innych menadżerów (kobiet, mężczyzn),
na nadchodzące tygodnie, na cały rok 2016?
Przede wszystkim życzę wszystkim zadowolenia z życia i
optymizmu.
…a dla naszych partnerów i sympatyków?
Cieszymy się, że jesteście z nami, wspieracie nas i macie
zaufanie – my się rozpędzamy, więc się nie zawiedziecie i
będzie Wam z nami jeszcze lepiej! :)

Ważna jest dla nas także ustawa nad którymi pracuje
Ministerstwo Zdrowia dotycząca ograniczenia lub wyłączenia
możliwości promowania medykamentów i suplementów
diety. Branża farmaceutyczna jest najchętniej reklamującą
się w mediach. Na promowanie swoich produktów wydaje o
blisko 1/3 więcej niż przemysł spożywczy - więc ostateczny
kształt ustawy ma dla nas duże znaczenie.
Jeśli chodzi o trendy na nadchodzącą przyszłość, to
kluczową sprawą jest wciąż wykorzystanie danych w
komunikacji – temat szeroki, ponieważ dane mogą być
wykorzystywane zarówno do lepszego dopasowania
przekazu, jak i optymalizacji dotarcia oraz realizacji celów
komunikacyjnych. Przy tym mnogość źródeł danych
cały czas rośnie i mogą to być zbiory w dużym stopniu
nietrywialnie, np. lokalizacja, godzina pójścia spać, nastrój
odbiorcy czy właśnie chociażby styl jazdy. Tak niezmierna
ilość danych skutkuje powstawaniem platform, które je
integrują, co zwiększa możliwości ich wykorzystania, także
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Agnieszka Szczepaniak
ZEN COACH, TERAPEUTA TSR, PRAKTYK SOUL BODY FUSION, TWÓRCA www.terazcoach.pl.
Jak poczuć siebie Tu i Teraz?
Jest sobotni poranek. Obudziłam się. Widzę, że za oknem
świeci piękne słońce. Wstaje z łóżka
i zakładam swoje ulubione kapcie. Podchodzę do okna i
czuje promienie słońca na swojej twarzy.
W ręku trzymam kubek z kawą i powoli w promieniach
słońca delektuje się jej smakiem. To moja ulubiona kawa
z mlekiem.
Wychodzę na balkon i siadam w swoim ulubionym fotelu.
Mam ze sobą miskę ulubionej kaszy jaglanej z owocami.
Mój wzrok kieruje na pelargonie, które rosną w donicach.
Widzę jak po nocnej burzy krople deszczu powoli znikają

w ich wnętrzu.
Teraz po zjedzonym śniadaniu sięgam po swoją ulubioną
książkę, wyciągam się w fotelu, kończę pić kawę i delektuje
się spokojnym porankiem.
Czy scenariusz poranka może wyglądać inaczej ?
Jest środa. Obudziłam się z bólem głowy. Nie mogę znaleźć
telefonu i nie wiem która jest godzina.
Jak na złość nie podłączyłam wieczorem ładowarki do
telefonu iw nocy się rozładował. Zaspałam. Cały plan legł
w gruzach a wiem, że dziś mam tyle rzeczy do zrobienia.
Niczego nie mogę znaleźć w szafie. Żelazko nie chce ze mną
współpracować. Skończyło się mleko. Jestem wściekła bo
uciekł mi kolejny autobus. Irytuje mnie, że jest dziś ciepły
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dzień. Czemu CI ludzie chodzą tak wolno i nigdzie im się
nie spieszy. Mam przecież jeszcze tyle rzeczy do zrobienia
!!!!
Co możesz zrobić kiedy jesteś bohaterem tej historii ?
Możesz krzyczeć na innych i obwiniać ich o swoje złe
samopoczucie lub też znaleźć chwile dla siebie.
Znajdź spokojne miejsce gdzie możesz na chwilę usiąść.
Jeśli jesteś w domu niech to będzie twój ulubiony fotel lub
kanapa. Jeśli jesteś w parku to usiądź na chwilę na ławce.
Postaw mocno stopy na ziemi i poczuj jak przylegają do
podłoża. Ręce połóż luźno wzdłuż ciała.Możesz zamknąć
oczy jeśli jest to dla ciebie komfortowe.
1. weź trzy głębokie oddechy
2. poczuj jak powietrze wypełnia i powoli unosi brzuch w
górę i w dół
3. zauważ własne myśli w tym właśnie momencie
-

takie jakie są

-

nie oceniaj ich ani nie analizuj

4. zobacz co się dzieje z twoim ciałem w tej właśnie chwili
-

co czujesz ?

-

jak jest tego intensywność ?

5. zauważ co się zmieniło w postrzeganiu rzeczy i uczuć
wobec siebie
-

zadaj sobie pytanie: Co się dzieje teraz ?

-

zobacz jak przyszła do ciebie odpowiedź

częścią siebie pójdę. Odpowiedź na pytanie- co jest dla
mnie sprzyjające, a co nie.
Czy nadal będę na wszystko narzekać, czy też zaakceptuje
fakt, że boli mnie głowa i będę z tym ok. Bez żadnego
nakręcania się i obwiniania rzeczywistości za to, że taka jest.
Czy też bardziej potraktuje te sytuacje jako trening własnej
uważności i obejmowania swoją uwagę tego wszystkiego
co, sprawia mi trudność.
Co może dać mi uważność ?
Dzięki byciu uważnym mogę lepiej poznać siebie. Jestem
bardziej świadoma tego jak powstaje moje doświadczenie.
Jak w tym wszystkim funkcjonuje mój umysł i ciało. W chwili
gdy obserwuje jak powstaje we mnie emocja, w którym
miejscu mojego ciała ona jest okazuje się, że to ja jestem
twórcą własnego doświadczenia.
Widzę też krok po kroku jak powstaje we mnie impuls do
działania. Jestem świadoma tego, z którego miejsca we
mnie pochodzi to działanie. Jaka stoi za tym moja emocja.
I czy właśnie w tej chwili jest to najlepszy dla mnie wybór.
Mogę wtedy świadomie podjąć decyzję czy chce być
impulsem własnej zmiany.
[artykuł miał swoją premierę na ZenLider: 07.04.2015]

Agnieszka Szczepaniak - Zen Coach, terapeuta TSR, praktyk Soul Body Fusion,
twórca terazcoach.pl. Moją pasją są podróże oraz ciągłe doświadczanie życia
w każdej jego postaci :) Jedno z moich mott przewodnich to: N.D. Walsch
„Jedyne co w życiu pewne, to ciągła zmiana”.

Więcej informacji na mój temat znajdziesz tu:
Czym jest uważność ?

www.terazcoach.pl oraz na Facebooku: terazcoach.pl

Jon Kabat – Zinn mówi, że jest to szczególny rodzaj uwagi –
świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej.
Istotą uważności jest zachowanie w kolejnych chwilach
świadomości nieosądzającej. Kultywujemy ją poprzez
doskonalenie zdolności kierowania i utrzymywania,
w możliwie jak najpełniejszy sposób, uwagi na to, czego
doświadczamy w chwili obecnej. W procesie tym nawiązujemy
ściślejszy kontakt z własnym życiem i tym, co się w nim
dzieje.
Bycie w tu i teraz orazobserwowanie jak wygląda moja
rzeczywistość - cojest teraz, w tej właśnie chwili, w tym
właśnie momencie - daje mi możliwość wyboru za którą
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Aleksandra Adamiak
Dyplomowany Refleksolog Terapeuta

CZYTANIE TWARZY CZYLI
REFLEKSOLOGIA TWARZY WG LONE
SORENSEN
Każdego dnia przyglądamy się swojemu odbiciu w lustrze
i nie zawsze jesteśmy zachwyceni tym, co widzimy...
Próbujemy zamaskować pewne niedoskonałości stosując
drogie preparaty, kremy, serum... a i tak czasem okazuje
się, że to nic nie pomaga. Nasze samopoczucie, stan
naszego organizmu, nasze uczucia często widać na twarzy.
Nasz organizm wysyła wiele informacji na temat stanu
zdrowia, lecz często lekceważymy te symptomy. Większość
problemów zdrowotnych zaczyna się w naszych emocjach,
w naszej psychice, co znajduje odbicie na twarzy.
Synonimy kondycji to: samopoczucie, sprawność fizyczna,
wydolność, wytrzymałość, zdrowie, odporność, hart, dobra
forma, stan psychiczny, nasze emocje i wiele innych, które
informują nas o naszym zdrowiu. To wszystko możemy
dostrzec na twarzy. Aby zapobiec różnym dolegliwościom,
różnym zaburzeniom, wystarczy w odpowiednim momencie
zauważyć objawy, które wysyła nam nasz organizm.
Zabieg refleksologii twarzy jest doskonałym sposobem na
szybkie rozpoznanie nieprawidłowych procesów wewnątrz
organizmu i przygotowanie odpowiedniego planu działania
w celu uzyskania dobrego zdrowia.
W czasie pracy na różnych punktach, które mamy na
twarzy możemy pośrednio wpływać na działanie układu
hormonalnego, czy na działanie centralnego układu
nerwowego, jak również na krążenie krwi. W czasie zabiegu
refleksologii twarzy możemy w szybki sposób wzmocnić
organizm uwalniając go z toksyn, możemy wzmocnić
stan emocjonalny pacjenta. Zabieg opiera się oczywiście
o doświadczenia Medycyny Wschodu, doświadczenia
Indian Ameryki Południowej, jak również o doświadczenia
medycyny akademickiej, czyli nowoczesnej neurologii.
Cały proces zabiegu podzielony został na 7 kroków, aby
w pełni wpłynąć na cały organizm. Dzięki tej procedurze
jesteśmy w stanie wesprzeć układ hormonalny, układ
limfatyczny. Problemy związane ze stresem, zaburzonym
snem, trudnymi emocjami często widać na twarzy. Zabieg
refleksologii twarzy przywraca zdrowie i urodę. W czasie

pracy pobudzamy pośrednio nasze organy wewnętrzne do
pracy, przez co funkcjonują coraz lepiej, a efektem ubocznym
w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jest doskonały wygląd,
co często potwierdzają klienci.
Zabieg rozpoczyna się od stymulacji 21 punktów nerwowonaczyniowych, każdy z tych punktów jest powiązany z danym
organem. Następnie praca polega na poszukiwaniu złogów,
blokad w danym obszarze. Z kolei pracujemy na strefach
odpowiedzialnych za stawy, narządy zmysłów, konstrukcję
kostną, a na koniec stymulujemy strefy odpowiedzialne za
koordynację i koncentrację i wiele innych ważnych funkcji
naszego mózgu.
Zadaniem refleksologa jest dokładna analiza obszarów
na twarzy, zmian jakie się pojawiły, a następnie dokładna
stymulacja każdego obszaru w celu wyeliminowania złogów,
które są sygnałem pojawiających się problemów. Możemy
zaobserwować wiele znaków- sygnałów na skórze, które
będą nas informowały o jakimś niedomaganiu. Np. :
1. Wypryski w strefie hormonalnej informują nas o problemach
układu hormonalnego -często w okolicy podbródka
dostrzegamy stan zapalny
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2. jeżeli bruzda nosowa-wargowa jest bardzo głęboka,
może to nas informować o problemach wokół jelita
grubego
3. białe plamki, cienka sucha skóra na policzku informują
nas o problemach w strefie płuc
4. w okolicy kości jarzmowej wyczuwalne zgrubienia mówią
o stanie zapalnym w strefie żołądka
5. jeżeli zauważymy zaróżowiony czubek języka lub czubek
nosa, to jest informacja o możliwych problemach z sercem

Zapraszam do RefmeD Gabinetów Refeksologii
Aleksandra Adamiak, dyplomowany refleksolog terapeuta
ul. Do Studzienki 27a/1
80-227, Gdańsk
Tel. 795 796 404
www.refmed.pl

6. głęboka zmarszczka między brwiami może być sygnałem
problemów z wątrobą
7. sine, ciemne worki pod oczami wskazują na problemy
z nerkami
8. drobniutkie zmarszczki w zewnętrznych kącikach oczu
mówią o problemach z pęcherzykiem żółciowym.
Dzięki refleksologii twarzy stymulujemy zakończenia nerwowe
w skórze twarzy i dzięki temu sygnał jest wysyłany do
środka naszego organizmu, przez co poprawiamy działanie
organów wewnętrznych. Dzięki wielu mikrosystemom
pracującym w naszym organizmie wysyłane są informacje
do różnych organów, funkcji i obszarów ciała, które poprzez
odpowiednią stymulację wzmacniają funkcjonowanie
naszego organizmu, wzmacniają odporność na zachorowania
i przywracają równowagę psychiczną.
Pamiętajmy układ hormonalny ma ogromny wpływ na
nasz stan fizyczny, na nasze emocje. Gdy będziemy
stymulować odpowiedni punkt związany z gruczołem
hormonalnym, zaczynamy oddziaływać na hormon, który
przemieszcza się do krwi, dociera do narządu lub układu,
za który odpowiada. Np. przysadka kontroluje tarczycę;
podwzgórze jest odpowiedzialne za wzrost, temperaturę
ciała; przytarczyce kontrolują metabolizm wapnia; Jeżeli
dochodzi do zaburzeń hormonalnych ma to wpływ na nasz
stan emocjonalny i to dokładnie widać na naszej twarzy
oraz stanie skóry.
Oczywiście nie możemy zapomnieć o wpływie stresu, który
działa na nasz organizm, jakie powoduje spustoszenie,
jak obniża naszą wydajność, który również pojawia się
jako wyraz naszej twarzy. Bodźce, które otrzymujemy w
czasie zabiegu refleksologii twarzy w błyskawiczny sposób
wpływają na organizm i sprawiają, że człowiek relaksuje
się, dzięki czemu szybciej osiąga równowagę chemiczną,
fizyczną oraz równowagę emocjonalną.
Aby utrwalić efekty jakie uzyskamy podczas zabiegu,
wymagana jest większa ilość sesji. Oczywiście wszystko
zależy od stanu pacjenta.
Uczyńmy pierwszy krok w drodze do zdrowia i skorzystajmy
z zabiegów refleksologii w RefmeD w Gdańsku.
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Aneta Rydz
www.zarabiajzemna.pl

BĄDŹ PROJEKTANTKĄ WŁASNEGO
ŻYCIA!

Rodziła się frustracja.... wiele emocji, które nie zawsze były
dobre....

Świat otworzył przede mną swoje możliwości, gdy poczułam
się spójna ze sobą. Doceniłam każde doświadczenie w życiu
prywatnym i zawodowym. Zbudowałam siebie doceniając
swoją wartość. Moja autentyczność to moja wiarygodność.
W dzisiejszych czasach to naprawdę sztuka, aby po prostu
być sobą…

Dziś, z perspektywy czasu wdzięczna jestem za te przeżycia.
Gdybym sama nie była w takiej sytuacji nie mogłabym
zrozumieć kobiet, które to przeżywają. Nie mogłabym
pomóc innym kobietom.

Nie będę pisać o sukcesach i dokonaniach, bo to nie jest
najważniejsze.
Najważniejsze jest to, kim jestem i co czuję w sercu…
Jestem żoną, mamą i kobietą, które wie, co to jest zależność
finansowa. Poznałam to uczucie dopiero po urodzeniu
dzieci. Wcześniej nie wiedziałam, że coś takiego istnieje.
To był mój wybór. Nie wróciłam do pracy, którą naprawdę
lubiłam. W tamtym czasie myślałam, że to dobra decyzja
dla mnie, dla dzieci i dla naszej rodziny.
Oczywiście tak było do... momentu, gdy zrozumiałam, że
to nie dla mnie i ja tak nie chcę.
Angażowałam się w projekty, zbierałam nowe doświadczenia,
jednak efekt tych działań był niezadowalający finansowo.
Nie mogłam tego zrozumieć. Zawsze przecież dobrze
zarabiałam.

I ciągłe poczucie braku i niespełnienia....

Pieniądze dają wybór. Samodzielność finansowa daje
spokój.
Przeszłam tę drogę, dzielę się doświadczeniem i inspiruję
do zmiany.
Pomagam kobietom zarobić pieniądze i budować dziedziczny
biznes. W jaki sposób? Najprostszy i najtrudniejszy. Zależy
jak na to spojrzysz. I czy gotowa jesteś na chwilową utratę
statusu społecznego w oczach ignorantów do momentu,
aż zobaczą Twój sukces?
Zaczęłam od siebie i widzę jak zmienia się otoczenie!
Kobiety razem mogą więcej - zapraszam Cię do kręgu kobiet
“Projektantki Życia”. Będziemy się spotykać nieformalnie,
ale regularnie, aby czerpać pozytywną energią i uczyć się
zarabiać w biznesie MLM.
Bądź Projektantką Własnego Życia!
www.zarabiajzemna.pl
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Anna Maria
Sokołowska
Pracownia Projektowa Dragon Art.

To co robię jest moją życiową
pasją. A jaka jest Twoja?

S

tawianie sobie celów i podążanie za marzeniami to
sens mojego życia. Bez nich nie wyobrażam sobie
kolejnego dnia i kolejnego kroku do przodu. Spełniłam
już wiele ze swoich marzeń, ale ciągle mam nowe, nie
przejmuję się porażkami, wstaję i walczę dalej. Własna
firma jest często jak skok na głęboką wodę, jak strach
przed lataniem, wystarczy zrobić krok, podjąć decyzję i
zanurzyć się.
Pomyślicie łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale ja ten
skok wykonałam i nadal unoszę się na wodzie. Ten skok
wykonałam w najtrudniejszym dla mnie momencie, kredyt,
kupno mieszkania, problemy osobiste i rezygnacja z pracy
w biurze architektonicznym, 25 lat, 5 rok studiów dziennych
na wydziale architektury Politechniki Gdańskiej i obrona
dyplomu. Czy to dobry czas na to żeby, zdecydować się
na to żeby zostać na garnuszku swojej firmy która od 1,5
roku rozkręcała się powoli pod skrzydłami Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości?
Kiedy człowiek jest młody i rozwinie skrzydła to nic go nie
jest w stanie zatrzymać. Dobra rada dla osób które studiują,
uczą się aby doświadczenie zawodowe zdobywały jak
najwcześniej, piątka na dyplomie (ja mam na dyplomie 4,5
nie 5) ;) nie da ci tego co może dać ci 2 lata stażu podczas
studiów które będziesz mógł wpisać jako doświadczenie
zawodowe.
Obecnie Pracownia Projektowa Dragon Art skończy
w listopadzie 10 lat i do dobry powód do tego, żeby

wprowadzić firmę na kolejny poziom. Plany są daleko idące
włącznie z całkowitym rebrandingiem ale o tym na razie
cicho sza bo dopiero jesteśmy na etapie wstępnych planów.
Zespół się rozwija, zatrudniam nowe kreatywne osoby,
które wnoszą dużo świeżości i doskonałych pomysłów do
projektów. Jedna z kolejnych dobrych rad dla osób które po
założeniu działalności wychodzą z etapu samozatrudnienia
i chcą stworzyć miejsca pracy, to inwestujcie w ludzi. Dobry
zespół to podstawa sukcesu, zgrana ekipa, która czuje
pasję i pociąg do tego co robi to najwyższa wartość jaką
możecie sobie wymarzyć. Ludzie to potencjał który należy
wykorzystać w kreatywny sposób tak aby ich kreatywność
nie wygasła, stworzyć im odpowiednie warunki pracy i
finansów, oraz słuchać ich potrzeb i o nich rozmawiać.
To co robię jest moją życiową pasją, więc można by
sądzić, że praca dla mnie to sama przyjemność, ale taka
pasja ma też swoje mroczne strony. Wypełnia cały mój
czas, wypełnia myśli i sny i często nie daje odpocząć. Nie
mogę jednak narzekać, bo robię to co kocham mimo, że
to trudny związek. Moja firma jest jak moje dziecko (mam
też syna) lata pielęgnowania, głaskania, zamartwiania a
teraz jest w pełni ukształtowaną marką gotową na kolejne
wyzwania. Tak postrzegam obecnie Dragon Art. Jestem
typem osoby która robi plany dalekosiężne takie do
których dochodzi się małymi krokami przez lata, potrzebują
wytężonej pracy lub zastrzyku gotówki który nie pojawi
się od tak. Cele na kolejne pół roku, to dalszy rozwój, nie
tylko marki a może i stworzenie nowej, ale rozwój również
osobisty, bo w mojej branży jest to ciągła nauka, nowe
materiały, technologie, rozwiązania, marki to wszystko co
w projektowaniu wnętrz najważniejsze. Być na bieżąco z
tym co się dzieje na rynku wyposażenia wnętrz wiąże się
też często z wyjazdami zagranicznymi na targi lub szkolenia
co jest bardzo dużym plusem mojego zawodu, łączenie
przyjemnego z pożytecznym.
Kolejne kroki do przodu, stawianie poprzeczki co raz wyżej
zarówno dla siebie jaki i dla innych, aby jakoś naszych usług
była jeszcze lepsza, tak samo jak nasi współpracownicy i
partnerzy biznesowi. Tego Wam i sobie życzę.
arch. Anna Maria Sokołowska
Pracownia Projektowa Dragon Art.
www.dragonart.com.pl
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Anna Żebrowska & Marzena Konieczna

O

BLACK & WHITE on the road

statni rok przyniósł w moim życiu wiele zmian.
Zmian bardzo pozytywnych; rozwoju firmy, nowych
koncepcji oraz wielu możliwości. Impulsem do
utworzeniu firmy HotelSerwis Marzena Konieczna był
swego rodzaju doping ze strony moich znajomych, a
zwłaszcza jednego kolegi, który wierzył, że jestem skazana
na sukces! Cieszę się bardzo, że mam wokół siebie tak
dużo pozytywnej energii i szczerych ludzi wspierających
moje działania.
Koncepcja mojej firmy HotelSerwis opiera się na ponad
20 letnim doświadczeniu w branży hotelarskiej. Tworzę
firmę której celem jest budowanie długoterminowej relacji
partnera biznesowego wspierającego działania kontrahenta.
Czy to jest łatwe? TAK. Warunkiem jest profesjonalizm i
autentyczność. Mam świadomość, że autentyczność bycia
sobą jest trudna i nie zawsze popularna. Dla mnie jednak,
szczerość i szacunek przede wszystkim wobec siebie jest
podstawą budowania własnej tożsamości i kręgosłupa
moralnego. Wówczas łatwo jest zidentyfikować co lubię,
jakie są moje potrzeby, z czym się utożsamiam i co jest dla
mnie naprawdę ważne. Kroczenie przez życie z podniesioną
głową , zgodnie z wyznawanymi wartościami łączy się z
pokorą do własnej wiedzy i codziennego doświadczenia.
Pozwala dostrzec dystans i spojrzeć na sprawy, również z
innych punktów widzenia. Dzięki temu mogę wzbogacać
siebie i swoje doświadczenie, wręcz odnajdywać inspirację w
poszukiwaniu co raz to nowych sposobów rozwijania. Budując
relacje biznesowe szukam właśnie autentyczności. Jeżeli
mam zaufanie do siebie, swoich wyborów jestem w stanie
budować relacje międzyludzkie oparte na szacunku,
zaufaniu i lojalności, być autentyczną w relacji ze sobą i
drugim człowiekiem.

Sprawą dla mnie bardzo ważna, napawająca mnie
niesamowitą dumą jest utworzenie jedynego w Polsce
kierunku podyplomowego Zarządzanie Housekeepingiem
w obiekcie hotelowym. Powstał on we współpracy z
Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Jest to świetna oferta
edukacyjna wobec tak dynamicznie rozwijającej się branży
hotelarskiej w Trójmieście. Głównym partnerem kierunku jest
PuroHotels, które stawia na promowanie i rozwój młodych
talentów. Innowacyjny program oraz zajęcia praktyczne
prowadzone w hotelu umożliwiają rozwój kompetencji
menedżerskich.
Jedną z nowości, którą chciałabym się podzielić jest
inicjatywa BLACK & WHITE on the road, utworzona we
współpracy z moją serdeczną koleżanką Anią Żebrowską
właścicielką firmy Black&White Anna Żebrowska.
Inicjatywa jest Blogiem, w którym chcemy dzielić się naszym
doświadczeniem i wiedzą na temat standardów obsługi
klienta. Traktując klienta jako cennego gościa możemy
być pewni, że stanie się ambasadorem danej marki. Naszą
misją jest wskazywanie jasnych stron w celu kontynuowania
ich jako dobrych praktyk oraz ciemnych stron nad którymi
należy pracować, aby stały się „ jasną stroną mocy”. Po
wieloletniej pracy w pięciogwiazdkowych hotelach, my już
wiemy, że kluczem do sukcesu i najwyższego standardu
jest dbałość o szczegóły oraz świadome budowanie marki
i wizerunku. Pokazujemy jak to osiągnąć!
Jeżeli jesteś zainteresowana tym tematem zapraszam do
śledzenia nas na blogu oraz profilu FB
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Beata Nowacka-Kardzis
Biżuteria Beaty. Studio Działań Kreatywnych
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O

wewnętrznej potrzebie…

Z wykształcenia jestem historykiem sztuki, z
zamiłowania człowiekiem. Przez ponad 17 lat pracowałam w
branży sztuki współczesnej współpracując z wieloma zarówno
początkującymi jak i uznanym artystami takimi jak np. Krzysztof
Wodiczko czy Andrzej Wajda. Współpracowałam też przy
realizowaniu międzynarodowych festiwali związanych z branżą
sztuki współczesnej i filmowej. Po tych doświadczeniach
przyszedł czas na ponowne przyglądnięcie się sobie,
swojej roli zawodowej i zastanowienie się dokąd dalej?
Paradoksalnie pomogła mi w tym trudna sytuacja zarówno
zdrowotna jak i osobista. Wybrałam… siebie.
Tym sposobem 5 września 2014, w dniu moich urodzin,
narodziła się moja firma: Biżuteria Beaty. Studio Działań
Kreatywnych. Zajęłam się projektowaniem i tworzeniem
autorskiej biżuterii unikatowej i chciałabym zaznaczyć: także
dla mężczyzn. Moja aktywna postawa twórcza nastawiona
na szukanie nieszablonowych rozwiązań stała się inspiracją
dla założenia równocześnie Studia Działań Kreatywnych.
I o tej idei chciałbym dziś powiedzieć szerzej…
Otóż blisko 17 lat współpracy z artystami nad przeróżnymi
projektami, a potem doświadczenie choroby, która na tyle
silnie zaingerowała zarówno w moje zdrowie jak i relacje z
najbliższymi, że zaczęłam się zderzać się a potem mierzyć
z podstawowymi „prawdami”, które na co dzień wolałam
omijać. I wtedy pojawiły się pierwsze refleksje, o tym, że…
Stajemy się maszynkami, które biegną do pracy, jeśli
szczęśliwie ją mają, i myślą tylko o tym, żeby na wszystko
starczyło. Coraz mniej wiemy o świecie i coraz mniej on
nas obchodzi. Coraz częściej „kupujemy” zamienniki
uśmierzające poczucie winy z powodu braku czasu prezenty, a najczęściej już gotowe zestawy oferowane
przez sprzedawców, bo „czasowo” nawet nie stać nas na
to, by poszukać czegoś szczególnego z myślą o drugiej
osobie. Jednym słowem jest taki paradoks im więcej mamy
pieniędzy tym większymi stajemy się bankrutami w obszarze
naszych emocji, relacji z drugim człowiekiem, a przede
wszystkim relacji z samym sobą. Czy mamy na nie swoją
wewnętrzną zgodę? Czy jesteśmy usatysfakcjonowani? I
kolejne pojawiły się pytania..

Otóż, w tej gonitwie codzienności zapomnieliśmy, że
mamy coś bezcennego - mamy przede wszystkim siebie.
Każdy z nas, bez wyjątku i to od urodzenia ma siebie. A
urodziliśmy się przecież kreatorami. Gdzie podziała się siła
naszej kreacji i pomysłowości, kiedy przestaliśmy słuchać
głosu swojej intuicji? Gdzie podział się nasz potencjał? Jak
spędzamy czas, który został nam dany tu na Ziemi? Co my
robimy? Czujemy się jeszcze wyjątkowi? Jak realizujemy
swoją wyjątkowość – kupując nową super spersonalizowaną
różową lodówkę, która kosztuje majątek. Czy naprawdę
tylko na tyle nas stać?
Z tych rozważań, pytań, a także z wewnętrznej mojej
potrzeby narodziły się kameralne warsztaty, które coraz
systematyczniej zaczynam prowadzić już nie tylko w
Krakowie. Przygotowuję je i prowadzę – często również
współpracując ze specjalistami konkretnych dziedzin –po
to ułatwić osobom biorącym w nich udział poznanie siebie.
Po pierwsze oswajamy się wszyscy z faktem, że kreatywność
jest naszą cechą pierwotną, jest warunkiem instynktu
posiadania instynktu samozachowawczego, zatem każdy
z nas ze swej istoty jest kreatywny/twórczy tylko z różnych
względów (najczęściej z lenistwa lub na skutek procesu
wychowania) nie rozwija tej zdolności w sobie.
Po drugie zachęcam wszystkich do przyjęcia postawy
świadomego konsumpcjonizmu, która jest konsekwencją
zobaczenia w pełni swojego potencjału twórczego i
wrażliwości. Rzeczy, które ŚWIADOMIE decydujemy się
kupić nie stanowią „protezy” dla braku naszych umiejętności,
lecz są trampoliną od której nasza kreatywność odbija się, a
rezultaty tego odbicia dają jedyne w swoim rodzaju wyniki.
Jednym słowem nie kupujemy świata. Tworzymy świat.
Osoby, które biorą udział w warsztatach doświadczają jak
bardzo każdy z nich jest wyjątkowy, jak wiele SAM umie
i wreszcie jaka moc sprawcza tkwi w nim, by czynić świat
sobie przyjaznym oraz zaznaczyć w nim trwale i dobrze
swoją obecność.
Beata Nowacka-Kardzis
Biżuteria Beaty. Studio Działań Kreatywnych
www.facebook.com/BB.BizuteriaBeaty
www.instagram.com/bizuteria.beaty_jewellery/

Czy i na ile świadomie kierujemy swoim życiem wybierając
z oferty, którą mami nas kultura konsumpcji to, co dla nas
najzdrowsze? Czy też staliśmy niewolnikami – pracując po
to by kupować i kolekcjonować jej wytwory nieustannie
ścigając się z „sąsiadem” w nieustannym niedosycie i
frustracji by mieć lepiej i więcej, częściej… Czy aby czegoś
wartościowego nie gubimy po drodze?
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Flow – płyń na fali motywacji wewnętrznej
BEATA WOLFIGIEL - WŁAŚCICIELKA FIRMY „ENTUZJA” SZKOLENIA I DORADZTWO

„Zagłębiam się w pracy, tracę
poczucie czasu, jestem absolutnie
owładnięta tym, co robię. Doznaję
uczucia, że nic innego nie jest w tej
chwili ważne. Pracuję na pełnych
obrotach i ufam sobie bardziej,
niż w jakiejkolwiek innej sytuacji. To
fascynujące ekscytujące przeżycie,
które daje mi odczuć spełnienie
i głęboki sens mojej pracy.
Chciałabym ciągle przeżywać takie
chwile.”
ZNACIE TO?
Wyżej opisany flow (przepływ) to optymalne doświadczenie,
uniesienie, kiedy ciało lub umysł podejmują duży, dobrowolny
wysiłek, by wykonać coś trudnego i wartościowego.
Doświadczenie to jest rodzajem motywacji wewnętrznej,
czyli podczas flow wykonujesz daną czynność ze względu
na to, że cię cieszy, rozwija i interesuje. Odczuwasz
wówczas radość z samego dążenia z zaangażowaniem do
swojego celu, nie koncentrujesz się na tym, co zyskasz w
efekcie końcowym. Autorem koncepcji flow jest profesor
psychologii Mihaly Csikszentmihalyi.
Flow to całkowite pochłonięcie wykonywanym zadaniem,
tak głębokie, że świat wokół przestaje istnieć. Jest ono
efektem absolutnej koncentracji na aktualnie wykonywanej
czynności. Dostarcza ogromnego zadowolenia, poczucia
sensu, jest satysfakcjonujące samo w sobie. Ze względu
na obecność pozytywnych emocji powstaje chęć do ich

powtarzania, nawet mimo tego, że wymagają sporego
wysiłku. Przepływ sprzyja kreatywności i wytrwałości.
Flow pojawia się w różnych obszarach życia, najczęściej
podczas aktywnego wypoczynku (np. uprawiania sportu,
praktykowania hobby) oraz podczas pracy i nauki.

FLOW W PRACY
Pracownik przeżywający flow podczas swoich zadań
zawodowych jest wewnętrznie zmotywowany do ich
wykonywania ze względu na głębokie odczucie satysfakcji.
Także pracodawca osiąga dzięki temu wymierne korzyści,
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CIEKAWOSTKA
Stefan Falk – wiceprezes Ericssona, który potem przeszedł
do ogromnej szwedzkiej firmy Green Cargo – rozwinął
metodę szkolenia menedżerów zapoznającą ich z działaniem
teorii flow - przepływu.
Po dwóch latach reorganizacji firma Green Cargo zaczęła
przynosić po raz pierwszy od 125 lat zyski, a jako główny
powód dyrekcja podała nowo odkryty „przepływocentryzm”.
Niektóre firmy, np. Microsoft, Patagonia i Toyota, starają
się stwarzać środowisko sprzyjające flow.
Koncepcja flow jest wykorzystywana w szkoleniach
biznesmenów, tworzeniu sprzyjającego motywacji środowiska
pracy, w projektowaniu usług i produktów związanych ze
spędzaniem wolnego czasu, w coachingu oraz wielu innych
obszarach.

JAK OSIĄGNĄĆ FLOW?
Możesz zwiększyć szansę na pojawienie się flow, stosując się
do kilku wskazówek. Zdradzę wybrane dwie. Najważniejsze
warunki osiągania flow to zachowanie równowagi pomiędzy
trudnością zadania – wymaganiami a kompetencjami danej
osoby.
Jak pokazuje poniższy wykres, flow ma szanse pojawić
się przy wysokich umiejętnościach i wysokim wyzwaniu,
a przeciwstawna do niego apatia powstaje przy niskich
umiejętnościach i niskim wyzwaniu. Pracownik, który ma
wysokie kompetencje, ale zajmuje się zadaniem poniżej
swoich umiejętności, odczuwa nudę. Natomiast gdy
osoba posiadająca niskie kompetencje do wykonywania
danego zadania dostaje bardzo duże wyzwanie – zazwyczaj
doświadcza niepokoju. Poprzez rozwój swoich kompetencji
lub uzyskanie wsparcia ma możliwość przybliżenia się do
doświadczenia flow. Podobnie znudzony pracownik ma
szansę doświadczyć flow, gdy zajmie się bardziej ambitnym
zadaniem lub poszuka sposobów na urozmaicenie rutynowej
pracy. Warto też zwrócić uwagę na to, że w zależności od
kondycji psychofizycznej pracownika, czasem zadanie,
zazwyczaj dobrze dopasowane do jego kompetencji, może
stać się w jego oczach zbyt wymagające.

CZTEROSEGMENTOWY MODEL FLOW
wysokie

FLOW

niepokój
WYMAGANIA

posiadając pracownika całkowicie zaangażowanego w
pracę, dążącego do podejmowania coraz trudniejszych
zadań. Dzięki temu realizowane są ważne cele obu stron:
zwiększenie efektywności pracy oraz poczucie spełnienia
zawodowego i samorealizacji pracownika.

apatia

niskie

znudzenie

UMIEJĘTNOŚCI

wysokie

FLOW I FRIS® STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA
Flow częściej pojawia się, gdy angażujesz się w zadania,
w których wykorzystujesz swoje mocne strony. FRIS® Style
Myślenia i Działania to nowe narzędzie rozwojowe, które
diagnozuje naturalne predyspozycje i podpowiada, jak
je najlepiej wykorzystać– w pracy, w relacjach, w rozwoju
osobistym. Dzięki temu możesz zwiększyć swoją wydajność
i satysfakcję oraz zbliżyć się do flow (www.fris.pl).
Z pozostałymi wskazówkami jak osiągnąć flow możesz
zapoznać się w książce mojego współautorstwa
„Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”.

UWAGA NA PUŁAPKI FLOW!
Jak już wspomniałam flow niesie w sobie ogromną siłę
motywacyjną i ma wiele korzyści.
Warto jednak sprawdzić, czy nie przyczynia się do
lekceważenia innych zadań, które nie prowadzą do flow, ale
są równie ważne (np. brak czasu dla dziecka lub partnera,
ignorowanie potrzeby snu). Aby zapobiec negatywnym
konsekwencjom doświadczenia flow, należy zadbać o
równowagę – poszerzyć spektrum doświadczania przepływu
na różne obszary życia, nie koncentrować się przesadnie na
jednym. Nadmierne angażowanie się w pracę z pominięciem
innych kluczowych potrzeb i obszarów życia na dłuższą
metę szkodzi każdemu człowiekowi.
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FLOW NA WAKACJACH

Pomyślności w odkrywaniu swojego flow i zbliżaniu się
do szczęścia!

Zachęcam do odkrywania flow w wakacyjnym klimacie,
może tak jak poniżej?

„Jestem na parkiecie tanecznym..
Z głośników wydobywa się głośna
rytmiczna muzyka. Sprawia, że
zapominam, gdzie jestem. To jest
rumba (…). Jestem jak w ekstazie.
Czuje się, jakbym była jednym
ciałem z partnerem, a muzyka
była w nas. Ogarnia mnie uczucie
ogromnej radości. Oddaje się
zupełnie muzyce i prowadzeniu
partnera. Jestem szczęśliwa. Mam
poczucie własnej siły, wdzięku.„

Beata Wolfigiel
Od 2004 r. właścicielka firmy „Entuzja” Szkolenia i Doradztwo. Psycholog,
trener, akredytowany coach ACC, wykładowca kilku uczelni wyższych.
Certyfikowany trener narzędzia rozwojowego FRIS® Style Myślenia i
Działania. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania naukowe na temat flow w
zadaniach zawodowych.
Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz
członkini Polskiego
Towarzystwa Trenerów Biznesu. Współautorka książki „Automotywacja.
Odkryj w sobie siłę do działania!”. Autorka kilku artykułów naukowych
dotyczących prowadzenia aktywizujących treningów dla osób dorosłych
oraz artykułów biznesowych do magazynu Fundacji Fortis „Moja Firma”.
Zafascynowana zastosowaniem psychologii pozytywnej do podnoszenia
jakości życia.
Więcej informacji: www.entuzja.pl.

EVERYONE SEES A DIFFERENT
RAINBOW.

EVERYONE HAS A DIFFERENT STORY TO TELL...
WHAT’S YOURS?
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Dagmara Kleczewska
CEO Erandi
www.erandi.pl

24 godziny aby podbić świat i nie
zwariować
W firmie nazywają mnie director rakieta, który wznosi
wszystko na poziomy orbity, a multitasking to moje drugie
imię. Wstaję codziennie o 7:00 rano i kończę pracę około
północy, w międzyczasie robię zakupy, piorę, sprzątam,
gotuję, mam świetną relację z szesnastoletnim synem, który
jest dla mnie najważniejszy na świecie. Work-life balance
czy sky is the limit nie robią na mnie wrażenia, dla mnie
od zawsze nie ma rzeczy niemożliwych.
Kocham to co robię, co więcej zarabiam na tym pieniądze.
Niczego się nie boję, a na pewno nie porażki, gdyż dobrze
wykorzystana porażka zawsze przyczynia się do sukcesu.
Marketing i PR mnie fascynują, ewoluują każdego dnia, nigdy
nie wiesz czy nie obudzisz się w innym bardziej zwariowany,
przewróconym do góry nogami świecie. Jeszcze 10 lat
temu informację prasową z wydarzenia, które działo się
w piątek lub w weekend pisało się w poniedziałek, dzisiaj
albo wyślę ją w czasie rzeczywistym, albo nikt o tym nie
napisze. Króluje real-time marketing czy relacja live na
facebooku, który co chwilę wprowadza nowości. Czy jest
to dla mnie wyzwanie? Na pewno, natomiast mnie to nie
przeraża. Lubię nowinki marketingowe i PR, śledzę trendy,
czytam książki, nie zapominając o mediach tradycyjnych.
Mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze
wartościowych ludzi, udało mi się zbudować zespół, który
chce razem ze mną zmieniać świat. Nie mam wrogów,
bardzo szanuję konkurencję, a każdy kto pracował w mojej
firmie do dziś jest moim dobrym znajomym. Uwielbiam
otaczać się ludźmi mądrzejszymi ode mnie.
Klienci? Zawsze na początku trzymają dystans, zastanawiają
się czy jako zewnętrzna agencja będziemy w stanie
poświęcić im wystarczającą ilość czasu i uwagi. Przecież nie
będziemy siedzieć u nich za biurkiem, nie będą mogli do
nas podejść w każdej chwili żeby o coś zapytać. Wątpliwości
jednak szybko mijają, stajemy się zewnętrznym działem
marketingu na zasadzie outsourcingu i to po prostu działa.
Utożsamiamy się z firmami, z którymi współpracujemy, bez
tego nie ma możliwości na sukces.

A ja? Kocham wyspy Chorwacji, białe wino, cienkie papierosy,
redbulla i po prostu kocham to co robię. Taka jestem, nie
jestem grzeczną dziewczynką.
Dagmara Kleczewska
CEO Erandi
www.erandi.pl
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Dorota Wollenszleger
Prezes Zarządu All4Her sp. z o.o.

„Kto chce - szuka sposobu, kto nie
chce - szuka powodu”.

boi się tego, że z trudem wykrzesana siła stawienia mu
czoła przyniesie upokorzenie, rozczarowanie, społeczną
marginalizację, samotność. Od czego zacząć budować
pewność siebie w takiej sytuacji?

Od ponad roku korzystam z przywileju i mam ogromną
przyjemność pisać felietony do Marka jest Kobietą pod
dużo mówiącym tytułem cyklu „Oswoić rozwód”. W każdym
tekście staram się opowiedzieć o moich spostrzeżeniach
dotyczących tematów około rozwodowych lub samego
rozwodu, które wynikają i nasuwają mi się każdego dnia
w czasie mojej pracy. Tak naprawdę oswajam rozwód
każdego dnia, każdej mojej klientce indywidualnie.

Służy temu na pewno wzrost posiadanej wiedzy. Wiedza o
sytuacji zewnętrzne np. prawnej, ale też i przede wszystkim
samoświadomość. Pierwszym krokiem w budowaniu
pewności siebie jest pogłębienie kontaktu ze sobą: z tym,
co się czuje, co się myśli, obserwowanie tego, jak się
zachowuje, weryfikowanie swoich założeń na temat siebie,
innych i świata. Tu bije źródło, od którego zaczyna się
zmiana. Kolejnym krokiem jest samoakceptacja. Nie jest
ona łatwa, ale musi zacząć się patrzenie na siebie sercem, a
nie oczami drugiej osoby. Akceptacja siebie to zgoda na to,
jakim się jest, m.in. na wszystkie emocje, które przychodzą,
na wszystkie bez wyjątku pragnienia, potrzeby, marzenia,
na to, jak decydujemy się zachowywać, z kim spotykać, a
z kim nie, co robić a z czego zrezygnować.

Wynik moich starań czasem widać od razu, czasem
przychodzi później. To jest wzrost pewności siebie. Problemy
w związku, bycie zdradzoną, czasem nawet ofiarą przemocy
psychicznej, ekonomicznej lub co gorsze fizycznej, burzy
przede wszystkim pewność siebie. Przez lata oprawcy
wmawiają swoim ofiarom, że są gorsze, niesamodzielne,
niezaradne. Tak naprawdę te kobiety są wyłącznie bezradne.
Bez wewnętrznej mocy, by zmienić swoje życie, by podjąć
inicjatywę, ponieważ wmówiono im i przedstawiono wizję
przyszłości i samodzielnego życia wyłącznie w kategorii
katastrofy.
Pomóc tym kobietom próbuję wyłącznie poprzez pokazanie
dróg, którymi mogą pójść. Przebić się przez wpojony przez
lata schemat myślenia o ich życiu nie jest łatwy, ale nie jest
niemożliwy. Moją rolą nie jest namówić kogoś na rozwód.
Chyba, że mam do czynienia z przemocą fizyczną, wówczas
bezwzględna jest konieczność podjęcia zdecydowanych
kroków. To, że trafiają do mnie na rozmowę już świadczy,
że chcą coś zmienić w życiu, tylko od tej chęci większy jest
strach.
W budowaniu pewności siebie chodzi przede wszystkim
o to, by pokonać strach przed zrobieniem czegoś, co
może wywołać opór innych ludzi lub zakończyć się naszą
porażką. Możecie się ze mną nie zgodzić, twierdząc, że
ofiara boi się przede wszystkim swojego oprawcy. Wcale
tak nie jest. Swojego tyrana ofiara zna bardzo dobrze. Ona

W ślad za tym pojawi się poczucie wartości i zadowolenia
z siebie, ze swoich małych sukcesów, z siły która płynie
z wnętrza. Trzeba zaufać swoim odczuciom i temu, że
jesteśmy na właściwej drodze. Droga do odzyskania
kontroli nad własny życiem nie jest ani krótka ani łatwa,
pełna wątpliwości, wzlotów i upadków.
Porażki nas kształtują, ale to sukcesy, choćby były drobne,
dodają nam skrzydeł i wiary w własne siły. Tu nie ma już
miejsca na zdania: „taki już mój los”, „co ja mogę”, „przecież
to nie ode mnie zależy”. To są wypowiedzi świadczące
o postawie bezradności, zdawania się na los i przypadek.
A my przecież budujemy prawdziwą pewność siebie.
Bierzemy stery we własne ręce. Zawsze jest powód, a
nawet znajdzie się ich wiele, by być z siebie dumnym. A
podstawą wszystkiego jest pozytywne nastawienie. I niech
przyświeca nam motto ludzi sukcesu: „Kto chce - szuka
sposobu, kto nie chce - szuka powodu”.
Dorota Wollenszleger
Prezes Zarządu All4Her sp. z o.o.
http://kobietairozwod.pl/przedstawicielstwa/gdansk/
www.facebook.com/kobietairozwod.gdansk/
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„W Krainie Wartości.”
ELIZA WÓJCIK - COACH

„W Krainie Wartości.”
Każdy z nas ma w sobie swoją Krainę Wartości. Swojego
rodzaju osobisty system, według którego porusza się w życiu.
Bardziej świadomie lub mniej świadomie, ale to według
naszej wewnętrznej hierarchii wartości, podejmujemy
decyzje i dokądś zmierzamy.
Nasz indywidualny system wartości, jest dla nas niczym
kompas, który wyznacza nam kierunek działania.
To według niego budujemy samych siebie, jako ludzi. To
według niego projektujemy swoje cele.
System wartości jest czymś, w co zostaliśmy wyposażeni
od małego dziecka przez naszych rodziców, nasze rodziny,
nauczycieli, grono przyjaciół, znajomych, książki, które
czytaliśmy, filmy, które oglądaliśmy etc.
Można by rzec dla naszego dobra… i można by zadać
nieco kontrowersyjne pytanie:

I czy będziesz szczęśliwa ?
1. Dom
2. Rodzina
3. Wolność
4. Rozwój
5. Satysfakcja
6. Kariera
7. Niezależność
Hierarchia wartości jest czymś, co warto sobie uświadomić
i co można w pewien sposób zmodyfikować, pozostając
oczywiście w zgodzie z samą sobą.
Hierarchia wartości, jako ten wspomniany wcześniej kompas,
pokazuje nam również, czy koszty, które poniesiemy w
drodze do celu, nie będą przewyższać samego celu.
A może Twój CEL jest tak naprawdę zupełnie inny?…

Czy na pewno ?
Twoja własna hierarchia wartości może Cię zarówno
„otwierać” w drodze do Twojego celu, jak i ograniczać,
dlatego warto ją poznać i w pełni sobie uświadomić.
A jeśli miałabyś możliwość zmodyfikowania Twojej
hierarchii wartości?
Czy rozważałaś to w takim kontekście ?
Załóżmy, że jesteś młodą mężatką, która pracuje w
pięcioosobowym zespole HR w dużej firmie. Marzysz o
karierze. Uważasz to nawet za swój osobisty cel, a szefowa
widzi w Tobie potencjał…
Czy żyjąc według poniższej hierarchii wartości, osiągniesz
swój cel ?

Czy można przełożyć pasję na biznes?
To fascynujące pytanie, które zadaje mi wiele osób podczas
spotkań i seminariów.
Jeśli odpowiedź na to pytanie miałabym ująć jednym
słowem, słowo to brzmiałoby : TAK.
Nie dość, że można to zrobić, to powiem więcej - warto to
zrobić, gdyż wtedy biznes będzie efektywniejszy i będzie
sprawiał więcej radości.
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Warto zadać sobie pytanie :
Co jest moją pasją?
I jeszcze dokładniej:
Co daje mi moja pasja?
Jakie odczucia daje mi moja pasja?
Czym przepełnia mnie moja pasja?
Założyciel jednej z wielkich międzynarodowych firm,
produkujących odzież do uprawiania zimowych sportów,
zaczął od swojej pasji związanej z jazdą na nartach. Uwielbiał
jeździć na nartach i miał potrzebę wzmocnienia swoich
konkretnych odczuć podczas jazdy.
Jazda na nartach dawała mu poczucie wolności, zabawy
i radości. Chciał doznawać tego mocniej i więcej.
Zaczął zadawać sobie pytanie, co mógłby zmienić w swoim
ubraniu, w którym jeździ, aby odczuwać jeszcze większą
radość i jeszcze większą wolność.
Odpowiedzi na to pytanie, naprowadziły go na pomysły,
które wcielił w życie dla samego siebie. Po prostu uszył
sobie nowe, inne, zmienione ubranie, tak aby wzmocnić
upragnione odczucia.
I stało się. Zadziałało !
Jazda na nartach w innym zmodyfikowanym ubraniu,
satysfakcjonowała go jeszcze bardziej. Poczucie wolości i
zabawy było większe i pełniejsze.
I nagle pojawiła się wizja, żeby inni ludzie też mogli tego
doświadczyć.
Tak powstał pomysł zbudowania swojej firmy, produkującej
innowacyjną odzież do uprawiania sportów zimowych…
Twórca firmy osiągnął wielki międzynarodowy sukces, a
ubrania według jego pomysłu dają radość i zabawę innym
pasjonatom jazdy na nartach.
Zatem :
Jaką Ty masz pasję?
Co Ciebie uskrzydla?
Oraz :
Co konkretnie czujesz, gdy oddajesz się swojej pasji?
To te odczucia są drogowskazem, za którym warto iść.
Eliza Wójcik – Coach z międzynarodowymi uprawnieniami nadanymi przez
doradcę Steva Jobsa i Billa Gatesa – czyli przez Roberta Diltsa. Jest pierwszą i
jedyną osobą z Polski certyfikowaną przez Roberta Diltsa i Stephena Gilligana
jako Generative Coach. Certyfikowana również przez ICC. Właścicielka firmy
doradczo – szkoleniowej ACROPOLIS z ponad dziesięcioletnią tradycją.
Wiceprzewodnicząca Sekcji Edukacji i Coachingu w Pracodawcach Pomorza
oraz Mentor w Forum Mentorów.
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Fatima Zblewska
WŁAŚCICIELKA AGENCJI EVENTOWEJ
VIP EVENT
„Spontaniczne początki, zmiany, przełomowy moment,
zdarzenie”. Zaczyna się różnie – w moim/naszym wypadku…
- Muszę zdradzić, że obecny biznes nie jest moim pierwszym.
Pierwszy otworzyłam w wieku 21 lat, kiedy wydawało mi
się, że wiem już wszystko i nie potrzebuję niczyich rad.
Sprzedałam swój samochód i całe pieniądze zainwestowałam
w studio urody – solarium, sauna, manicure/pedicure,
aerobik. Oczywiście nietrudno się domyślić, że interes
szybko padł, ale to była pierwsza, duża i jakże ważna
lekcja życia dla mnie, za którą z perspektywy czasu jestem
ogromnie wdzięczna. Błąd jaki wtedy popełniłam – brak
reklamy. Wydawało mi się, że skoro mam tak piękny lokal,
bogato urządzony, z miłą i wykwalifikowaną obsługą, to nie
ma szans, że to nie wypali. Myliłam się. Po jakimś czasie,
znalazłam w internecie cytat, który idealnie pasuje do mojej
postawy wtedy:” Prowadzenie biznesu bez reklamy jest
jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza
nami nie wie, co robimy.” /Stuart Henderson/
Pomysł na obecny biznes przyniósł mi los. Nie wierzę w
przypadki. Zaproszono mnie do współpracy przy konkursie
MISS o zasięgu ogólnopolskim. Jako, że pracowałam
wcześniej jako modelka/fotomodelka/hostessa, a także
sama brałam udział w różnych konkursach piękności, temat
był mi bardzo bliski, a każdy dzień pracy przy tym projekcie
coraz przyjemniejszy. Spodobało mi się. I stwierdziłam, że
to chcę robić – chcę organizować eventy! Ale oczywiście
wrodzony pesymizm, ostrożność i po części też brak wiary
w siebie wtedy wcale nie pomagały, a wręcz przeciwnie, w
głowie piętrzyły się myśli „A co jak znów Ci się nie uda?”
więc stwierdziłam, że zacznę od Agencji Hostess, bo na tym
znam się najlepiej. Miałam doświadczenie, znałam branżę
i firmy dla których do tej pory pracowałam jako hostessa. I
kiedy wahałam się z decyzją czy zarejestrować działalność,
nastąpił nieoczekiwany zwrot, który wyraźnie mówił
SPRÓBUJ! Pojawiło się pierwsze zlecenie i z perspektywy
czasu muszę przyznać, że największe jak dotąd w historii
firmy – 50 hostess na mecz Polska-Niemcy.
„Doświadczenie”. Co na pewno pomogło mi zacząć, było
to, że…
...znałam pracę hostessy od podszewki. Wiedziałam co się w
tej pracy liczy, jakie numery potrafią odstawiać dziewczyny
i jakie cechy są pożądane. Ludzie, dla których wcześniej

sama pracowałam jako hostessa, zostali pierwszymi
Klientami mojej Agencji. I o dziwo, potoczyło się lawinowo
– zadowoleni ze współpracy, przekazywali kontakt dalej i
w ten sposób wpływały kolejne zlecenia.
„Najbliżsi. Wspieranie / odradzanie”. Najlepiej z rodziną
wychodzi się na zdjęciu, jak mawia stare przysłowie…?
Weryfikacja nr 1. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie, czyli kto wyciągnął rękę, a kto się odwraca…?”
Z tym niestety bywało różnie. W domu rodzinnym toczyło
się to dwutorowo. Tata zdecydowanie jest tą osobą, która
nie wierzyła i odradzała. W zasadzie do dziś potrafi to
robić. Zawsze jest „A po co..?”, „A czy nie lepiej byłoby
pracować na etacie?”, czy „Jesteś matką, więc powinnaś
zająć się dzieckiem i domem”. To podcina skrzydła. Mimo
mniejszych i większych sukcesów, nigdy nie usłyszałam od
niego „Jestem z Ciebie dumny!”. Z drugiej strony to też
hartowało mój charakter. Ja nie dam rady? No to patrz!
Mimo wielu momentów zwątpienia, wiedziałam, że nie
mogę się poddać, aby nie dać mu satysfakcji i nie usłyszeć
od niego „A nie mówiłem!”.
Zupełnie inaczej było z mamą. Ona całe życie powtarzała,
że muszę być niezależna. Wspierała, mówiąc PRÓBUJ!
Cieszyła się z każdego najmniejszego sukcesu. Przyjaciele
raczej wspierali. Oczywiście byli i tacy, co mówili „Po co
Ci to?”, ale szybko ich od siebie odsunęłam. Wiedziałam
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czego chcę od życia, jaką ścieżką chcę podążać i jeżeli ktoś
nie potrafił cieszyć się z tego razem ze mną, po prostu nie
był godzien, by nazywać go przyjacielem...
„Z pasji do biznesu , punkt zwrotny, przyspieszenie, czyli
(skąd na to wszystko) pieniądze – pierwsze kroki, kiedy
ruszyliśmy na poważnie…?
Agencja Hostess działała dobrze, ale ja wciąż miałam
poczucie, że to nie do końca to, czym chcę się zajmować.
I wtedy nastąpił kolejny duży zwrot. Znów zostałam
wrzucona na głęboką wodę - wpadło pierwsze zlecenie na
kompleksową organizację imprezy na prawie 300 osób!
Ogromna radość, ale i ogromny strach, czy podołam? Udało
się i do dziś pamiętam to podniecenie, przyspieszone
bicie serca i ogromną satysfakcję, kiedy kładłam się spać
po tej imprezie.
Jeśli chodzi o finansowanie działalności to w całości
pochodziło z własnych zasobów. Ale kiedy pracujesz na
swoim, nawet nie zauważasz, że nie kupisz nowej kiecki
dla siebie, bo wolisz zainwestować np. w nowe stroje dla
hostess. To dzieje się naturalnie. Żeby wyjąć trzeba włożyć,
żeby zarabiać, trzeba zainwestować. Ważne by robić to z
głową i starać się minimalizować koszty.
„Samotność, czyli wszystko na jednej głowie”. Wszystko
na początku jest na Twojej głowie. Nagle okazuje się, że
musisz zadbać o…?
Przychodzi taki moment, że czujesz, że stoisz w miejscu.
Wiesz, że musisz podjąć jakieś kroki, bo inaczej będziesz
tak trwać w stagnacji i nie rozwiniesz się dalej. U mnie taki
moment nastąpił, kiedy zaszłam w ciążę. Wiedziałam, że
po porodzie może być mi trudno zajmować się firmą z
takim poświęceniem i w takim wymiarze czasu jak do tej
pory. To był moment, kiedy podjęłam decyzję o wynajęciu
biura i zatrudnieniu asystentki. Do tej pory pracowałam w
domu lub zdalnie, bo w mojej pracy niezbędny jest mi tak
naprawdę tylko telefon i komputer. Jednak wiedziałam, że
chcąc robić eventy, chcąc współpracować z „gigantami”
na rynku, nie mogę być tylko „firmą krzak” zarejestrowaną
na dom i nie posiadającą żadnej siedziby.
„Zakrzywianie czasoprzestrzeni, czyli o tym, że doba nie
ma 48 godzin, a może jednak? Jak od tej pory wygląda
mój dzień pracy?
Praktycznie do ostatniego dnia przed porodem byłam
czynna zawodowo. Ciąża dawała mi mnóstwo power’a,
czułam się lepiej niż zwykle, pomimo mojego rosnącego
brzucha. Miałam już asystentkę, a także postarałam się o
stażystkę z Urzędu Pracy. Byłam spokojniejsza. Wiedziałam,

że jak nadejdzie „godzina 0”, zostawiam firmę w dobrych
rękach. Dziewczyny ogarniały znakomicie. W tamtym czasie
nauczyłam się, że nie jestem niezastąpiona i delegowanie
zadań jest dużym ułatwieniem. Początkowo zajmowałam
się dzieckiem sama, z pomocą przyszła też moja mama.
Nie chciałam opiekunki, nie chciałam by obca osoba
opiekowała się moim maleństwem. Dziwiłam się innym
matkom, że potrafią tak zostawić dziecko komuś obcemu.
Ale w końcu sama dojrzałam do tej decyzji. I to była dobra
decyzja, dlatego Drogie mamy, nie bójcie się powrotu do
życia zawodowego i nie traktujcie tego jako krzywdę dla
Waszego dziecka. Jest wręcz przeciwnie – kiedy mama jest
szczęśliwa, dziecko jest szczęśliwe. A ja po prostu lubię
zarabiać pieniądze! :)
„Organizacja. Najtrudniej jest zapanować nad…?”
W moim przypadku, najtrudniej jest zapanować mi nad
nudą. To najbardziej widoczne jest u mnie po sezonie,
kiedy zleceń jest zdecydowanie mniej. My kobiety jesteśmy
multizadaniowe i tak naprawdę im więcej mamy na głowie,
tym lepiej potrafimy sobie zorganizować czas.
„Przeciwności losu, kłody, chwile zwątpienia aby rzucić
wszystko”. Oj było ich kilka. Na przykład…
Chwile zwątpienia się zdarzały i zdarzać pewnie będą,
to naturalne. Ważne by konsekwentnie dążyć do celu.
Konsekwentnie, ale nie po trupach. Rzucając nam kłody
pod nogi, życie oczekuje byśmy wznieśli się ponad nie.
Każda kłoda, to lekcja, uczmy się więc z nich czerpać.
„Zwątpienia”. A może by tak rzucić wszystko i wyjechać/
wrócić do korpo…?
Tu Cię pewnie zaskoczę. Miewałam chwile zwątpienia,
ale nigdy nie myślałam o tym, aby wszystko rzucić. Może
dlatego, że nie biorę takiej opcji w ogóle pod uwagę. Ja
po prostu nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu.
Moja praca jest moją pasją. Oddaję jej całe serce. I wiem,
że nawet jak już ustrzelę tą 6-kę w Lotka, to dalej będę
pracować. Mam już nawet pomysł na kilka eventów jakie
wtedy zorganizuję ;)
„Motywacja”. Jednak nie poddawałam się…
Motywacją był mój tata, który powtarzał „Nie uda Ci się”.
Motywacją była też mama, która mówiła „Próbuj, dasz radę”.
Motywacją jest mój mąż, który wspiera moją działalność,
wierzy we mnie i głośno dopinguje. To też moja córcia, dla
której pragnę zapewnić jak najlepszą przyszłość. Motywacją
są dla mnie ludzie, którzy potrafili stworzyć coś z niczego,
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zbudowali swoje własne imperia. To też cele i marzenia,
które są na liście „Do zrobienia”.
Pewnie nie uwierzysz, jak Ci powiem, że kiedyś byłam
zagorzałą pesymistką, u której szklanka była zawsze do połowy
pusta. To się radykalnie zmieniło. Decydująca była jedna
książka - „Potęga podświadomości” - Joseph’a Murphy’ego.
Oczywiście początkowo czytałam z przeświadczeniem
„Co za bzdury!”, aż postanowiłam spróbować. Zaczęło się
niewinnie od opisanego tam doświadczenia z miejscem
parkingowym. I jakież było moje zdziwienie, kiedy to
miejsce było! W piątek, po godzinie 17 i to pod samą klatką!
Szok! Zaczęłam robić kolejne tego typu doświadczenia
„zaklinając myślami” swoje pragnienia. Doszłam w tym już
do takiej perfekcji, że wymyśliłam sobie nawet swojego
męża i „wyczarowałam” bezbolesny poród :)
„Przyjemne chwile, czyli małe rzeczy które bardzo cieszą
to…?”
Wszystkie mniejsze i większe sukcesy, słowa uznania od
kontrahentów, ale i pozytywne wiadomości od hostess.
Cieszy mnie jak obserwuję, jak na przestrzeni tych kilku
lat, te dziewczyny dojrzewają, rozkwitają. Nie oszukujmy
się, praca hostessy to praca dorywcza, tymczasowa. Serce
rośnie jak słyszę, że dostały się na wymianę zagraniczną,
jak studiują dwa fakultety, w tym jeden z wykładowym
angielskim, czy jak uczelnia powierza im koordynowanie
programu medycznego na terenie całego województwa.
Cieszą mnie ich sukcesy i jestem dumna, że miałam
przyjemność z nimi współpracować. Wiem, że o niektórych
z nich na pewno jeszcze usłyszymy.
”Inspiracje, czyli skąd przychodzą, jak się rodzą?”
Myślę, że najlepszą inspiracją jest życie i ludzie, którzy się
w nim pojawiają. Mnie inspirują osiągnięcia innych. Lubię
czytać o ludziach sukcesu - ich nawykach, drodze jaką
musieli pokonać, aby dostać się na szczyt i przeciwnościach,
z jakimi przyszło im się zmierzyć. Tak naprawdę każdy
człowiek niesie za sobą jakąś opowieść i to nierzadko są
bardzo ciekawe i zaskakujące historie. Zastanawiam się
wtedy, które z ich nawyków mogę wdrożyć u siebie. To
działa!
„Pierwsi klienci… Kto, skąd, dlaczego?”
Tak jak wspomniałam wcześniej, pierwszymi Klientami były
firmy dla których wcześniej sama pracowałam jako hostessa,
m.in. Lechia Gdańsk. Myślę, że wynikało to z zadowolenia
ze współpracy ze mną, mojej solidności i zaangażowania
w powierzane zadania. Biznes to relacje, więc czemu nie
budować ich z kimś, kogo już się zna i kto dał się poznać

z dobrej strony.
„Reakcja rynku, czyli dlaczego zaczęli mnie „kupować”, co
mówią klienci, kim są moi klienci?
Moimi Klientami są zarówno małe przedsiębiorstwa, jak
i wielkie korporacje. Współpracuję z markami, które są
znane na całym świecie, jak FERRARI, MAN, PIRELLI czy
STATE STREET, ale często też z naszych usług korzystają
lokalne biznesy. Co ważne i co dla mnie było najlepszym
feedback’iem to fakt, że polecali mnie dalej i w ten sposób
budowała się sieć Klientów mojej firmy. Przez pierwsze 2
lata nie byłam nawet wpisana do katalogu firm na jednym
z popularnych portali Trójmiasta. Mieliśmy tylko stronę
internetową, w dodatku z przytłaczającą czarną szatą
graficzną i starym logo oraz fanpage na Facebook’u. Ale
miałam ogromne chęci i zapał. Kocham swoją pracę i po
dziś dzień, staram się koordynować każdą akcję. Nie jestem
kierownikiem, który tylko stoi i dyryguje innymi. Staram się
być liderem - zakasam rękawy i pracuję równie ciężko co
reszta ekipy. Doskonale operuję młotkiem i śrubokrętem.
Wiem, pewnie ciężko Ci to sobie wyobrazić, bo zawsze
widzisz mnie elegancką i na szpilkach, ale przy realizacji
eventu, zamieniam je na dżinsy i trampki.
Jeśli chodzi o to, co mówią moi Klienci, to zapadły mi w
pamięci wyjątkowo jedne - słowa szefa firmy, dla której
już dwa razy organizowałam duży event. Były one chyba
najlepszym komplementem i wyrazem uznania, jakie
kiedykolwiek usłyszałam, a brzmiały mniej więcej tak: „Wiesz,
co roku inne Agencje wydzwaniają do mnie, bo chcą nam
robić tą imprezę. Niektórych z nich bardzo dobrze znam
i ciężko jest odmówić koledze, jeszcze jak mówi, że zrobi
nam tą imprezę za mniejsze pieniądze. Ale ja widzę jak Ty
pracujesz. Jak przyjeżdżacie z Danielem (mój mąż) i do
późnych godzin wszystko nosicie, ustawiacie, wieszacie,
dekorujecie. Ja widzę jak Ty ciężko zapieprzasz i ile serca
w to wkładasz! I nie ma opcji by robił nam to ktoś inny!
Po Twojej imprezie telefon urywa mi się przez tydzień, bo
ludzie dzwonią i dziękują za zaproszenie i super zabawę!”
Chyba jestem wiarygodna w tym co robię. Pamiętam, że
po tamtych słowach, wychodząc od niego z biura, miałam
wrażenie jakbym leciała 10 cm nad ziemią! Do końca życia
będę je pamiętać! Dodał mi skrzydeł!
„Weryfikacja nr 2, czyli sukces rodzi zazdrość i wrogów,
także wśród bliskich”
Obiecałam sobie, że nie będę już dawać wrogom satysfakcji
i się rozwodzić nad ich zawiścią i zazdrością. Pielęgnujmy
w sobie dobre uczucia. Zła energia wraca, dlatego tak
bardzo lubię chińskie przysłowie: „Usiądź spokojnie nad
brzegiem rzeki, a trupy Twoich wrogów same do Ciebie
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spłyną z prądem...” Zawistnikami nie ma się co przejmować,
prędzej czy później utopią się we własnej żółci :)
„Nowe przyjaźnie, nowe znajomości, wartościowe osoby
które napotkałam na nowej drodze…?”
Bardzo cenię sobie nowe znajomości, dlatego chętnie
uczęszczam na różne spotkania dla przedsiębiorców i stąd
też narodził się pomysł na Biznesowe Szybkie Randki, które
organizuję. To nowa forma networkingu biznesowego,
ukierunkowana na kontakt bezpośredni i rozmowę twarzą w
twarz, w kameralnej, przyjacielskiej atmosferze. W biznesie
najważniejsze są relacje. Nieważne kogo Ty znasz, ważne
kto zna Ciebie. Biznes tworzą ludzie, a najlepszym jego
fundamentem są relacje. Z niektórymi moimi Klientami
mam naprawdę fajny, przyjacielski kontakt, spotykamy
się prywatnie, na kawę czy razem świętujemy urodziny,
opowiadamy o wakacjach, czasem nawet zwierzamy z
rozterek osobistych... Takie relacje buduje się na zaufaniu,
dyskrecji, umiejętności słuchania i empatii do drugiego
człowieka. Dla mnie każdy napotkany człowiek jest
wartościowy.
„Promocja, promocja, promocja? Czyli co by się przydało
(poza pieniędzmi), aby moja marka stała znana i silna?”
No właśnie to jest coś, z czym w rzeczywistości zderzają się
wszyscy przedsiębiorcy. Wiadomo, każdy z nas chciałby,
aby jego firma już na starcie była znana i ceniona. Tak się
oczywiście nie da. No chyba, że ktoś ma znane nazwisko, to
może wtedy. Zakładając jednak, że większość z nas nie była
i nie jest w tej komfortowej sytuacji, na własne nazwisko i
markę musi zapracować. Promocja jest bardzo ważna, ale
też nie musi być bardzo droga. W dobie internetu, można
wypromować firmę w naprawdę niedrogi sposób. Fanpage
na Facebook’u czy Instagramie, które z powodzeniem
można prowadzić samemu. Filmiki instruktażowe, które
wrzucisz na YouTube. Jest też mnóstwo portali i serwisów,
gdzie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia i które
są też dobrze wypozycjonowane. Fajną sprawą jest też
przekazanie voucherów na swoje usługi, np. na konkurs
wizytówkowy podczas jakiegoś wydarzenia. Strony, gdzie
ludzie dokonują zakupów grupowych – może finansowo
niezbyt intratne, ale zasięg promocji i dotarcia z ofertą
ogromny. Możliwości jest wiele, trzeba tylko poszukać.

słuchaj podszeptów złych ludzi, prawdopodobnie nigdy
nie odważą się na to, co Ty planujesz. Czytaj mądre książki
i staraj się stale udoskonalać siebie. Pamiętaj, że świat
się zmienia, idzie do przodu, a Ty musisz za nim nadążać.
Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Nie bój się porażek, one
tylko Cię wzmocnią. Miej czas na pracę i dla rodziny. Myśl
pozytywnie i uśmiechaj się, nawet nie wiesz ile zwykła
ludzka serdeczność potrafi zdziałać w biznesie!
„Co w tym wszystkim daje mi radość i szczęście, motywację?”
Radość daje mi fakt, że ja nawet będąc w pracy, nie czuję,
że pracuję. Moja praca nie męczy mnie, wręcz przeciwnie
nakręca. Oczywiście odczuwam zmęczenie fizyczne, ale
nie męczę się psychicznie. Nie wstaję z myślą „O Boże,
znów do roboty...”, tylko z radością witam dzień. Mój mąż
słusznie zauważył, że ja najlepiej funkcjonuję w sezonie,
kiedy tej pracy mam najwięcej. Jestem wtedy jak cyborg,
potrafię sobie świetnie ułożyć plan dnia, tak by wszystko
pozałatwiać. Sezon się kończy, zleceń mniej, ja od razu
„obumieram” i mam depresję, chodzę nerwowa i nic mi się
nie chce. Przez to, że mam mniej do załatwienia, nie potrafię
się zorganizować. Ten moment jest mocno wyczuwalny u
nas w domu :)
„Kolejny krok, czyli przechodzimy do kolejnej fazy rozwoju
mojego biznesu zrodzonego z pasji…”
Moim celem jest zorganizowanie imprezy masowej. Nie
porywam się jednak z motyką na słońce, bo wszystko
wymaga czasu, odpowiednich narzędzi i przygotowań.
Plan jest i wiem, że taką imprezę zorganizuję na pewno,
to tylko kwestia czasu.
A znaleźć nas można…? (adres www, strona fb, mail i inne
miejsca wirtualne i na żywo)

Siedziba firmy: Olivia Business Centre
www.VipEvent.com.pl
www.facebook.com/VipEventComPl
Kontakt:
Fatima Zblewska
Tel. 511 111 080
vipevent@vipevent.com.pl

„Z perspektywy czasu, czyli co można by(ło) zrobić lepiej
– rady dla innych odważnych, chcących uruchomić swój
biznes”
Rób to co kochasz i inwestuj w to, na czym się najlepiej znasz.
Podążaj za swoimi marzeniami i krok po kroku realizuj je.
Nie czekaj, aż ktoś to zrobi za Ciebie. Nie obawiaj się. Nie
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Iwona
Trędowska

Czym są porady
architekta i co zyskasz
korzystając z nich?

J

eśli nie masz pomysłu, ale koniecznie chcesz w swoim
mieszkaniu coś zmienić - spotkajmy się, a ja zaproponuję
zmiany, które wniosą w Twój dom elegancję, ciepło,
nowoczesność oraz indywidualny styl.

Podczas jednorazowej konsultacji podpowiem najlepsze
rozwiązania dla Twojego wnętrza: z przyjemnością zajmę
się Twoim ogrodem, domem lub jego poszczególnymi
pomieszczeniami, poznam preferencje i styl tak by
zaprojektować Twoje wymarzone wnętrze. Pomogę również
w doborze dodatków i przearanżuję wnętrze dobierając
jego charakter spójny z Twoją osobowością.
Zaproponuję swoje pomysły, które w połączeniu z Twoim
gustem będą najlepszym rozwiązaniem. Zadbam o to, aby
odnowione wnętrze było schludne i funkcjonalne, aby styl
mieszkania odzwierciedlał Ciebie, zaskakiwał oryginalnością
i zachwycał dbałością o najdrobniejszy szczegół.

Jednorazowa konsultacja nie zobowiązuje Cię do podjęcia
dalszej współpracy
Cena za jednogodzinną konsultację w mieszkaniu Inwestora:
100-150 zł na terenie Krakowa lub okolicach.
Serdecznie zapraszam do kontaktu, a na pewno nie
pożałujesz!
Moti Investment Iwona Trędowska
Tel: 600-538-750
Email: iwona@moti.com.pl
moti.com.pl
trendydesign.pl

DLACZEGO WARTO MI ZAUFAĆ?
Od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektowaniem wnętrz
oraz ich zmianą! Moje doświadczenie niejednokrotnie było
nagradzane i szeroko komentowane w świecie branżowym,
co przysporzyło mi odbiór licznych nagród.
Lata doświadczenia i znajomość nowinek ze świata
wnętrzarskiego pozwala mi znaleźć rozwiązania nieoczywiste
dla oka laika. Dzięki temu pomieszczenia zaprojektowane
przeze mnie lub według moich wskazówek nie są kolejną
kopią tych, które oglądasz w magazynach wnętrzarskich,
a czymś co zwróci uwagę i zachwyci każdego.
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Jacek Raniszewski
Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Terapia osoczem bogatopłytkowym
– Jacek Raniszewski
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zauważyć że w
Polsce coraz bardziej modne staje się aktywne spędzanie
czasu. Jak grzyby po deszczu powstają siłownie oraz kluby
fitness do, których uczęszczać zaczęli już nie tylko sami
młodzi, ale ludzie w różnym przedziale wiekowym.
Niestety, moda na prowadzenie tzw. zdrowego, aktywnego
trybu życia w znaczący sposób wpływa na zwiększenie
liczby urazów, przeciążeń, nadwyrężeń układu mięśniowo
- szkieletowego. Najczęściej dzieje się tak za przyczyną
osób okazjonalnie podejmujących intensywną aktywność
ruchową (syndrom weekendowych wojowników), często
bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania do
wysiłku fizycznego. Dotyczy on osób, które przez cały
tydzień przesiadają się z fotela samochodowego na fotel
przed telewizorem, a w weekend nagle biegną półmaraton,
runmagedon, wsiadają na rower, grają w squasha czy jadą
na narty do Zakopanego. Skutkuje to różnego rodzaju
kontuzjami. W okresie jesienno-zimowym zwykle zażywamy
mało ruchu, wolimy spędzać czas w cieple i bez zbędnego
wysiłku fizycznego, a przy pierwszych promieniach
wiosennego słońca aplikujemy sobie dużą dawkę wysiłku
fizycznego.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że mięśnie na skutek braku
ruchu są przykurczone i próba wygenerowania dużej siły
podczas biegu lub skoku może zakończyć się tragicznie.
Szczególnie powinni uważać panowie w wieku około 40
lat, którzy poznali młodsze atrakcyjne panie i chcą im
zaimponować swoją kondycją fizyczną. Do najczęstszych
kłopotów „weekendowych wojowników” zaliczamy problemy
związane ze ścięgnem Achillesa - zapalenie ościęgna,
zapalenie kaletki, zapalenie ścięgna, częściowe uszkodzenie
ścięgna i całkowite jego zerwanie. W/w zmiany dotyczą nie
tylko ścięgna Achillesa, ale mogą dotknąć każde ścięgno
w organizmie człowieka. Przyczyn jest wiele: niewłaściwie
prowadzony trening bez ćwiczeń rozciągających, duże
przeciążenia, brak czasu na wypoczynek i regenerację,
przykurcz mięśni, zaburzenie napięć w taśmach mięśniowopowięziowych.
W obecnych czasach jest wiele możliwości leczenia

problemów związanych z urazami układu mięśniowo
- szkieletowego. Dlaczego, nawet poważne urazy, na
sportowcach goją się jak na psie? Bo leczy się ich za
pomocą innowacyjnych metod, np. stosując osocze
bogatopłytkowe.
Terapia osoczem bogatopłytkowym to nowoczesny,
niechirurgiczny sposób leczenia w wielu dziedzinach w tym
ortopedii i medycynie sportowej. W chwili obecnej jest to
najskuteczniejsza metoda regeneracji uszkodzonych tkanek
miękkich poprzez dostarczenie do leczonych obszarów
skoncentrowanych czynników wzrostu.

Osocze bogatopłytkowe, określane również jako PRP
(ang. PlateletRichPlasma) jest spreparowanym z krwi
pacjenta koncentratem płytek krwi w małej ilości osocza.
Preparat ten zawiera różnego rodzaju cytokiny, czyli tzw.
czynniki wzrostu – PDGF, TGF, VEGF, EGF oraz białka
odpowiedzialne za adhezję komórkową – fibronektynę,
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fibrynę i vitronektynę. Stężone składniki wzrostu zawarte
w preparacie mają właściwości stymulujące procesy
naprawy tkanek – bardzo silnie pobudzają regenerację
uszkodzonych ścięgien, mięśni, więzadeł, chrząstki, czy
kości. Dzięki tym niezwykłym właściwościom preparaty PRP
są z powodzeniem wykorzystywane zwłaszcza w terapii
dostawowej oraz dościęgnowej.

Każda zmiana
ma swój początek

Dzięki wykorzystaniu preparatu sporządzonego z krwi
własnej pacjenta można uniknąć powikłań typowych dla
terapii wykorzystujących preparaty “obce” dla organizmu
– reakcji alergicznych oraz zakażeń.

TERAPIE BALTIC COLLAGEN®
NOWOCZESNA FIZJOTERAPIA

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA PRP

CATERING DIETETYCZNY

• łokieć tenisisty

INDYWIDUALNE TRENINGI

• łokieć golfisty
• ostrogi piętowe
• kolano skoczka, kolano biegacza
• uszkodzenia ścięgien i mięśni
• zwyrodnienie ścięgna Achillesa
• urazy i zmiany przeciążeniowe
• kontuzje mięśni
• kontuzje i choroby ścięgien

kontakt:

t: +48 58 667 52 00
sms/m: +48 512 025 220
e: genesis@nadmorski.pl

godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 6.00 - 22.00
Sobota - Niedziela 8.00 - 20.00

adres:

81-409 Gdynia, Ejsmonda 2

www.instytutgenesis.pl

• kontuzje i schorzenia więzadeł
• w złamaniach i braku zrostu po złamaniach (tzw. stawy
rzekome)
• w stanach zapalnych kości
• w celu przyspieszenia procesu gojenia się tkanek miękkich
– trudno gojące się rany
• t e n d i n o p at i e s t o ż k a ro t at o ró w b a r ku , z e s p ó ł
cieśnipodbarkowej

ORAZ JAKO TERAPIA WSPOMAGAJĄCA LECZENIE:
• u b y t kó w c h r z ą s t k i s t a w o w e j : p o u r a z o w y c h i
zwyrodnieniowych
• po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL,
szyciu łąkotek, naprawach chrząstki stawowej
• pooperacyjnym: po zabiegach naprawczych ścięgien
np. Achillesa
O autorze: Jacek Raniszewski - Specjalista Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu
Prowadzi Gabinet Ortopedyczny, który oferuje kompleksową pomoc
specjalistyczną, w tym m. in. konsultacje specjalistyczne, leczenie
operacyjne oraz innowacyjne leczenie z zastosowaniem kwasu
hialuronowego i PRP w zmianach zwyrodnieniowych oraz w następstwach
urazów i przeciążeń stawów.
www.raniszewski.eu; gabinet@raniszewski.eu
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Biznes z wysokiego „C” z Joanną
Bojarską Buchcic, HR Solutions Poland,
HR Solutions USA
Wizjonerki, dyrektorki, menedżerki
odpowiedzialne za rozwój i markę
firmy, organizacji. Ważkie sprawy,
z liderkami biznesu, w rozmowie z
redaktorem naczelnym Biznesnafali.
pl, dyrektorem zarządzającym Klubu
„Marka jest kobietą”, Jarosławem
Waśkiewiczem
Rok temu o tej porze (w biznesie i życiu osobistym)…
HR SOLUTIONS jest już 5 lat obecna na rynku, a działamy
głównie wśród klientów trafiających do nas z rekomendacji.
Świadczymy globalnie usługi Direct Search i Executive
Search oraz pracujemy z działami w zakresie poprawy
jakości komunikacji i efektywności stosując międzynarodowe
narzędzie psychometryczne FACET5, którego jesteśmy
akredytowanymi konsultantami. Rok 2015 rok był dla mnie
osobiście i mojej firmy rokiem przełomowym, gdyż podjęłam
decyzję o założeniu spółki także w USA, Chicago i rozwoju
tego rynku w kolejnym roku. Od kwietnia b.r. zostaliśmy
członkiem Polish American Chamber of Commerce w
Chicago, z czego jest bardzo dumna, gdyż otwiera nam się
rynek USA. Dodatkowo powiększyłam zespół konsultantów
budując prosty, ale skuteczny system motywacyjny oraz
wprowadziłam budżetowanie. Poza tym już niebawem ukaże
się firmowa strona internetowa firmy oraz uruchomione
zostaną działania social media, a także dynamiczne wejście
w rynek. Podsumowując zawodowe wyzwania, rok 2015
był przełomowym rokiem, który uświadomił mi, że warto
podążać za marzeniami i skutecznie oraz konsekwentnie
je realizować. Nauczyłam się także dzielić moją pasję (HR)
z moją drugą pasją - rodziną. Było to dla mnie osobiście
dużym wyzwaniem by znaleźć w tym wszystkim worklife balance, co nie jest łatwe w przypadku prowadzenia
własnego biznesu. Jestem świadomą mamą 9 letniej
córeczki z którą spędzam aktywnie dużo czasu pływając,

jeżdżąc na rowerze, grając w tenisa, tańcząc, malując,
szyjąc i robiąc razem wiele innych rzeczy. Sprawia mi to
dużo radości.
Biznes pod wieloma względami przypomina służbę
dyplomatyczną. Jest to i elegancki „roboczy” ubiór i pewna
„miękkość” relacji zawodowych z ludźmi, w tej branży,
mojej, także. Z jakimi więc ludźmi, „charakterami”, przyszło
Pani się zetknąć, mierzyć i współpracować, w najbliższym
otoczeniu, w tym mijającym roku, na drodze do realizacji
wspólnych projektów?
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To prawda, że na co dzień wbijamy się w uniformy biznesowe
pracując z korporacjami, co jest ważne i przeze mnie
przestrzegane. Z drugiej strony Opatrzność dała mi dar
łatwości nawiązywania relacji z ludźmi opartej na prawdzie,
uczciwości i solidności. Myślę, że tylko bycie spójnym ze
sobą, autentycznym w kontaktach z innymi w kwestiach
reprezentowanych wartości, światopoglądu, jest podstawą
nawiązywania tychże relacji. Podstawową jednak tezą jest
fakt lubienia ludzi, pozytywnego nastawienia do nich, chęci
poznania ich i słuchania. W moim zawodzie Konsultanta
zewnętrznego to jest podstawą. Ja uwielbiam pracę z ludźmi
i dla ludzi i mówiąc szczerze nie wyobrażam sobie innej
pracy np. pracy w księgowości z liczbami. Ludzie różnią
się od siebie, co jest tylko zaletą, dzięki czemu możemy
czerpać od siebie nawzajem różne inspiracje. Nawet jeśli
po drugiej stronie jest osoba, która ma inny sposób na
życie, czy też inny światopogląd czy wartości, ja to szanuję
i nie staram się udowadniać, kto jest lepszy, czy gorszy.
Mam za to ten komfort w chwili obecnej, prowadząc własną
firmę, by nie musieć pracować z ludźmi, których wartości
w życiu diametralnie różnią się od moich, a współpraca
mogłaby nie być przyjemnością. A przecież wszystkim
zależy na dobrej atmosferze pracy, relacji w biznesie i
spędzania wspólnie czasu poza pracą. Poza tym jestem
kobietą z intuicją, więc łatwo pracuje mi się z mężczyznami
w biznesie, bo zawsze gdzieś dodaję ten element bardziej
„miękkiego” spojrzenia na trudne sytuacje.
Jak opisałaby Pani realizację celów, które postawiła sobie
w ubiegłym roku i przed firmą/organizacją? Które z nich
udały się nad wyraz sprawnie, a które zaś, rozrosły tak,
aby zostać rozciągnięte w czasie i zrealizowane w roku
bieżącym?
Najbardziej jestem dumna z faktu, że firma podwoiła
obroty i zyski, przy niewielkim wzroście zatrudnienia i
kosztów stałych. Czyli cel główny, który miałam w roku
ubiegłym, by ruszyć dalej został zrealizowany. Firma nie
posiada kredytów, finansuje się sama, co dla mnie jest
ogromnym sukcesem, gdyż zaczynałam od przysłowiowej
złotówki, czyli od zera wypracowując wszystko co mam
przez lata. W chwili obecnej mamy stałych klientów z
pipeline projektów, co zapewniło stabilność przychodów.
Myślę, że bardziej już świadomie planuję swoje działania,
bo mam budżet i założenia, spisane cele własne i system
motywacyjny dla konsultantów. Dodatkowo założyłam
spółkę w USA, co dla mnie osobiście było związane z
dużą ilością przygotowań. Poza tym zostaliśmy oficjalnym
Partnerem – lokalnym dystrybutorem międzynarodowego
narzędzia psychometrycznego FACET5 dedykowanego
do biznesu, więc ruszamy jeszcze w b.r z tym projektem.
Budujemy zespoły i audytujemy je. Cel wprowadzenia do
organizacji innowacyjnego produktu dedykowanego do
biznesu – został osiągnięty. Teraz pracujemy nad strategią

komunikacji i wdrożenia produktu na rynek.
Kolejnym zrealizowanym celem było uaktywnienie
działalności CSR – owej w społeczności lokalnej. W ubiegłym
roku została utworzona Fundacja Metapomoc, której jestem
jednym z 13-stu współzałożycieli. Fundacja pomaga dzieciom
wychodzącym z domu dziecka i próbującym odnaleźć się
z dorosłym życiu bez wsparcia rodziny, czy przyjaciół. Jako
członek Rady Fundacji oraz Rady Programowej tworzymy
projekty wspomagające młodzież, począwszy od remontu
mieszkania po mentoring, coaching, pomoc w znalezieniu
pracy, stażu, dalszym rozwoju zawodowym. Jestem osobą,
która lubi pomagać innym, tym bardziej, ten projekt sprawia
mi ogromną satysfakcję. Zapraszam do zajrzenia na stronę
www.metapomoc.pl
Cel, który niestety przeciągnął się na ten rok, z braku czasu,
to budowa strony firmowej i zaistnienie w social media.
Mamy plan działania spisany na ten rok, a ten punkt jest
priorytetowy dla nas, zatem już w sierpniu inauguracja
naszej strony www, a późną jesienią uroczystość 5-lecia
HR SOLUTIONS!
Zmiany kadrowe, awanse, roszady na kluczowych
stanowiskach? Tak / nie, dlaczego?
Mam obecnie bardzo zgrany, choć niewielki zespół
psychologów/konsultantów, który świetnie ze sobą pracuje
i wiem, że jest bardzo zaangażowany w pracę i projekty.
Są to pasjonaci HR, podobnie jak ja, więc dobrze się
rozumiemy. Planuję rozwój kompetencji zespołu, gdyż ma
ogromny potencjał do dalszych działań. Poza tym jeden
z moich pracowników rozpoczyna doktorat jesienią (HR),
a drugi jest obecnie współzałożycielem stowarzyszenia
związanego z obszarem edukacji szeroko pojętej. Świetnie,
że są aktywni poza pracą, bardzo mnie to cieszy i mocno
im gratuluję.
W IV kwartale roku dołączy kolejna osoba do nas. Mamy
także kilkunastu fantastycznych Partnerów biznesowych, z
którymi czasami wchodzimy na różne projekty i wzajemnie
się wspieramy.
„Kobiety w naszym biznesie, branży i naszej firmie”. Jaką
rolę w Pani firmie, organizacji na kluczowych stanowiskach
odrywają kobiety? Czego Pani od nich oczekuje, nie tylko
od strony twardych wyników, ale i tych cech miękkich,
w relacji z klientami, partnerami jak i tworząc atmosferę
organizacji?
W naszej organizacji są kobiety i mężczyźni i bardzo sobie
cenię to połączenie. Moim zastępcą jest obecnie mężczyzna
i myślę, że to dobre połączenie: różne punkty spojrzenia
na tę samą sytuację są niezbędne, by dobrze ją ocenić.
Bardzo sobie to cenię. Poza tym ja zawsze zachęcam do
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rozmowy i komunikacji, nawet gdy sprawy są trudne. Warto
bez negatywnych emocji przyjrzeć się sytuacji.
A jakim menadżerem stara się Pani być, dla swojego
zespołu? Co chce Pani przekazać, kiedy rozmawia ze
swoim zespołem?
Jakim jestem menedżerem? O to trzeba byłoby zapytać
zespół. Sądzę, że jestem świadomym menedżerem z
doświadczeniem, które pozwala mi na budowanie relacji
opartej na szczerości, zaufaniu, ale z drugiej strony na
motywacji i realizacji celów. Daję dużo swobody w działaniu
i jednocześnie wspieram w rozwoju. Zależy mi, by zespół się
rozwijał. Mamy jasno postawione określone cele zawodowe
i musimy tego pilnować, by biznes mógł funkcjonować.
Mnie pracuje się z zespołem fantastycznie, mam nadzieję,
że podzielają moje zdanie.
Obserwując „best practise” z innych globalnych rynków,
odpowiedników Pani działań za granicą, to jakie praktyki
(zarządzania, styl pracy, filozofię, model relacji biznesowych)
przenosi/przeniosłaby Pani do swoich działań, a które
tak rzadko występują/pokutują w naszym otoczeniu
biznesowym?
Zawsze fascynował mnie rynek USA, ich pogodne i takie
normalne podejście do życia, bez kompleksów, zwykłe
nawet dzień dobry na ulicy. Z drugiej strony są zawsze gdzieś
kilka lat do przodu, jeśli mamy na myśli procesy, systemy
zarządzania, nowości etc. Staram się temu przyglądać
obecnie i z pewnością skorzystam z tego dorobku. Czasem
myślę, że nam kobietom brakuje czasem tej odwagi, nawet
gdy mamy świetne kompetencje, kwalifikację i możliwości
w ręku, by sięgać coraz wyżej. Pokutuje to przeświadczenie,
że jeszcze przecież wszystkiego nie wiem na ten temat.
Dobrze, że to już poza mną, bo przez takie ograniczenia
stoimy w miejscu, a mogłybyśmy zrobić dużo więcej.
Z jakich wydarzeń które miały miejsce w firmie w 2015
roku, jest Pani najbardziej zadowolona?
Powiększenie zespołu sprawiło, że mam czas na strategiczne
działanie, na co faktycznie nie miałam czasu będąc
jednoosobową działalnością. Poza tym weszliśmy na rynek
USA i zaczynamy przygodę z nim. Jesteśmy członkiem
Pracodawców Pomorza, współpracujemy z Invest in
Pomerania, Pure Sky Club w Warszawie. Mamy sprawdzonych
Partnerów biznesowych. To wszystko sprawia, że jestem
obecnie zadowolona z tego, co udało mi się już osiągnąć.
Czy pasja (do sportu/inne ważne zamiłowania osobiste),
którą Pani pielęgnuje na co dzień, w jakimś stopniu wpływa

na to, z jakim nastawieniem, postawą podchodzi Pani do
wyzwań w pracy zawodowej, do relacji w biznesie, do
osób i negocjacji „po drugiej stronie stołu”?
Ależ oczywiście. Sport zawsze był mi bliski, choć nie trenuję
intensywnie maratonów (co obecnie jest modne), za to to
uwielbiam pływać i robię to 3 razy w tygodniu. Poza tym
gram w tenisa, jeżdżę na nartach, łyżwach, rowerze, ćwiczę
elementy jogi, tańczę. Uwielbiam ruch na świeżym powietrzu,
więc każdy rodzaj aktywności ładuje mi wewnętrze baterie.
Każda forma ruchu to mnóstwo endorfin i energii. Warto
o to zadbać. Poza tym uwielbiam malować, co z kolei
mnie wycisza. Spotykamy się podczas kobiecych rekreacji
(spotkania w gronie kobiet, gdzie malujemy, potem jemy
wspólną kolację). Maluję też z córką, gdyż my obie to takie
„artystyczne dusze”.
Apropo tej osobistej pasji życia? W co/do czego zatem
„ucieka Pani” w każdej wolnej chwili, w jaki sposób
aktywnie spędza czas/wypoczywa?
Malowanie, spacery z córką i każda z nią aktywność na
świeżym powietrzu.
Motto/powiedzenie, do którego często Pani wracała
w minionym roku (w biznesie/życiu osobistym) a które
również sprawdzi się w tym roku, to…
„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym
dniem twojego życia” M. Twain – o tym staram się zawsze
pamiętać i tłumaczę czasem to innym.
„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie
odniesie sukcesu” – M. Twain sama jestem bardzo kreatywna
i mam więcej pomysłów niż jestem w stanie je zrealizować,
więc część musi poczekać na odpowiedni czas.
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, cze
go nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny,
opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiat
ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.” M. Twain – idź za marzeniem,
marzenia są po to, by je realizować. Ja sobie wyobrażam, że
można wszystko zrealizować – nie ma rzeczy niemożliwych
i łatwiej mi się teraz żyje.
Świętej pamięci Władysław Bartoszewski powiedział
niegdyś piękne słowa: „nie wszystko, co warto, to się
opłaca, ale jeszcze pewn iej [...] nie wszyst ko, co się
opłaca, to jest w życiu coś warte. Czyli innymi słowy
„mniej znaczy lepiej”. Czy były w mijającym roku rzeczy,
tematy, przedsięwzięcia, które postanowiła Pani zrobić,
rozwinąć, w imię wyższych zasad, na przekór innym? Bądź
też odstąpiła, choć wielu by się skusiło okazją, to jednak
nie warto było w Pani odczuciu?
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Cały czas tego doświadczam – mniej znaczy lepiej. Zawsze
dbałam o jakość i profesjonalizm świadcząc usługi
rekrutacyjne w firmie. Dbamy o jakość i nie może ona
ucierpieć kosztem wysokiego targetu dla konsultanta. Sama
pracowałam w korporacjach i wiem dobrze, że konsultanci
są bardzo obłożeni wysokimi targetami. W takiej sytuacji
trudno o jakość samej np. komunikacji z klientem podczas
procesu. Moi Klienci wielokrotnie to podkreślają, że decydują
się na współpracę z nami z uwagi na jakość, komunikację,
profesjonalizm, wysoką motywację (nie odpuszczamy
procesu), partnerstwo, uczciwość. Mnie ogromnie to cieszy,
ale też i jest to z naszej strony zobowiązanie/obietnica,
które mamy za zadanie dotrzymać. Więc nie przesadzam
z targetami, ilością projektów. Lepiej wolniej rozwijać
firmę w oparciu o wartości, niż zachłysnąć się ilością nie
mając możliwości i zawsze w takiej sytuacji ucierpi jakość.
Stopniowo, wszakże wprowadzenie i wyszkolenie nowego
pracownika do organizacji to przecież też proces, więc
wszystko musi iść zgodnie w parze. Jakość nie ilość. Kiedy
chcemy zwiększać ilości, musimy zadbać o jakość, by ta
nie ucierpiała.
Moje wartości w życiu – na co dzień i w biznesie…?
Partnerstwo, uczciwość, rzetelność, jakość, profesjonalizm,
właściwa komunikacja.
Odwaga w biznesie. Rozumiem ją tak, że…?
Odwaga musi być, by działać i podejmować kolejne
wyzwania. Niestety boimy się porażek i ta myśl mocno
ogranicza. Ja wyzbyłam się takich myśli i nie ma dla mnie
rzeczy niemożliwych. Czyli odwaga to stan ducha, poczucia,
że mam marzenie i chcę je zrealizować, a to w jaki sposób
go zrealizuję jest najciekawszą drogą i za każdym razem
inną. Oczywiście musi być determinacja i konsekwencja,
ale płomykiem zapalnym zawsze jest marzenie – cel.
Refleksja życiowa 1. W mijającym roku, ale nie tylko,
przekonałam się / utwierdziłam w przekonaniu, że w
życiu…?
Najważniejsze jest zdrowie i rodzina i przyjaciele, dalej
nasza praca. Choć z pasją czasem trudno się negocjuje.
Refleksja życiowa 2. W biznesie nigdy nie powinniśmy
zapominać o tym… / Zawsze powinniśmy pamiętać, że…
Że po drugiej stronie są ludzie, wartości i etyka. Warto o tym
pamiętać zawsze i wszędzie. Czasem to gdzieś ginie. Ktoś
podczas wielkiego wydarzenia dla topowych menedżerów
powiedział coś, co ogromnie mi się spodobało i pozwolę

sobie tu to przytoczyć. Pamiętajcie, są wasze firmy, cele i
zyski, o których codziennie musicie pamiętać i dbać. Ale
pamiętajcie i nie zapominajcie o duchu, tym co mamy w
sercu, kim jesteście. Straszenie mi się to spodobało.
Z jakimi problemami moja branża/środowisko będzie
musiało się zmierzyć w tym roku? Jakie zmiany w skali
makro i mikro, nadchodzą?
Po pierwsze duża komunikacja z rynkiem, wprowadzenie
nowego produktu, a także rozbudowanie relacji biznesowych.
Kolejnym celem jest rozpoczęcie działania na rynku USA.
Proszę dokończyć zdanie: mam nadzieję, że ten rok
przyniesie naszej branży…
Zwiększania zatrudnienia w firmach, a co za tym idzie,
więcej pracy dla nas.
Moje życzenie dla innych menadżerów (kobiet, mężczyzn),
na nadchodzące tygodnie, na cały rok 2016?
Dbajcie o swoje wartości, realizujcie marzenia, tak jakby nie
było żadnych ograniczeń w realnym świecie i osiągajcie dużo
sukcesów! A porażki zawsze się zdarzają, warto je przekuć
w doświadczenie, by więcej tym tokiem rozumowania nie
pójść.
…a dla naszych partnerów i sympatyków?
Dużo dobrej współpracy w przyszłości i wzajemnego
wsparcia. Bo przecież istniejemy w społeczności i warto
ją wspierać. Czasem nic nas to nie kosztuje, tylko trochę
naszej uwagi.
Jesteśmy agencją rekrutacyjną specjalizującą się w prowadzeniu
projektów Direct Search i Executive Search. Pracujemy dla globalnych i
lokalnych firm oraz korporacji. Budujemy zespoły oraz poprawiamy ich
komunikację i efektywność. Jesteśmy Partnerem dystrybutora w Polsce
międzynarodowego narzędzia psychometrycznego FACET5. Charakteryzuje
nas dynamiczny rozwój – dlatego już niedługo będą mogli się Państwo
zapoznać z naszymi nowymi produktami, a także nową odsłoną strony
internetowej!
Zapraszamy do kontaktu klientów biznesowych i indywidualnych.
Managing Partner: Joanna Bojarska-Buchcic
Telefon: +48 501 732 916 | E-mail: jbojarska@bb-hrsolutions.com
Adres: ul. Sportowa 8/3, 81-300 Gdynia
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Joanna Rupp
Germanicus LanguageBox

7.Muszę przyznać, że planowanie nowej szkoły to niezwykle
kreatywne zajęcie. Wielkość pomieszczeń, dobór materiałów,
oświetlenia, kolorów, wyposażenie sanitariatów – wszystko
z myśląo wygodzie naszych uczniów, a szczególnie tych
najmniejszych i ich matek.
Prace remontowe jeszcze trwają, ale codziennie jesteśmy
coraz bliżej naszej wizji szkoły przestrzennej, nowoczesnej,
wygodnej i kolorowej.
Ale angażuje nas nie tylko budowa w Rumi. Przygotowujemy
się bardzo intensywnie do nauczania małych – już 2-letnich
dzieci. Czyli szkolimy się, piszemy scenariusze, planujemy.
No i już pokazujemy się z misiem TeddyEddie , który jest
nie tylko maskotką licencjonowanego programu nauczania
języka angielskiego dla małych dzieci, ale także aktywnym
uczestnikiem każdej lekcji.

Świat kręci się coraz szybciej

S

poglądam wstecz i przed siebie i stwierdzam, że
zamiast spokojniej mój świat kręci się coraz szybciej.
Wbrew różnym serdecznym radom najbliższych i
otoczenia, że w moim – emerytalnym już – wieku trzeba
zwolnić, planuję nowe przedsięwzięcia, a myśl, że miałabym
przestać aktywnie uczestniczyć w życiu mojej firmy, to dla
mnie całkowita abstrakcja.
Najważniejsze wydarzenie tego roku to decyzja o stworzeniu
nowego oddziału szkoły językowej Germanicus LanguageBox.
A także związane z tym bezpośrednio rozszerzenie naszego
programu edukacji językowej na całkiem małe dzieci.
To znaczy, że nasi klienci to mali i duzi, dzieci, młodzież i
dorośli.

To wszystko dzieje się bardzo szybko i bardzo intensywnie,
głównie za sprawą wspaniałego zespołu, jaki udało nam
się stworzyć w Germanicus LanguageBox. Ten zespół to
prawie same kobiety – energiczne, dynamiczne, kreatywne,
z wizją i przekonaniem, że możemy kreować rzeczywistość.
Dla mnie osobiście to wielka satysfakcja.
Joanna Rupp
Germanicus LanguageBox
Gdynia, al. Zwycięstwa 250
Rumia, ul. Stoczniowców 7
www.germanicus.pl

I tak to, co jeszcze niedawno było tylko wizją, planem,
życzeniem zaczyna nabierać realnych kształtów. Powstaje nowa
szkoła w Rumi na osiedlu Janowo przy ulicy Stoczniowców
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Nowa
Szkoła
Językowa
dla Ciebie i Twojego dziecka

Miś
bawi dzieci
i uczy
angielskiego

Rumia • ul. Stoczniowców 7
tel. 58 669 22 99 • www.germanicus.pl
Siedziba główna: 81-540 Gdynia, Al. Zwycięstwa 250

MARKA JEST KOBIETĄ
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Kamila Wrocińska
Prezes Zarządu
Milado Centrum Rozwoju Personalnego Sp. z o. o.

Sprzedażowy zespół marzeń

S

tworzyć skuteczny zespół sprzedaży. Taki który realizuje
założone plany sprzedaży. Zespół ludzi zadowolonych
z miejsca, w którym są i kochających sprzedaż.....

....Oto marzenie szefów sprzedaży, właścicieli firm i osób
zarządzających organizacją.
Szefowie sprzedaży z którymi na co dzień rozmawiam,
informują mnie, że potrzebują handlowca. „Takiego co
sprzeda wszystko. Takiego co jak go wyrzucą drzwiami to
wejdzie oknem, a może i kominem”.
W jaki sposób znaleźć idealnego handlowca, dlaczego przy
dzisiejszym rynku pracy, który jest rynkiem pracownika,
ten handlowiec miałby chcieć pracować właśnie u nas. I
w końcu ile takiemu komuś zapłacić.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Etap I – Specyfika pracy.
Na tym etapie warto określić podstawowe kwestie związane
z tym co, komu i dlaczego sprzedaje Twoja firma.

1.

Co firma sprzedaje?

Niezależnie od tego o jakim biznesie mówimy można
sprzedawać produkty lub usługi. Dlaczego określenie
tego jest ważne?
Dlatego, że w odmienny sposób sprzedaje się coś, co
możesz pokazać, narysować, zaprezentować. Coś co klient
może dotknąć, co klient widzi i może powiedzieć, że mu się
to podoba lub nie. Jednak zupełnie inaczej sprzedajemy
usługi. Sprzedaż usługi, to sprzedaż pewnego wyobrażenia,
które handlowiec musi umieć namalować przed oczami
klienta.

2.

Docelowy klient?

Firma może sprzedawać dla biznesu lub dla klienta
indywidualnego. Handlowcy często na pytanie „kto jest
Twoim docelowym klientem?” odpowiadają, „wszyscy”,
mój produkt jest masowy. Ale czy tak faktycznie jest?
Otóż nie. Nawet jeśli firma sprzedaje produkt dla mas, to
odbiorcy podzieleni są na pewne grupy, a każda z tych
grup odbiorców jest zupełnie inaczej pozyskiwana.
Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy
handlowiec powinien umieć rozmawiać z „Kowalskim”,
czy jednak musi umieć odnaleźć się w rozmowach na
najwyższym szczeblu zarządu i tam zbudować relacje. Być
może firma sprzedaje coś co wymaga drążenia kropli w skale,
bo żeby dojść do docelowego rozmówcy, należy zacząć,
od pracowników na najniższych szczeblach. Wówczas,
potrzebny jest ktoś o ponadprzeciętnej elastyczności w
nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji na różnych
szczeblach organizacji.

3.

Ile klient płaci za twój produkt lub
usługę?

Czy to ma znaczenie? Dla wielu osób bez doświadczenia w
tej kwestii rozmowa o kontraktach na setki tysięcy złotych,
jest czymś przytłaczającym. Są to kwoty niewyobrażalne.
Kwoty, na które oni sami musieliby latami pracować, a co
za tym idzie nie potrafią się odciąć od tej perspektywy i nie
sprzedadzą, mało tego nie podejmą rozmów, w których
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będą musieli wypowiedzieć takie kwoty. Będą za to się
fantastycznie czuli w sprzedaży za kilkaset lub kilka tysięcy
złotych i być może w tej grupie docelowej będą mistrzami
świata.

4.

Czas trwania procesu sprzedaży

Kiedy zadaję pytanie, jak długo trwają negocjacje z klientem
w Twojej firmie? Otrzymuję często odpowiedź, bardzo
różnie.... Jednak najczęściej można powiedzieć, że nasze
produkty przeciętnie wymagają rozmów z klientem w
ciągu 2-3 lat, miesięcy, tygodniu lub dni. Dlaczego to ma
znaczenie? Handlowiec, to ktoś, kto działa nastawiony na
sukces. Do realizacji tego sukcesu potrzeba motywacji.
Osiągnięcie jednego sukcesu motywuje do realizacji
kolejnego. Są handlowcy, którzy chcą widzieć szybki efekt.
Tacy pracownicy sprzedają w systemie: telefon (1-2) plus
spotkanie i osiągają efekt w postaci sprzedaży. Sprzedają
zazwyczaj za mniejsze kwoty, ale mają szybki efekt swojej
pracy. Oczywiście jest i druga grupa. To handlowcy, którzy
są cierpliwi, potrafią pracować nad kontraktem tygodniami,
miesiącami, a czasem latami. Sprzedają kontrakty o
znacznych kwotach. Bardzo precyzyjnie dochodzą do celu.

5. Jakimi kanałami handlowcy docierają
do klientów?
Czy sprzedaż opiera się na sprzedaży telefonicznej? Czy by
sprzedać, handlowiec powinien wykonać np. 30 telefonów
dziennie? Czy sprzedaż wymaga spotkania osobistego?
Czy spotkanie powinno być wcześniej umówione, czy
handlowiec odwiedza klientów „z marszu”?
Polecam rozpisanie procesu sprzedaży, stworzenie
idealnego leja sprzedaży, np. aby sprzedać 5 kontraktów na
łącznie 100tys. potrzebujemy mieć 20 spotkań, a aby mieć
20 spotkań musimy przeprowadzić np. 100 skutecznych
rozmów telefonicznych, a aby to zrobić należy mieć x
potencjalnych wyszukanych klientów o docelowym profilu.
W większości firm, szefowie sprzedaży znają te dane. Warto
wykorzystać je w codziennym zarządzaniu, ale uwzględnić
również dla określenia profilu kandydata.
Mając świadomość procesu sprzedaży w Twojej firmie, czas
na kolejny etap. Spisz zadania jakie realizuje handlowiec.
Np. pozyskiwanie klientów biznesowych, negocjacje
długotrwałych kontraktów. Kolejnym etapem będzie
określenie wymagań wobec potencjalnych kandydatów.
Wymagania zamykamy w trzech obszarach: wiedza,
umiejętności i postawa.

Wiedza, czyli wszystko to co wynika ze specyfiki sprzedaży.
Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, która często
jest stawiana jako wymóg, a mianowicie: doświadczenie
w branży X. Zachęcam do głębszego zastanowienia się
nad tym kryterium. Proszę zauważyć, że mówimy w takich
sytuacjach o przejęciu kogoś od konkurencji. Dlaczego
szukamy kandydatów z konkurencji? Najczęściej chcemy,
aby w szybki sposób „przynieśli” nam nowych klientów. A
co jeśli za jakiś czas nasi klienci wraz z naszym handlowcem
trafią do konkurencji?
A co gdyby szukać handlowca, który docierał do naszych
docelowych klientów, ale z czymś zupełnie innym? Mamy
wówczas lojalną osobę, która nie pozbawia swojego
dotychczasowego pracodawcy chleba. Mamy kogoś, kto
zna i ma zbudowane relacje z docelowymi klientem. Ten
sam handlowiec wczoraj rozmawiał w firmie X z Panem
Nowakiem o sprzedaży produktu A, a dziś zadzwoni to
tego samego Pana Nowaka w imieniu naszej firmy i będzie
rozmawiał o produkcie B naszej firmy. Jedyne co musimy
zrobić, to nauczyć nowego handlowca twojego produktu.
Druga grupa to umiejętności. Na tym poziomie określamy
co potencjalny kandydat ma umieć. Np.: sposób planowania
własnej pracy, budowania relacji biznesowych, elastyczność
w prowadzeniu rozmów na różnych szczeblach organizacji
firmy klienta oraz umiejętności negocjacyjnych.
Trzecia i chyba najważniejsza jest postawa. Żeby kupić coś
od kogoś, musimy najpierw kupić tego kogoś. Handlowiec
musi być osobą proaktywną, zaangażowaną, zarażającą
entuzjazmem. Handlowiec powinien lubić ludzi, umieć
słuchać i we właściwy sposób wyrażać swoje opinie. W części
„postawa” zamknęłabym również wartości życiowe jakie
ktoś reprezentuje. Czy te wartości są spójne z wartościami
naszej firmy?
Myśląc o zbudowaniu zespołu sprzedaży, który ma przynosić
kontrakty i generować zyski dla Twojej firmy, pamiętaj
o stworzeniu temu zespołowi odpowiednich warunków
zatrudnienia i pracy.
Należałoby się zastanowić jaki budżet możemy przeznaczyć
na zatrudnienie handlowca.Co, jeśli okaże się, że możliwości
finansowe firmy są poniżej oczekiwań rynku pracy? Zachęcam
do rozważenia z jakich wymagań możemy zrezygnować
i czego będziemy musieli nauczyć handlowca. Firma
poniesie oczywiście koszty związane z poświęconym na
szkolenie czasem pracy lub, ale zaoszczędzi na miesięcznych
obciążeniach budżetu firmy. To właśnie manager musi
odpowiedzieć sobie na pytanie, na co stać firmę?
Drugą sprawą jest wyposażenie stanowiska pracy. Czy zawsze
samochód do własnej dyspozycji handlowca jest konieczny?
Nie zawsze. Jednak jeśli szukamy wśród przedstawicieli
handlowych, to oni po prostu mają służbowe samochody
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i nie posiadają prywatnych. W związku z tym jeśli nie zaoferujemy samochodu na wyłączność, to handlowiec po prostu
nie będzie zainteresowany zmianą pracy.
Wszystkie inne benefity jak karty sportowe, ubezpieczenia, nauka języków, itp. są oczywiście atrakcyjnym gadżetem,
w wielu branżach stały się standardem i nie są szczególnie istotną wartością dodaną. Co za tym idzie dobrze jest
przygotować zakres tego co firma oferuje w obszarze rozwoju zawodowego i osobistego, bo to może okazać się
największa wartością dla potencjalnego kandydata do pracy.
Kiedy znajdziemy właściwą osobę, pamiętajmy o przygotowaniu dla niej planu wdrożenia i rozwoju. Dlaczego to jest
ważne? Dlatego, że jestem głęboko przekonana o tym, że jeśli handlowiec się nie sprawdza, to powody mogą być tylko
dwa. Został źle zrekrutowany, czyli zatrudniono osobę niedopasowaną do potrzeb firmy lub zatrudniono właściwą, ale
jest ona niewłaściwie zarządzana.

Kamila Wrocińska
Prezes Zarządu
Milado Centrum Rozwoju Personalnego Sp. z o. o.
www.milado.pl

Z

em do celu!
treningi psychologiczne
profesjonalny coaching
projekty rozwojowe dla firm

Wykorzystaj siłę psychologii pozytywnej!

Beata Wolfigiel
Sprawdź: www.entuzja.pl
Napisz: entuzja@entuzja.pl
Zadzwoń: 604–34–04–67
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Katarzyna
Richter

O PODRÓŻACH, PRZEKRACZANIU GRANIC I ZMIENIAJĄCYCH SIĘ
NORMACH W MIĘDZYKULTUROWYM ŚWIECIE
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P

raca nad nowatorskim projektem mentalnej metamorfozy
pod nazwą Przekrocz Granice pochłania mnie bez
reszty. Przygotowania rozpoczęłam w kwietniu,
oficjalne otwarcie miało miejsce 12.V w Hotelu Haffner w
Sopocie a obecnie realizowany jest program mentorski
3 wybranych uczestników, mający na celu poszerzenie
horyzontów i rozwój kompetencji międzykulurowej.
Uczestnicy odbywają konsultacje z miedzynarodowymi
mentorami z takich obszarów jak: biznesowy język angielski,
różnice międzykulturowe , zarządzanie zmianą, budowanie
biznesu, marketing emocji i zarządzanie wizerunkiem.
Oczywiście życie toczy się dalej, a skoro to moje życie to
są podróże, są szkolenia i spotkania. Podczas ostatniej
podróży do Kochin w południowych Indiach miałam
okazję i przyjemność weryfikować swoją wiedzę z zakresu
psychologii międzykulturowej w warunkach terenowych.
Czasem czuję się niczym Margaret Mead Podczas
przygotowań do wylotu z Królestwa Bahrajnu, siedziałam
w kokpicie z pilotami i zaobserwowałam, że pierwszy oficer
o imieniu Ibrahim analizuje plan lotu i pisze coś lewą ręką.
Pytam go zatem, czy nie był w szkole prześladowany i
napiętnowany za to, że jest leworęczny. (Jak powszechnie
wiadomo w kulturze arabskiej lewa ręka uważana jest za
nieczystą. Przeznaczona jest do usuwania nieczystości, a
prawa używana do jedzenia. W hadisach, czyli spisanych
słowach proroka Muhammada znajdujemy zapis: „Kiedy
ktoś z was je, niech je prawą ręką i kiedy pije, niech pije
prawą ręką, ponieważ szatan je i pije lewą ręką“ (Muslim
3754)
Podczas moich studiów, dobrych parę lat temu wykładowca
przedmiotu o nazwie kontakt z odmiennoscią kulturową
opowiadał historię, jak to MSW pewnego kraju wysłało
do Indii leworęcznego ambasadora, który podpisując
dokumenty lewą ręką uznany był za wysłańca diabła i
szybko usunięty ze stanowiska, a raczej kraju). Ibrahim
spogląda na mnie z zaciekawieniem, odpowiadając, że nie
był w szkole prześladowany i skąd wogóle moje pytanie.
Tłumaczę mu zatem, jak edukuje się w Polsce studentów
psychologii międzykulturowej. Po chwili pierwszy oficer
kojarzy o co mi wogóle chodzi i odpowida, że owszem to
przekonanie o nieczystości lewej ręki do pewnego stopnia
jest uzasadnione, ale w dzisiejszym świecie jedynie ludzie
starszego pokolenia oraz ultrakonserwatyści uważają to
za prawdę i przykładają do tego wagę.

Inny przykład zmieniających się norm w dzisiejszym świecie
to rosnąca liczba żeńskich pilotów samolotów w krajach
arabskich i muzułmańskich. Kilka tygodni temu oglądałam w
Al Jazeera wywiad z pilotkami z królewskich linii lotniczych
Brunei. W marcu b.r. samolot w.w linii z całkowicie żeńska
załogą wylądował po raz pierwszy w Arabii Saudyjskiej
,gdzie kobiety nie mogą prowadzić samochodu, przyciągając
tym samym uwagę mediów.
Podczas szkoleń z kompetencji międzykulturowej pokazuję
zdjęcia kobiet pilotów, pochodzących z krajów arabskich
i pracujących jako piloci w tychże krajach, (wyłączając
oczywiście Arabię Saudyjską). Ilustruję tym przykładem
zmieniające się normy, a co za tym idzie przekonania i
zachowania.
Realizując projekt mentalnej metamorfozy, Przekrocz Granice
zachęcam uczestnikówdo eksploracji świata i przekraczania
granic. Wrzucam ich w ręce międzynarodowych mentorów,
aby zyskali jak najszerszą perspektywę i odnieśli ją do
własnych działań.
7 lipca 2016 w Gdańsku finał I edycji mojego nowatorskiego
projektu Przekrocz Granice. Z niecierpliwością czekam
na rezultaty , a wszystkich którzy chcą bliżej poznać moją
działalność zapraszam do odwiedzenia www.dealwithculture.
com
Katarzyna Richter
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Katarzyna Szulim
Niezależna Dyrektor Sprzedaży Mary Kay
www.marykay.pl/katarzyna.szulim

ŻYJMY TU I TERAZ!

D

ziękuję za zaproszenie do eMagazynu Marka jest
kobietą. Cieszę się, że mogę być wśród innych
kobiet, kobiet zwyczajnych magicznych. Jestem
zwolenniczką działania, działania zgodnego z własnymi
marzeniami i pasjami. Wierzę, że każde dobro uczynione
przez jedną osobę, przez jeden gest, zmienia świat na
lepsze. Ja kocham życie i dbam o siebie. Kiedy jestem
szczęśliwa, wszyscy obok mnie są zadowoleni. Bo mogę
dać innym tylko to, co sama mam. Dbam o swoje ciało i
duszę. Inwestuję we własny rozwój, wypoczynek i pracę.
Troszczę się o rodzinę i przyjaciół. Dbam o relacje biznesowe.
Angażuję się w kontakty z klientami i współpracownikami.
Każdy dzień jest dla mnie darem, za który jestem wdzięczna.
Wypoczywam bardzo różnie. Na własnym tarasie lub na
drugim końcu świata. Sama lub z rodziną i przyjaciółmi.
Moja praca to też podróże – bliskie i dalsze. Spotykam
się z kobietami i pokazuję, jak możemy czuć się jeszcze
piękniejsze każdego dnia. Na bezpłatnych warsztatach
kosmetycznych dobieram dla każdej klientki indywidualny
zestaw kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała oraz
makijażu. Każda kobieta po spotkaniu ze mną potrafi
jeszcze lepiej zadbać o siebie. I jak same mówią, robię
cuda i daję radość życia. Uczę też kobiety, które chcą
pracować tak jak ja. Jestem bardzo wymagająca. Pracuję
tylko z osobami, które są odpowiedzialne, konsekwentne
i lojalne. Z kobietami, które chcą jeszcze więcej od życia,
które są gotowe na naukę i własny rozwój. A to wszystko
po to, by spełniały swoje marzenia dla siebie i rodziny.

Mam kolejne marzenie. Chcę dać szansę wszystkim
kobietom w Polsce, które nie słyszą i nie widzą, aby
mogły poznać mój serwis i produkty, których jestem
ambasadorem. Jeśli więc znacie Państwo takie kobiety,
proszę powiedzcie im o mnie. A ja zrobię wszystko, by
się z nimi spotkać, by poczuły się jeszcze lepiej. A jeśli
któraś z nich będzie chciała ze mną i przy mnie rozwijać
swój biznes – znów poszerzę swoją strefę komfortu i
dam radę.
Życzę nam wszystkim radości z „tu i teraz”, spełniania
marzeń i rozwijania pasji. A pisząc te kilka słów jestem na
urlopie na jednym z końców mojego świata…. Cieszę się,
że mogę łączyć pracę i wypoczynek. Jestem wdzięczna
za technikę, która mi to umożliwia.
Pozdrawiam bardzo radośnie i życzę nam słonecznych
dni.
Katarzyna Szulim
Niezależna Dyrektor Sprzedaży Mary Kay
www.marykay.pl/katarzyna.szulim

Moim ostatnim wyzwaniem była praca z klientkami
niewidomymi i niesłyszącymi. Był to moment poszerzenia
mojej strefy komfortu. Musiałam się wiele nauczyć,
zainwestować wolnego czasu, aby móc z tymi klientkami
pracować. Teraz chwalę się tym i uważać za wielki sukces.
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Kinga Łata
Dyrektor Operacyjna Sieci Zdrojowa Hotels

Codzienność przynosi wyzwania.
Lubię codzienność.

W

idealnym świecie powinniśmy być piękne, bogate
i szczęśliwe, a także spełnione zawodowo. Sztuką
jest znalezienie idealnego balansu między życiem
zawodowym a rodzinnym. Jestem kobietą wieloetatową. Nie
tylko pracuję, ale też jestem mamą – mam roczną córeczkę
Julkę. Tak małe dziecko potrzebuje uwagi, ciepła i miłości.
Ja również potrzebuję tego niepowtarzalnego czasu,
będącego kwintesencją kobiecości. Czuję się prawdziwą
szczęściarą – zarówno spędzając czas z moim dzieckiem,
jak i w pracy. I żadnej z tych rzeczy nie chcę robić na pół
gwizdka.
Zarządzanie siecią Zdrojowa Hotels oraz zespołem 600 osób
rozsianych po całym kraju to wymagające zajęcie. Zajęcie,
które codziennie przynosi niespodzianki i nowe wyzwania.
W dodatku praca w hotelarstwie wymaga zaangażowania
przez całą dobę, każdego dnia roku. Wtedy, gdy większość
Polaków wypoczywa na wakacjach czy świętuje – hotele
tętnią życiem.
Praca taka wydaje się najbardziej nieodpowiednim zajęciem
na świcie dla matki małego dziecka. I faktycznie, tylko tak
się wydaje. Doskonały świat pełen idealnych sytuacji nie
istnieje. Nie zapominajmy jednak, że w bardzo dużej mierze
same jesteśmy w stanie stworzyć sobie najlepsze sytuacje
i warunki, by prowadzić satysfakcjonujące życie zawodowe
nie zaniedbując przy tym prywatnych celów. Wiem, że mi
się udało. Nie czuję frustracji ani niezadowolenia na żadnym
z pól. Wszystko jest kwestią organizacji i wykorzystania
dostępnych zasobów. Zdaję sobie sprawę, że jestem w
uprzywilejowanej sytuacji, bo mogę korzystać z pomocy
babci, dzięki czemu w biurze poświęcam się w 100%
pracy. Nie bez znaczenia jest również ogromne wsparcie
mojego męża. Wobec czego cieszę się każdą chwilą z
moimi bliskimi, a jednocześnie spełniam się zawodowo.
Moja praca jest dla mnie nie tylko wyzwaniem, ale też
pasją i powodem do satysfakcji. Ze Zdrojową Hotels
jestem związana od 6 lat. Umożliwiono mi rozwój i cieszę

się, że wykorzystałam tę szansę. Najpierw powierzono mi
kierowanie Sand Hotel****, potem Marine Hotel***** &
Ultra Marine, a następnie – w wyniku awansu wewnętrznego
– obecne stanowisko. Ten awans to dla mnie szczególny
powód do dumy. Dostałam go bowiem tuż po powrocie
z urlopu macierzyńskiego. Dla mnie to nie tylko uznanie
moich kompetencji czy wyraz zaufania właścicieli do mnie.
To też dowód na to, że warto wiązać swoją przyszłość z
pracodawcą, dla którego ważny jest człowiek. Tylko taki
przedsiębiorca jest bowiem dostrzec mocne strony tam,
gdzie inni widzą tylko słabości.
Należy uświadamiać, że kobieta, która jest matką małego
dziecka nie jest pracownikiem kłopotliwym. Warto walczyć
ze stereotypami o wiecznych zwolnieniach lekarskich
czy niedyspozycyjności – zamiast nich lepiej pokazywać
prawdziwy wizerunek pracujących matek. Kobiet świetnie
zorganizowanych, wielozadaniowych, odważnie i szybko
podejmujących decyzje, a jednocześnie odpowiedzialnych.
Cieszę się, że udało mi się wyciągnąć z obu doświadczeń –
zawodowego i macierzyństwa – dobrą lekcję. Dzięki temu,
obie sfery mojego życia nie tylko nie cierpią, ale rozkwitają.
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Krystyna
Hartenberger-Pater
General Manager
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Pomorskie rośnie w siłę!
Może nie jesteśmy wonderlandem, do którego zjeżdżają
dziesiątki milionów turystów z całego świata ale jest
dobrze. Naprawdę dobrze i nie ma na co narzekać, choć
jak przystało na naród malkontentów na pewno szybko
znajdziemy sobie jakieś tematy zastępcze. Już nawet
mam listę: wakacyjne zmory nad Bałtykiem. Korki, sinice,
parawany – tak, były są i będą. Jak mawia „klasyk” – taki
mamy klimat.
Spójrzmy jednak obiektywnie, mamy naprawdę niezłe
zaplecze ofertowe, potencjał produktowy i nawet ku
naszemu narodowemu zaskoczeniu, rozwijamy się w
zaskakującym tempie. Chwaleni jesteśmy nie tylko za
otwartość, gościnności i atmosferę miejsca ale także wysoką
jakość usług. Gospodarka turystyczna regionu pomorskiego
jest obecnie w bardzo dobrej kondycji. Już od kilku lat
notowany jest stały wzrost udziału ruchu przyjazdowego
zarówno z kraju, jak i zagranicy, a region pomorski znajduje
się w czołówce najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce.
Szacuje się, że rok 2015 zamknięty został liczbą 8,5 mln
turystów, co stanowi wzrost do roku ubiegłego o kolejne 6
pkt procentowych !! Zatem korki można ominąć, parawan
rozstawić niekoniecznie przy tablicy plaża centrum ale
za to przy kąpielisku wolnym od morskich organizmów
samożywnych. Za mało mamy urlopu żeby przejmować się
drobiazgami. Pakujmy walizki i ruszajmy w drogę. Część
trustów już tu jest ;)

Polska plasuje się na 18. miejscu spośród najchętniej
odwiedzanych państw na świecie i na 11. miejscu w
Europie, a w ciągu ostatnich 15 lat do Polski przyjechało
aż 220 mln turystów. Liczby te znacząco przekładają się
na gospodarkę kraju, już w tej chwili turystyka generuje
miedzy 5-6 proc. PKB kraju, a wartość marki narodowej
wyceniana jest na ponad 500 mld dolarów. Również
wizerunek kraju ulega ociepleniu, a Polska zaczyna być
rekomendowanym miejscem wypoczynku przez gigantów
branży turystycznej. „Best in Travel 2016” to nagroda, jaką
Polsce przyznał Lonely Planet. Skandynawski Vagabond
wskazał Polskę jako miejsce na wakacje 2016, a brytyjski
MSZ opublikował 5 rekomendowanych kierunków w
Europie, w których znaleźliśmy swoje zaszczytne miejsce.
Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być
lepiej. Dlatego pamiętając złotą maksymę, że każdy sukces
może być początkiem porażki, pracować trzeba dalej nie
popadając w samo zachwyt i uwielbienie. Ważne aby bacznie
obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu. Turystyka
jak mało która dyscyplina jest podatna na to wszystko
co dzieje się w otoczeniu. Musimy szybko reagować i
dostosowywać się do aktualnych zjawisk czy też trendów.
Sytuacja geopolityczna w Europie, kryzys gospodarczy
i migracyjny czy rosnące kursy walut - paradoksalnie
wszystkie te problemy mogą pozytywnie wpłynąć na
gospodarkę turystyczną regionu pomorskiego. Kluczowe
jest odpowiednie zaprogramowanie polityki promocyjnej
regionu i wykorzystanie pojawiających się szans. Dodatkowo
należy brać pod uwagę zmiany społeczne, które w dłuższej
perspektywie również mocno wpłyną na kierunek rozwoju
oferty turystycznej: starzenie się społeczeństw, stres jako
choroba cywilizacyjna, to elementy determinujące rozwój
takich dyscyplin jak turystyka medyczna, srebrna, czy slow
life tourism
Zatem do pracy rodacy !! Jest tyle do zrobienia ;)
Krystyna Hartenberger-Pater
General Manager
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
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Lidia Wandas
Ekspert w dziedzinie romantycznych
ślubów za granicą.

Fotografia Sławomir Gubała www.gubala.pl

300 SPEŁNIONYCH MARZEŃ
Lidia Wandas – ekspert w dziedzinie romantycznych
ślubów za granicą. Właścicielka firmy 5 Events –
Architekci ślubów marzeń (www.slubzagranica.info).
Jej biuro, do dnia dzisiejszego spełniło marzenia
ponad 300-stu Parom o ich wyjątkowym ślubie za
granicą. Śluby w większości zorganizowane w plenerze
z cudownymi widokami, jak z pocztówek. Wykładowca
przedmiotu „Planowanie Imprez Turystycznych” na
kierunku Zarządzanie w Turystyce na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

Dzień zaczynam od… trzykrotngo odkładania budzika na
magiczne 10 minut:)
Jeśli makijaż to… Ulubiony to naturalna delikatna opalenizna
a jeśli już makijaż to w kolorach naturalnych.
Ulubione buty… Wygodne, ale na obcasach
Mój zapach… Zapach wiosny gdziekolwiek na świecie...
Uwielbiam zapach jaśminu, lawendy, magnolii, kwiatów w
ogrodzie i zapachu wnętrza kwiaciarni
Spodnie czy sukienka… Sukienka
W torebce mam zawsze… Drugie dno ;)
W drodze do pracy (słucham/robię)… Rozkoszuję się ciszą

LIDIA O SOBIE
Uwielbiam ten moment kiedy podaję walizkę na
taśmę. Czuję taką lekkość i adrenalinę, z którą za
chwilę wejdę do samolotu. Kolejna przygoda. Dziś
Santorini jutro Rodos, Kreta, Korfu, Dominikana i inne...
Zawsze z przyjemnością wracam do ukochanego
domu pod Wieliczką. Kiedy jestem w domu tęsknię
za podróżami. Kiedy podróżuję tęsknię za moim
najukochańszym mężczyzną Markiem i moimi
szalonymi psiakami. Każdy dzień przynosi nowe
wyzwania, przygody. Spełnianie marzeń ślubnych to
ogromne wyzwanie i ciężka praca, ale tym samym
ogromna przyjemność i zadowolenie, że się jest
częścią wspaniałych i jednych z najpiękniejszych
chwil w życiu cudownych Par.

Pierwsza rzecz w pracy którą robię… Aromatyczna herbata,
rano zaczynamy od herbaty z dziewczynami. Koniec naszej
babskiej narady to godzina 11.01 kiedy to zawsze zaczyna
dzwonić telefon i wtedy już ostro pracujemy.
Na moim biurku stoi… Zapewne pytasz o to co jest
poza komputerem i masą karteczek - niezastąpionych
przypominajek ?:) Z marcowej wyprawy na Karaiby
przywiozłam znaleziony na brzegu piękniejszej plaży na
Wyspie Saona drewniany „trójząb” stworzony przez naturę.
Jest to arcyciekawa pamiątka. Może to od Posejdona ;) ?? Z
nietypowych rzeczy mam jeszcze świeczkę, którą odpalam
jeśli potrzebuje szybko się zrelaksować. To mnie uspokaja.
Najbardziej w pracy lubię… Wszystko, najlepszy na
świecie zespół, rozmowy, rozmowy. Uwielbiam rozmawiać
z Klientami, za to mam wiecznie nieodpisane maile, które
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się rozmnażają poprzez odpisywanie.. Ty też tak masz?;)
Kocham rozmawiać nawet cały dzień i wiesz co mój Marek
też się cieszy bo jak się tak nagadam cały dzień to on się
może nagadać wieczorem, czasami nawet pyta „dlaczego
Ty nic nie mówisz? Uwielbiam planować, dopasowywać
różne rzeczy i być w akcji podczas imprezy. Żyję dzięki
tej adrenalinie!

Moje ulubione smaki… To smaki dzieciństwa. Z moją Babcią
zbierałam różę jadalną a później robiłyśmy taką pyszną
konfiturę i na tłusty czwartek nadziewałyśmy nią pączki.
To było najlepsze na świecie nadzienie. Uwielbiam Sushi,
polskie ziemniaki, zasmażane buraczki i rosół weselny
i jeszcze z jednej takiej restauracji:) Ale i różnorodne
kuchnie świata, dania w szczególności te bezmięsne.

A do moich obowiązków należy… Planowanie,
Koordynowanie, Kontrola i wymyślanie, u nas nie ma czasu
na nudę. Każda osoba w biurze jest bardzo aktywna i nie
lubimy. A tak, żeby mniej naukowo brzmiało to nazywamy
się 5 EVENTS – Architekci ślubów marzeń

Moje podróże… Im więcej człowiek podróżuje tym więcej
wie ile jeszcze ma do zobaczenia. Świat jest genialny. Dla
mnie odkrywanie nowych miejsc to coś ważniejszego niż
luksusowy dom czy super szybki samochód.

W przerwie na lunch… Jem i mniej „gadam”
Śmieję się… z różnych sytuacji i zachowań
Stawiam innym plusy za… Zaufanie, szczerość i siłę do
życia
Inni o mnie… hahhaha a to Ci dopiero... Nie wiem, ale
mogę dać Ci kilka adresów. Jeden powie Ci ale ona dużo
gada, inny Ci powie ale ona cicha. Zależy gdzie ucho
przystawisz. Ile ludzi tyle opinii. Ale szczerze to zależy mi
żeby tak żyć, żeby nikogo nie krzywdzić ale jednocześnie nie
pozwalam by mnie i moich bliskich krzywdzono. Robię to
co mi serce podpowiada w każdej dziedzinie życia i staram
się pracować najlepiej jak mogę. Po co więc zastanawiać
nad czymś co jest opinią, a ta wiadomo jest tylko zbiorem
własnych przekonań, doświadczeń innej osoby.

Ostatnio zaciekawiło mnie / zdziwiło… Oj nie filozofie
życiowe zostawmy:)
Aktywnie spędzam czas… Pakując się i rozpakowując.
Ciągle jestem w trasie, na spotkaniach, imprezach przez
nas organizowanych. W zimie zapisałam się na różne
aktywności do klubu i przez 3 miesiące szło mi całkiem
nieźle. Kiedy natomiast zaczynają się wyjazdy, to mam
siłownię w postaci bagażu i fitness, żeby wszystko wszędzie
dopiąć. U południowców coś takiego jak emial praktycznie
nie istnieje. Wszędzie musisz jechać, pogadać, wypić kawę
albo coś mocniejszego, poznać pół rodziny i to jest prawie
jak maraton.
O zdrowie dbam… Staram się właściwie odżywiać i coraz
mniej stresować.
Mam słabość do… Piękna przyrody, mojego mężczyzny i
oczu psiaka, który mówi choć zabiorę Cię na spacer:)
Moje wartości w życiu – na co dzień i w biznesie… Zaufanie
po pierwsze, po drugie i po trzecie.
Odwaga w biznesie. Rozumiem ją tak, że… Jestem
bardziej rozważna. Nie lubię dużego ryzyka w biznesie.
Wolę zrobić coś powoli i tak jak mi intuicja podpowiada
niż porywać się na wielkie sprawy. Mam masę pomysłów i
planów, ale jeśli przyjdzie odpowiedni czas i okoliczności
to po prostu to się stanie.
Złote myśli i sentencje, które za mną chodzą… Wszystko
co najlepsze dopiero przed nami!
Co mnie motywuje? Klienci, konkurencja - „kopiści” i sama
ja.

Ostatnie minuty w pracy… A to zależy od dnia
W domu najczęściej… Siedzę w ciszy
Najprzyjemniej się czuję, mając na sobie… Naturalne, ale
eleganckie ubrania

Klienci rzecz wiadoma, mają nowe pomysły i sprawiają, że
wciąż poszukuje czegoś nowego, choćby w najmniejszym
elemencie. Nigdy nie zrobiłam na przykład 2 takich samych
dekoracji choćby była to najprostsza sprawa do zrobienia,
coś muszę zmienić. Każdy ślub musi mieć swój własny
charakter, każdy musi być jedyny w swoim rodzaju.
Konkurencja, która kopiuje to też jest motor.. bo jeśli skopiuje,
to ja zaczynam tworzyć coś nowego i wyróżniającego się.
Kiedyś się denerwowałam, że ktoś kopiuje naszą pracę albo
próbuje kopiować. Wystarczyło jedno zdanie mojej Pani
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Profesor pewnego pięknego dnia i punkt widzenia zmienił
się o 180 stopni. Jestem dumna z tego ich kopiowania,
jeśli to robią to znaczy, że jesteśmy dla nich wzorem, a
kiedy już ten wzór zostanie zaadoptowany na rynku, my już
mamy coś nowego dla naszych Klientów. Taka zabawa w
kotka i myszkę, ale to jest ogromna motywacja. Ale muszę
też dodać, że mamy również inny rodzaj konkurencji ale
takich zawodowych przyjaciół, z którymi i z jednej strony
konkurujemy a z drugiej współpracujemy. Wymieniamy
się informacjami, podpowiadamy sobie i to jest bardzo
sympatyczne. Ten trzeci motywator to wewnętrzne ja.
Mój mózg jak odpoczywa to szaleje. Podczas wolnych
weekendów rodzi się najwięcej pomysłów albo nad ranem
między tym przełączaniem budzika, na wyjazdach. Nie
umiem żyć bez adrenaliny związanej z tworzeniem czegoś
nowego. W pracy musi być wir, ruch, pozytywne szaleństwo
z kolei w życiu prywatnym jest z kolei zupełnie odwrotnie
ma być spokojnie, stabilnie.
To, z czego jestem dumna to? Że robię co robię, wokół
mnie mam wspaniałych ludzi, że jem mało mięsa i od czasu
do czasu pamiętam o tych co w życiu mają ciężej.
Czym jest dla mnie, jak rozumiem słowo sukces? To harmonia
szczęścia zarówno w życiu prywatnym i zawodowym bez
przeginania w żadną ze stron. Dlatego jestem na dobrej
drodze, ale sukces dopiero przede mną.
Czym jest dla mnie, jak rozumiem słowo „profesjonalna
marka osobista”? Przede wszystkim spójność pomiędzy
własnym działaniem i mówieniem
Przekonałam się / utwierdziłam w przekonaniu, że w
życiu? Ważna jest harmonia
Pojawiające się szanse/sytuacje biznesowe? Jeśli tylko
intuicja podpowiada, że to jest to natychmiast zostają
wdrożone.
Gdybym mogła coś powtórzyć w życiu / zmienić? Jest
kilka takich sytuacji, ale skoro już jest to przeszłość widać
tak miało być. Przecież wszystko co najlepsze dopiero
przed nami.
Marzenia z dzieciństwa, czyli gdybym nie robiła dziś tego,
co robię, pewnie… Skoro los tak chciał to podobnie jak
ja spełnił moje marzenie bym mogła spełniać marzenia
innych i będę je spełniać dopóki los będzie tak chciał.
Marzenie/cel/plan – te duże i małe, na ten rok…? Trzymać
kierunek życia :)
Najważniejszy Post Scriptum, czyli to, co nie zmieściło się
powyżej, a chciałabym dopisać – czyli moje przesłanie dla
innych kobiet, i nie tylko… Intuicja – Twoja przyjaciółka,
słuchaj jej.
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Magda Krzysztoporska

Biznes, w którym
ciało i umysł tworzą
harmonię
Z Magdą spotykam się w kawiarni. Na wywiad podjeżdża
rowerem i chociaż widzimy się po raz pierwszy, nie mam
wątpliwości, że to ona. Z tłumu szarych, zmęczonych życiem,
zabieganych ludzi, wyróżnia się szerokim uśmiechem i
energią, która aż z niej kipi. Czemu to zawdzięcza? Jak
sama przyznaje – harmonii ciała i umysłu.
Pracownia Ciała i Umysłu. Nazwa firmy, którą założyła, nie
jest przypadkowa. Po 10 latach pracy w korporacji doszła
do wniosku, że w swoim życiu chciałaby zrobić coś więcej,

niż siedzieć w klimatyzowanym open-space i przeliczać
tabelki w Excelu. „Masz tylko jedno życie, więc wykorzystaj
je mądrze” – mówi. „Zawsze chciałam trenować, pomagać
innym.
Postawiłam wszystko na jedną kartę i zrobiłam akredytację
ACC (Associate Certified Coach) w ICF”. Magda została
coachem i trenerem, ale nietypowym. Postanowiła, że nie
będzie motywowała do odchudzania znanych i lubianych
celebrytów. Nie będzie budowała fit-imperium dla bogatych
i rozkapryszonych. Magda uznała, że chce pomóc zwykłymniezwykłym kobietom, bo to one najbardziej potrzebują
motywacji i wsparcia. „Wiesz jak to jest” – mówi. „Siedzą w
domu, gotują obiady i na nic nie mają czasu – a zwłaszcza
na zrobienie czegoś dla siebie. Chcę pokazać takim
dziewczynom, że da się wygospodarować chwilę na sport
i zadbanie o siebie. Przy okazji pomagam im na tej nowej
drodze wytrwać. Wiesz, ciało i umysł muszą działać w
harmonii. Bez jednego, drugie nie funkcjonuje dobrze”.
53

“JEDZ ZDROWO, ŻYJ AKTYWNIE I KOCHAJ”
Nazwę jej autorskiego programu można równie dobrze
uczynić swoją główną maksymą życiową. I do tego Magda
namawia. „Wierzę w holistyczne podejście do zmian,
więc dbam o wszystko: emocje, dietę, sport, ciężką pracę
nad sobą. Nigdy nie mówię podopiecznym: powiedz
mi jakie masz marzenia. Mówimy zawsze o celach. W
ramach programu opracowujemy je, wizualizujemy i
konsekwentnie dążymy do ich realizacji. I wiesz co? Takie
podejście naprawdę gwarantuje sukces”. Swój program
zaprezentowała w tym roku podczas Coaching Week w
Krakowie, zbierając doskonałe opinie, które zmotywowały
ją do dalszej pracy i poszerzenia oferty. Program będzie
wkrótce dostępny online, podobnie jak jej najnowszy kurs:
„Zapanuj nad słodyczami w 21 dni”. Mówiąc o nim Magda
uśmiecha się figlarnie. „Sama wiesz jak trudno odmówić
sobie kostki czekolady. Wiesz też jak źle cukier działa na
nasz organizm. Uczę kobiety jak w sposób skuteczny i
bezbolesny wyeliminować go z codziennego życia”.

WULKAN ENERGII
„Trochę tak już mam, że nie usiedzę spokojnie w miejscu,
to chyba przez ten nowy styl życia mam tyle siły” – śmieje
się Magda biorąc łyk zielonego, zdrowego koktajlu.
„Kolejne miesiące to będzie prawdziwa eksplozja pozytywnej
energii”. Niedawno Magda ruszyła z autorskim projektem:
„Treningi dla zwykłych-niezwykłych Kobiet” – darmowymi
spotkaniami sportowymi dla wszystkich chętnych w Krakowie.
Rusza też z fejsbukową grupą, w której będzie starała
się przedstawiać ludzką stronę coachingu i zjednoczyć
środowisko wzajemnie motywujących się kobiet. To jednak
nie wszystko! Magda, którą dotknęły problemy z tarczycą,
została właśnie pomysłodawczynią akcji promującej badania
profilaktyczne. Jest też w trakcie kursu “Medical Personal
Trainer” oraz szkoleń dietetycznych. „Tak jak mówiłam –
trzeba działać holistycznie, kompleksowo. Tak, by i ciało, i
umysł były sprzymierzeńcami zmian w naszym życiu. Spójrz
na mnie – sama jestem najlepszą wizytówką Pracowni Ciała
i Umysłu”.
Magda Krzysztoporska
www.pracowniacialaiumyslu.pl
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Magdalena Koźmala
„MARKA JEST KOBIETĄ” – A GDYBY TAK KOBIETA
BYŁA SWOJA MARKĄ?
Czy wiesz, że o Twoim sukcesie zawodowym w 70% decyduje
mowa ciała? Czy wiesz, że w takim samym stopniu oceniają
Cię inni, tylko na podstawie tego, co komunikujesz swoim
ciałem?
Mowa ciała jest jedynym z najważniejszych elementów
Twojej marki osobistej i Twojego wizerunku w biznesie.
Każdy gest, mimika twarzy czy postawa wpływa na ocenę
Twojej wiarygodności, autorytetu czy inteligencji. Tak, inte-li-gen-cji. Potraktuj mowę ciała jako strój, który starannie
dobierasz na spotkanie, makijaż, który przygotowujesz
codziennie rano, etykietę biznesową, której uczyłaś się
przez lata. Z jedną tylko różnicą – możesz mieć najdroższą
sukienkę na świecie a jednym gestem zniweczyć negocjacje
warte kilka milionów.
Dlaczego? Mowa ciała służy budowaniu relacji, umiejętności
odczytywania i wysyłania komunikatów. A jaka będzie jakość

EKSPERT MOWY CIAŁA I
WYKRYWANIA KŁAMSTWA
W BIZNESIE
Twojej relacji biznesowej, gdy wejdziesz z pochyloną głową,
nie spojrzysz na partnera a dłonie ukryjesz w kieszeni? Kto
wygra grę handlową, gdy lekkim uściskiem dłoni „powiesz”
– „nie czuję się tutaj zbyt pewnie”.
A jak często Ty zastanawiasz się co komunikujesz swoim
ciałem? Jak często zatrzymujesz się w pędzie, by popatrzeć
na swoją markę osobistą, na siebie z roli obserwatora?
Masz aż, (tak – aż) 3 sekundy, by zbudować swój wizerunek w
biznesie, ale tylko 1/10 sekundy, by wzbudzić wiarygodność.
Ludzie najpierw kierują wzrok na Twoją twarz, potem,
ręce, nogi i całą postawę, następnie oceniają spójność
ruchów, ton głosu a na samym końcu to, co mówisz. Efekt
pierwszego wrażenia nie jest zatem przereklamowany, ale
zdecydowanie nie tworzą go słowa.
Jak zatem w ciągu kilku sekund, przy użyciu paru gestów
zbudować swój autorytet w biznesie?
- Ludzie oceniają najpierw Twoją twarz a więc - uśmiechaj się
wszędzie i do wszystkich. Osoby uśmiechnięte odbierane
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Spotkanie: Marka jest Kobietą 2016

są jako bardziej inteligentne, chętniej zapraszane są
do współpracy, łatwiej rozwiązują konflikty i uwaga –
zarabiają więcej. Kobietę bez uśmiechu postrzega się
jako nieszczęśliwą.
- Podnieś głowę do góry i patrz w oczy swojemu
rozmówcy przez ok. 70% czasu. Opuszczona głowa i
wzrok to symbol braku pewności siebie, poczucia winy
lub wstydu.
- Uściśnij mocno dłoń na powitanie swojego partnera.
Zdecydowany uścisk dłoni zwiększa naszą wiarygodność
i inteligencję. Kobieta, która wita się w taki sposób,
jest kreatywna i otwarta na rozwiązania. Osoby o
lekkim uścisku oceniane są jako neurotyczne i mniej
kompetentne.
- Wyprostuj postawę i otwórz ramiona. Pochylona
postawa to brak pewności siebie i uległość biznesowa,
skrzyżowane ramiona oznaczają dyskomfort i zamknięcie
się na relacje.
- Pokazuj dłonie – gdy chowasz je w kieszeni lub kładziesz
pod stołem komunikujesz „mam coś do ukrycia, nie
można mi ufać”.
- Załóż szpilki – buty na obcasie podnoszą poczucie
ważności i wartości, prostują postawę ciała i co
najważniejsze - wyprowadzają mężczyznę z pozycji
dominacji.
A jakich gestów Ty używasz? Czy wiesz, jak oceniają
Cię inni?
Z mową ciała jest jak z jazdą samochodem, każdy dzień
praktyki przybliża Cię do efektywniejszych zachowań
oraz większej uważności na zdarzenia i ludzi dookoła.
Tylko od Ciebie zależy poziom tej umiejętności i jakość
Twojej Marki, bo przecież „Marka jest Kobietą”

Magdalena Koźmala
ekspert mowy ciała i wykrywania kłamstwa w biznesie
www.ksgroup.com.pl
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Mana Manowska

Bo najcenniejszy jest czas…
Gdybym miała wykonać życiowy „remanent” mogłabym
powiedzieć o sobie krótko ”kobieta spełniona”. Mam
pasjonującą pracę, piękną, mądrą córkę, kochającego
mężczyznę u boku, moi bliscy są zdrowi, przyjaciele wnoszą
wiele koloru w moje życie, zgodnie z dziecięcym marzeniem
- często podróżuję. Oczywiście są cele których jeszcze nie
osiągnęłam i miejsca w których nie byłam, ale dla mnie
szczęście nie polega na kolekcjonowaniu osiągnięć, tylko
osiąganiu radości z tego co mam tu i teraz.
Czy jest więc coś, czego mi brakuje? Tak, i to notorycznie
– czas! Wie o tym doskonale Jarek Waśkiewicz który
zaprosił mnie do napisania tego felietonu i któremu należy
się order za cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do
mojej osoby. Pogoń za czasem to już nieodłączny element
naszych czasów, jednak zawsze gdy otwieram mail od
Jarka – wiem, że się zatrzymam… Ale spokojnie! Nie w
realizacji celów ;) tylko na chwilę refleksji, podsumowania,
przemyślenia… Jeśli bym kiedyś nie zauważyła, że czas
mija – to Jarek na pewno mi o tym przypomni ;) Właśnie
dowiedziałam się od niego, iż minęło pół roku i należałoby
to jakoś podsumować.
Moje pierwsze 6 miesięcy 2016 roku?... Jak zwykle – dużo
pracy którą trudno nazwać pracą, gdyż jest pasją i ogromną

przyjemnością. A także niezapomniana podróż którą śmiało
mogę nazwać „Wakacjami Życia. Była to wyprawa „WellU
Orient” przez 3 kraje – Malezję, Singapur i Bali. Mówi się, że
podróże kształcą. A ja dodałabym, że poszerzają horyzonty,
zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości. Warto
podróżować! Również po to, żeby docenić to, co mamy
w swoim kraju. Nie zawsze to, co egzotyczne jest lepsze.
Na przykład doceniłam to, że Polsce możemy oglądać
słoneczne… czyste niebo! Zasnute gęstym smogiem Kuala
Lumpur zmusiło do refleksji nad tym dokąd zmierza świat
w pogodni za zyskiem, bez poszanowania praw natury.
A rajskie Bali?... To oszałamiające piękno natury, orientalne
smaki, zapachy i dźwięki, ale również zaskakujące kontrasty.
Nieskazitelne piękno kontra brud, orientalne wonie kontra
smród spalin, luksus kontra bieda. Ale najważniejsze
kontrasty dotyczą wewnętrznej sprzeczności w mentalności
Balijczyków. Sprzeczności – w naszym, europejskim
rozumieniu. Bo dla nich życie to równowaga dobra i zła.
Stąd dla nas czasami szokujące zestawienie szczerego
uśmiechu, wewnętrznego spokoju i… okrucieństwa wobec
zwierząt. Fascynujące dla mnie było to, iż cały czas czułam
jakąś wyjątkowość w sferze mentalnej. Czułam, ze Ci ludzie
są „tu i teraz”. Oni wierzą w karmę. I to na przykład przenosi
się na ich stosunek do turystów. Jeśli widzą w ich odczuciu
bogatych europejczyków to im nie zazdroszczą, nie mają
do nich niechęci. Uważają, że jeśli ktoś teraz jest bogaty,
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to znaczy iż w poprzednim życiu był dobrym człowiekiem
i teraz dostaje nagrodę. I dlatego należy mu się szacunek i
sympatia. I tę szczerą sympatię czuje się na każdym kroku.
Ech, trudno to wszystko opowiedzieć, ale naprawdę Bali
jest inne niż reszta świata.
Dlaczego tak dużo piszę o Bali w miejscu gdzie powinnam
mówić o celach? Bo właśnie Bali związane jest z moimi
działaniami na najbliższy rok. Moim marzeniem jest znaleźć
się na Rajskiej Wyspie w gronie kilku moich nowych
Partnerów Biznesowych, celem zrobienie kwalifikacji Bali
2017.
Kiedy uda się połączyć biznes z hobby – praca staje się
pasją. Tak jest w moim przypadku. Kocham fotografię. A
najbardziej fascynującą rzeczą w fotografii jest dla mnie
możliwość fotografowania szczęśliwych ludzi. I między
innymi dlatego współpraca z WellU – to dla mnie praca
marzeń. Nieustannie doświadczam tu wdzięczności ludzi
którym oferowane przez WellU przyniosły poprawę zdrowia,
pomogły w walce z poważnymi problemami skóry czy
pomogły pozbyć się zbędnych kilogramów. Ale najlepszym
„produktem” jest styl życia WellU oparty na pasji, przygodzie
i integracji. A moją misją jest dawać ludziom lepszą jakość
życia. Sprawiać by ich życie nabierało koloru, a rzeczywistość
wyprzedzała marzenia. Najpiękniejszy komplement jaki
usłyszałam w odniesieniu do moich zdjęć brzmiał „Mana
– na Twoich zdjęciach zwykli ludzie stają się gwiazdami.”
Jeśli ktoś chciałby sprawdzić czy to prawda – zapraszam do
obejrzenia galerii portretów dziewczyn z WellU – przekrój
wieku od 7 do 70 lat. Zdjęcia można obejrzeć na stronie
Wolni, Piękni i Bogaci na Facebooku.

A gdyby ktoś miał ochotę na sesję zdjęciową na Bali
– zapraszam serdecznie do mojego zespołu w WellU.
Marzenia się spełniają. Tylko trzeba je… mieć ;)
Mana Manowska, WellU
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Marta
Chełkowska
Prezes PROT

Czym jest dla mnie turystyka?
Marta Chełkowska, Prezes PROT
59

Pierwsze skojarzenia, jakie nasuwają mi się – poznawanie
świata, wieczna przygoda, podróż w nieznane, a przede
wszystkim nowi, czasem bardzo interesujący ludzie.
I ja, sama, w tym gąszczu nowości.
Wszyscy znają się na medycynie, prawie, budownictwie
i oczywiście turystyce. Mają przecież wiele doświadczeń
pochodzących z zagranicznych podróży. Wracają opaleni
i pełni wrażeń z Barcelony, Rzymu, Aten czy Londynu.
Wszystko im się podoba, chętnie powspominają gorące
plaże, słone wody i śródziemnomorskie klimaty. A jak jest
w Polsce? Skromniej, ale czy na pewno?
Rok 2016 jest przełomowy. Na efekty, które można
obserwować, wpłynęły poprzednie lata, powodując stałą
zwyżkę odwiedzających Polskę i województwo pomorskie.
Sytuacja geopolityczna, kursy walut, dobra i od kilku
lat stabilna pozycja marki, jaką ma Polska, powodują,
że zainteresowanie wypoczynkiem letnim nad morzem
nie spada, ale powiększa się. To rokuje dobry sezon dla
branży turystycznej. Marka Polska lokuje się na 20.miejscu
i jej wartość nadal jest większa niż 500 mld $. Natomiast
marka Pomorskie stale kojarzy się z letnim, nadmorskim
wypoczynkiem, co udowadnia 30 % krajowy ruch turystyczny,
który latem 2015 r., skupiał się w naszym regionie.
Oferta kulturalna – ilość wydarzeń, koncertów, wyjątkowe
walory przyrodnicze oraz dostępność komunikacyjna,
zarówno dla turysty krajowego, jak i zagranicznego, dzięki
połączeniom lotniczym, promowym, samochodowymi
kolejowym, powodują, że Pomorskie jest atrakcyjne dla
odwiedzających. Świat jednak nie stoi w miejscu. Trzeba
podążać za trendami, by nie zostać w tyle. Odbiorca
usług turystycznych jest coraz bardziej świadomym,
doskonale poruszającym się w internecie, odnajdującym
dedykowaną ofertę i mającym konkretne wymagania,
klientem. Potencjalny turysta jest zdecydowany, by otrzymać
to, o czym zamarzył. Stąd konieczność przygotowania
takiego wachlarza usług, by były konkurencyjne, jedyne
w swoim rodzaju i atrakcyjne, nie wspominając o tym, by
były też uzasadnione ekonomicznie.

obcego regionu, jego atmosferą, skorzystaniem z tańszych
usług medycznych czy konkurencyjnymi cenami towarów?
Podejmując działania promocyjne na obcych, szczególnie
dalekich, rynkach wyprzedza się zainteresowanie krajem
i oferuje się to, co może znaleźć uznanie.
Ostatnio Pomorskie promowało się w Szanghaju na
Światowych Targach Turystycznych. Pokazaliśmy to, co
najlepsze i naszym zadaniem najciekawsze – ponad
1000-letni Gdańsk, żeglarską Gdynię, uzdrowiskowy Sopot,
zamek w Malborku, wystawę bursztynów, multimedialny stół
z prezentacjami. A mimo to, największą, choć nie jedyną,
popularnością cieszyły się wykonywane na miejscu, przez
panie z Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego
we Wdzydzach Kiszewskich, kwiaty z bibułki. Regionalizm,
tradycja i oryginalność cieszyły się uznaniem Chińczyków.
Ciekawe doświadczenie, które jest do wykorzystania, ale
które też nie przeszkadza, by pokazywać region w sposób
nowoczesny i prosty. Stoisko stworzone jako przestrzeń
otwarta i prosta również zyskało uznanie organizatorów.
Mając na uwadze preferencje odbiorcy. Warto zdecydowanie
bronić swojego charakteru i pokazywać atuty. Prezentacji
towarzyszył występ orkiestry Wojciecha Rajskiego. Emocje,
jakie widziałam na twarzach zasłuchanych Chińczyków,
utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto było zaprosić
20 muzyków, by grali polską muzykę.
Targom towarzyszyły spotkanie biznesowe, których celem jest
m.in. połączenie lotnicze Polski z Szanghajem, a marzeniem
–połączenie Gdańska z Szanghajem. Abstrakcyjne? Wcale
nie.Kilka lat systematycznej współpracy z tour operatorami,
dziennikarzami pokazującymi wyjątkowość regionu, pozwoli
na zbudowanie popytu na Pomorskie i na Polskę.
O czym miałam pisać? O turystyce? Tak, to interdyscyplinarna
dziedzina, można o niej mówić i pisać wiele. Ważne, by
mieć świadomość, jakie cele przed nami i jakie efekty
przyniosą podjęte działania.
Marta Chełkowska
Prezes PROT

Krajowy czy zagraniczny turysta kieruje swoją uwagę ku
atrakcji, jeśli jej reklama jest rzeczywiście uznana, słynna i
zachęcająca do odwiedzenia. W gąszczu informacji trudno
przebić się z przekazem o tym, co warto obejrzeć i czego
doświadczyć. A turystyka to właśnie, a może głównie,
emocje. Często z wypiekami na twarzy opowiada się o
wyprawach wysokogórskich na wulkanicznych wyspach czy o
bezludnych plażach lub udziale w ekstremalnych wyścigach
samochodowych. Warto opracowywać dedykowaną
wybranym grupom klientów ofertę tak, by była pasjonująca
i uwodziła turystę.
Zastanawiam się czym kierują się turyści zagraniczni
odwiedzający Pomorskie – ciekawością, chęcią poznania
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Marta Osuch i
Agnieszka Rejowska
Projektantki Sukcesu

OD STUDENCKIEJ ŁAWKI DO
„PROJEKTANTEK SUKCESU”
Projektantki Sukcesu – Marta Osuch i Agnieszka Rejowska
– to przyjaciółki, które mają wspólną pasję – rozwój
osobisty i zawodowy oraz psychologię. Poznały się w ławce
studenckiej na SGH, gdzie skończyły studia podyplomowe
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rok później rozpoczęły
swoją życiową przygodę z Psychologią na Uniwersytecie
SWPS (Specjalność – Psychologia Zmiany).Ta decyzja
utwierdziła je w poczuciu, że idą właściwą drogą!
„Towarzyszymy kobietom w procesie zmian, motywujemy,
wspieramy w podejmowaniu wyzwań oraz inspirujemy!
Prowadzimy dla kobiet meetingi rozwojowe, warsztaty
oraz szkolenia. Opracowałyśmy cykl warsztatów w ramach
Naszego projektu Sukces w Wielkim Mieście, którego

głównym celem jest przygotowanie kobiet do wejścia na
rynek pracy oraz osiągania sukcesów. Zachęcamy kobiety,
aby zaprojektowały z Nami swój sukces, aby zarządzały
swoim rozwojem osobistym i zawodowym.”

NASZA MISJA!
Pragniemy, aby kobiety były szczęśliwe, spełnione, aby
zachowywały w życiu równowagę. Pomagamy kobietom w
odkrywaniu ich największych marzeń, pragnień, wzmacniamy
ich poczucie wartości, pomagamy ukierunkować potencjał
oraz uświadamiamy, że to, czego pragną jest na „wyciągnięcie
ręki”. Trzeba tylko podjąć wyzwanie!

CZYM JEST SUKCES?
Dla jednych sukces jest spełnieniem marzeń - celów,
poprzedzonych czasem intensywnej pracy nad jego
realizacją. Możesz pragnąć rzeczy materialnych takich
jak dom, pewna suma na koncie w banku lub rzeczy
niematerialnych takich jak zostanie wielkim mówcą, czy
poprawienie kondycji fizycznej. Ważne jest, aby Twój cel
wystarczająco Cię motywował i popychał do działania
każdego dnia. Gdyż droga do sukcesu to okres intensywnej
pracy nad sobą, takiej jak droga olimpijczyka, nieraz
zdarzy się porażka - przegrane zawody, po których trzeba
się podnieść i iść dalej (potraktować, jako wartościowe
doświadczenie), stawać się, co raz lepszym i lepszym, aby
pewnego dnia spojrzeć na świat z najwyższego stopnia
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podium.

Spotkanie: Marka jest Kobietą 2016

Kiedy już postanowisz, że chcesz osiągnąć sukces, wybierzesz
cel, nigdy się nie poddawaj
i ciągle idź do przodu. Ludzie, którym się udało czuli wierzyli, że im się uda i nawet, kiedy zdarzyło się im upaść,
wstawali by iść dalej zawsze mając swój sukces przed
oczyma wyobraźni.
Na zakończenie pragniemy Ci powiedzieć, że Jesteś
wspaniałą Kobietą, przed którą istnieje mnóstwo możliwości.
Więc pomyśl, co już dziś możesz zrobić, aby spełnić swoje
marzenia!!!

JAKA JEST TWOJA DEFINICJA SUKCESU?
Definicji SUKCESU jest wiele. Każda z nas ma prawo
zdefiniować to słowo po swojemu. Stworzyć osobisty
opis i spojrzeć na siebie jak na Kobietę Sukcesu. Do
tego zachęcamy kobiety zorganizowaną przez nas akcją
społeczną „Jestem KOBIETĄ SUKCESU. Sama definiuję
swój SUKCES”.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości Kobiet, na
temat postrzegania sukcesu, apel by Kobiety odważniej
definiowały swój sukces i doceniały swoje mocne strony
i talenty.
Jest to niecodzienna inicjatywa, która ukazuje różne oblicza
SUKCESU wśród Kobiet. Wierzymy, że każda kobieta jest
Kobietą Sukcesu i to ona decyduje, czym dla niej jest
SUKCES. Decyduje o tym, czy chce kreować siebie, jako
KOBIETĘ SUKCESU.
Uczestniczkami I edycji było 20 wyjątkowych kobiet,
świadomych swoich mocnych stron i talentów. Pewne
siebie, szczęśliwe, spełnione, które same definiują, czym dla
nich jest sukces. Były to kobiety, które zajmowały wysokie
stanowiska, prowadziły własne firmy, ale także szczęśliwe
matki, żony i partnerki. Artystki, projektantki, wizjonerki.
W ten sposób chcemy pokazać innym kobietom jak wiele
definicji ma słowo „SUKCES”!
Przyłączysz się?
www.projektantkisukcesu.pl
www.facebook.com/projektantkirozwojuosobistego

62

Żadnego bicia piany.
Mikołaj Konopka –
wiceprezes EURO STYL
(rozmowę przeprowadzili Joanna Bojarska – Buchcic oraz
Jarosław Waśkiewicz)

Jakie miejsce zajmują kobiety w EURO STYL?
Miejsce kobiet w naszej firmie? Gdyby policzyć wszystkie
stanowiska pracy, poza produkcyjnymi (chociaż też mamy
Panie inżynier na budowach), to okazałoby się, iż większość
zatrudnionych w naszej grupie kapitałowej to kobiety.
Trzeba przyznać, że one wszystkie wyróżniają się ogromną
determinacją i zaangażowaniem w pracę, a ponadto są
oczywiście bardzo kompetentne. Razem z męską częścią
załogi intensywnie pracują na sukces naszej organizacji.
Co było najtrudniejsze, od strony biznesowej, w budowaniu
tak wysokiej pozycji marki na rynku?
Powiem przewrotnie, nie mieliśmy większych trudności. Od
początku budowaliśmy tę firmę, opierając się na kapitale
ludzkim. Każdy z nas [zarządu – przyp. red.] skorzystał z
kontaktów zawodowych, które posiadał przed rozpoczęciem
pracy w EURO STYLU, i w ten sposób zorganizowaliśmy
stopniowo rozrastający się zespół kompetentnych i ambitnych
osób, który pozwolił realizować wszystkie zaplanowane
cele. Krótko mówiąc, mieliśmy i mamy po prostu świetnych
ludzi. I oni są właśnie kluczowym elementem sukcesu.
Dzisiaj naszą organizację tworzy około 110 osób – każdą
znamy i każda jest dla nas niezwykle ważna.
A jak kompetencje menedżerów rozwinęły się, jak zmieniła
się strategia zarządzania tymi ludźmi?
Uważam, że nasza branża jest szalenie multidyscyplinarna,

fot: Gordon Blackler

wymagająca znajomości różnych tematów i szybkiego
przyswajania wiedzy. Nie mam wątpliwości, że każdy z
naszych managerów bardzo ewoluował. Naszą firmę
zaczynaliśmy w większości z bardzo młodymi ludźmi,
staraliśmy się ich jednak nie ograniczać i nie tłumić ich
entuzjazmu. Między innymi dzięki temu mogli się tak
wspaniale rozwinąć. Z młodych ambitnych ludzi stali się
dojrzałymi managerami, ale nadal cechuje ich optymizm
i skuteczność działania.
A jaki jest Pana styl zarządzania?
Po pierwsze, zawsze mam czas dla mojego zespołu.
Nie zamykam się w pokoju, nie mówię „nie teraz”. Po
drugie, wydaje mi się, że jasno stawiam cele i oczekuję,
że one zostaną zrealizowane, ale nie mówię, jak mają
być zrealizowane. Dzięki temu ludzie mają możliwość
prawdziwie zaangażować się w pracę. Dla ambitnych osób,
a takie zatrudniamy – wskazywanie dokładnie, jak coś ma
być zrobione, w dłuższej perspektywie jest demotywujące.
Motywacja do pracy jest ściśle związana z poczuciem
wpływu, więc jeśli tylko możemy dajemy pracownikom
63

wolną rękę w dochodzeniu do postawionych celów. Dzięki
temu często powstają dużo lepsze rozwiązania niż ja bym
sam zasugerował. A na końcu jest wspaniały efekt. Dla
mnie nie ma lepszego stylu.

bezpiecznie. Nigdy nie wprowadzamy klientów w błąd, co
się często zdarza wśród deweloperów giełdowych, którzy
są bardzo nastawieni na wyniki, realizowane nierzadko
kosztem rzetelności i etyki właśnie.

Staramy się też nie przeintelektualizować dyskusji, projektów,
spotkań. Pracowałem kiedyś w korporacji, w której była
wieczna dyskusja, a po spotkaniu dialogi „- No i co? - Nie
wiem” (śmiech). Tak w naszej firmie nie działamy… Żadnego
bicia piany. Jest dyskusja i decyzje, które podczas niej
zapadają, są natychmiast realizowane. Praca przez cele
jest u nas kluczowa i w mojej ocenie najbardziej skuteczna.
Poza tym nie toleruję żadnych „gier pałacowych”, które
również pamiętam z korporacji – ktoś udaje przed szefem,
obmawia za plecami, donosi. To zachowania bardzo
destrukcyjne i dla firmy, i dla pracowników osobiście.
Cenię za to pracę w oparciu o pewne procedury – pewien
porządek korporacyjny – one ułatwiają, systematyzują
procesy i są ważne zwłaszcza, kiedy organizacja staje się
coraz większa. Jesteśmy zatem taką małą korporacją z
elementami skutecznej prywatnej firmy.

Gdzie leży w takim razie źródło sukcesu ekonomicznego
EURO STYLU?

Jesteście fair wobec pracowników?
Staramy się być fair zarówno wobec pracowników, jak i
wobec kontrahentów i oczywiście klientów. Skonstruowaliśmy
nawet program wartości, który nazwaliśmy Jesteśmy Fair i
który pomógł nam uporządkować pewne tematy związane
ze standardem inwestycji, na nowo przemyśleć niektóre
elementy czy np. był bodźcem do stworzenia kodeksu etyki.
Etyka w biznesie była i jest dla mnie ogromną wartością i
nią się kierujemy na co dzień.
I nie tylko jeśli chodzi o naszych klientów, lecz również
podwykonawców. Zawsze wychodzimy z założenia, że
jesteśmy tą silniejszą jednostką i nie powinniśmy tego
wykorzystywać. Wolimy pomóc niż karać, nawet czasami
mając z tego tytułu jakieś drobne straty, jednakże w długiej
perspektywie i polityce firmy to przynosi korzyści. Uważamy,
że nie warto zarządzać firmą poprzez konflikt; nie mamy
żadnej sprawy sądowej.
Klienci to doceniają?
Jakiś czas temu robiliśmy badania wśród naszych klientów,
dotyczące źródeł informacji o naszej ofercie. Okazało się,
że 50% z nich pochodzi z polecenia. To oznacza, że nasi
klienci bardzo doceniają to, w jaki sposób podchodzimy
do nich i do prowadzenia biznesu w ogóle. Sposób
funkcjonowania firmy powoduje, że ludzie czują się z nami

Źródłem sukcesu jest oczywiście załoga, o czym już
wspominałem. Możemy poszczycić się naprawdę niewielką
rotacją pracowników, co dowodzi, iż właściwie kształtujemy
relacje z naszymi pracownikami. Ponadto przykładamy dużą
wagę do efektywności – obie gałęzie naszej działalności
– czyli część mieszkaniową i komercyjną – obsługuje ten
sam back office, dzięki czemu jesteśmy mniej obciążeni
kosztowo. Nie oznacza to oczywiście, że mało płacimy czy
oszczędzamy, po prostu korzystamy z efektu skali – przy
takich samych kosztach realizujemy większy wolumen.
Wspomniał Pan o komercyjnej części działalności firmy.
Ona jest tak samo istotna jak mieszkaniowa? EURO STYL
planuje dalej rozwijać się w tym zakresie?
Planujemy bardzo inwestować w część B2B naszego
biznesu i to na innych niż trójmiejski rynkach. Proste zasoby
ludzkie w takich aglomeracjach jak Trójmiasto zostały już
bowiem wyczerpane. Zaczyna się spirala wynagrodzeń,
czyli pracownicy zaczynają krążyć między firmami i tak
naprawdę centra usług, które mają być zoptymalizowane
kosztowo, przestają dobrze funkcjonować. Problemy z
rekrutacją zaczynają ten biznes ograniczać. Myślę więc,
że teraz wielką szansę mają w północnej Polsce takie
miasta, jak Olsztyn, Bydgoszcz czy Toruń. W najbliższym
czasie wejdziemy z inwestycjami komercyjnymi właśnie w
te miasta.
Najemcy szukają na swoje biura miejsc, gdzie będzie
dobry dostęp do kadry, do tego powierzchni za rozsądne
pieniądze. Poza wejściem na inne mniejsze rynki będziemy
więc również stawiać na efektywność kosztową. Ponadto
obserwujemy, które lokalizacje wybierają deweloperzy
obecni na giełdzie i unikamy tych miejsc. Oni bowiem nie
kierują się racjonalnymi czynnikami ekonomicznymi, co za
tym idzie konkurowanie z nimi nie ma sensu, jeśli zależy
nam na realizacji wyniku finansowego i rozwoju.
Pierwszą inwestycją, którą planujemy zrealizować poza
Trójmiastem, jest wielofunkcyjny obiekt w Olsztynie. W tym
mieście jakość życia jest niezła, Uniwersytet WarmińskoMazurski dostarcza wykwalifikowanej kadry i nie ma takiej
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presji na płace. Warto tam właśnie tworzyć miejsca pracy, dzięki temu ludzie nie będą zmuszeni opuszczać tego regionu
w poszukiwaniu zajęcia i będzie im po prostu łatwiej żyć, mając zaplecze rodzinne – np. mieszkanie po babci, pomoc
rodziców w opiece nad dzieckiem itd. Na realizacji biur w takich regionach wszyscy skorzystają – i mieszkańcy, bo
mają szansę na pracę oraz zdobycie doświadczenia w korporacjach, i inwestorzy – mogą obniżyć koszty i zachować
konkurencyjność.
Ale nie zapominacie o mieszkaniach?
Oczywiście, że nie. Powiedziałbym, że weszliśmy w fazę architektury 3.0. My już nie sprzedajemy budynków. Tylko
pewną ideę życia, sposobu mieszkania. Staramy się zdecydowanie większą wagę przywiązywać do przestrzeni wspólnej,
zapewnienia usług, urozmaiconej architektury, różnych udogodnień. To wszystko są rzeczy ważne dla klientów.
Patrząc na konkurencję, niektórzy naprawdę poszli mocno do przodu, doskonałym przykładem jest Garnizon. Ale z drugiej
strony nadal cała rzesza firm została jakby w poprzedniej dekadzie. My zdecydowanie stawiamy na jakość. Przykładem
takiego szerszego myślenia o inwestycji mieszkaniowej jest nasze osiedle IDEA, gdzie poza dobrą architekturą, fajnym
zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej, postawiliśmy na sztukę, która będzie obecna wewnątrz budynków i na
zewnątrz. Całe osiedle będzie wzbogacone pracami artystów specjalizujących się w różnych technikach. Będzie więc
ciekawie i mamy nadzieję inspirująco. Oczywiście to wszystko kosztuje, dlatego możemy sobie pozwolić na więcej w
dobrych lokalizacjach. W lepszych lokalizacjach mieszkania są droższe, bo i grunt jest droższy, więc trafiamy do klientów,
którzy są gotowi zapłacić i za lokalizację i za dodatkowe elementy. Tam gdzie realizujemy tańsze inwestycje – dostępne
dla szerszej rzeczy klientów – proponujemy produkt optymalny – wykonany z materiałów najwyższej jakości, ale bez
np. drogich rozwiązań, jak hale garażowe. Staramy się więc, aby każdy klient znalazł u nas coś dla siebie.

fot: Gordon Blackler

Dziękuję za rozmowę.

Mikołaj Konopka i Joanna Bojarska-Buchcic
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klucz DO SUKCESU
Otwórz szeroko swoje możliwości
i przekrocz próg w realizacji tego,
o czym od dawna marzysz,
dla swojego osobistego szczęścia,
zawodowego celu!

www.markajestkobieta.pl
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Natalia Długosz
Ornali Home & Garden
www.ornali.com

Dobrze mieć swoją
własną tratwę
ratunkową
Mając refleksyjną naturę zawsze pada pytanie co jest tak
naprawdę ważne w życiu, jakimi wartościami się kierować,
czy uczyć się na swoich błędach, czy też starać się ich
unikać słuchając rad innych bardziej doświadczonych?
Pytań jakie stawiamy sobie na naszej drodze życia jest
naprawdę wiele, jedne prozaiczne i banalne, ale inne
kluczowe, egzystencjalne. Pragniemy przeżyć swe życie jak
najlepiej umiemy niezależnie od tego, czy wierzymy w życie
po drugiej stronie, czyteż jesteśmy ateistami.Większość
z nas nie czeka na śmierć jak na wybawienie, ponieważ
wartość życia jest najważniejsza, toteż liczy się tu i teraz, a
nie dziewięćdziesiąt dziewięć obiecanych dziewic (choć
pewnie nie którym panom podoba się ten pomysł) ani
nie przyrzeczony raj- tylko doczesność, teraźniejszość, ta
chwila... Ten moment, w którym będziemy czuli szczęście,
spełnienie, radość.
Każdy z nas ma swoją piramidę wartości, która pomaga
nam wyznaczać tor życia i podejmować decyzje. Ja również
posiadam swoją własną. Jednak niezależnie od wszelkich
jej składowych pamiętajmy, że jesteśmy osobnymi bytami,
które powinny samodzielnie, co nie oznacza, że samotnie
spełniaćsię. Tak więc, niezależnie odtego, czy jesteś matką,
córką i jak wiele musisz pokonywać codziennie przeszkód
dnia codziennego warto walczyć o siebie, tylko o siebie,
by na koniec dnia- móc powiedzieć sobie, że było warto,
byłam dumna z siebie, dowartościowana, byłam szczęśliwa
choć przez krótki moment.

Wiadomym jest, że człowiek nie jest przystosowany do
samotnego życia i pożądamy relacji międzyludzkich, a zatem
ważne, aby po momentach gnania i pośpiechu mieć bazę
do której wracasz nawet wtedy kiedy dziś nie zwyciężyłaś
żadnej bitwy lecz wciąż jest nadzieja na wygranie wojny i
jest tam ktoś kto chce posłuchać twojej historii.
Cały czas uczymy się pływać w otchłani życia i dobrze mieć
swoją własną tratwę ratunkową niezależnie od tego kim
lub czym dla Ciebie jest.
Natalia Długosz
ORNALI HOME & GARDEN
www.ornali.com
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Renata
Zielezińska
REDAKTOR
PROWADZĄCA
TRUSTEDCOSMETICS.PL

AMBITNE, ZDOLNE, PRZEDSIĘBIORCZE, CZYLI
MÓJ PATENT NA SUKCES W BRANŻY URODOWEJ!
Wielokrotnie w życiu słyszałam, że jeśli robisz coś, co
jest Twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia.
Z racji faktu, iż pracuję w branży kosmetycznej, każdego
dnia spotykam na swojej drodze wiele kobiet, często
mają pomysł na biznes, chciałyby, jednak, zamiast
realizować swoje pasje, poddają się tym wszystkim
“ale”, które pokazują im trudności. Dlatego dziś opiszę
swoją pasję, drogę nie zawsze usłaną różami, ale
prowadzącą do satysfakcji oraz sukcesu w biznesie.
Dla mnie jednym z czynników szczęścia w życiu
rozwój osobisty i rozwijanie własnej firmy z branży
kosmetycznej. Jest to też dla mnie motywacją do
sięgania po więcej i do zdobywania kolejnych szczytów.
W 2010 roku rozpoczęła się moja przygoda z firmą
kosmetyczną, gdzie zajmowałam się marketingiem, pr
oraz sprzedażą produktów. To była dla mnie prawdziwa
szkoła życia, w której popełniłam tysiące błędów,
mnóstwo razy poprawiając i korygując moje działania.

Jednak od zawsze pragnęłam założyć własny biznes,
a oprócz spotkań z ludźmi, marketingu i promocji
od zawsze uwielbiam pisać. Dlatego też kilka lat
temu, pragnąc połączyć moje pasje wraz z bagażem
doświadczeń i sporą wiedzą z branży beauty zrodził
się pomysł stworzenia Redakcji TrustedCosmetics.
pl. Zdecydowałam się na ten biznes i już teraz mogę
stwierdzić, że czuję się kobietą spełnioną w biznesowej
dziedzinie życia. Jednak z mojej autopsji wynika, że nie
zawsze było łatwo i prosto. Jakoś tak się moje życie
układa, że nie ma nic za darmo i na sukces trzeba sobie
zapracować. Tak naprawdę obserwuję tę zależność
w wielu dziedzinach mojego życia. Przykładowo
rozkręcając jakikolwiek biznes — czy to tradycyjny, czy
internetowy, czy MLM — musimy poświęcić czas i trud
na naukę, następnie na pracę. Trzeba podejmować
działania, często codziennie i wytrwale. Bywa również,
że te podejmowane działania są nudne, trudne, czy też
wydają się nie do wykonania, jednak są one niezbędnymi
czynnikami sukcesu. Niewielkim kosztem, być może
można odnieść mały sukces. Ja lubię zawsze sięgać
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po więcej. Lubię zdobywać to, co wyżej.
Jednak, aby odnieść w życiu trwały i spektakularny sukces
z pewnością niezbędne są spore inwestycje w postaci
poświęconego czasu, pieniędzy, nauki, czasem jakichś
strat, które powstały poprzez źle podjęte decyzje. Moim
zdaniem ten trud jest potrzebny ludziom, aby przygotowali
się do “odebrania” swojego sukcesu oraz aby stali się na
niego gotowi. Ponieważ w trakcie dążenia do swoich celów,
ludzie się zmieniają, kształtują, wzrastają, ponoszą porażki i
powstają, aby podejść do problemu z innej perspektywy...
to ten trud — ten cały proces, który prowadzi do celu, jakim
dla każdej osoby jest sukces, są niezwykle potrzebne.
Często jest tak, że coś nie wychodzi, pojawia się trudność
lub nieporozumienie, które trzeba rozwiązać.
Jest wiele spraw, dzięki którym widzę, że podejmując
wyzwanie, staję się mocniejszą osobą, gotową na większe
wyzwania. Poczucie spełnienia jest dla mnie ważnym
wyznacznikiem w życiu, który pokazuje mi, czy znajduję
się w miejscu, w którym chcę, oraz czy jestem szczęśliwa.
Poczucie spełnienia to satysfakcja, że robię to, co kocham
i to, co sprawia mi przyjemność, dodatkowo pomagam
innym ludziom. W swojej pracy pomagam w promocji
produktów, usług oraz firm z branży urodowej, motywuję do
działania, podpowiadam i pokazuję w jaki sposób pracować.
Przekazuję swoją wiedzę, którą zebrałam na podstawie prób
i błędów — na podstawie swoich doświadczeń, szkoleń,
książek. W trakcie prowadzenia biznesu zebrałam wiele
siniaków, kopniaków.... jednak nie żałuję żadnego z nich,
bo każdy z nich był potrzebny, każdy z nich czegoś nauczył.

Redagowany przez nas Beauty Biznes Poradnik zawiera
aktualne formy współpracy w sprzedaży bezpośredniej
oraz franczyzy, które dotyczą wyłącznie branży urodowej.
Chętnie podejmujemy współpracę przy promocji wydarzeń
kosmetycznych i zdrowotnych na zasadach Patronatu
Medialnego oraz uczestniczymy w tych eventach dzieląc
się relacjami z czytelnikami.
Organizujemy Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji
Firm „Diamenty Beauty”, w którym doceniamy i wyróżniamy
produkty i usługi z branży zdrowia i urody.
Jako pierwsi stworzyliśmy Plebiscyt Firmowych Blogów
Urodowych, gdzie prezentujemy blogi firm z branży zdrowia
i urody.
Portal TrustedCosmetics.pl został wyróżniony Godłem
Laur Eksperta 2015/2016 jako jedyny w kategorii Nowe
media, a w czerwcu 2016 portal otrzymał wyróżnienie w
Plebiscycie Prestiżowa Marka Roku 2016.
Chętnie podpowiemy również Twojej firmie urodowej
czy zdrowotnej w jakim kierunku podążać, zajmiemy się
marketingiem, pr, poprowadzimy blog. Zaprezentujemy
Twoją firmę, produkty czy usługi na portalu, przetestujemy.
Zapraszam do współpracy z Redakcją TrustedCosmetics.pl
Renata Zielezińska
Redaktor prowadząca
www.trustedcosmetics.pl

Warto sięgać po swoje marzenia. Do tej pory pracowałam
dla różnych firm. Jednak zdecydowanie prowadzenie własnej
działalności, prowadzenie portalu TrustedCosmetics.pl
daje mi ogromne poczucie spełnienia.
TrustedCosmetics.pl to ekspresowo rozwijająca się marka
na rynku kosmetyczno-zdrowotnym — portal skupiający ludzi
dbających o zdrowie, urodę, piękno i dobre samopoczucie.
Serwis prowadzony przez pasjonatkę marketingu, PR i
branży kosmetycznej.
Redakcja prezentuje różnorodne produkty zdrowotne,
perfumy, kosmetyki do pielęgnacji i makijażu oraz zdrową
żywność i suplementy diety. Testując i recenzując produkty,
staramy się nie narzucać czytelnikom zdania na ich temat,
a jedynie przekazać im rzetelną opinię i zachęcić do
wypróbowania.
Współpracujemy z blogerkami kosmetycznymi i urodowymi,
które nagradzamy w Rankingu TrustedBlogerek. Dodatkowo
wyróżniamy je Certyfikatami potwierdzającymi zdobycie
Tytułu TrustedBlogerka i kojarzymy z firmami poszukującymi
osób to testowania produktów.
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Wioleta Malawska
Redaktor naczelna magazynu Numer 1,
właścicielka Pracowni Kreatywnej IPMEDIO

Daj szansę swoim
dniom
- JAKI MAMY DZIEŃ?
- DZISIAJ
- O! TO MÓJ ULUBIONY DZIEŃ - RZEKŁBY KUBUŚ
PUCHATEK.
A ZASTANAWIAŁAŚ SIĘ JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY
DZIEŃ?
My także możemy powtarzać słowa Puchatka i czuć całą
sobą, że tak jest, że DZISIAJ jest naszym ulubionym dniem.
Dajmy sobie tylko przyzwolenie na to, aby każdy dzień był
dla nas wielką niespodzianką. Oczekujmy wszystkiego co
najlepsze, świadomie przeżywajmy każdą chwilę, a to co
nie idzie po naszej myśli, przyjmujmy jako cenną lekcję…
Uważasz, że to niemożliwe?

Spróbuj. Daj sobie szansę. Zmień nastawienie do siebie,
do ludzi, do życia. Zwolnij. Zacznij zauważać to, na co do
tej pory nie zwracasz uwagi…
Wiesz ile pieprzyków (znamion) masz na prawej ręce? Na
co spojrzałaś dziś rano zaraz po wyjściu z mieszkania? Jaki
kolor oczu ma sprzedawczyni w Twojej ulubionej piekarni,
w której codziennie kupujesz pieczywo? Jakie mijasz
drzewa w drodze do pracy? Z jakim kwiatkiem kojarzysz
się Twojemu dziecku lub partnerowi?
No właśnie… żyjemy nieuważnie, dni przepływają nam
między palcami, a my skupiamy się tylko na obowiązkach.
A ŻYCIE to przecież nie obowiązek, ŻYCIE to pasja, to
smakowanie go i doświadczanie z wdzięcznością.
Niektóre z Was już po urlopach, ale niektóre z utęsknieniem
nadal czekają na czas dla siebie, czas bez pracy, z
ograniczonymi obowiązkami, bez gotowania obiadów,
czas wrażeń i nowych miejsc.
Zastanów się, jak się czujesz, gdy czekasz na te wakacyjne
chwile… planujesz, rozmyślasz, nie możesz się doczekać,
podekscytowanie sięga zenitu, motylki w brzuchu łaskoczą
skrzydełkami, rumieńce na policzkach zdradzają, że coś
się szykuje ehh…
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A gdyby oczekiwać tak na każdy kolejny dzień? Z wrodzoną dziecięcą radością?
Najszczęśliwsze momenty w naszym życiu są przecież wtedy, gdy bawimy się jak dzieci, kiedy śpiewamy i tańczymy,
kiedy odkrywamy coś nowego i tworzymy po prostu dla zabawy – tak, jak to dzieci potrafią.
Cieszmy się zatem tym, że kolejny dzień nadszedł, że możemy spojrzeć w oczy bliskim osobom, że możemy uścisnąć
czyjąś dłoń, że możemy pobiec w objęcia ukochanego… Czy to nie jest wystarczający powód ku temu, aby DZISIAJ
było Twoim ULUBIONYM DNIEM?
Żyj więc tak, aby z uniesień - nie zostało Ci tylko uniesienie brwi, a ze wzruszeń – wzruszenie ramion!
Pamiętaj – zasługujesz na wszystko co najlepsze!
Pamiętaj - „nie jesteś problemem do naprawienia, a CUDem do odkrycia” – jak to mówi pewna Ewelina…
Życzę Ci pięknych wakacji i aby każde DZISIAJ miało szansę stać się Twoim ulubionym dniem
Niech życie będzie Twoim NUMERem 1, a Ciebie zapraszam do grona fanów i pasjonatów ŻYCIA na łamy magazynu
Numer1
Serdeczności
Wioleta Malawska
Redaktor naczelna magazynu Numer 1,
właścicielka Pracowni Kreatywnej IPMEDIO
www.ipmedio.pl
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Żaneta Geryk
To juz 17 lat mojej pracy w edukacji w Wyższej Szkole
Zarządzania w Gdańsku jako adiunkt i Dyrektor działu HR i
Biura Karier , w miedzy czasie start do polityki z sukcesem
co owocuje drugą kadencją w Radzie Miasta Gdańska w roli
Przewodniczącej Komisji Edukacji i członka Komisji Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia. To również trzecia kadencja
w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego powołanej przy
Prezydencie Miasta Gdańska.
Mogłoby się wydawać ze to dużo, ze czas na chwile
zatrzymania i refleksji... ale nic z tego, w lutym 2016 roku
ukończyłam Akademię Coachingu Biznesowego i narodził
się nowy ważny projekt, który mam nadzieje będzie miał
swój start jesienią.

Ambitne zdolne
przedsiębiorcze
- nie ma rzeczy
niemożliwych i nie
ma wieku do ich
osiągnięcia

Od 2 lat intensywnie trenuje fitness, na tyle poważnie ze
na jesieni tego roku będę brała udział w Mistrzostwach
Polski w sportach sylwetkowych. Skąd pomysł na tyle pracy,
przygotowań, wyrzeczeń, ciężkich treningów i specjalnej
diety? Hmm pasja, dzięki której wyznaczyłam sobie cel
i dążenie do jego realizacji daje mi jeszcze więcej siły i
motywacji aby osiągając jak najwięcej. Jestem mamą 3
wspaniałych córek, najstarsza studiuje medycynę, chce
tym samym wszystkim paniom pokazać, że nie ma rzeczy
niemożliwych i nie ma wieku do ich osiągnięcia
Wiem że można, to działa i będę o tym mówić głośno.
Dlatego mój projekt kieruje do kobiet dojrzałych, zajętych i
niekoniecznie zadowolonych z siebie, z tego jak wyglądają,
co jedzą, jak żyją, czy mają czas dla siebie, czy pamiętają
o sobie, czego oczekują od życia? Jako Vital Coach
wykorzystując najlepsze narzędzia coachingowe dla
jednych a mentoring dla drugich będę chciała dotrzeć
do nich, obudzić w nich to co mają najlepsze, a o czym
jeszcze nie wiedzą. Dla jednych będzie to dobry trener, dla
innych dietetyk, a jeszcze dla innych połączenie wszystkiego
całość. Projekt dojrzewa, jestem coraz bliżej, także jesień
zapowiada się gorąca i zawodowo i sportowo.
Do zobaczenia! Żaneta Geryk
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Makijaż: Maria Gotkiewicz

Make-Up by Kate Południewska | Modelka: Francys Sudnicka | Fot: Gordon Blackler

SUMMER
STORIES...
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NOW LET’S TELL YOUR STORY?
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ZAPROSZENIE
www.markajestkobieta.pl
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