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N
iezmiernie miło jest mi zaprosić Państwa do 
lektury kolejnego numeru magazynu Tygrysy 
Biznesu. Tym razem na okładce mam przy-
jemność zaprezentować naszą Tygrysicę Biz-

nesu – Edytę Dziankowską, jedną z najlepszych agentek 
ubezpieczeniowych w Polsce.

Ponad to przygotowaliśmy dla Was szereg arty-
kułów stricte biznesowych. Mam nadzieję, że tym razem 
również wyszliśmy obronną ręką naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom.

Biznes w Polsce przechodzi olbrzymią metamorfozę. 
Z niecierpliwością oczekujemy co nowego przyniesie nam 
Nowy Rok.

Korzystając z okazji, że jest to ostatnie wydanie w tym 
roku, życzę wszystkim Państwu spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy syl-
westrowej, abyśmy tanecznym krokiem weszli w Nowy 
2019 Rok, zarówno prywatnie jak i biznesowo.

Do zobaczenia w Nowym Roku!

Redaktor Naczelny
Marcin Andrzejewski 

Szanowni 
Państwo, 
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 programów
 branżowych!

Poznaliśmy

nowych laureatów

14 maja 2018 roku w Sali 
Balowej Regent Warsaw 
Hotel Centralne Biuro 
Certyfikacji Krajowej ogłosiło 
listę laureatów najbardziej 
prestiżowych wyróżnień 
w kraju – Firma Roku 2018, 
Hit Konsumenta 2018, Polish 
Exclusive 2018, Best of Health 
& Beauty 2018 oraz Deweloper 
Roku 2018.

K
olejna edycja renomowa-
nych programów bran-
żowych zostały rozstrzy-
gnięte podczas Koktajlu 
Biznesowego Business 
Tigers Club w warszaw-

skim Hotelu Regent. W programach wyróż-
nione zostały firmy w następujących kate-
goriach: Firma Roku 2018, Hit Konsumenta 
2018, Polish Exclusive 2018, Best of Health 
& Beauty 2018 oraz Deweloper Roku 2018. 

Podczas uroczystości poznaliśmy również 
nowych członków Business Tigers Club, który 
został powołany przez magazyn Tygrysy Biz-
nesu przy współpracy z Centralnym Biurem 
Certyfikacji Krajowej. Wybitne postacie biz-
nesu odebrały złote pinsy, symbol przyna-
leżności do klubu z rąk Marcina Andrze-
jewskiego prezesa BTC, który była także 
prowadzącym uroczystość.

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

Nagradzamy firmy, które oferują 
produkty najwyższej jakości oraz 
nowoczesne, bezpieczne usługi 
wykonywane w komfortowych 
warunkach z zachowaniem 
najwyższych standardów  
– powiedział Marcin Andrzejewski

„

WYDARZENIA

Statuetkę Firma Roku 2018 otrzymały następujące firmy:

Bioveta

UNS – Suplements

Ewelina Siatkiewicz „Magnitica Lashes”

Klinika Medycyny Estetycznej i anty Aging Dr Beata Dethloff

Arbatech

Reewo

Wibo

Tabaco Concept Factory Tomasz Żybula

Joannas Lashes Polska

Firma Bud – Max Development Pawlus & Kryjak  
otrzymała statuetkę Deweloper Roku 2018.

Statuetkę Best of Health & Beauty 2018 trafiła w ręce Noble Medica.

Tytuł i statuetkę HIT KONSUMENTA 2018 przyznano firmom:

Beauty & Spa Group Monika Honory – Sypniewska  
za Program przemiany wg Moniki Honory

UNS-SUPLEMENTS sp. z o.o. za UNS ECONO

Tabaco Concept Factory Tomasz Żybula  
za Liqud do e-papierosów LION DESIGN FACTORY

TrustedCosmetics.pl



WYDARZENIA

Statuetkę Polish Exclusive 2018 :

Befaszczot Sp z o o.

Średzka Woda Sp. z o. o.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bieruniu

Pol-Cosm za markę DIBIMILANO

Woj-Kat sp. z o.o.

Muszynianka

Klinika Kalmedica

Klinika OKULUS

Gerlach S.A

Pol – Foods

W Business Tigers Club witamy 
nowych członków:

Arkadiusz Watras  
Właściciel Torpol Sp. z o.o

Jadwiga Szermach  
Dyrektor Departamentu Sprzedaży 

Polisa – Życie TU S.A

Marta Kobińska CEO Create the Flow

Piotr Seges Właściciel Goodname

Patryk Przewodowski  
Właściciel Platinium House

Agnieszka Dąbrowska  
Właściciel BI GROUP



WYDARZENIA

TYGRYSY BIZNESU     9



WYDARZENIA

biznesowy
koktajl

Wrześniowy

za nami!
24 września w Regent  
Warsaw Hotel odbył się 
kolejny koktajl biznesowy, 
na którym poznaliśmy 
laureatów programów 
branżowych Centralnego  
Biura Certyfikacji Krajowej 
oraz nowych członków 
Business Tigers Club.

S
tatuetki rozdano w kategorii 
Firma Roku 2018, Firma Szko-
leniowa Roku 2018, Hit Kon-
sumenta 2018, Inwestycja Bu-
dowlana Roku 2018 oraz Best 
of Health & Beauty 2018.

Statuetki przyznawane przez Certyfikację 
Krajową to świadectwa potwierdzające stoso-
wanie najlepszych praktyk biznesowych oraz 
oferowanie produktów oraz usług najwyższej 
jakości. Otrzymują je firmy, które w swojej 
codziennej działalności kierują się wysokimi 
standardami i jednocześnie potwierdzają 
swoją silną pozycję rynkową. 

Tradycyjnie poznaliśmy również nowych 
członków Business Tigers Club, którym wrę-
czono złote pinsy, symbol przynależności do 
klubu biznesowego.

Dziś świętujemy sukces najlepszych przedsiębiorstw w Polsce, 
które dzięki talentowi i ciężkiej pracy potrafiły wykorzystać 
swoją szansę i stworzyć wartościowe marki. Z powodzeniem 
odnajdują się na coraz trudniejszym rynku, zaspakajając 
potrzeby najbardziej wymagających konsumentów 
 – powiedziała Elżbieta Michalska Prezes Certyfikacji Krajowej

„
10     TYGRYSY BIZNESU



WYDARZENIA

biznesowy
koktajl

Andrzej Schuetz’a Dyrektor Generalny Henri Lloyd Polska

Artur Kauf trener personalny

Piotr Ląd CEO Grupa Hiteger/ Dyrektor Regionalny Network Business Club

Przemysław Szulczewski pomysłodawca i założyciel  

Krajowej Izby Gospodarki Energetycznej.

Nowi członkowie BTC:
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WYDARZENIA

Statuetkę Firma Roku 2018  
otrzymały następujące firmy:

Marka XBLITZ

KiK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa 

MEGMAR

Express Car Rental

Permanent Academy by Barbara 
Kopiec-Kłyszejko

W kategorii Firma Szkoleniowa Roku 
2018 nagrodę odebrała 

She – Międzynarodowa Szkoła  
Makijażu Permanentnego  
i Medycyny Estetycznej.

Tytuł i statuetkę HIT KONSUMENTA 
2018 odebrali:

Catering dietetyczny Dietering.com

Gorsety wyszczuplające  
firmy Just Beck

Statuetkę Inwestycja Budowlana 
Roku 2018 przyznano:

L&S Homes za inwestycję  
„Ostoja Drzymały”

Shellter Hotel & Apartments

Best of Health & Beauty 2018  
odebrała She Monika Grzelak  

Master Trainer PMU 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jakość i bycie zauważonym
Polski rynek dóbr luksusowych jest stosun-
kowo młody, jednak już teraz można pro-
gnozować, że założenia Deloitte w naszym 
kraju będą podobne. Aktualnie zauwa-
żalne są zachodzące na nim zmiany i ten-
dencje, a jedną z nich jest chociażby fakt, 
że coraz więcej marek luksusowych stawia 
na komunikację w digitalu. Jak przewiduje 
Zenith, w latach 2017 – 2019 branża premium 
zwiększy swoje wydatki na reklamę online 
o 886 mln dolarów, co będzie stanowić 33% 
całego budżetu marketingowego.

Luksus to cały czas synonim nieza-
wodności i wysokiej jakości. Jak wskazuje 
Raport KPMG w taki sposób myśli o nim 
84% respondentów, przy czym odsetek ten 
jest większy (94%) wśród osób, których 
miesięczne dochody przekraczają 20 tys. 
zł brutto. Z kolei zdaniem ankietowanych 

o dochodach powyżej 7,1 tys. zł brutto luksus 
umożliwia sprawianie sobie lub innym przy-
jemności oraz wyróżnienie się z tłumu.

Warto zwrócić uwagę również na miejsce 
dokonywania zakupu. Co prawda dziś jedynie 
7% transakcji dotyczących produktów luk-
susowych zawieranych jest przez internet, 
ale już 60% zakupów dokonywanych przez 
zamożnych klientów odbywa się pod 
wpływem informacji pochodzących z sieci. 
Należy więc przypuszczać, że odsetek osób 
kupujących on-line będzie wzrastał – mar-
keterzy już dziś powinni stawiać na ten kanał 
sprzedaży. Jak w takim razie najlepiej pro-
mować luksus online?

Marki premium w internecie
Wielokanałowość to słowo klucz w kontek-
ście reklamy dóbr luksusowych. Pod tym 
pojęciem kryje się jednoczesne wykorzystanie 

Według sprawozdania 
opracowanego przez 
Deloitte do 2025 
roku pokolenia Y 
i Z będą stanowić 
globalnie ponad 
40% klientów marek 
luksusowych. Duży 
udział będzie mieć 
również pokolenie 
Millenialsów. Młodzi 
redefiniują rynek 
dóbr luksusowych, 
a marki luksusowe 
już teraz zmieniają 
modele działalności, 
aby dostosować swój 
przekaz do pokoleń 
wychowanych w erze 
nowych technologii. 

Reklama 
   online
oczami marki 

   premium
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

kilku kanałów komunikacji, w pełni ze sobą 
zintegrowanych. Według badania prze-
prowadzonego na branży premium przez 
portal Luxury Daily wynika, że około 80% 
respondentów planuje zainwestować w pro-
mocje w mediach społecznościowych, 61% 
w reklamę online, 52% w marketing influ-
encer a 51% na content marketing. Zaś 43% 
ankietowanych planuje zainwestować dodat-
kowy budżet w wideo. Marki przenoszą więk-
szość działań do Internetu, nie rezygnując 
przy tym z prasy czy telewizji. 

Internet ułatwia reklamodawcom 
dotarcie do potencjalnego klienta. Dzięki 
zastosowaniu różnych technik marketingu 
online, istnieje możliwość precyzyjnego 
dotarcia do nawet bardzo wąskiej grupy 
docelowej. Nie zmienia to faktu, że komu-
nikacja, a konkretniej jej sposób stanowi dla 
nich stałe wyzwanie. W zdemokratyzowanej 

społeczności ciężko utrzymać status elitar-
ności. Tak samo, jak istotna jest stojąca za 
produktem „historia”, która daje konsu-
mentom produktów luksusowych poczucie 
wyjątkowości, tak istotna jest wysokiej 
jakości kreacja oraz doskonale dobrane 
miejsce „umieszczenia” (ekspozycji). To, 
w jakim kontekście prezentowana jest dana 

Reklama 
   online

Dzięki zastosowaniu różnych 
technik marketingu online,  
istnieje możliwość precyzyjnego 
dotarcia do nawet bardzo  
wąskiej grupy docelowej

„
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

marka czy usługa w dużej mierze wpływa 
na jej wizerunek. Dlatego kluczowe jest tutaj 
pojawienie się na serwisach, których treści 
skierowane są do ludzi zamożnych. 

Jak skutecznie  
reklamować luksus?
Reklama produktów i usług premium 
powinna wyróżniać się na tle innych prze-
kazów reklamowych. Najważniejszym czyn-
nikiem, który ma wpływ zarówno na wize-
runek marki, jak i na jej ofertę jest jakość 

kreacji, która powinna odzwierciedlać jakość 
produktu. Podstawą jest stonowany i uni-
kający kontrowersji przekaz. W przypadku 
marek premium kluczowa jest również perso-
nalizacja, która poprzez budowanie poczucia 
wyjątkowości i więzi z klientem pozwala 
pozyskiwać klientów poprzez dostarczanie 
zindywidualizowanych doświadczeń. 

Moc wideo 
Jednym z ulubionym formatów luksusu 
w Internecie jest wideo, które daje możli-
wość opowiedzenia dłuższych historii, np. 
w świątecznych spotach. Format ten dosko-
nale pozwala wyeksponować te wszystkie 
elementy przekazu, które są charaktery-
styczne dla marek luksusowych. Co więcej 
pozwala wykorzystać produkcje reklamowe 
czy spoty, które nierzadko powstają sporym 
nakładem pieniężnym, z reguły przy udziale 
światowych gwiazd. 

Widoczność na pierwszym 
miejscu
Producenci marek luksusowych chętnie się-
gają po niestandardowe formaty reklamowe 
o wysokim współczynniku viewability. Sta-
rannie wybierane są także miejsca emisji 
reklam – to przede wszystkim powierzchnia 
premium – strony główne serwisów oraz 
miejsca gdzie znajdziemy wysokojako-
ściowe treści. W tym przypadku, z pomocą 
przychodzą sieci, które kierują reklamę na 
wąsko targetowane witryny skierowane do 
najzamożniejszych użytkowników internetu, 

np. elitarne organizacje biznesowe (Busi-
ness Center Club), witryny poświęcone 
inwestowaniu (Artinfo.pl, Analizy.pl), czy 
drogie hobby (Motorowy.pl, Galopuje.pl, 
zegarkiclub.pl), na których oprócz pożąda-
nego contentu dostępna jest odpowiednia 
powierzchnia do wyemitowania takich 
reklam. Marki luksusowe dość często rów-
nież łączą swoje idee i obecność z presti-
żowymi sportami – golf, sporty żaglowe, 
tenis. Należy pamiętać, iż w przypadku pro-
duktów luksusowych, jakościowy i odpo-
wiedni kontekst ma kluczowe znaczenie. 
Wszak dotarcie z przekazem zbyt szeroko 
(poza żądaną grupę docelową) może przy-
nieść skutek odwrotny do zamierzonego – 
obniżenie wizerunku produktu w oczach 
właściwej grupy docelowej.

Innowacyjne wsparcie
Odbiorcy marek luksusowych zwracają 
szczególną uwagę na jakość usług, dlatego 
też reklama, która zachęci ich do kupna 
powinna wyróżniać się estetyką, miejscem, 
wyglądem i przede wszystkim prestiżem. 
Z tego powodu, marketerzy coraz częściej 
wprowadzają do komunikacji nowoczesne 
technologie: AI i VR. We wczesnych etapach 
rozwoju rozszerzonej rzeczywistości, marki 
luksusowe starały się być jednymi z pierw-
szych użytkowników tych technologii. Dzięki 
wprowadzeniu ich do strategii, zyskały roz-
głos. W kontekście klientów, nowe tech-
nologie mają przede wszystkim ułatwiać 
zakupy online, np. dzięki rozszerzonej rze-
czywistości, klienci mogą otrzymać wizu-
alizację produktów nie wychodząc z domu. 
W tym przypadku najważniejszy jest sto-
sunek jakości do ceny. Konsumenci płacą 
dodatkowo za markę premium ze względu 
na jej wysoką jakość, najlepsze wykonanie, 
elegancję czy najlepszą technologię. Tym 
sposobem, firmy korzystające z VR i AR 
zwiększają satysfakcję klientów, przez co 
skutecznie budują z nimi wartościowe 
relacje.

Komunikacja dóbr luksusowych to 
ogromne wyzwanie dla marketerów. Marki 
powinny stale kłaść nacisk na jakość komu-
nikacji skierowanej do obecnego, ale i do 
młodego pokolenia. Obecnie otacza nas 
wiele kreacji niekoniecznie marek luksuso-
wych, które cechują się szczególną dbało-
ścią o szczegóły. Trzeba mieć na uwadze, że 
reklama online ciągle ewoluuje i aby sku-
tecznie wykorzystać jej potencjał należy 
podążać za trendami. Samo dbanie o detale 
i jakość już nie wystarczy. Aby skutecznie 
sprzedać luksus, warto wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom odbiorców i nie pozwolić im by 
o nas zapomnieli.

MARCIN RUPIŃSKI,  
CEO Royal Ad
Marcin Rupiński 
– aktywnie działa 
na rynku reklamy 
internetowej w Polsce 
od początku jego 
istnienia. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał 
zarówno po stronie 
klientów(domy 
mediowe), jak 
i wydawców(serwisy 
internetowe). 
Rozbudował 
porftolio witryn sieci 
ARBOinteractive 
z 90 do ponad 1000 
pozycji, tym samym 
plasując ją na lidera 
rynku. Wynegocjował 
i zawarł umowy 
współpracy z najbardziej 
rozpoznawalnymi 
serwisami na rynku. 
Obecnie od kilku lat CEO 
sieci reklamowej dla 
branży premium  
– Royal Ad.

Nowe technologie mają przede 
wszystkim ułatwiać zakupy 
online, np. dzięki rozszerzonej 
rzeczywistości, klienci mogą 
otrzymać wizualizację produktów 
nie wychodząc z domu

„
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C
o to jest Instagram? To dedyko-
wana aplikacja, którą instalujemy 
na swoje smartphony, aby już po 
chwili przenieść się do nowego, 

kolorowego i wręcz uzależniającego świata 
social media. 

Obecnie z aplikacji codziennie korzysta  
1 miliard osób na świecie, a w Polsce 6,1 miliona 
użytkowników. Liczba ta drastycznie wzrasta 
każdego miesiąca. I chociaż wzrost liczby użyt-
kowników jest imponujący, to najważniejsze 
jest to, że statystyczny użytkownik Instagrama 
zagląda tam nawet 20 razy dziennie i obser-
wuje minimum 1 profil biznesowy. 

Co to oznacza? Osoby korzystające 
z Instagrama każdego dnia przebywają na 
stronach różnych firm, aby poznawać ich pro-
dukty i usługi. Robią to z własnej woli! Łącząc 
to z niezwykle tanimi możliwościami reklamy, 
uzyskujemy najlepsze narzędzie biznesowe 
na najbliższe kilka lat. 

Tego nie można zignorować!

Dlatego dzisiaj przedstawię 5 (pięć) moż-
liwości, które może zaoferować Instagram, 
jeśli prowadzisz biznes lokalny (np. restau-
rację, pub, salon urody), sklep internetowy 
(np. odzieżowy, zabawkowy) bądź pracujesz 
jako ekspert (np. trener, lekarz, dietetyk).

Moim zdaniem żaden przedsiębiorca nie 
powinien tego zignorować. 

Taka szansa, by zdobyć nowe rynki, nie 
zdarza się często.

1. BĄDŹ TAM,  
GDZIE SĄ KLIENCI
Żeby biznes zarabiał, musi być tam, gdzie 
są klienci. To pierwsza podstawowa zasada 
prowadzenia biznesu. 

Jeśli ktoś otwiera lokal przy najmniej 
ruchliwej ulicy w mieście i liczy, że przy-
ciągnie tłumy klientów, to może się mocno 
rozczarować. 

Gazety czytamy raz i wyrzucamy. 
W związku z tym szansa na zobaczenie 

Social Media w Polsce 
w ciągu ostatnich 2 lat 
przeżywa prawdziwy 
rozkwit i już 80% 
polskiego Internetu 
korzysta z platform 
social media. 
Wśród dobrze 
znanego Facebooka 
i Twittera obecnie 
największy wzrost 
zaangażowania 
i popularności 
odbywa się w aplikacji 
zwanej Instagram. 

     
Instagram

 – nadchodzi
     ogromna 

SZANSA 
  dla biznesu
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reklamy jest niewielka. Ulotki lądują w koszu 
często zanim ktoś w ogóle na nie popatrzy. 
A Instagram?

Tutaj osoby zaglądają średnio 20 razy 
dziennie! Robią to dla własnej rozrywki. 
Dzięki temu każdego dnia, biznes może prze-
konywać te osoby do korzystania z ich pro-
duktów i usług. 

To wręcz idealna sytuacja. 
Wśród 6,1 milionów użytkowników 

w Polsce praktycznie każda branża znajdzie 
klienta. Ja przewiduję, że liczba użytkowników 
Instagrama podwoi się w ciągu kolejnych 2 
lat. Dla każdego biznesu, który poważnie zain-
westuje w marketing na Instagramie, jest to 
ogromna szansa. 

Na Instagramie mamy osoby z pokolenia 
Z i tak zwanych Millenialsów. To znakomici 
klienci, ponieważ od małego osoby z tych 
pokoleń są nauczone kupować. Więc kupują 
często, dużo i szybko. 

To właśnie takie osoby będące na Insta-
gramie chcą mieć wszystko na wczoraj 
i cena nie ma dla nich znaczenia. 

Jeżeli masz dzieci, to doskonale wiesz, 
że to prawda. A jeśli chcesz zarabiać więcej, 
to sprzedawaj tam, gdzie klienci są każdego 
dnia przez wiele godzin!

Według danych z raportu Mobirank 2018, 
37% społeczności Instagrama stanowią osoby 
młode w wieku 18-24 lat.

Te osoby mają zupełnie inne oczekiwania 
i potrzeby, niż osoby starsze! One nie musza 
chodzić do sklepu na zakupy, one kupują 
z poziomu smartphona (telefonu). 

Te osoby nie oglądają telewizji, bo wolą 
Netflixa. Dlatego wydawanie pieniędzy na 
reklamę, której nie zobaczy 90% Twoich 
potencjalnych klientów jest po prostu nie-
mądre. Takie osoby nie wchodzą do Google, 
bo uważają, że to dla „starszych ludzi”. Oni 
mają konta na Instagramie, bo jest „modny” 
i „fajny”. Jak czegoś chcą, to po prostu kupują. 
Nie trzeba ich nawet za bardzo przekonywać 
do kupna.

WAŻNE: Nie każdy wie, że aż 40% spo-
łeczności Instagrama stanowią osoby 
w wieku 25-44 lat.

Jest to sytuacja idealna dla biznesu – 
są tu osoby, które pracują i chętnie wydają 
swoje pieniądze ponieważ są na tak zwanym 
„dorobku”.

2. FANI PODGLĄDAJĄ,  
CO ROBIĄ FIRMY
Kiedyś przed dokonaniem zakupu, staty-
styczny klient wchodził do Google, aby 
poznać produkt/usługę, którą chciał kupi. Dzi-
siaj to stwierdzenie jest nieaktualne. Świat 
się zmienia. 

Obecnie większość klientów wejdzie 
najpierw na Twój Fanpage na Facebooku 

i konto na Instagramie. Właśnie tam będzie 
to ich pierwszy kontakt z Twoją firmą. 

Pierwsze wrażenie klienta, jest niesamo-
wicie ważne, a czasem kluczowe. 

Klient nic nie wie o firmie. Nie ma zaufania. 
Ma wiele wątpliwości przed zakupem.

Co, jeśli wejdzie na Instagram firmy, a tam 
nic nie będzie? Co, jeśli nic nie publikowa-
liśmy od ostatnich 3 miesięcy? Co pomyślą 
potencjalni klienci?

Pomyślą: „firma sobie nie radzi”, „widocznie 
komuś się bardzo nie chce” albo „czy ta firma 
jeszcze istnieje”?

Nie jest więc pytaniem, czy warto prowa-
dzić Instagram, tylko czy opłaca się tego nie 
robić albo robić to źle?

Aktualne badania pokazują, że staty-
styczny użytkownik na Instagramie obser-
wuje minimum 1 firmę. Dlaczego?

Dziś ludzie chcą być blisko firm.
Jeżeli nie dajemy im takiej możliwości, 

to tak jakbyśmy na własne życzenie tracili 
klientów.

Wiem to, bo każdego dnia dostaję 150-
200 wiadomości od moich klientów. Ale nie 

są to telefony czy maile, tylko są to wiado-
mości na Instagramie i Facebooku.

A teraz pomyśl sobie, że Twoi klienci sami 
z siebie każdego dnia zaglądają na Twój profil 
na Instagramie, a Ty możesz im w zaledwie 
10-15 minut dziennie powiedzieć co tylko 
chcesz o swojej firmie, produktach, usługach 
i zaletach! Możesz każdego dnia korzystając 
z tradycyjnych metod rozmawia z 1 klientem 
w czasie albo korzystając z Instagrama komu-
nikować się z 10 000 osób. Co wolisz? 

3. TANIA REKLAMA
Czy Instagram sprzedaje? Czy to drogie? – to 
niektóre najczęstsze pytania z jakimi przy-
chodzą do mnie właściciele firm.

Drogi czytelniku, spójrz proszę na zdjęcie 
poniżej.

To przykład sprzedaży w zaledwie 
w zwykły roboczy dzień (23 marca) dla sklepu 
Internetowego. 

Koszt reklamy: 826 zł. Przychód: 28 196. 
Czyli przebitka – 34 razy! 

We wstępie wspomniałem, że Instagram 
niedawno uruchomił możliwości płatnych 

Obecnie większość klientów  
wejdzie najpierw na Twój Fanpage 
na Facebooku i konto na Instagramie. 
Właśnie tam będzie to ich pierwszy 
kontakt z Twoją firmą 

„

Wynik sprzedaży
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reklam. Dlatego Instagram to całkowicie 
nowy, dziewiczy rynek. Sieć reklamowa 
Instagrama działa na poważnie dopiero od 
około 8-10 miesięcy. 

Tak naprawdę jest to sam początek. Nie 
ma zbyt wielu reklamodawców, dlatego jest 
tu tak tanio.

Kontrast jest ogromny, bo wzrost aktyw-
nych użytkowników następuje nieproporcjo-
nalnie szybko do tempa, w jakim dołączają 
tu kolejne biznesy – jest ich mało i dołą-
czają wolno.

Efekt? Na mój Instagram w ciagu ostat-
nich 3 miesięcy dołączyło niemal 10 000 
osób!

Podejrzewam, że tak łatwo będzie 
jeszcze przez jakiś czas, dlaczego?

Świadomość biznesowa w Polsce na 
temat Facebooka i Instagrama jest wciąż na 
niskim poziomie. 

Oznacza to, że w czasie, kiedy na Insta-
gramie pieniądze leżą na ziemi, to więk-
szość przedsiębiorców robi pozycjonowanie 
i adwordsy.

Ci, którzy korzystali z takich usług wiedzą, 
że nie jest to najtańsze rozwiązanie, a efekt 
często jest poniżej oczekiwań. 

Reklamy typu adwords są takie drogie, 
dlatego, że tam wszyscy konkurują ceną 
o klienta i biją się o 3 (trzy) pierwsze miejsca 
w wyszukiwarce. Dlatego jeśli masz mały 
budżet, to prawdopodobnie bardzo szybko 
go stracisz.

Tym czasem na Instagramie wystarczy 
zaledwie 300 zł miesięcznie na reklamę, aby 
sprzedawać prościej niż kiedykolwiek wcze-
śniej i stać się rozpoznawalnym lokalnie, 
a nawet w całej Polsce. 

Pomyśl sobie, że za 10 zł na Adwords 
wygenerujesz 1 wejście na swoja stronę www. 
W tym samym czasie na Instagramie będzie 
to od 30 do nawet 50 wejść. Jakość osób 
będzie taka sama. Pytanie co wybierzesz? 

4. NIE MA TU KONKURENCJI
Instagram wypromował już więcej gwiazd 
niż telewizja!

Dziś tak samo wybić może się biznes, bo 
nie ma tu jeszcze konkurencji. 

Obecnie najwiecej firm walczy o swój 
kawałek chleba w google robiąc adwordsy 
i pozycjonowanie. W tym samym czasie 80% 
Polskiego Internetu korzysta z sieci social 
media. Facebook, Twitter i Instagram. 

Kolejną przewagą Instagrama jest to, że 
nie ma tutaj konkurencji. Dlatego pozyski-
wanie klientów jest bardzo proste i szybkie. 
W szczególności, gdy klient nie porównuje 
ceny z kilkoma innymi firmami, które wysko-
czyły w wynikach reklamowych. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zauwa-
żyłem, że najwiecej korzystają z tego faktu 

początkujące biznesy, które dopiero stawiają 
swoje pierwsze kroki i dzięki temu szybko 
się rozwijają. 

Znakomity rozkwit przeżywają w szcze-
gólności biznesy gastronomiczne, sklepy 
internetowe i wszelkie biznesy, których oferta 
jest skierowana do kobiet. To właśnie one sta-
nowią ponad 70% użytkowników Instagrama. 

5. 15 MINUT DZIENNIE
Instagram jest bardzo prosty w obsłudze. 
Ja w ciągu ostatnich 10 lat nie widziałem 
prostszego narzędzia do prowadzenia biz-
nesu. Jest to idealna sytuacja dla osób nie-
komputerowych i dla tych, którzy nie mają 
zbyt wiele czasu. 

Regularne publikacje nie zajmują więcej 
niż 15 minut dziennie. 

Mało tego do prowadzenia konta na Insta-
gramie nie trzeba zatrudniać specjalisty, 
nauczenie się wszystkich tajników zajmuje 
około 7 do 10 dni praktyki. Sam przygoto-
wałem szkolenie dla przedsiębiorców, które 
zajmuje zaledwie 8 godzin. Czemu? Bo jest 
to proste. W związku z tym nie ma obawy, 
że drogi specjalista odejdzie od nas z dnia na 
dzień i firma nagle utraci dobre źródło pozy-
skiwania klientów. 

Dla mnie jako przedsiębiorcy ważne jest 
to, aby wybierać najbardziej wydajne bizne-
sowe narzędzia.

A Instagrama nie wybrałem, dlatego, że 
jestem ekspertem od Social Media, i teraz 
w moim interesie jest je zachwalać.

Wybrałem bycie ekspertem Social Media, 
bo Instagram i Facebook to narzędzia 
wszechczasów, które działają i które dia-
metralnie zmieniają zasady gry w biznesie.

W samym 2017 roku pozyskałem ponad 
500 000 osób na profile w Social Media. 
Pomogłem wygenerować przychody na 
poziomie 29 500 000 zł dla moich klientów. 

Dlatego z doświadczenia wiem, że 
w innych miejscach nie byłoby to tak tanie 
i tak szybkie. 

W ciągu ostatnich 10 lat przetestowałem 
niemal wszystkie powszechnie stosowane 
sposoby promocji biznesu (reklamy adwords, 
pozycjonowanie, banery, ulotki i wiele innych).

Pamiętam czasy, gdy wiele lat temu 
w Polsce pojawił się Facebook – wtedy 
niemal nikt nie wierzył, że można na tej plat-
formie sprzedawać. 

Ci, którzy jako pierwsi nauczyli się wyko-
rzystywać jego możliwości, szybko wyprze-
dzili swoją konkurencję i odnieśli sukces na 
rynku – lokalnie i w całej Polsce.

Często bowiem jest tak, że nie wystarczy 
być najlepszym, wystarczy być pierwszym.

Dzisiaj pojawiła się nowa okazja 
– Instagram!

Nawet dla tych, którzy nie chcą przezna-
czać dużych kwot na reklamę.

Warto jednak pamiętać o jednym…
Kiedyś nawet reklamy adwords były 

skuteczne, a pozycjonowanie łatwe. 
Dziś adwordsy są drogie, a pozycjonowanie 
czasochłonne.

Tak samo może być na Instagramie. To, 
że dziś płaci się grosze i zarabia duże kwoty, 
nie znaczy, że taka sytuacja będzie trwała 
wiecznie. 

Najlepszy czas na podjęcie działań w tym 
kierunku, jest teraz. 

Ja już korzystam i sprzedaję.

Dawid Bagiński
AS Marketingu i Biznesu

Wybrałem bycie ekspertem Social 
Media, bo Instagram i Facebook 
to narzędzia wszechczasów, które 
działają i które diametralnie 
zmieniają zasady gry w biznesie

„

Dawid Bagiński
AS Marketingu 
i Biznesu
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W
łaśnie dlatego, coraz czę-
ściej przedsiębiorcy wyko-
rzystują potencjał mediów 
społecznościowych, aby 

dużo szybciej kontaktować się z klientami 
oraz partnerami biznesowymi, a także 
świadomie budować wizerunek marki, 
którą współtworzą. Jednak, aby wyznaczyć 
i osiągnąć określony cel, należy opracować 
strategię. Składają się na nią wartości, 
jakimi kierują się w życiu przedsiębiorcy, 
filary firmy oraz wszystkie informacje na 
temat osób, do których chcą oni dotrzeć 
ze swoimi treściami. Takimi informacjami 
są potrzeby grupy docelowej oraz moż-
liwe ich rozwiązania. O czym zatem warto 
pamiętać budując wizerunek właściciela 
firmy online?

#1 Buduj wizerunek  
eksperta w branży.
Jednym ze sposobów budowania marki 
osobistej przedsiębiorcy jest dzielenie się 

posiadaną już wiedzą z zakresu, w którym 
się specjalizujesz. Nie oznacza to, że masz 
opowiadać o swoim produkcie bądź jego 
szerokim zastosowaniu, jednak możesz 
poruszać tematy, które odpowiadają 
potrzebom współczesnego biznesu. Jeżeli 
potrafisz trafnie przeanalizować rynek 
i wyciągnąć wnioski względem własnego 
biznesu, możesz pomóc w tym innym wła-
ścicielom firm. Opisanie w odpowiedniej 
kolejności kroków, jakie należy wykonać, 
aby przeanalizować rynek, zdecydowanie 
spełni potrzebę osoby stojącej przed takim 
wyzwaniem. Pozwoli to na przyciągnięcie 
odbiorcy w czasie, kiedy najbardziej intere-
suje się daną tematyką. Co więcej zachęci 
do zapoznania się z informacjami na temat 
autora instrukcji, między innymi po to, aby 
sprawdzić jego wiarygodność oraz wiarygod-
ność materiału, który opublikował. Nie od 
dzisiaj wiemy, że gdy poszukujemy rozwią-
zania naszego dylematu, w pierwszej kolej-
ności sięgamy po Internet, rzadziej jednak 

Opinie na temat 
firmy, udostępniane 
treści, w tym zdjęcia 
i materiały wideo, 
oraz wszystkie 
inne informacje, 
które znajdują się 
w kanałach online, 
każdego dnia 
poddawane są ocenie 
przez ich odbiorców. 

BIZNES

    Jak budować 

          wizerunek  
      przedsiębiorcy 
 i właściciela firmy

W MEDIACH 
społecznościowych?
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kontaktujemy się z ekspertami w danej 
dziedzinie, tym bardziej firmami. Świadoma 
obecność online pomoże Ci nawiązać kon-
takt z potencjalnym klientem i partnerem 
biznesowym, bądź kandydatem do pracy.

#2 Dopasuj komunikat  
do odpowiedniego medium 
społecznościowego.
Wszystkie ogólnodostępne media społecz-
nościowe mają swój regulamin, który należy 
przestrzegać, jak i misję, z którą warto zapo-
znać się przed publikacją materiału. Istnieją 
również niepisane zasady, stworzone na pod-
stawie charakteru danego kanału.

Trafnym przykładem może być serwis 
LinkedIn, który łączy specjalistów różnych 
branż z całego świata. Tak krótka informacja 
o medium jest wskazówką, że formułując 
treść komunikatu, zawierającego przydatne 
informacje z branży, powinieneś posłużyć się 
bardziej profesjonalnym językiem. Pamiętaj 
także o przedmiocie komunikatu. Wszystkie 
treści, które być może publikujesz na serwi-
sach typu Facebook lub Instagram, nie zawsze 
będą dobrze odbierane tutaj. Pomijam kwe-
stię potocznie zwanych „memów ze śmiesz-
nymi kotami” w roli głównej, ale nawet 
najlepiej zrobione zdjęcie rodzinne z week-
endowego wyjazdu nie wniesie wartości dla 
użytkownika LinkedIn. Rozwiązaniem tego 
przykładu mogą być opisane w treści sposoby 

na wykonanie takiego zdjęcia, bądź technik 
jego obrabiania.

Tworząc konto na LinkedIn, zastanów 
się nad publikacją profesjonalnych treści, 
które zakrawają o Twoje doświadczenie 
zawodowe, zainteresowania, rynek, czy też 
biznes, dzięki czemu zaspokoisz potrzeby 
odbiorcy, poprzez dostarczenie odpowiedzi 
na nurtujące go pytanie. Kiedy upewnisz się, 
jakiego rodzaju materiały chcesz udostępniać, 
koniecznie je zaplanuj. W przypadku pisanego 

Przykład z branży HR: wpis na serwisie LinkedIn.

Umowa użytkownika serwisu LinkedIn.

Przykład z branży HR: materiały pisane, blog KarolinaLatus.pl

BIZNES

Zawsze pamiętaj,  
że nie masz wpływu 
na to, kto finalnie 
zapozna się z treścią 
i udostępni ją dalej 
w świat

„
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tekstu, pracę nad nim rozpocznij od spisu 
treści. Poukładane myśli na kartce, to poukła-
dane myśli w głowie. Dzięki temu czytelnicy 
odbiorą Twoją treść jako profesjonalną oraz, 
co najważniejsze, czytelną i z chęcią wrócą 
po więcej.

#3 Udostępniaj własne  
źródła wiedzy.
Udostępniając całą bibliografię, którą posłu-
giwałeś się do stworzenia wpisu, zwiększasz 
swoją wiarygodność i zachęcasz do obser-
wowania własnego profilu jako rzetelnego 
źródła informacji. Tym samym pokazujesz 
swoim czytelnikom, że nie jest to wiedza 
wyssana z palca, a poparta faktami. Szcze-
gólnie ważne jest to w przypadku case 
study, kiedy opracowujesz dany temat na 

podstawie działań firmy. Jeżeli chcesz mieć 
pewność, że w Twoim obiekcie badań nie 
doszło do pomyłki, skontaktuj się z firmą 
bądź osobą odpowiedzialną za daną kwestię, 
aby dopytać o szczegóły, bądź skonsultować 
swój wpis. Dzięki temu zadbasz o wiarygod-
ność i będziesz mógł oznaczyć dane przed-
siębiorstwo oraz osobę, z którą się skontak-
towałeś. W ten sposób zwiększasz szansę, że 
wspomniane osoby będą chciały udostępnić 
Twój wpis dalej.

4# Przemyśl częstotliwość 
publikacji w social media. 
Nie ma złotego środka mówiącego, że 
należy publikować codziennie lub tylko dwa 
razy w tygodniu. Wszystko zależy od cha-
rakteru Twojego profilu w mediach społecz-
nościowych oraz od strategii jaką obrałeś. 
Jednak nie warto zasypywać innych użyt-
kowników serwisu mnóstwem niepotrzeb-
nych informacji. Zbyt częste publikowanie 
może zniechęcić Twoich odbiorców do 
obserwowania Ciebie, tym samym możesz 
zostać wyrzucony z listy znajomych lub 
zablokowany przez obecnych lub poten-
cjalnych klientów.

Wyjątkiem może być profil popularnej 
stacji telewizyjnej, na którym publikowane 
jest od dziesięciu do trzydziestu wpisów 
w ciągu dnia, a każdy z nich docelowo zawiera 
informację bądź news, który może zaintere-
sować odbiorcę. Inaczej jednak należy spoj-
rzeć na profile firm usługowych, gdzie warto-
ściowe posty, zgodne z profilem działalności, 
pojawiają się średnio od jednego do trzech 
razy w tygodniu.

5# Czego powinieneś unikać 
w mediach społecznościowych?
W Internecie nikt nie jest anonimowy. Każda 
udostępniona informacja, pozostaje w nim 
już na zawsze. Właśnie dlatego przemyśl 
dokładnie każdy swój komentarz, polubienie, 
wpis na profilu lub osi czasu znajomego. 
Każdy ma prawo do wyrażania własnej opinii, 
jednak prowadząc profil, na którym udo-
stępniasz także informacje na temat swojej 
firmy, stajesz się jej wizytówką, a publiko-
wane treści mogą zaważyć na marce przedsię-
biorstwa. Unikaj zatem wpisów, które mogą 
zostać odebrane w sposób niewłaściwy, jako 
tematy kontrowersyjne, nacechowane nega-
tywnie, odnoszące się do spraw intymnych 
bądź umniejszające wartość drugiego czło-
wieka. Zawsze pamiętaj, że nie masz wpływu 
na to, kto finalnie zapozna się z treścią i udo-
stępni ją dalej w świat.

Obecność właściciela firmy w mediach 
społecznościowych nie może zostać pozo-
stawiona przypadkowi. Każde działania mają 
znaczenie i wpływ na markę firmy. Staraj się 
zatem być aktywny w social media z głową. 
Twórz dla swoich odbiorców wartościowy 
content i unikaj kierowania się silnymi, nega-
tywnymi emocjami w procesie jego two-
rzenia. Cokolwiek udostępnisz na własnym 
profilu, zastanów się, czy pomoże Ci to zbu-
dować własną markę osobistą.

KAROLINA LATUS 
Właścicielka firmy 
szkoleniowo-
konsultingowej 
HR Embassy, od 
8 lat z sukcesami 
łączy branże HR 
z marketingiem.  
Jest certyfikowanym 
asesorem, HR 
Business Partnerem, 
Trenerem i Coachem.

BIZNES

Zbyt częste publikowanie może 
zniechęcić Twoich odbiorców 
do obserwowania Ciebie, tym samym 
możesz zostać wyrzucony z listy 
znajomych lub zablokowany przez 
obecnych lub potencjalnych klientów

„
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Umieranie 
Facebooka 
   to bzdura
Mówi Franciszek Bazyli Georgiew,  
założyciel agencji marketingowej Social Tigers.

FFacebook w polskiej wersji językowej w tym roku 
obchodził jubileusz dziesięciolecia, jak bardzo 
ta platforma społecznościowa zmieniła się na 
przestrzeni dekady? 
Facebook niesamowicie zmienił się przez ostatnich dzie-
sięć lat. Zaczynaliśmy od prostych możliwości podglą-
dania życia znajomych, dla niektórych służył do utrzy-
mywania kontaktów ze znajomymi z zagranicy. Dziś to 
najpopularniejsze medium społecznościowe, najchętniej 
używany komunikator, potężna platforma dla blogów, 
video i transmisji live. 

To także potężne narzędzie biznesowe z jednym 
z najbardziej rozbudowanych, a jednocześnie prostych 
w obsłudze systemów reklamowych dostępnych na rynku. 
Ilość danych, które zostawiamy na Facebooku, to woda na 
młyn do późniejszego targetowania naszych potencjalnych 
klientów, zarówno w sektorach B2C, jak i B2B.

Dokąd to zmierza? Niektórzy twierdzą, że Facebook 
się kończy i ludzie przenoszą się na inne portale 
społecznościowe.
Umieranie Facebooka to bzdura, ruch z tego medium 
jest dziś rozdzielany pomiędzy inne jego produkty – m.in. 
Instagram, Messenger i WhatsApp, a sam portal, mimo 
ciągłego rozwoju, po prostu nie jest niczym nowym i nie 
robi na nas już takiego wrażenia.

Facebook mocno dąży do tego, by ekosystem jego 
aplikacji stanowił nakładkę na rzeczywistość. Rywalizuje 
tu już w zasadzie tylko z Google, Apple czy Amazonem. 

W wyniku tego, na Messengerze przelejemy pieniądze 
i zamówimy pizzę lub taksówkę, na Facebooku zoba-
czymy transmisje z największych wydarzeń i pełnoprawne 
sklepy internetowe, Instagram stanie się miejscem, gdzie 
będziemy śledzić całe życie znajomych przez efemeryczny, 
czyli znikający content, taki jak Instagram Stories, a to nie 
koniec wielkich planów i innowacji tego giganta.

W planach Facebooka jest także system randkowy, 
portal ogłoszeń o pracę, a także dominacja w obszarze 
technologii przyszłości – augmented i virtual reality. Face-
book ma się świetnie, a wahania związane z jego akcjami 
są związane tylko i wyłącznie z tym, że ma już tylu użyt-
kowników w najzamożniejszych krajach, że nie jest tam 
w stanie dalej rosnąć. Przez to ciężej zarobić mu więcej 
na reklamach, bo każdy użytkownik z USA czy Kanady, 
pozwala zarobić Facebookowi nawet kilkadziesiąt dolarów 
miesięcznie.

Jakie firmy najczęściej korzystają z mediów 
społecznościowych?
Wszystkie duże marki korzystają z Facebooka, zostawiając 
tam coraz bardziej pokaźne budżety. Social media rosną 
rok do roku jeszcze szybciej, niż szerzej pojęty digital. 
To dlatego, że marketing cyfrowy jest doskonale mierzalny 
i łatwo wykazać jego przełożenie na biznes. W social 
media ludzie spędzają coraz więcej czasu, a za tym idą 
budżety reklamowe korporacji.

Na Facebooku i Instagramie odnajdują się też świetnie 
tematy bardzo niszowe i startupy. Mamy tu wciąż wiele 
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sposobów na kreatywne dotarcie do klientów przy 
mniejszych nakładach finansowych. Jeśli szkoda 
nam pieniędzy na dobrze targetowaną reklamę, 
możemy wykorzystać grupy, wydarzenia czy trans-
misje live, które pozwalają nam dotrzeć do ludzi, bez 
zostawienia pieniędzy amerykańskiemu gigantowi.

Warto mieć świadomość, że Facebook to 
nie tylko „lajki” i fani, ale też możliwość pozyski-
wania kontaktów ze zgodami marketingowymi 
czy mierzenia sprzedaży w sklepie internetowym 
niemal jeden do jednego. Również biznesy offline 
zyskują coraz lepszą mierzalność – możemy na 
przykład sprawdzi, ile % osób w promieniu 50 czy 
150m od firmy widuje nasze reklamy. 

To sprawia, że nie poznałem jeszcze biznesu, 
którego nie dałoby się wypromować w social 
media. Warto jednak nadmienić, że te możliwości 
są dziś absolutnie niewykorzystane. Firmy pro-
wadzą płaską, nieciekawą komunikację, nie bazują 
na mechanizmach lejka sprzedażowego. Pró-
bują sprzedawać od razu, choć jest to dużo mniej 
skuteczne, niż stworzenie sekwencji wpisów, np. 
wyświetlenia komunikatu sprzedażowego tylko 
osobom, które były na stronie www w zakładce 
„oferta” lub obejrzały 75% naszego filmu edukacyj-
nego o produkcie. 

Jak wybrać odpowiedni kanał komunikacji dla 
swojego biznesu? Przecież obok Facebooka jest 
też Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat itd…
Twitter i Snapchat to media w fazie głębokiej sta-
gnacji, a wręcz radykalnego spadku aktywności na 
tych platformach. Ciężej tam również wykazać prze-
łożenie na efekt biznesowy. Nie stawiałbym na nie, 
planując od zera strategię obecności w social media. 
Nie bez przypadku nie ma tam naszej agencji. 

Z kolei myślenie o LinkedIn obarczone jest 
ogromną ilością mitów. Ludzie kojarzą ten portal 
z rekrutacją i bardziej zamożnymi osobami, pra-
cownikami korporacji. Zapominają jednak, że ludzie 
spędzają tam naprawdę dużo mniej czasu, przez co 
koszty reklamy są bardzo wysokie. Wciąż jeszcze 
jest tam szansa na efekty przy działaniach bez-
płatnych, ale to z kolei skończy się, kiedy portal się 
nieco mocniej w Polsce rozwinie. 

Najważniejsze to nie wpaść w pułapkę myślenia, 
że jak młodzi to Snapchat, jak B2B, to LinkedIn, 
a jak dziennikarze to Twitter. Potężnym atutem 
Facebooka jest jego 16 milionów użytkowników 
w Polsce, wśród których możemy targetować 
prezesów, przedstawicieli niszowych zawodów, 
jak i gimnazjalistów. Ilość danych behawioral-
nych i deklaratywnych jest po prostu porażająca 
i dostępna dla każdego reklamodawcy.

A jak przebić się w gąszczu komunikatów 
sprzedażowych, które zalewają internet 
i media społecznościowe? To chyba dziś 
największe wyzwanie.
Wspominam dużo o reklamach, targetowaniu. 
Jednak kluczem do efektywnej promocji jest psy-
chologia człowieka. 

Trzeba bardzo dobrze zrozumieć, jak ludzie 
korzystają z social media, jak kupują w internecie. 

Pod to tworzymy odpowiednie kreacje reklamowe, 
pokazując je odpowiednim ludziom w odpo-
wiednim czasie. 

Co to znaczy być tygrysem social media?
Być pracowitym, cierpliwym, nie lekceważyć kla-
syków marketingu, ale też śledzić nowinki. Zdo-
bywać nowe umiejętności, wykorzystywać je 
w praktyce, stale optymalizując marketing i cały 
i biznes. Nie dążyć do samopotwierdzenia wła-
snych opinii, szukać porady od ekspertów w swoich 
specjalizacjach. Rynek staje się w wielu miejscach 
bardzo nasycony, trzeba być tygrysem, by prze-
trwać i się wyróżnić.

Jak zatem zdobywać praktyczną wiedzę w tym 
zakresie?
Przede wszystkim przez praktykę. W zdyscypli-
nowany sposób opublikowaliśmy przez ostatnie 
trzy lata ponad 300 materiałów, które mogą sta-
nowić merytoryczne wsparcie. Wszystkie dostępne 
są na naszym fanpage’u i stronie. Jednak zamiast 
rzucać się na wszystko jednocześnie, warto pomy-
śleć nad sprawdzeniem jednej rzeczy w praktyce, 
zanim przejdzie się do czytania o kolejnej. To prak-
tyka jest kluczem do udanych kampanii. Nam ten 
sposób działania przyniósł trzy lata wzrostów po 
200%, a czwarty rok, pomimo większej skali, wcale 
jakoś mocno nie zwolnił. 

Jeśli ktoś potrzebuje praktycznego przewod-
nika, polecam 127-stronicową „Księgę Adsów”, 
czyli ebooka, którego wydaliśmy, żeby przedsię-
biorcy i początkujący marketerzy mogli krok po 
kroku nauczyć się samoobsługowego systemu 
reklamowego Facebooka. Nie dostaliśmy jeszcze 
żadnej negatywnej recenzji przy kilkunastu tysią-
cach pobrań obu edycji, więc tym bardziej gorąco 
go polecam. 

Finalnie, w marketingu nie ma magicznych sztu-
czek. Jeśli ktoś obiecuje pewne i szybkie efekty, 
dlaczego nie siedzi jeszcze na egzotycznej wyspie, 
pijąc drinki z palemką? Żadne szkolenie, porada, 
audyt czy narzędzie nie pomogą, jeśli nie wyko-
nałem po drodze ciężkiej, organicznej pracy. My 
taką pracę wykonujemy, dzielimy się wnioskami 
i liczę na to, że osoby, które nas śledzą, będą mogły 
skorzystać z naszej wiedzy na własne potrzeby.

FRANCISZEK BAZYLI 
GEORGIEW  
– założyciel agencji 
marketingowej Social 
Tigers, bazującej 
w swoich działaniach 
na doskonałej 
znajomości kanałów 
social media 
i ich systemów 
reklamowych. Według 
testu Gallupa – 
strateg cechujący 
się indywidualnym 
podejściem do ludzi, 
zorientowany na ciągłe 
poprawianie własnych 
wyników, aktywizację 
i rywalizację. Social 
Tigers działa od 
2015 roku.  
www.socialtigers.pl

Warto mieć świadomość,  
że Facebook to nie tylko „lajki” 
i fani, ale też możliwość 
pozyskiwania kontaktów  
ze zgodami marketingowymi 
czy mierzenia sprzedaży 
w sklepie internetowym 
niemal jeden do jednego 

„
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Coraz więcej firm sięga po nowoczesne rozwiązania 
usprawniające codzienną pracę. To miedzy innymi 
aplikacje dedykowane dostosowane do indywidualnych 
potrzeb organizacji. Czym są i w jaki sposób powstają 
szyte na miarę rozwiązania informatyczne? Opowiada 
ekspert, prezes Sygnisoft Tomasz Szymański. 

   Aplikacje dedykowane  
dla sprawnego biznesu 

W co warto zainwestować, 
by usprawnić pracę przedsiębiorstwa? 
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Aplikacja dedykowana daje 
możliwość modyfikacji i dalszego 
rozwoju, co jest istotną przewagą 
w tak dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniu biznesowym

„

Czy wiesz, czego potrzebujesz?
Aplikacje dedykowane to nic innego, jak roz-
wiązania informatyczne tworzone pod kon-
kretne wymagania klienta. Podstawową 
różnicą pomiędzy aplikacjami pudełko-
wymi (gotowymi), a dedykowanymi, jest że 
w przypadku tych pierwszych to firma musi 
się dostosować do konkretnego rozwiązania, 
a w przypadku rozwiązań dedykowanych, to 
system informatyczny jest tworzony i dosto-
sowany do firmy i obsługujących procesów. 
Wszystko zaczyna się od pomysłu, lub chęci 
usprawnienia procesu, który funkcjonuje 
w organizacji – Dla Sygnisoft realizacja ambit-
nych, nieszablonowych projektów to codzien-
ność, a zarazem wielka pasja. Budujemy zin-
tegrowane systemy informatyczne obsługujące 
złożone procesy biznesowe oraz aplikacje 
mobilne (iOS, Android). Za każdym razem 
dostarczamy aplikacje dedykowane, indywi-
dualnie projektowane i tworzone pod kon-
kretne oczekiwania, które przynoszą naszym 
klientom widoczne korzyści biznesowe. Ofe-
rujemy m.in. aplikacje wspomagające biznes, 
które stanowią sedno całego biznesu i ofero-
wanego przez klientów produkty, jak aplikację 
do handlu na rynku walutowych lub rozwią-
zania dla ecommerce, czy w końcu serwisy 

gamingowe. – wymienia Tomasz Szymański, 
prezes Sygnisoft, dla którego tworzenie apli-
kacji dedykowanych to sposób na skuteczne 
wsparcie w rozwoju firmy. Dzięki analitykom, 
którzy oceniają realne potrzeby i identyfikują 
procesy danego przedsiębiorstwa, Sygnisoft 
tworzy aplikacje, które w pełni odpowia-
dają potrzebom firmy oraz dają możliwość 
ich modyfikacji i rozwoju o nowe funkcjo-
nalności. – Na rynku dostępne są aplikacje 
pudełkowe, które wystarczy kupić i są gotowe 
do użytku. To rozwiązanie jest o wiele tańsze, 
niż aplikacja dedykowana, co jest niewąt-
pliwym plusem, jednak jej możliwości są ogra-
niczone, co zamyka drogę do wprowadzania 
indywidualnych rozwiązań i dalszego rozwoju. 
Takie gotowe rozwiązania znajdują z powo-
dzeniem zastosowanie na przykład w księ-
gowości w małej firmie, gdzie forma pracy 
jest powtarzalna i uniwersalna dla każdego – 
zwraca uwagę ekspert.

Aplikacja bezpłatna czy 
dedykowana. Plusy i minusy 
rozwiązania.
Na rynku możemy znaleźć coraz więcej 
rozwiązań pudełkowych, które są rela-
tywnie tanie i dają możliwość szybkiego 

zaimplementowania w organizacji. Ich uniwer-
salność powoduje, że zwykle obejmują swym 
działaniem ograniczoną ilość procesów, które 
są silnie ze sobą powiązane. Jest to spowo-
dowane tym, że twórcy takiego rozwiązania 
musieli przyjąć pewne standardowe założenia, 
które powszechnie występują w wielu orga-
nizacjach. Dobrym przykładem jest np. apli-
kacja do prowadzenia sklepu internetowego, 
którą na rynku możemy kupić za 500 zł mie-
sięcznie i nie potrzebujemy żadnej dodat-
kowej wiedzy aby zacząć jej używać. Przyjęte 
rozwiązania w takiej aplikacji są powszechne, 
jak możliwość rejestracji klientów, możliwość 
dodawania produktów, koszyk zakupowy i itd. 
Takie gotowe rozwiązanie z pewnością znaj-
dzie zastosowanie w startupie, który dopiero 
rozpoczyna swoja działalność, ale już dla doj-
rzałego podmiotu, który zatrudnia kilkadzie-
siąt osób takie rozwiązanie jest nie wystarcza-
jące i często utrudnia efektywne prowadzenie 
biznesu. Na rynku jest wiele innych, goto-
wych rozwiązań jak system dla księgowości, 
system CRM czy systemy do email ingu. 
Wszystkie te rozwiązanie spisują się idealnie, 
ale do pewnego momentu, kiedy organizacja 
staje się większa i wypracowuje nowe pro-
cesy biznesowe przychodzi czas na aplikacje 
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dedykowane. Wymagają one zazwyczaj więcej 
czasu do ich stworzenia i są droższe w wyko-
naniu. Niemniej ich przewaga jest nie do prze-
cenienie. Po pierwsze to nie firma musi się 
dostosować do gotowego rozwiązania, tylko 
rozwiązanie jest dostosowywane do firmy. 
Aplikacja dedykowana daje możliwość mody-
fikacji i dalszego rozwoju, co jest istotną prze-
wagą w tak dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu biznesowym. Aplikacje dedykowane 
są bardziej kompleksowe, mogą obejmować 
swym zasięgiem więcej procesów, nie tylko 

te ściśle powiązane. Większa kompleksowość 
to również jedno źródło danych do raportów 
i monitoringu, co jest niewątpliwe przewagą 
dla dalszego rozwoju i optymalizacji organi-
zacji. Dobrze zaprojektowana aplikacja dedy-
kowana może budować przewagę konkuren-
cyjna na rynku, jej sprawne działania może 
obniżyć koszty, zoptymalizować obieg infor-
macji – czyli przyśpieszyć działanie całej firmy, 
a dzięki temu obsłużyć więcej klientów.

Jak to robi Sygnisoft?
Jednym z przykładów realizacji aplikacji 
„szytej na miarę” dla biznesu jest mobilna 
aplikacja dla Fundacja Maraton Warszawski. 
Firma zgłosiła się do Sygnisoft kilka lat temu 
z prośbą o stworzenie aplikacji, dzięki której 
klienci będą mogli się zapisać na organizo-
wane biegi. Pierwsze założenia były bardzo 
proste – uczestnik miałby założyć konto, 
wypełnić dane do swojego profilu biegacza, 
zaznaczyć dystans, w którym chce star-
tować oraz opłacić składkę startową upraw-
niająca startu. – W ramach rozwoju firmy oraz 
wzrostu popularności imprez biegowych, Fun-
dacja zgłasza się do Sygnisoft z potrzebami 
nowych funkcjonalności w aplikacji. Z kolejnym 
rokiem pojawiła się możliwość wprowadzenia 
biegu sztafetowego, takiego usprawnienia nie 
było do tej pory w żadnej aplikacji pudełkowej 
dostępnej na rynku, ponieważ podstawowa 
aplikacja nie zakłada łączenia kont biegaczy, 
co wymagane jest przy biegach sztafetowych 
– mówi Tomasz Szymański. – Dzięki temu, 
że klient do realizacji wybrał naszą firmę mógł 
dowolnie modyfikować aplikację zgodnie 
z potrzebami i rozwojem biznesu, czego 

skutkiem jest aplikacja łącząca zarówno bie-
gaczy indywidualnych jak i tych, którzy równo-
cześnie chcieliby spróbować swoich sił w biegu 
grupowym – dodaje. Choć realizacja takiego 
zadania wydaje się nieskomplikowana, ana-
litycy musieli dokładnie zastanowić się nad 
sposobem połączenia kont czy modyfiko-
wania zależności między biegaczami. Zespół 
dedykowany do tego projektu miał nie lada 
wyzwanie w stworzeniu idealnego rozwią-
zania, w której było odporne na błędy i dupli-
kowanie się startów. – Kolejnym wyzwaniem 
było dodanie możliwości zamiast opłaty star-
towej przekazanie środków na wybraną fun-
dację typu non profit. Największym wyzwa-
niem tej funkcjonalności było oprogramowanie 
procesu aby potwierdzić, że dany użytkownik 
dokonał takiej opłaty w wybranym niezależnym 
podmiocie zewnętrznym. – tłumaczy Tomasz 
Szymański, prezes Sygnisoft. – Dzięki apli-
kacji dedykowanej Fundacja mogła rozwinąć 
kolejną funkcjonalność, mając coraz więcej 
uczestników zaczął tworzyć społeczność wokół 
biegów. W aplikacji pojawiają się już nie tylko 
profile biegaczy. Są to między innymi porady 
dietetyczne, ćwiczenia dla każdego stopnia 
zaawansowania wysiłku fizycznego, infor-
macje o kolejnych biegach czy rejestrowanie 
wyników uczestników oraz monitorowanie ich 
aktywności w rokrocznych zawodach – mówi. 

Aplikacja dedykowana 
– nieskończone możliwości 
dla rozwoju firmy
Indywidualne podejście do Klienta jest 
jednym z kluczowych wyznaczników sukcesu. 
Dzięki zespołowi specjalistów IT oraz anali-
tyków, firma decydująca się na takie rozwią-
zanie ma pewność, że aplikacja nie tylko przy-
niesie oczekiwany efekt, ale także pozwoli 
dalszy jej rozwój i optymalizację. Budowanie 
trwałej, partnerskiej relacji z Klientem powo-
duje, że Sygnisoft częściej wraca z pomysłami 
na dalszy rozwój aplikacji i jej funkcjonal-
ności. Dobrze zaplanowana aplikacja oraz 
systematyczne jej ulepszanie to dialog pro-
wadzony z użytkownikami za pomocą naj-
nowszych technologii, a nie ma lepszego 
potwierdzenia na skuteczność działania, jak 
zadowoleni z efektów pracy dostawcy usługi 
oraz operatorzy aplikacji. Możliwości współ-
pracy indywidualnej to także szansa na wpro-
wadzenie do biznesu innowacji, która umoż-
liwi widoczność efektów proporcjonalnie do 
jej rozwoju. – Sygnisoft wychodzi naprzeciw 
nowym Klientom, a także dba o to, by współ-
pracujący już z nami Kontrahenci mieli możli-
wość spojrzenia szerzej na swoje produkty czy 
usługi, by w miejscu brakującego ogniwa poja-
wiła się aplikacja przyspieszająca proces pracy 
oraz mierzenia jej efektów. – zachęca Tomasz 
Szymański, prezes Sygnisoft. 
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TOMASZ SZYMAŃSKI
Prezes Sygnisoft
W styczniu 2016 
roku współtworzył 
i obecnie zarządza na 
stanowisku Prezesa 
firmą Sygnisoft S.A. 
Jest to Software House, 
który specjalizuje 
się w tworzeniu 
dedykowanych 
systemów 
informatycznych, 
aplikacji B2B i B2C. 
Jednocześnie od 
marca 2016 roku 
objął stanowisko 
CEO w zagranicznym 
kasynie internetowym 
ShadowBet (kasyno 
online posiada licencję 
maltańską wydaną 
przez Malta Gaming 
Authority i brytyjską, 
wydaną przez UK 
Gambling Comission).

Możliwości współpracy 
indywidualnej to także szansa 
na wprowadzenie do biznesu 
innowacji, która umożliwi 
widoczność efektów proporcjonalnie 
do jej rozwoju
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Z
 jednej strony, jego przewidywania 
dotyczące rozległej cyfryzacji, która 
początkowo była przewidziana dla 
mediów i telekomunikacji, sięgają 

aż do dokumentacji medycznej, która ist-
nieje obecnie i była nie do pomyślenia 30 lat 
temu. Ale w sektorze medycznym informacje 
cyfrowe obejmują urządzenia diagnostyczne 
podłączone do naszych telefonów i czuj-
ników wbudowanych w nasze domy, samo-
chody i odzież. Ponadto, pogląd Negroponte, 
że jedna podstawowa technologia zostanie 
wykorzystana do kontrolowania wszystkiego, 
jest obecnie zastępowany przez pojawianie 
się otwartych interfejsów API i technologii 
cloud-to-cloud, w których różne systemy 
i komputery mogą ze sobą rozmawiać dzięki 
specjalnym protokołom i nie ma potrzeby 
budowania wspólnej, unikalnej platformy.

Pojęcie konwergencji technologicznej 
sięga obecnie nawet do pojawiającej się tele-
medycyny i oczywiście wprowadzania połą-
czonych samochodów i połączonych cię-
żarówek. To całkowicie zmienia tradycyjną 
koncepcję mobilności i logistyki.

Wśród wielu zmieniających się sektorów 
skupiamy się na telemedycynie, ponieważ 
ta nowa, szybko rozwijająca się dyscyplina 
staje się zwycięskim rozwiązaniem dla ope-
ratorów opieki zdrowotnej. Telemedycyna 

pozwala zaoszczędzić koszty i skrócić czas 
oczekiwania w kolejce, skracając średni czas 
obsługi, co znacznie poprawia jakość obsługi 
klienta. Została tak dobrze przyjęta przez 
pacjentów i klientów, że faktycznie poprawia 
wynik netto promotorów obsługujących orga-
nizacje medyczne, a tym samym stają się klu-
czową działalnością marketingową dla ope-
ratorów służby zdrowia.

Telemedycyna wychodzi obecnie poza 
pierwotne cele diagnostyczne. Coraz więcej 
sesji terapeutycznych może być przepro-
wadzanych na odległość, co stało się moż-
liwe dzięki pełnej cyfryzacji dokumentacji 
medycznej oraz inteligentnemu opracowaniu 
urządzeń, które są wykorzystywane do wyko-
nywania nawet skomplikowanych metod dia-
gnostycznych, takich jak elektrokardiogram lub 
echografia. Telemedycyna niewątpliwie stała 
się przełomową dyscypliną dla medycyny. Ma 
jednak również wyraźne reperkusje dotyczące 
relacji między pacjentami i lekarzami. Z jednej 
strony telemedycyna zakłóca relacyjną logi-
stykę i oznacza, że relacja z lekarzem staje się 
odległa. Zamiast płacić lekarzowi za wizytę 
w jego fizycznej lokalizacji, możemy faktycznie 
być w domu lub prowadzić samochód, jed-
nocześnie będąc połączonym, analizowanym 
i kierowanym na leczenie. To pojęcie jest 
bardzo ważne, ponieważ wiąże się ze znacznie 

Kiedy profesor 
Negroponte rozwinął 
pojęcie konwergencji 
technologicznej, nie 
przewidział tego typu 
zmian, które dzisiaj 
widzimy. 

konsumpcyjnych

Zatarcie 
  granic
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większym schematem zmian, który przeana-
lizowaliśmy w naszych badaniach „premium 
beyond digital”, w którym natkniemy się na 
pojęcie „rozmycia”.

„Rozmycie” to przekształcenie trendu kon-
wergencji technologicznej w trend społeczny, 
który szybko i bez wątpienia zmienia struk-
turę naszego społeczeństwa. Z powodu roz-
mycia, tradycyjne granice i lokalizacje tego, 
co nazywamy okazjami i potrzebami kon-
sumentów, zacierają się, a zatem nie ma 
początku ani końca pewnych działań. Wiele 
działań nakłada się na siebie w określonych 
godzinach dnia oraz dniach tygodnia, w któ-
rych tradycyjnie by się to nie stało. Jednym 
z łatwych przykładów rozmycia jest zmie-
niający się wzór i struktura naszej równo-
wagi między życiem zawodowym a pry-
watnym. Tradycyjnie praca i rozrywka byłyby 
dwoma różnymi skrajnościami równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym. 
Przejdziemy z pracy do rozrywki i przenie-
siemy się z rozrywki do pracy. Zdarzałyby 
się sytuacje tradycyjnie definiowane przez 
lokalizacje, pory dnia, dni tygodnia i naszą 
postawę. Podczas gdy teraz, ze względu na 
technologię, nasze zachowanie jest takie, że 
przełączamy się z pracy do rozrywki, tam 
i z powrotem, kilka razy dziennie prawie każ-
dego dnia w roku.

Przede wszystkim ze względu na kon-
wergencję w mediach, mamy teraz moż-
liwość zrobienia sobie przerwy w biurze 
i obejrzenia naszych ulubionych seriali tele-
wizyjnych lub filmów, poczatowania, a nawet 
spędzenia wolnego czasu w mediach spo-
łecznościowych. Z tego samego powodu 
smartfony i tablety oznaczają, że przez cały 
czas mamy działające urządzenia produk-
tywne, dzięki czemu możemy rzeczywiście 
pracować i pisać e-maile podczas podróży lub 
dojazdu do pracy. Podobnie, możemy rów-
nież pracować z dala od biura w dowolnym 
momencie: z domu, na wakacjach lub oglą-
dając mecz piłki nożnej naszych dzieci. Jednak 
zmiany te są tak radykalne, że mają wpływ 
na różne dziedziny i dyscypliny: w architek-
turze projekty biurowe obejmują coraz więcej 
przestrzeni społecznych, które są wbudowane 
w układ nowych lub odnowionych biur, zastę-
pując tradycyjne sale konferencyjne. Łóżka, 
rozkładane sofy, stoły do ping-ponga i gry 
wideo stają się coraz powszechniejsze w biu-
rach i opierają się na założeniu, że społecznie 
akceptowalne jest posiadanie czasu wolnego 
i uspołecznianie się w biurze, kiedyś świątyni 
wydajności pracy.

Z tego samego powodu w nowych lokali-
zacjach biurowych zmienia się trend: w cen-
trum dużych miast pojawiają się przestrzenie 
co-workingowe wraz z biurami domo-
wymi, dzięki czemu możemy wykonywać 

wszelkiego rodzaju prace biurowe poza 
biurem, bez wpływu na jakość pracy, czas 
pracy itd. W rzeczywistości pojawia się nowa 
rasa ludzi, którzy odnosząc się do siebie 
jako cyfrowych nomadów, pracują całko-
wicie zdalnie, podróżują do nowych miejsc 
i wykonują swoją pracę stamtąd bez usta-
lonego pojęcia biura lub miejsca pracy. Ich 
praca może być całkowicie przeprowadzona 
zdalnie – mogą mieć spotkania, konferencje 
i nie muszą znajdować się w fizycznej lokali-
zacji z innymi współpracownikami.

Inne typowe przykłady rozmycia wystę-
pują w branży spożywczej. Przykładem, 
który jest oczywisty dla wszystkich w okresie 
letnim, jest szybki rozwój nowej kategorii 
piwa, które jest aromatyzowane, o niskiej 
zawartości alkoholu, i często jest oparte na 
cydrze. Ta nowa kategoria jest idealnym przy-
kładem rozmycia z wielu powodów. Przede 
wszystkim jest to pierwszy produkt typu piw-
nego, który jest niezwykle udany dla kobiet, 
co często jest sprzeczne ze strategią piwa. 
Szczerze mówiąc, po raz pierwszy w świecie 
piwa stworzyliśmy produkt, który jest bez-
płciowy. Ponadto ten produkt, ze względu 
na swoje właściwości, wykracza poza trady-
cyjne okazje do picia piwa oraz bierze udział 
w spożywaniu posiłków i odświeżeniu, co 
do tej pory było zdominowane przez napoje 
bezalkoholowe. Jednym z powodów, dla któ-
rych kategorie się zacierają, jest to, że mamy 
obecnie segment piw, które czerpią z napojów 
gazowanych, wody, soków i napojów gazowa-
nych – coś, co dziesięć lat temu byłoby nie-
oczekiwane i niemożliwe.

Podsumowując, „rozmycie” zmienia 
sposób, w jaki zamożni konsumenci kupują 
wysokiej klasy luksusowe dobra; to rozwój 
hybrydowych rozwiązań detalicznych 
w branży wolnej od cła, łączących elementy 
on-line i off-line. Ale jego wpływ będzie sięgał 
aż do scalenia elektroniki użytkowej i archi-
tektury wnętrz, a przynajmniej do ich koordy-
nacji. Będzie to wspierać dalszy rozwój czuj-
ników, które są niewidoczne lub widoczne 
jako tymczasowe tatuaże, poprzez tworzenie 
konwergencji między modą, firmami z branży 
medycznej i operatorami medycznymi: tak 
więc rozmycie i zrozumienie rozmycia będzie 
jedyną realną strategią, chyba że Twoja firma 
chce być hitem w historii Netflixa.

FILIBERTO AMATI 
konsultant 
marketingowy, ekspert 
ds innowacji, brandingu, 
rozwoju, Partner 
w Amati & Associates 
– firmie doradczej 
specjalizującej 
sie w brandingu 
i innowacjach. Od 
15 lat działa na rynku 
międzynarodowym 
(30 projektów na 
terenie ponad 20 
różnych krajów), 
przekazując know-how 
w zakresie marketingu, 
innowacyjności 
i ekspansji 
międzynarodowej 
podczas wielu 
kongresów i konferencji. 
Odbiorcami są 
właściciele, prezesi, 
dyrektorzy, topowi 
menadżerowie 
z największych firm 
na świecie i w Polsce. 
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„Rozmycie” zmienia sposób, 
w jaki zamożni konsumenci 
kupują wysokiej klasy 
luksusowe dobra
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Sukces nie jest dany raz 
na zawsze. Z każdej zmiany, 
z każdej porażki należy 
wyciągać lekcje, poprawiać 
plan, aktualizować a nie 
rezygnować przy pierwszym 
niepowodzeniu.

na sukces
w roli agenta

odpowiada

Recepta

ubezpieczeniowego

Edyta 
Dziankowska
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Edyta 
Dziankowska
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SSukces, jak go osiągnąć?
Moim zdaniem, dróg do sukcesu jest wiele, 
tak jak wiele jest osobowości i indywidual-
nych celów. Dla każdego też słowo „sukces” 
oznacza co innego. Myślę, że wspólną war-
tością ludzi odnoszących sukcesy jest posia-
danie jasno zdefiniowanego celu i planu 
działania. Potrzebne są też pewne cechy 
charakteru, które są niezbędne, aby odnieść 
sukces. Przede wszystkim determinacja i nie-
kończąca się wytrwałość. Nie mniej ważne 
jest to, aby się nie poddawać po pierwszym, 
drugim i kolejnym niepowodzeniu. Nie zrażać 
się porażkami. Entuzjastycznie podążać 
w stronę postawionego sobie celu, a każde 
niepowodzenie powinno zostać dokładnie 
przez nas przeanalizowane i traktowane jako 
cenna lekcja i wskazówka na przyszłość.

Dlaczego jednym się udaje, a innym nie?
Może brakuje wspomnianych cech, może 
pasji, a może też wyznaczony cel jest celem 
niekoniecznie naszym, bardziej skierowanym 
na epatowanie innych niż realizację własnych 
dążeń. Być może brakuje też kompetencji, 
czy umiejętności specyficznych dla danej 
branży. W konkretnym przypadku agenta 
ubezpieczeniowego niezwykle ważna, o ile 
nie najważniejsza, jest umiejętność rozmowy 
z ludźmi, szukanie z nimi prawdziwego kon-
taktu, niewymuszona ciekawość tego, co mają 
do powiedzenia. Chodzi tu też o uważne słu-
chanie, wsłuchiwanie się w ludzkie potrzeby. 
Przede wszystkim, trzeba lubić kontakt 
z ludźmi i wszystko to, co z tego wynika. 
To jest dar, z którym przychodzimy na świat 
i tego nie da się nauczyć.

W jaki sposób zaczęła się Twoja kariera 
w ubezpieczeniach? 
Decyzję o działalności na rynku ubezpie-
czeń podjęłam dość spontanicznie, trochę 
nieoczekiwanie. Iskrą wyzwalającą była sytu-
acja, w której znaleźli się bliscy znajomi moich 
rodziców. Prowadzili firmę w formie jedno-
osobowej działalności gospodarczej. Pew-
nego dnia sąsiad zginął w wypadku samocho-
dowym. Nie byli na to przygotowani, wszystko 
runęło, firma przestała działać, zostały zablo-
kowane konta w banku, wygasły umowy, 
leasingi i została zablokowana koncesja. 

Po świetnie działającej firmie, zatrudniającej 
30 osób, generującej dobre dochody pozostał 
tylko szyld. Czy można było temu zapobiec?

Można, ale trzeba było wiedzieć to co ja 
wiem dzisiaj.

Dlaczego wybrałaś karierę w sektorze 
usług finansowych?
Miałam za sobą prace w sektorze finan-
sowym, ale po sytuacji, w której znaleźli 
się sąsiedzi moich rodziców, zdałam sobie 
sprawę, jak ważne są ubezpieczenia. Przej-
rzałam oferty firm ubezpieczeniowych 
i wtedy zrozumiałam, że mnie ten temat 
interesuje. Wystarczy, że połączę moje 
doświadczenie zawodowe, umiejętności 
sprzedaży usług i wiedzę w zakresie ubez-
pieczeń w jedną całość i zostanę agentem 
ubezpieczeniowym. Przypomniałam sobie 
o osiąganych przeze mnie wynikach sprze-
dażowych i zanim się zorientowałam, plan 
na działalność ułożył mi się w jedną spójną 
całość. To już ponad trzy lata, a mój entu-
zjazm nie maleje. Wręcz przeciwnie, moje 
pokłady energii wydają się niewyczerpane, 
a wyzwania, które stawia przede mną życie 
zawodowe, nieustannie traktuję jak fascynu-
jącą przygodę.

Czy Twoja kariera potoczyła się 
dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałaś, 
czy były niespodzianki?
Na moje szczęście bardzo lubię słowo „nie-
spodzianki”, bo zawiera „Dzianki”, a tak wła-
śnie znajomi mówią o naszej pięciooso-
bowej rodzinie. A tak na serio: oczywiście, 
że kariera potoczyła się inaczej niż to sobie 
wstępnie wymyśliłam. Musiałam często mój 
plan korygować i wprowadzać zmiany. Z dru-
giej strony, już na samym początku zdawałam 
sobie sprawę, że w aktualnej sytuacji eko-
nomicznej, politycznej i społecznej, w której 
znajduje się świat, nic nie jest przewidywalne, 
zbyt szybko wszystko się zmienia. Sukces nie 
jest raz na zawsze. Już nie w tych czasach. 
I tak jak wspomniałam powyżej – z każdej 
zmiany, z każdej porażki należy wyciągać 
lekcje. Poprawiać plan, aktualizować, a nie 
rezygnować przy pierwszym niepowodzeniu.

Zakup ubezpieczenia to bardzo 
ważny moment, gdyż decydujemy 
o bezpieczeństwie naszego życia 
i majątku. Co Twoim zdaniem jest 
najważniejsze przy wyborze tego rodzaju 
produktów?
Tak, zakup ubezpieczenia to jedna z waż-
niejszych decyzji, które musimy podjąć, by 
zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dlatego tak 
ważne jest, żeby znaleźć dobrego, uczciwego 
doradcę, który nas przeprowadzi przez ten 

Myślę, że wspólną wartością  
ludzi odnoszących sukcesy jest 
posiadanie jasno zdefiniowanego  
celu i planu działania 
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ocean ofert, towarzystw ubezpieczeniowych, 
warunków ogólnych i innych zawiłości.

Czym powinien charakteryzować się 
dobry doradca ubezpieczeniowy?
Powinien być uczciwy wobec klientów. 

Coś jeszcze przychodzi Ci na myśl?
Tak są też inne niezbędne kryteria, takie jak 
chociażby wiedza. Ta teoretyczna, i ta prak-
tyczna, która nieustannie musi być aktuali-
zowana. Prawdziwy doradca finansowy to 
taki który potrafi skonstruować plan na lata, 
opierając się na rozwiązaniach finansowych, 
prawnych, podatkowych, oraz modyfikować 
go w miarę zmieniających się potrzeb klienta. 

Jakimi produktami najczęściej 
zainteresowani są klienci?
Chciałabym móc powiedzieć, że ubezpiecze-
niami na życie, ale oczywiście zgłaszają się do 
mnie osoby, które chcą ubezpieczyć samo-
chód. „Najpierw samochód, a potem zoba-
czymy”. Od lat mnie zaskakuje to, że ludzie 
„lekką ręką” płacą 5-6 tys. zł rocznie za auto-
casco. Z drugiej strony, mimo, że jeżdżą tym 
samochodem, czyli wystawiają się przecież 
na ryzyko, niechętnie przyjmują do wiado-
mości potrzebę ubezpieczenia na zdrowie 
i życie. Słyszę, że składka powyżej 100 zł 
to stanowczo za dużo. Często więc pytam: 
Zdrowie jest mniej ważne niż samochód? 

Coraz częściej ludzie zastanawiają się, co 
by było, gdyby wczoraj nie wróciła do domu 
osoba, będąca podwaliną finansową ogniska 
domowego. I wracają do mnie! W więk-
szości przypadków dobrze się ubezpieczają. 
Podobnie jest z innym ubezpieczeniem – 
szkolnym. W tym przypadku najczęściej 
jeszcze decyduje wysokość rocznej składki. 
Umówmy się – jakie bezpieczeństwo w cenie 
50 zł możemy mieć? Takie właśnie za 50 zł, 
czyli choroby wykluczone, o przewlekłych nie 
wspomnę. A przecież chodzi o nasze dzieci. 
Cała moja szkolna trójka jest ubezpieczona 
dodatkowo. One są dla mnie najcenniejsze.

Rozumiem, że najlepiej kierować się  
nie tym, ile płacimy, ale za co?
Dokładnie. Klienci powinni interesować się, 
nie tylko składką, ale przede wszystkim 
w jakiej sytuacji polisa zadziała. W przy-
padku, gdy coś się stanie, czy wypłacone 
pieniądze z polisy pozwolą im funkcjo-
nować na podobnym poziomie finansowym. 
Przykładowo, odszkodowanie na nowotwór 
w kwocie 15 tysięcy złotych, kiedy na leczenie 
potrzebne jest 10 razy więcej. Brak środków 
na pokrycie codziennych kosztów, bo pry-
watny zabieg i rehabilitacja pochłonęły pie-
niądze wypłacone przez ubezpieczyciela. Albo 

suma ubezpieczenia z tytułu śmierci o war-
tości pięcioletniego auta, która nie wystarczy 
nawet na spłacenie kredytów, nie mówiąc już 
o zapewnieniu jakiegoś minimum na dalsze 
życie rodziny. 

Jaka jest świadomość ubezpieczeniowa 
klientów – czy znają produkty i dopytują 
o ich szczegóły, czy wiedzą tylko, że 
muszą kupić ubezpieczenie i to wszystko?
Pośrednio chyba odpowiedziałam nieco na 
to pytanie. Niestety, jako ogół społeczeń-
stwa słabo znamy się na ubezpieczeniach. 
Wszyscy jesteśmy optymistami, ale czy 

jesteśmy pewni, że wypadki będą zdarzać 
się zawsze innym, że to nie my będziemy 
brać w nich udział. Prawda jest taka, że wiele 
osób styka się z ubezpieczeniami dopiero 
wtedy, gdy dzieje się coś złego. Czasami jest 
to drobny uraz, wówczas jeszcze możemy 
się dobrze i skutecznie ubezpieczyć. Ale 
niestety najczęściej są to wydarzenia, które 
już na zawsze zmieniają nasze życie, jak 
krytyczna choroba. Bądźmy przygotowani 
finansowo. Czasami lepiej jest zapłacić 
składkę przed szkodą niż pożyczać pie-
niądze, czy wyprzedawać majątek na reha-
bilitację, leczenie, czy spłatę zobowiązań. 
Czy warto ryzykować?

Co jest najtrudniejsze w Twojej pracy?
Jest rok szkolny, więc pierwsze co mi przy-
chodzi do głowy, to organizacja czasu 
rodzinno – zawodowego. Dla moich klientów 
staram się być w pełni dostępna, przynaj-
mniej pod telefonem. 

To, co naprawdę jest trudne i ciężkie 
w mojej pracy to momenty, gdy któremuś 
z moich klientów dzieje się krzywda, przy-
darza wypadek, choroba. Nie mam tu abso-
lutnie na myśli procedury wypłaty ubez-
pieczenia, czy innych „papierkowych” 
obowiązków, które mam jako agent ubez-
pieczeniowy. Chodzi bardziej o historie 
ludzi, których znam, a którzy wystawiani są 

często na straszliwe próby, którzy ulegają 
wypadkom drogowym i pozostają unieru-
chomieni do końca życia, których dziecko 
choruje na nowotwór, którzy stracili kogoś 
bliskiego. Każda taka historia zawsze głę-
boko mnie porusza, mimo, że zdaję sobie 
sprawę z mojej bezradności i braku wpływu 
na bieg życia innych ludzi. Niektóre wyda-
rzenia naprawdę są trudne i czasem potrze-
buję chwili, by się zatrzymać, zastanowić, 
docenić to, co mam i żyć dalej. Jest również 
efekt uboczny tych historii. Sprawdzam raz 
jeszcze nasze domowe polisy, upewniam się, 
czy przewidziałam wszystko!

A jak radzisz sobie z konkurencją? 
W Twojej branży konkurencja jest 
ogromna.
To prawda, konkurencja jest spora, ale dla 
mnie oznacza to tylko więcej pracy. Muszę 
stale być na bieżąco nie tylko z ofertami 
i zmianami w Avivie, ale również znać pro-
pozycje pozostałych graczy na rynku ubez-
pieczeń. Dobry doradca powinien wiedzieć, co 
ma we własnej ofercie, ale też dobrze orien-
tować się w tym, co proponują inni. Musi 
szybko wskazać pytającemu klientowi, róż-
nice pomiędzy poszczególnymi ubezpiecze-
niami. Albowiem w większości przypadków 
oferty są zbliżone, a mnie interesuje tylko 
człowiek, którego potrzeby mam poznać 
i któremu chcę przedstawić najlepsze roz-
wiązanie. Najlepsze dla niego. Nie dla mnie, 
czy dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co jest najprzyjemniejsze w Twojej 
pracy?
Kwestia rekomendacji. Gdy doradca jest 
polecany znajomym, rodzinie, współpra-
cownikom można powiedzieć, że jest on na 
dobrej drodze i ma duże szanse na odnie-
sienie sukcesu. Mnie zdarza się to już bardzo 
często. Jak słyszę w telefonie „Dzwonię do 
Pani z polecenia Pani X” zawsze się do siebie 
uśmiecham. Wiem, że kiedyś dobrze wyko-
nałam swoją pracę, że ktoś jest zadowolony. 

Prawdziwy doradca finansowy 
to taki który potrafi skonstruować 
plan na lata, opierając się 
na rozwiązaniach finansowych, 
prawnych, podatkowych, 
oraz modyfikować go w miarę 
zmieniających się potrzeb klienta

„
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To jest też jeden z głównych kluczy do suk-
cesu w tej branży.

Co motywowało Cię do podjęcia decyzji 
o otwarciu biura?
Jeszcze nie mam własnego biura. Moje 
biuro to głównie telefon, laptop i samochód. 
Prawie cały czas jestem w drodze do lub 
od klienta. Dopiero wieczorem w domowej 
kuchni, przy moim ulubionym okrągłym 
stole, gdzie jeszcze poniewierają się mazaki 
i książki dzieci, mam chwilę, by podsu-
mować dzień, powysyłać maile, zapytania. 
Na co dzień mam też swoje biurko w Avivie, 
przy którym mogę załatwiać wiele bieżą-
cych spraw. Zawód agenta to własna firma 
i to mi bardzo pomaga, czuję się sprawcza, 
wolna i bardziej kreatywna. Dzięki współ-
pracy z Avivą i profesjonalnym szkoleniom 
jestem na bieżąco z aktualnościami, nie tylko 
mojej firmy, ale i całego rynku ubezpieczeń. 
Mocno identyfikuję się z kulturą pracy i war-
tościami Avivy. Praca w Avivie stwarza szansę 
poznania wielu fantastycznych ludzi i daje 
ogromne możliwości rozwoju. Moim marze-
niem jest otwarcie placówki partnerskiej 
w przeciągu najbliższych 5 lat.

Największe wyzwanie zawodowe jakie 
stoi przed Tobą w najbliższym czasie?
Pragnę dołączyć do stowarzyszenia między-
narodowej elity ubezpieczeniowej MDRT 
(The Million Dollar Round Table). Przyna-
leżność do tej organizacji, jest gwarancją 
dostarczania najwyższej jakości usług przy 
pełnym przestrzeganiu zasad etyki. Bycie 
członkiem tej organizacji, to także dostęp 
do najwyższych standardów, do najnow-
szych rozwiązań, do samodoskonalenia się, 
dążenia do perfekcji. To naprawdę coś dla 
mnie. Ogromne wyzwanie, by dołączyć do 
grupy najlepszych na świecie i znaleźć się 
w tym 1% najlepszych agentów ubezpie-
czeniowych. Wizja przynależności do MDRT 
mocno mnie uskrzydla i daje nieprawdopo-
dobny napęd do działania.

A prywatnie, są jakieś cele, które 
planujesz zrealizować jeszcze w tym 
roku?
Plany związane z moim rozwojem to podjęcie 
kolejnych studiów. A prywatnie to plany zwią-
zane głównie z moją najbliższą rodziną, która 
dzielnie znosi mój tryb pracy. Będą to przede 
wszystkim niespo-Dzianki, więc nie mogę 
uchylić rąbka tajemnicy. Mam nadzieję że się 
spodobają się moim dzieciom i mężowi, który 
bardzo mnie wspiera i kibicuje mi, a któremu 
często zapominam za to podziękować.

Dziękuję za rozmowę
Justyna Nakonieczna

Bądźmy przygotowani 
finansowo. Czasami lepiej 
jest zapłacić składkę przed 
szkodą niż pożyczać pieniądze, 
czy wyprzedawać majątek 
na rehabilitację, leczenie, 
czy spłatę zobowiązań

„
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  Przeciętność 
nienawidzi 

   wyjątkowości
Od zawsze byłem ambitny, wszystko,  
co robię w życiu, robię tak jak umiem najlepiej.  
Kocham to, co robię i cały czas uczę się poprzez 
doświadczenia i zdobywanie wiedzy od innych.  
Przepis na sukces w biznesie – wywiad 
z Romanem Ziemianem, CEO FutureNet.



OOdniosłeś sukces przez duże S. Jesteś 
osobą niezwykle aktywną, działasz na 
skalę międzynarodową, co dla przecięt-
nego Kowalskiego jest niewyobrażalnym 
osiągnięciem. Na pewno pomaga Ci w tym 
niesamowita umiejętność organizacji, ale 
co jeszcze sprawia, że działasz z tak dużą 
efektywnością?
W moim działaniu nie ma nic magicznego. 
Do każdego wyzwania, biznesu, spraw oso-
bistych czy rodziny podchodzę tak, by robić 
wszystko najlepiej jak potrafię. Jeżeli chodzi 
o organizację, zwłaszcza w biznesie, to staram 
się otaczać i współpracować z ludźmi, którzy 
są specjalistami wysokiej klasy. Przyznam się, 
że jeśli chodzi o organizację pracy, to pędzę 
zbyt do przodu, dlatego często korzystam 
z pomocy osób, które układają w logicznym 
porządku moje projekty i wizje. Mówisz: 
„odniosłeś sukces przez duże S”, ja uważam, 
że to, co zrobiłem, może zrobić każdy. 
Wymaga to konsekwencji, ciężkiej pracy plus 
odrobiny szczęścia, ale zdecydowanie każdy 
jest w stanie osiągać tak zwane sukcesy przez 
duże S, jeżeli tego chce. To, co mówię, nie jest 
wcale kokieterią. Wszystko, co robię, robię 
z wielką pasją i wiarą w sukces.

Około 40% przedsiębiorców w Polsce my-
śli wyłącznie o tym, by utrzymać się na 
rynku, ich celem nie jest stałe udoskona-
lanie, zwiększanie, poprawa swoich wy-
ników. Jak myślisz, czy wynika to z braku 
ambicji, czy z ogromnej potrzeby stabili-
zacji i myślenia, że nie mogą stracić tego, 
co już mają?
Nie wiem, z czego to wynika. Nie ma 
nic złego w tym, że każdy z nas strzeże 
owoców swojej pracy, to bardzo ludzkie. 
Niestety, w biznesie często dzieje się tak, 
że jeśli brakuje odrobiny ryzyka i chęci się-
gnięcia po kolejny produkt czy rynek, to 
same działania zachowawcze w naszym 
młodym jeszcze kapitalizmie narażają nas 
na stagnację, a to jest całkowitym przeci-
wieństwem rozwoju i dywersyfikacji, które 
mogłyby uchronić przed utratą całego biz-
nesu. Każdy biznes, bez względu na to, czy 
jest prowadzony online, tak jak w naszym 
przypadku, czy reprezentuje szalenie trudny 
biznes klasyczny, z którego się wywodzę, 
wymaga ciągłego rozwoju. W biznesie 
należy pamiętać o dywersyfikacji. Dzięki 
Internetowi rynek jest bardzo dynamiczny 
i wrażliwy, więc nie możemy i nie powin-
niśmy uzależniać się od koniunktury jed-
nego produktu. To prawda znana każdemu 
świetnie rozwijającemu się przedsiębiorcy. 
Wielu z nas tworzących biznes poznało już 
ból upadku właśnie w wyniku popełnienia 
tego podstawowego błędu. Sam w życiu 
pozostałem już z niczym. Od załamania 

dzieliło mnie bardzo niewiele i to dzięki 
moim synom znalazłem w sobie siłę, aby 
zacząć wszystko od zera. Wiele osób uważa, 
że jeżeli tworzymy biznes, to powinniśmy 
skupić się tylko na nim, i mają w tym dużo 
racji. Jednak w chwili, kiedy usługa lub pro-
dukt znajdzie swoich odbiorców, szczerze 
zalecam szukanie kolejnego rynku i następ-
nych produktów, które możemy zaoferować.

Czy spotykasz się z tym, że ludzie tworzą-
cy biznes upatrują niewielkich obrotów 
swojej firmy we wszystkim, ale nie w tym, 
że nie do końca potrafią zainteresować 
potencjalnych klientów swoim produk-
tem? Co byś im poradził? 
Jeżeli mam cokolwiek radzić, to więcej 
wiary w siebie, w to, co robią, w swój pro-
dukt, a jeżeli nie jest on najlepszy, to należy 

nad nim pracować. Być może trzeba go 
skreślić i poszukać nowego produktu czy 
usługi. Nowego projektu, w który warto się 
zaangażować. Sukcesem jest wewnętrzne 
przekonanie, że to, co robimy, robimy 
dobrze, a nasz produkt to jest właśnie to 
COŚ! Wtedy działa się zdecydowanie bar-
dziej efektywnie. 

Ciekaw jestem, czy Ty zawsze byłeś osobą 
ambitną i zorganizowaną, która wysoko 
stawia sobie poprzeczkę? Jeśli nie, to co 
wpłynęło na tę zmianę?
Od zawsze byłem ambitny, wszystko, co 
robię w życiu, robię na 110%, najlepiej jak 
potrafię, bez względu, czy była to praca, sport, 
czy relacje. Staram się otaczać ludźmi, któ-
rych uważam za lepszych od siebie (natu-
ralnie w kategoriach biznesowych, prywatnie 
otaczam się ludźmi, którzy mają pozytywną 
energię i nie ciągną w dół). Zawsze inspiro-
wali mnie ludzie, którzy są w miejscu, do któ-
rego ja zmierzam. Dzięki swojej niepokornej 
naturze zawsze byłem daleki od słuchania rad 
tzw. ludzi „życzliwych”, którzy kierują się nad-
miernym bezpieczeństwem i zachowawczą 
naturą. Często słyszałem już w dzieciństwie, 
żebym nie bujał w obłokach i pomyślał 
o „normalnej pracy”. Niestety ludzie, którzy 
chcą tworzyć coś innowacyjnego, często są 
hamowani przez najbliższe otoczenie. Całe 
życie ciężko pracowałem i nie zawsze był to 
biznes online. Moi rodzice prowadzili duże 

gospodarstwo rolne, w wieku siedmiu lat jeź-
dziłem już traktorem i żyję. Mam nadzieję, 
że policja dzisiaj nie ukarze mnie za pro-
wadzenie pojazdów rolniczych bez upraw-
nień. Traktorem nie jeździłem dla przyjem-
ności, to była ciężka i wielogodzinna praca, 
ale każdy z nas rozumiał, że rodzicom należy 
pomagać. W dzieciństwie nigdy nie byłem 
na kolonii lub na obozie tak jak moi rówie-
śnicy, bo w tym czasie mieliśmy żniwa, sia-
nokosy i wiele innych prac. Kiedy chciałem 
kupić sobie pierwszy motocykl, to musiałem 
na niego zarobić. Oczywiście rodzice wspie-
rali mnie finansowo, ale nie na zasadzie 
„masz kasę na takie czy inne zachcianki”. 
Pracowałem, a rodzice widząc to, dokładali 
mi pieniądze na realizację moich pierwszych 
marzeń. To była wspaniała lekcja życia, która 
nauczyła mnie szacunku do pracy, pieniędzy 

i ludzi. Lekcja, która nauczyła mnie niezależ-
ności. W wieku 15 lat prowadziłem swoją 
pierwszą firmę, handlując na giełdzie kase-
tami i innymi drobnymi towarami, to był tak 
zwany leżakowy biznes. Ha ha, piękne czasy 
przełomu lat 80. i 90., kiedy możliwości zara-
biania były nieograniczone. 

Masz na swoim koncie wiele niesamowi-
tych sukcesów, ale zapewne Twoja droga 
na szczyt nie zawsze była usłana róża-
mi. Opowiedz, jakie były Twoje początki 
w biznesie? Kiedy nastąpił punkt przeło-
mowy, po czym poznałeś, że Ty i Twój biz-
nes idziecie w dobrym kierunku? 
FutureNet to nasz największy projekt, który 
działa na rynku już cztery lata. Kiedy sięgam 
pamięcią wstecz, to pierwszy rok był bardzo 
trudny, było fajnie, ale nie kolorowo, nie 
tak, jak tego oczekiwaliśmy. Bardzo nie-
wiele brakowało, abyśmy zamknęli firmę, 
bo była nierentowna i tylko dzięki ciężkiej 
pracy i ogromnej wierze, że to, co robimy, 
jest słuszne, osiągnęliśmy taki, a nie inny – 
jak to nazywasz – sukces. Wiara to często 
za mało, musieliśmy wykonać wiele zmian 
w naszym modelu marketingowym i mody-
fikacji planów. Wiem, że jeszcze wiele takich 
zmian przed nami, ale to jest konieczne, żeby 
zrealizować oczekiwania naszych klientów 
oraz rynku i konsekwentnie krok po kroku 
do tego zmierzamy:

Nr 1 wśród firm MLM na świecie. 
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Uważam, że to co zrobiłem 
może zrobić każdy. Wymaga 
to konsekwencji, ciężkiej pracy  
plus odrobiny szczęścia
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Gdybyś mógł cofnąć się teraz o 10 lat, to 
jaką najważniejszą radę dałbyś sobie? 
Kiedy wracam pamięcią do tamtego czasu, 
to... wtedy straciłem wszystko, dom, firmę, 
wylądowałem ze swoimi synami w parku, na 
ławce, to był najgorszy okres w moim życiu, 
było bardzo źle. Wtedy dzieci, którym jestem 
bardzo wdzięczny, dały mi niesamowitą siłę 
i wiarę. OK, nie udało się, nie wyszło, ale nie 
mogę się poddać. Wyciągnąłem wnioski 
z tego, co się stało w moim życiu. Dalej wie-
rzyłem w ludzi, ufałem, ale zacząłem mieć 
oczy otwarte, a nie ślepo wierzyć i ufać. 
Bardzo mocno pomogli mi w tym trudnym 
okresie rodzice, zaopiekowali się moimi 
synami, a ja znowu wyjechałem za granicę 
szukać pracy, nowych pomysłów, rozwiązań, 
inspiracji... To jest bardzo długa i bolesna dla 
mnie historia. Kiedyś, jak już osiągniemy to, 
co zamierzamy, napiszę o tym książkę. To była 
długa i wyboista droga. Dzięki moim synom, 
rodzicom i dwóm przyjaciołom, udało mi się 
to wszystko nie tylko przetrwać, ale wręcz 
pójść dynamicznie do przodu. Dziękuję im 
za to, że dali mi tyle siły i wiary.

Jakie inne rzeczy robisz regularnie dla 
swojego rozwoju? 
Obecnie regularnie ścigam się samochodem, 
po tym jak trzy lata temu po raz trzeci poła-
małem kość udową (tym razem na nartach 
– śmiech), a wcześniej w wyniku pogoni za 
adrenaliną: żebra, kostki, palce, szczękę. Jak 
widzisz, nie zawsze uczę się na błędach, taki 
bywa sport, ale sport to zdrowie, więc nie 
przestaję go uprawiać. Po ostatnim wypadku 
jeszcze nie mogę oddać się mojej życiowej 
pasji, czyli jeździe konnej i narciarstwu. Życie 
nie lubi pustki, więc pojawiła się nowa pasja, 
dużo bezpieczniejsza (śmiech), która daje mi 
równie wiele adrenaliny i reset, czyli wyścigi 
samochodowe. To pozwala mi na chwilową 
ucieczkę od codziennych wyzwań, zapo-
minam o wszystkim i pędzę przed siebie, wci-
skając gaz do dechy, pokonując swoje bariery 
i ograniczenia.

Romku, jesteś człowiekiem, który rozwi-
ja sporo osobistych biznesów oraz spół-
ek. Wprowadzasz nowe pomysły na rynek 
i tworzysz z nich prężnie działające intere-
sy. Czy Twoim zdaniem takiej przedsiębior-
czości można się nauczyć? Czy jest to coś, 
co zdecydowanie trzeba mieć w genach? 
W moim przypadku zdecydowanie jest to 
połączenie jednego i drugiego. Pomimo 
że moi rodzice nie są przedsiębiorcami, 
nie prowadzili żadnej firmy, to przekazali 
mi w genach kreatywność i umiejętność 
radzenia sobie w życiu. Pierwszą namiastką 
działalności, którą prowadziłem już w dzie-
ciństwie, było wszelkie zbieractwo oraz prace 

sezonowe. Robiłem wszystko, na czym dało 
się zarobić. W wieku 15 lat założyłem swoją 
pierwszą firmę handlową, ten handel i usługi 
bardzo mi się spodobały, pokochałem tę 
pracę biznesmana i tak pozostało mi do dzi-
siaj. Dalej kocham to, co robię i cały czas 
uczę się poprzez doświadczenie i zdobywanie 
wiedzy od innych. 

Jaki Twoim zdaniem jest sekret genero-
wania imponujących dochodów? Inwesty-
cje, budowanie różnorodnych biznesów, 
praca od świtu do późnych godzin noc-
nych? Czy może jeszcze coś innego?
Nie możemy liczyć tylko na szczęście, owszem, 
jest potrzebne w biznesie i we wszystkim, 
co robimy. Super, jeśli szczęście nam sprzyja, 
ale powinniśmy polegać głównie na sobie, 
swojej ciężkiej pracy, nie zapominając o nauce 
i rozwoju. Moje doświadczenie biznesowe nie 
pozwala mi zapomnieć o dywersyfikacji oraz 
dynamicznym poszukiwaniu nowych rynków 
i produktów. To nie muszą być dwa skrajnie 
różne interesy, niech to będą wspierające się 
biznesy, ale źródeł powinno być więcej. Jeśli 
chodzi o strategię mentalną, to uwierz mi, 
nigdy nie pracowałem dla pieniędzy samych 
w sobie, w każdą pracę, w każdy projekt 
wkładam maksimum zaangażowania i serca. 
Wierzę, że jeśli robimy nasz biznes z pasją, 
sercem i zaangażowaniem, to wtedy pie-
niądze są naturalną konsekwencją. Oczy-
wiście, nie jest to gotowy przepis na powo-
dzenie, tych czynników jest bardzo wiele...

Udany biznes to nie tylko satysfakcjonują-
ce dochody, ale też świetne relacje z klien-
tami i współpracownikami. Co dla Ciebie 
jest kluczowe w budowaniu tych relacji? 
Autentyczność, uczciwość, naturalność, 
szczerość.

Ty dokonałeś czegoś, co dla wielu jest 
tylko marzeniem, od kilku lat miesz-
kasz w Dubaju. Jak się tam żyje? Jakie 
zmiany w Twoim życiu nastąpiły po 
przeprowadzce?
Rozczaruję Cię, nie nastąpiły żadne zmiany. 
Do tej pory mieszkałem w ośmiu różnych 
państwach, na kilku kontynentach i nadal 
uważam, że wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej. W Polsce mieszka mi się najlepiej 

i chciałbym, żeby była też najlepszym miej-
scem do robienia biznesu. Powodami, dla 
których mieszkałem w tak wielu miejscach, 
nie była ciekawość sama w sobie i natura 
podróżnika, tylko rzecz bardziej prozaiczna: 
prowadziłem tam biznes. Praktycznie więk-
szość swojego życia spędziłem za granicą, 
ucząc się bardzo wiele, i jest to z pewno-
ścią jeden z czynników, który pomógł nam 
zbudować międzynarodowy biznes. Dzisiaj 
ponownie mieszkam za granicą, ale z pew-
nością kiedyś osiądę w Polsce. To tu są moje 
korzenie, tu się najlepiej czuję i za Polską 
tęsknię najbardziej. 

Jakie są Twoje najważniejsze życiowe 
wartości?
Moje wartości życiowe pokrywają się z tymi 
biznesowymi, dodałbym do nich tylko miłość 
i rodzinę, która jest dla mnie najważniejsza.

Jesteś w związku małżeńskim z Anastazją.  
Jak się poznaliście?
Moje życie to praca i dzięki pracy poznałem 
moją wyjątkową żonę. Mam nadzieję, że 
wkrótce będę mógł poświęcić jej i mojej 
rodzinie więcej czasu.

Co Was najbardziej przybliża do siebie?
Jesteśmy do siebie bardzo podobni. Nie chcę 
zdradzać za wiele szczegółów z życia pry-
watnego, ale musisz wiedzieć, że na Ana-
stazję czekałem bardzo długo i uwierz mi, 
że według mojej hierarchii wartości jest to 

kobieta, na którą warto było czekać. Jestem 
z kobietą, która pielęgnuje w sobie wartości, 
o jakich marzyłem, zawsze wierzyłem, że 
kiedyś ją spotkam. Czasem zastanawiam się, 
co dobrego w życiu zrobiłem, że opatrzność 
pozwoliła nam się spotkać. 

Miałem możliwość uczestniczenia w ofi-
cjalnym otwarciu restauracji Aurelio 
w Warszawie, która też jest pomysłem 
Twoim i Twojego przyjaciela. Będąc tam, 
poznałem Twojego syna, zobaczyłem, 
jaką miłością otaczasz tego młodego czło-
wieka. Kim są dla Ciebie Twoi synowie?
To bardzo osobiste pytanie, na które bardzo 
trudno odpowiedzieć, bo o uczuciach tej 
natury mówi się z pewną dozą intymności, 
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Naszym flagowym projektem jest 
ratowanie lasów deszczowych. Jestem 
pewien, że z naszą wielomilionową 
społecznością odniesiemy globalny 
sukces, przechodząc do historii

„
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ale postaram się na nie odpowiedzieć 
w jednym zdaniu. Chłopcy są moim 
życiem i im zawdzięczam to, gdzie 
jestem i kim jestem oraz to, że staram 
się codziennie być lepszą wersją siebie. 
Żałuję, że kiedy dorastali, nie poświę-
ciłem im tyle czasu, ile bym chciał. 

Kim chciałbyś, żeby zostali? 
Pragnę, żeby się nie zmieniali, są bardzo 
wrażliwi, szanują innych, są dobrymi 
ludźmi i z tego cieszę się najbardziej. 
Kim chciałbym, żeby zostali? Na pewno 
chciałbym, żeby byli szczęśliwi, a co do 
wyborów życiowych ścieżek, to muszą 
je wybrać sami. Mam nadzieję, że będą 
chcieli skorzystać z moich doświad-
czeń i wyciągać wnioski z błędów, 
które popełniłem. Jestem jednak świa-
domy, że wiele z nich muszą popełnić 
sami. Życie jest jak jazda na rowerze, 
nie można się tego nauczyć bez upadku, oby 
nie były one tylko zbyt bolesne. Na pewno 
zawsze będę blisko nich. 

Kreujesz świat poprzez realizację swoich 
wizji i marzeń. Jaki świat chciałbyś zosta-
wić dla swoich bliskich i dla nas ludzi?
Mamy wiele projektów, które zostały doce-
nione m.in. przez organizację IIMSAM, 
działającą przy ONZ, zajmującą się walką 
z głodem w Afryce. Wielkim wyróżnie-
niem oraz zaszczytem było przyznanie nam 
tytułu honorowego ambasadora organi-
zacji związanej z ONZ. Co jest dla nas nie-
samowitym sukcesem, tym większym, że na 
tę chwilę jestem jedynym takim ambasa-
dorem z Polski. Rok temu założyliśmy fun-
dację FutureNet, która realizuje charyta-
tywne projekty, jednym z nich jest system 
stacji oczyszczania ścieków. Pierwszą z nich 
już wkrótce będziemy montować w Malezji, 
jest to wyjątkowy projekt, zupełnie nowe, nie-
znane do tej pory, rozwiązania techniczne, 
które pozwalają całkowicie oczyszczać brudną 
wodę przy bardzo niskich nakładach finanso-
wych. To jest absolutnie wyjątkowy projekt, 
a dla mnie największą nagrodą będzie to, że 
ludzie w różnych zakątkach świata napiją się 
czystej wody. Jestem przekonany, że wspólnie 
z IIMSAM przy ONZ osiągniemy ten cel. 

Kolejnym projektem, z którego jestem 
bardzo dumny, jest K3. To pomysł realizu-
jący budowę radiowych stacji przekaźni-
kowych dostarczających Internet w Afryce. 
Wiem, że wiele osób uważa, że są znacznie 
pilniejsze potrzeby w Afryce, ale mając nowo-
czesne technologie, gdzie Internet jest pod-
stawą, kontynent ten będzie mógł osiągnąć 
znacznie więcej niż myślimy. Afryka ma 
ogromny potencjał i należy im dać wędkę, 
a nie wciąż dostarczać rybę.

Naszym flagowym projektem, o którym 
słyszałeś na konferencji w Makau, jest rato-
wanie lasów deszczowych. Jestem pewien, 
że z naszą wielomilionową społecznością 
odniesiemy globalny sukces, przechodząc 
do historii.

Łączymy w tym projekcie dwie rzeczy, 
których jeszcze nikt nie zrobił, czyli ideę rato-
wania lasów deszczowych, a co za tym idzie 
nas samych, bo przecież bez tlenu nie będzie 
dla nas życia na Ziemi.

Możemy marzyć o lotach w kosmos i jego 
podboju, ale nie zapominajmy, że bez tlenu 
nie przeżyjemy kilku minut...

Wow, jestem pod niesamowitym wraże-
niem. Jesteś bardzo skromnym człowie-
kiem, wiem, że wyznajesz zasadę – niech 
świadczą o nas czyny, nie słowa – ale pro-
szę Cię, musisz opowiadać o tym, co robisz 
całemu światu... Jeżeli tego nie zrobisz, to 
ja już o tym wiem, czytelnicy też i od tej 
chwili my będziemy opowiadać światu, 
że jest taki człowiek, taki Polak, z którego 
jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję losowi, 
że spotkałem Cię na swojej drodze.

Jak widzisz siebie za 5–15 lat?
Ha ha ha, pewnie za 15 lat będę szczęśliwym 
dziadkiem. Ale wcześniej planuję mieć 
kolejne dziecko, któremu poświęcę zdecy-
dowanie więcej czasu niż moim synom, za 
co ich serdecznie przepraszam.

Poza zarabianiem pieniędzy dla siebie, 
rodziny, kiedy postanowiłeś pomagać in-
nym, jakie były początki?
Zawsze pomagałem innym, oczywiście, było 
to uzależnione od moich zasobów. Pomagam 
w różny sposób, tych projektów jest i było 
bardzo wiele. Każdy z nas może to robić. Idzie 

zima, wiele starszych osób potrzebuje 
naszej pomocy, rozejrzyjmy się wokół 
nas, na pewno znajdziemy kogoś, kto 
potrzebuje np. opału na zimę czy pod-
stawowych rzeczy lub jedzenia, które 
my często wyrzucamy. Wokół nas są 
ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. 
Wielu z nich nas nigdy o nią nie poprosi. 
Jesteśmy dumnym narodem, ale to, kim 
jesteśmy, określa nie nasz stan mająt-
kowy, ale to, jacy jesteśmy dla naszych 
najbliższych i otoczenia. Nie wstydźmy 
się pomagać, to energia, która zawsze 
do nas wróci. Wdzięczność, czasem łza 
w oku, to naprawdę wielka nagroda.

Jak pewnie słyszałeś, ludzie szyb-
ko bogacący się, osiągający sukces 
finan sowy w bardzo krótkim czasie, 
często bardzo się zmieniają. Przysło-
wiowa woda sodowa uderza do gło-

wy. Jak to było w Twoim przypadku?
Pracując i prowadząc od najmłodszych lat 
działalność gospodarczą zarobiłem już bardzo 
wcześnie duże pieniądze, nie udało mi się 
ich utrzymać, ale powodem nie była woda 
sodowa, a raczej brak biznesowego doświad-
czenia. Dzisiaj wiem z pewnością, że bez 
względu na to, jak wielki sukces osiągniemy 
w przyszłości, nie będzie mnie to w stanie 
zmienić, mam zbyt wiele doświadczeń, 
zarówno tych dobrych, jak i tych przykrych.

Wiele osób patrząc na Twój biznes,  
zazdrości, hejtuje, co byś im powiedział?
Życzę im wielu sukcesów w życiu i w biz-
nesie, jeśli go osiągną, sami poznają hejt na 
własnej skórze. Jaki jest tytuł wywiadu? – 
Przeciętność nie lubi wyjątkowości – to chyba 
jest powodem hejtu. Dawno przestałem 
się nim przejmować. Mój czas poświęcam 
osobom, które pozwalają mi się rozwijać 
i przy których jestem szczęśliwy. Świat hej-
tera nie jest moim, życzę im wielu sukcesów.

Czy jesteś szczęśliwy?
Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Chyba tak 
naprawdę pierwszy raz w życiu, dzięki mojej 
żonie Anastazji oraz dzieciom, mam ide-
alny balans pomiędzy życiem zawodowym 
a prywatnym.

Dziękuję Ci bardzo serdecznie 
za spotkanie.

Jan Grzesiak
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P
ewnie o tym, co to jest golf, więk-
szości z Was nie trzeba wyjaśniać. 
Mamy już podstawową wiedzę, 
o co chodzi w tym sporcie. Mimo 

to, jest on dla nas wciąż zbyt obcy, aby go 
pokochać.

Golf w Polsce w ostatnim czasie bardzo 
prężnie się rozwija i zyskuje coraz większe 
grono sympatyków. Coraz częściej jesteśmy 
zachęcani do uprawiania tego sportu. Golfem 
kuszą firmowe eventy, namawiają znajomi, 
o golfie rozpisują się media. Zwłaszcza w eks-
kluzywnych magazynach oraz czasopismach 
branżowych znajdziemy mnóstwo artykułów, 
które przekonują do rozpoczęcia przygody 
z tą dyscypliną, wprowadzają w jej świat, uczą 
podstawy gry, itp. 

Większość autorów podejmujących temat 
przekonuje, że jest to sport dla każdego, dla-
tego każdy z nas może zacząć go uprawiać. 

BIZNES

– Czy gra Pan w golfa?

– Nie, to sport nie dla mnie.

– Dlaczego?
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GOLF (nie) tylko  

    dla elit

„Golf nie tylko dla elit” – to niemalże wspólny 
tytuł większości artykułów. I co ciekawe, 
w tym tonie wypowiadają się m.in. Mateusz 
Kusznierewicz i Mariusz Czerkawski, polscy 
promotorzy golfa, którzy proszą, by nie przed-
stawiać tej dyscypliny jako elitarnej, licząc na 
to, że może Polacy chwycą masowo bakcyla. 

A przecież w naszej zbiorowej świado-
mości golf, niegdyś sport arystokracji, dziś 
wciąż postrzegany jest jako zarezerwowany 
dla bogatych, wybranych, celebrytów. Szcze-
gólnie w Polsce, gdy po wojnie zupełnie 
wykorzeniono golfa z naszych ziem, zako-
twiczono w społeczeństwie opinię, że to 
„snobistyczny sposób spędzania czasu dla 
zamożnych, najczęściej starszych ludzi, któ-
rych wyobrażano sobie z cygarem i butelką 
whisky w ręku”. 

Co tu więc nie gra? Jeśli golf nie jest 
dla elit, tylko dla wszystkich, to znaczy, że 
w domkach klubowych nie ma już miejsca 

na cygara i whisky? A na parkingu przed, nie 
parkują najlepsze marki i wyszukane moto-
ryzacyjne perełki? Spróbujmy to sprawdzić, 
nie zniechęcając się do golfa, jeśli okaże się, 
że jednak kochają go głównie elity. 

Hasło „golf nie tylko dla elit” wcale nie 
oznacza, że elity wycofały się z tego śro-
dowiska. Mało tego, tutaj zaczyna się cała 
intryga, bo właśnie elity, w tym elity bizne-
sowe, uprawiają go najchętniej. – Można zary-
zykować tezę, że gdyby nie biznesmeni, golfa 
w Polsce nie byłoby wcale – przekonuje Jaro-
sław Sroka, prezes PGA Polska. Golf nadal 
króluje na salonach i dobrze się tam czuje. 
Ale czy nam to przeszkadza? I dlaczego nas 
tam nie ma? 

Co oznacza elitarność golfa?
Większość polskich graczy tłumaczy elitar-
ność golfa w odniesieniu do etykiety gol-
fowej czyli katalogu zasad zachowywania się 

– prawda czy fałsz?
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i obowiązującego ubioru. Owszem, jest w tym 
nieco prawdy, choć nie jedynej. 

Golf, jak mało który sport, ma własną 
etykietę. Niedopuszczalne są agresywne 
zachowania, przeszkadzanie innym graczom. 
W golfie towarzyskim nie ma sędziów, dla-
tego tak ważna jest uczciwość, sportowe 
zachowanie, szacunek dla innych graczy 
i przestrzeganie ogólnych zasad gry. 

Ale naprawdę elitarność golfa wynika nie 
tyle z samej etykiety, co tradycji i działalności 
klubów golfowych. Namiętni gracze zwykle 
należą do określonego klubu, którego człon-
kowie wspólnie użytkują swoje pole golfowe, 
dzielą się kosztami jego utrzymania i o nie 
dbają. Członkowie klubu tworzą zwykle 
rodzaj hermetycznej społeczności, która m.in. 
wspólnie uprawia ten sport, ale również pro-

wadzi życie towarzyskie, organizuje wyda-
rzenia kulturalne, charytatywne, nawiązuje 
między sobą partnerstwa, itp. Bo golf to nie 
tylko rywalizacja sportowa. To także kultu-
ralny, powściągliwy styl życia. 

I właśnie dla wielu główną barierą finan-
sową wejścia w ten świat jest nie tyle koszt 
nabycia sprzętu golfowego, ale koszt użyt-
kowania pola i koszt składek członkowskich 
w klubie.

Garść danych z historii  
i ze świata
Gdy terminem „elita” zaczęto określać dobra 
szczególnej jakości (XVIII wieku) w Europie 
powstają pierwsze kluby golfowe. W 1744 
roku w pobliżu Edynburga powołany został 
do życia The Gentlemen Golfers of Leith, 
uznany za najstarszy zarejestrowany klub 
golfowy (tak jak większość klubów dostępny 
był tylko dla mężczyzn, dopiero w 2017 roku 
przyjął uchwałę dopuszczającą kobiety jako 
swoich członków). Natomiast pierwszy klub 
golfowy w Ameryce założono ponad 100 lat 
później, dopiero w 1873 w Montrealu w Kana-
dzie. Za najbardziej niedostępne do dziś 
uznaje się kluby brytyjskie, z konserwatywną 
formułą działalności. 

Jednak o współczesnym obliczu golfa 
decydują niezliczone pola i kluby w Sta-
nach Zjednoczonych. W USA do dnia dzi-
siejszego pożądanym bonusem jest człon-
kostwo w klubie golfowym. Wiele z nich 
jest dostępnych tylko dla niewielkiej liczby 
członków i nawet golfowe sławy czy inni 

celebryci – choćby mocno chcieli – nie 
zostaną tam wpuszczeni. Bo są wśród klubów 
i takie, w których członkostwo kosztuje kil-
kaset tysięcy dolarów rocznie (najdroższe – 
do 1 mln dolarów), a i tak nowych członków 
przyjmuje się tylko na miejsce ich zmarłych 
poprzedników. Słynny Augusta National Golf 
Club (Georgia), gospodarz pola, na którym 
odbywa się prestiżowy turniej Masters, ma 
zamknięty krąg członków, choć roczny dostęp 
do gry w tym snobistycznym miejscu kosz-
tuje tylko 10 tys. dolarów.

Pierwsze powojenne polskie kluby gol-
fowe: First Warsaw GC, Amber Baltic i Gdańsk 
Golf & CC, również zaczynały od konserwa-
tywnej formuły, z czasem przechodząc proces 
demokratyzacji (otwarcia). 

Dlaczego elity pokochały 
golfa, dlaczego golf należy 
do grona swoistego rodzaju 
wyznaczników prestiżu?
Czy wyobrażasz sobie spotkanie grupy biz-
nesmenów, którzy w przerwie między 
wykwintnym obiadem i negocjacjami waż-
nego kontraktu a uroczystą kolacją wpadają 
na boisko i kopią w piłkę lub przywdziewają 
kąpielówki i przemierzają zgodnym chórem 
kilka długości basenu? Tak, wiem. Pewnie 
zdarzają się i takie spotkania, ale chyba więk-
szość z nich wybrałaby jednak rundkę z ele-
gancką skórzaną torbą pełną lśniących kijów, 
od dołka do dołka na pięknie zadbanym polu 
klasy mistrzowskiej. 

Z badania przeprowadzonego w 2010 r. 
dla pisma „European Managers” wśród euro-
pejskich menedżerów i biznesmenów wynika, 
że co czwarty z nich gra w golfa, a więcej niż 
połowa uważa ten sport za typowy dla biz-
nesu. Ponad jedna trzecia anonimowo ankie-
towanych prezesów deklaruje, że na polu 
golfowym dopinali największe transakcje. 
Natomiast badania podawane przez tygodnik 
„The Economist” wskazują, że prezesi, którzy 
nie grają w golfa, zarabiają średnio o 17 proc. 
mniej od tych, którzy grają, a firmy golfistów 
z reguły osiągają ponadprzeciętne wyniki. 
Prawie cała pierwsza setka najbogatszych 
Amerykanów grywa w golfa. Wg Forbesa 
wkrótce to samo będzie można zapewne 
powiedzieć o pierwszej setce najbogatszych 
Chińczyków, a także Koreańczyków.

Należę do elity, jestem VIPem
Elegancja, status, etykieta, uczciwość, spor-
towe zachowanie, szacunek do innych – 
to podstawowe cechy golfa. Idę więc grać, 
ale co zrobić, gdy nasze umiejętności gry 
nie zachwycają współgraczy? Wystarczy, że 
spełniamy te kilka tajemnych zasad, a już 
każdy z grupy chce umówić się z nami na 
kolejne biznesowe spotkanie. Bo na tym 

Golf to nie tylko rywalizacja 
sportowa. To także kulturalny, 
powściągliwy styl życia 

„
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BIZNES

m.in. polega magia golfa. Wytycza ją nie 
tyle poziom gry i wyczynowe umiejętności, 
co sposób i styl bycia.

W czasie jednej tradycyjnej rundy golfa 
(niezależnie jakiej: treningowej, towarzy-
skiej czy turniejowej) 2-4 osoby przemie-
rzają ze sobą ok. 10 kilometrów w czasie 
4-5 godzin z całkiem niemałym ekwipun-
kiem. Nieco z konieczności zmuszeni są do 
nawiązania kontaktu, do wielogodzinnej roz-
mowy i przebywania ze sobą, do kilkugo-
dzinnego obserwowania siebie nawzajem 
w różnych sytuacjach: od chwil zmęczenia, 
stresu, zwątpienia, złości, po radość w chwi-
lach dobrego wyniku i zwycięstwa. Zdani są 
na siebie nawzajem: rundę zaczynają razem 
i razem kończą. Zaczynając grę „przechodzimy 
na Ty”. Taka formuła spotkania powoduje, że 
podczas rundy/gry wchodzimy w dość bliską 
relację z naszymi współgraczami. To buduje 
więź, nawet jeśli ma trwać ona tylko to jedno 
spotkanie. 

– Sama gra zdecydowanie nie jest po 
to, by szukać zleceń, a rozmowy o biznesie 
w jej trakcie są wręcz niemile widziane – tak 
w jednym z wywiadów tłumaczy mieszkający 
w Polsce finansista Gilbert Heith – Natomiast 
gra jest swego rodzaju testem. Jeśli oszukujesz, 
nikt nie będzie chciał z tobą robić biznesu. Jeśli 
zaś jesteś uczciwy, umiesz się zachować, a przy 
tym można z tobą ciekawie porozmawiać na 
tzw. 19. dołku, czyli na piwie po zakończeniu 
gry – stajesz się kolegą i potencjalnym part-
nerem biznesowym.

Ta swoistego rodzaju intymna atmosfera 
gry powoduje, że wcale nie jesteśmy skorzy 
do „zaprzyjaźniania się” z każdym. Chcemy 
podczas gry na polach golfowych, w dom-
kach klubowych, poznać tylko tych, którym 
będziemy w stanie odsłonić nieco siebie. 

I to tutaj właśnie rozpoczyna się elitar-
ność golfa, jego ograniczanie się i zamykanie 
do konkretnych grup lub osób o podob-
nych cechach, walorach, funkcjach, wielkości 
posiadania. Bo przynależność do elity (VIP) to 
wyróżnienie się z ogółu społeczeństwa, zaak-
centowanie swojej odrębności poprzez pro-
pagowaną ideologię i styl życia. Ostoją eks-
kluzywizmu w golfie jest przede wszystkim 
działalność klubów. 

Stąd na całym świecie funkcjonują pry-
watne kluby golfowe, do których człon-
kostwo obwarowane jest dodatkowymi 
obostrzeniami. Stąd obowiązkowa ety-
kieta, również odnośnie ubioru, na niektó-
rych polach bardzo restrykcyjnie przestrze-
gana. Stąd poziom cen usług na polu, który 
wyznacza zasobność portfela golfowego 
klienta. Stąd popularność turniejów i lig 
golfowych dedykowanych tylko określonym 
grupom zawodowym, np. lekarzom, archi-
tektom, przedsiębiorcom, itp. Takie warunki 

i klimat trudno szukać wśród innych dyscy-
plin sportowych. 

Co zatem z ideą:  
„Golf dla wszystkich”?
Jest ona nadal prawdziwa. Bo golfa zacząć 
i uprawiać można w każdym wieku, bo wcale 
nie jest trudniejszy od żeglarstwa, nart, piłki 
siatkowej, tenisa, bo uprawiany w celach 
rekreacyjnych wcale nie jest droższy od 
łyżwiarstwa, snowbordu czy windsurfingu. 

Jak w każdym sporcie: można trenować 
samemu czy ze znajomymi, albo można 
wykupić pakietowy kurs nauki i treningu 

w renomowanej szkole, zapisać się do Klubu. 
Można trenować na łące, na pobliskim boisku 
szkolnym albo w prywatnym obiekcie wyso-
kiej klasy. Można wypożyczyć od znajomych 
sprzęt do gry, który zalega w ich garażu czy 
kupić najprostszy używany, albo zainwe-
stować w nowiutki zestaw uznanej marki, 
do tego obuwie, odzież, no i całą masę przy-
datnych (i niezbędnych ) gadżetów. Można? 
Można. W golfie również. 

Najtańszy używany zestaw kijów wraz 
z torbą, nadających się do gry dla dorosłego 
mężczyzny można kupić już od 200-300 zł, 
nowy sprzęt – nawet za 600-700 zł. Strój? 
– pewnie w niejednej naszej szafie znajdzie 
się golfowa koszulka z kołnierzykiem, mate-
riałowe spodnie i obowiązkowy pasek. Tre-
ning na pobliskiej łące – gratis, na akademii 
golfa w Warszawie, bez przynależności do 
klubu – już ok. 30 zł za godzinę. I to jest golf 
dla wszystkich. 

Ale można wybrać wariant elitarny i zain-
westować w przynależność do golfowej elity. 
Jak to wygląda w Polsce? Nowy zestaw kijów 
z torbą renomowanej marki dobierany przez 
eksperta specjalnie dla nas to wydatek rzędu 
ok. 5 000 zł w górę. Do tego profesjonalne 
buty, markowe ubrania i obowiązkowo: wózek 
golfowy, dalmierz, zegarek z GPS, rękawiczki 
golfowe, zestaw piłeczek i kołeczków tee, do 
treningu w domu minimum mata golfowa, 
z czasem również siatka a może i własny 
symulator. No i koniecznie samochód odpo-
wiedniej marki z pojemnym bagażnikiem na 
kije z torbą i wózkiem. Indywidualny kurs 
na Zieloną Kartę PZG (wraz z egzaminem 

i wydaniem karty) – ok. 2 000 zł. Roczne 
członkostwo w prestiżowym klubie golfowym 
– średnio składka ok. 5 000 zł. W Polsce 
działa ok. 70 klubów golfowych z bardzo 
różnym poziomem wysokości składek 
i zakresem przywilejów. Dla porównania 
roczna opłata członkowska w sezonie 2018: 
indywidualna VIP w Rosa Private Golf Club 
pod Częstochową – 10 tys. zł, indywidualna 
Unlimited Men w Sobienie Królewskie Golf & 
CC pod Warszawą – 4,9 tys. zł, indywidualna 
Standard Men + Pakiet VIP w Amber Baltic 
Golf Club k/Międzyzdrojów – 3,8 tys. zł. Gra 
na polach golfowych w weekend – średnio 

ok. 200 zł runda. Do tego konieczna auten-
tyczna znajomość etykiety i golfowych pojęć, 
wytrwałość i chęć rozwoju. I to wystarczy, 
aby być pełnoprawnym członkiem golfowej 
elity, która dobrze wykorzystana, powinna 
zaowocować towarzyskimi i biznesowymi 
korzyściami. 

Wchodzisz? 

ELŻBIETA GRENDECKA 
Event menager 
Kuźnia Golfa Pole 
Mokotowskie Warszawa, 
od 10 lat baczny 
obserwator polskiego 
środowiska golfowego 
z wykształcenia – filozof, 
w wolnych chwilach 
– dziennikarz 
tel. 508 666 813
email:  
kuzniagolfa@gmail.com

Przynależność do elity (VIP) 
to wyróżnienie się z ogółu 
społeczeństwa, zaakcentowanie 
swojej odrębności poprzez 
propagowaną ideologię i styl życia

„
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PPamiętasz jeszcze swój pierwszy krok 
w świat biznesu, takie rzucenie się 
na głęboką wodę? 
Tak! To były takie emocje, że nie da się tego 
zapomnieć. Organizowałam wtedy moją 
pierwszą odpłatną konferencję dla kobiet 
pod hasłem Twoja Pasja Twoja Firma. Było 
to spotkanie dla ponad 150 kobiet, i mimo 
że pierwsze doświadczenia w organizacji już 
miałam, to było pierwsze moje wydarzenie 
komercyjne. Bardzo się wtedy stresowałam! 
Nie spałam przez kilka nocy. Szczególnie, że 
na kilka dni przed wydarzeniem Dom Kultury, 
w którym miałam zarezerwowaną salę poin-
formował mnie, że będą wymieniane rury, 
więc obiekt będzie zamknięty. Byłam przera-
żona i chciałam odwołać wydarzenie. 

Teraz już wiem, że tak to właśnie jest, 
kiedy zaczynamy stawiać swoje pierwsze 
kroki w biznesie. Wszechświat nas testuje 
i sprawdza, czy na pewno chcemy robić to 
co robimy, czy się poddamy, jak napotkamy 
pierwszą lepsza przeszkodę (śmiech). 

Na szczęście wynegocjowałam z Domem 
Kultury, aby udostępnili obiekt mimo braku 

wody. Zamówiliśmy zewnętrzne toalety. 
Wydarzenie okazało się niezwykle udane. 
Panie biegały w szpilkach do toalet typu toi 
toi, lecz atmosfera była na tyle niezwykła, 
że nikomu to nie przeszkadzało. Nigdy nie 
zapomnę tych uczuć przy organizacji moich 
pierwszych konferencji, chociaż od tamtej 
pory przeżyłam ich ponad 140.

Wielka Wymiana Kontaktów, tak nazywa 
się cykl prowadzonych przez Ciebie 
wydarzeń w Polsce i za granicą. W czym 
tkwi główna siła networkingu? 
Nie ma biznesu bez kontaktów. Zresztą, 
relacje były dla mnie zawsze bardzo 
ważne. Dzięki kontaktom i zbudowanym 
w oparciu o nie relacjom możemy rozwijać 
firmę. Potrzebujemy dobrych specjalistów, 
partnerów biznesowych. Każda firma nie-
ustannie potrzebuje napływu nowych 
klientów, aby móc wzrastać. Temu wła-
śnie służy networking. Na spotkania WWK 
przedsiębiorcy przychodzą, aby nawiązać 
relacje, a w efekcie pomóc sobie nawzajem 
w rozwoju firmy, czyli tak naprawdę 

KATARZYNA DZIUBAŁKA
Właścicielka marki 
Wielka Wymiana 
Kontaktów – 
cyklu spotkań 
networkingowych 
w Polsce i za granicą, 
których zorganizowała 
już ponad 140. Jej 
biznesowe życie właśnie 
zatoczyło koło. W ciągu 
5 lat przeszła drogę od 
uczestniczki Szkoły 
Liderek do właścicielki 
tego przedsięwzięcia. 
Swój przepis na sukces 
opisała w książce, która 
już niebawem ujrzy 
światło dzienne. Jej 
przesłanie brzmi: działaj 
pomimo strachu!

Nie ma 

   biznesu bez 

kontaktów

SZKOŁA SUKCESU
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w zwiększeniu przychodów lub utrzymaniu 
przepływów finansowych. 

Co uczestnicy cenią sobie w tych 
wydarzeniach? Co ich przyciąga? 
Wielka Wymiana Kontaktów to spotkanie, na 
którym przedsiębiorcy nie maja wątpliwości, 
gdzie trafili i po co. Jak sama nazwa wskazuje, 
jest to spotkanie dedykowane wymianie kon-
taktów. Formuła jest taka sama od kilku lat, 
a spotkania odbywają się cyklicznie w róż-
nych miastach w Polsce i w Londynie. Jest 
ono podzielone na trzy części: networkin-
gową, merytoryczną oraz kolację VIP. Pod-
czas części pierwszej przedsiębiorcy mogą 
nawiązać atrakcyjne kontakty biznesowe. 
Część merytoryczną stanowią wykłady eks-
pertów biznesu i ludzi sukcesu, a kolacja VIP 
to jak sama nazwa wskazuje – rozmowy przy 
stole dla wybranej grupy osób wraz z prele-
gentami i organizatorami spotkania. 

Twoje biznesowe życie właśnie zatoczyło 
koło. W ciągu 5 lat przeszłaś drogę od 
uczestniczki Szkoły Liderek do właścicielki 
tej marki. Po płaskim czy wyboistym 
gruncie przemierzyłaś ten etap? 
Droga przedsiębiorcy chyba nigdy nie jest 
płaska. Moja była wyboista, ale bardzo szybka. 
Mówi się, że biznes lubi prędkość i w moim 
przypadku to się sprawdziło. Błyskawicznie 
łapię okazje w swoje ręce i szybko lubię je 
realizować. Jeśli pojawia mi się pomysł i od 
razu nie zacznę wykonywać kroków w kie-
runku jego realizacji, to z każdym dniem on 
przygasa i przeważnie już do niego nie wracam. 

Poza tym jestem osobą, która mało mówi, 
a dużo robi. Podczas gdy inni chodzą i roz-
myślają lub opowiadają o tym, jakie będą 
robić projekty, ja w tym czasie pracuję 
i wypuszczam nowy produkt. Po prostu 
działam! Dzwonię, rozmawiam, spotykam się 
i wdrażam. Zresztą zauważyłam, że opowia-
danie o projektach, które są dopiero w pla-
nach to najczęściej wytracanie energii, która 
już nigdy do nas nie wróci!

Co urzekło Cię w Szkole Liderek, jaka siła 
i potencjał w niej tkwi? 
Głównie to, że swoją własną przygodę z biz-
nesem zaczęłam właśnie tam. Bez pomysłu 
i bez budżetu. Dzięki temu, że ktoś mnie 
poprowadził, mogłam bezpiecznie odkrywać 
tę ścieżkę. Wiem więc z autopsji, jaką ma 
moc. Nie byłabym w miejscu, w którym 
jestem teraz, gdyby nie Szkoła Liderek... 

Z czasem moim marzeniem stało się dzie-
lenie drogą, którą sama przeszłam. Dlatego 
kiedy tylko pojawiła się możliwość zakupienia 
marki – bez wahania przystąpiłam do nego-
cjacji. W tej chwili jestem już na etapie przy-
gotowania VIII Edycji Szkoły Liderek, a miejsca 

znikają bardzo szybko, gdyż grupy mamy nie-
wielkie i elitarne. Szkoła ta w odróżnieniu od 
innych tego typu nastawiona jest na praktykę 
i zmusza do działania. A tylko jeśli zaczynamy 
działać, to możemy widzieć efekty naszej 
pracy, a w konsekwencji odkrywać swój praw-
dziwy potencjał oraz potencjał rynku. Dopóki 
wszystko jest w głowie lub w planach, ciężko 
z czymkolwiek ruszyć. W Szkole można spraw-
dzić się w działaniu w bezpiecznych warun-
kach, przy wsparciu profesjonalnych trenerów 
i mentorek.

Jakie jest Twoje życiowe i biznesowe 
motto, które chcesz przekazać innym? 
Moje przesłanie brzmi: działaj pomimo 
strachu! Większość rzeczy, które chcemy 
osiągnąć jest poza naszą strefą kom-
fortu. Jednak aby iść tam, gdzie chcemy, 
musimy pokonać nasze lęki i strachy. Do 
tego potrzebna jest odwaga. Każdy z nas się 
boi. Tylko jedni się boją i stoją w miejscu, 
a inni działają pomimo strachu. Strach jest 
tylko na początku, ale jak tylko wyzwolimy 
w sobie odwagę i wprawimy się w działanie 
to bardzo szybko znika strach. 

Kluczowe jest więc działanie. Rób tyle, 
żeby nie mieć czasu myśleć o swoich lękach. 
Po prostu, działaj na 100%, dawaj z siebie 
wszystko, a resztę zostaw wszechświatowi. 
Nie będziesz i tak w stanie wszystkiego 
kontrolować. Jeśli dorzucisz jeszcze do tego 
pasję, pozytywną energię i chęć dzielenia się 
z innymi tym, co masz najlepsze, sukces jest 
gwarantowany. 

Mój przepis na sukces opisałam w książce, 
która już niebawem ujrzy światło dzienne. Już 
nie mogę się tego doczekać!

Co w biznesie sprawia Ci najwięcej 
satysfakcji? Co Cię napędza? 
W biznesie motywuje mnie moja misja. Na 
początku była to chęć edukowania kobiet, 
by mogły zakładać swoje firmy z pasji i były 
coraz bardziej niezależne. Później zaczęłam 
promować kobiety na scenie, ich marki i firmy. 
Następnie zajęłam się tworzeniem przestrzeni, 
gdzie duże grupy przedsiębiorców mogą 
nawiązywać liczne kontakty biznesowe, dzięki 
czemu ich firmy rosną w siłę. Obecnie moją 
misją jest edukowanie kobiet, aby budowały 
swoje firmy i w efekcie osiągały spełnienie, 
niezależność oraz wolność finansową. Sama 
takiej wolności finansowej czy czasowej już 
doświadczyłam i myślę, że więcej kobiet o tym 
marzy, tak jak ja kiedyś marzyłam. 

W jaki sposób prowadzenie własnej 
firmy przemieniło Ciebie i Twoje życie?
Na pewno stałam się lepiej zorganizowana, 
bardziej dbam o zdrowie, gdyż własny biznes 
wymaga dużej ilości energii. Ciągle się roz-
wijam, poznaję nowych ludzi. Uwierzyłam rów-
nież, że wszystko jest możliwe. Że mogę speł-
niać swoje marzenia, że moje zarobki zależą 
od mojej kreatywności oraz pracy włożonej 
w sprzedaż oraz rozwój moich projektów. 

Obaliłam mnóstwo przekonań i ograni-
czeń na swój temat. Jeszcze przed założeniem 

firmy miałam ukończone cztery uniwersytety 
w Polsce i dwa kierunki studiów za granicą. 
Dużo podróżowałam i zyskałam też doświad-
czenie pracy w korporacji. Jednak nic nie roz-
winęło mnie tak bardzo, jak założenie wła-
snej firmy. Poprzez odpowiedzialność, która 
się pojawiła i to, jak szybko musiałam podej-
mować trudne decyzje oraz stawiać się do 
wyzwań, jakie ona za sobą niosła. 

Jakie jest Twoje największe odkrycie, 
wynikające z kilku lat pracy na swoim?
Biznes nie jest dla każdego. Każdy z nas ma 
swoje unikalne predyspozycje, talenty i pasje. 
Natomiast nie każdy może prowadzić firmę 
i będzie spełniony. Biznes jest dla najbardziej 
wytrwałych, tych co chcą się nieustannie roz-
wijać, edukować. Są konsekwentni i chcą wal-
czyć o swoje i stawiać na swoim. Cenią nie-
zależność i kochają wolność, ale nie jest im 
obca ciężka praca. Znają swoją wartość i cenę, 
jaką muszą zapłacić za życie po swojemu. 

Rozmawiała Agnieszka Rudomino

NAJBLIŻSZE TERMINY  
WIELKIEJ WYMIANY  
KONTAKTÓW:

WARSZAWA 16 listopada 2018

POZNAŃ 26 listopada 2018

SZCZECIN 27 listopada 2018

LUBLIN 15 stycznia 2019

LONDYN 19 stycznia 2019

www.wielkawymianakontaktow.pl

Błyskawicznie łapię okazje w swoje 
ręce i szybko lubię je realizować 

„

SZKOŁA SUKCESU
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Potrzeby
Przy bardzo szybko zmieniających się trendach techno-
logii cyfrowej klientom szczególnie zależy na zoptymalizo-
waniu kosztów sprzętu IT. Wykorzystując zjawisko, jakim 
jest ekonomia dostępu, można pominąć przymus wyku-
pienia pożądanego dobra na rzecz jego wynajęcia. Możli-
wości jest sporo – można zdecydować się na najem, bądź 
klasyczną ofertę leasingową, a rozwiązanie zależy od indy-
widualnych preferencji klienta. Firmy oferujące tego typu 
usługi są przygotowane do tego, aby doradzić przedsię-
biorcom wybór najlepszych sprzętów, wydedukować ich 
potrzeby, a także ograniczyć koszty i czas. Osoby odpo-
wiedzialne za kwestie techniczno-sprzętowe w firmach 
są dzięki temu zwolnione z odpowiedzialności za serwi-
sowanie, ubezpieczenie, transport, naprawy sprzętu oraz 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

– jak za nim nadążyć?
Technologiczny poradnik dla biznesu

  Rozwój 
TECHNOLOGICZNY

Rozwój technologiczny postępuje 
coraz szybciej. Na rynku co chwila 
pojawiają się nowe modele sprzętów, 
które szybko tracą na wartości, 
ponieważ kolejne oferują więcej 
możliwości. W zależności od branży, 
indywidualnej polityki firmy czy 
rodzaju urządzenia, wymiana może 
okazać się potrzebna bardzo szybko. 
Dzięki temu podmioty świadczące 
najem sprzętu mają możliwość 
zaprezentowania swojej oferty. 
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inne indywidualnie ustalone, często proble-
matyczne kwestie.

Wyzwania
Firmy, którym zależy na rozwoju oraz 
prężnym działaniu, muszą nadążać za bie-
żącymi trendami. Poprzeczka postawiona 
jest bardzo wysoko, ponieważ nowe modele 
sprzętów IT pojawiają się na rynku średnio 
co kilka miesięcy. W takim przypadku zakup 
oraz późniejsze rozwiązywanie problemu ze 
zużytym sprzętem jest coraz mniej opłacalne. 
Kolejną, nie mniej istotną kwestią, jest obcią-
żanie środowiska niepotrzebnymi urządze-
niami. Świadomi przedsiębiorcy starają się 
być społecznie odpowiedzialni (CSR), dla-
tego powinni zapoznać się między innymi 
z koncepcją gospodarki okrężnej (ang. cir-
cular economy), która zakłada minimalizację 
negatywnego wpływu na środowisko poprzez 
taki wybór komponentów i projektów, które 
umożliwią powtórne ich wykorzystanie.

We współczesne wymogi wpisują się 
oferty pozyskania sprzętu na określony czas. 
Oprócz nowych sprzętów, które są wybierane 
najczęściej, można wynająć również używane 
urządzenia. W utrzymaniu ich doskonałego 
stanu technicznego pomaga zjawisko zwane 
refurbishingiem. Oznacza to odnawianie uży-
wanego urządzenia, przygotowanie go do 
pracy i ponowne wprowadzanie na rynek. Jest 
to ważne zarówno dla użytkownika nowego 
sprzętu, który po zakończeniu umowy bez 
problemu zwraca go do usługodawcy, jak 
również dla innego kupującego, który może 
zdecydować się na urządzenie używane. Co 
ciekawe, odświeżone produkty są objęte 
taką samą gwarancją, jak nowe. Cena takiego 
sprzętu natomiast może być nawet o 30-40% 
niższa. To dobra alternatywa dla firm dopiero 
wchodzących na rynek lub mniejszych, które 
dysponują niższym budżetem. 

Na drodze do prawidłowego funkcjono-
wania firmy staje o wiele więcej wyzwań. 
Obecnie topowym tematem są wymogi sta-
wiane przez RODO. Zasady, na których opiera 
się rozporządzenie o ochronie danych osobo-
wych, są bardzo restrykcyjne. Wiele przed-
siębiorców nie zdaje sobie sprawy, że prze-
chowuje wrażliwe dane, które należy usuwać 
z urządzeń w sposób bezpieczny. W innym 
przypadku będzie można je odtworzyć, 
ponieważ nie znikną na stałe. 

Hardware-as-a-Service
Szczególnie klienci biznesowi powinni zain-
teresować się ofertami, jakie pojawiają się 
na rynku. Warto przyjrzeć się bliżej mode-
lowi Hardware-as-a-Service (HaaS). Usługa 
oparta o najem sprzętów IT zawiera w sobie 
wszystkie niezbędne składowe potrzebne do 
jego pozyskania i eksploatacji. Całą procedurę, 

włącznie z doradztwem, można załatwić 
online, często w oparciu o jedną wiado-
mość e-mail. Dla przedsiębiorców najważ-
niejszą zaletą będzie uzyskana optymalizacja 
kosztowa oraz czasowa. Należy pamiętać, że 
to jednak nie wszystko. Atrakcyjność tego 
modelu polega na oferowaniu pakietu usług 
w ramach jednej – wynajmujący odpowiada 
za cały proces eksploatacji sprzętu oraz 
jego naprawy. Firmą, która jest przykładem, 
a zarazem pionierem w oferowaniu modelu 
HaaS w Polsce, jest mBazaar.

W ofercie mBazaar znajdują się tylko 
sprzęty marki Apple – dzięki temu możemy 
poszczycić się wysokim poziomem wiedzy 

eksperckiej. Bez względu na rodzaj potrzeb 
oraz skalę wymagań klientów, jesteśmy przy-
gotowani, by doradzać im na każdym etapie 
– zarówno przy wyborze optymalnej oferty, 
jak również najlepszego sprzętu czy pakietu 
usług dodatkowych, na odebraniu zużytego 
urządzenia kończąc. Zależy nam na tym, aby 
klienci poznali wszystkie pozytywne aspekty 
takiego rozwiązania. Przedsiębiorcy coraz 
chętniej doceniają możliwość zrealizowania 
w jednym miejscu wszystkich formalności 
związanych z serwisowaniem, ubezpiecze-
niem, naprawą, transportem czy sprzedażą 
zużytego sprzętu. Równie ważne jest prawi-
dłowe kasowanie danych ze zużytego sprzętu, 
o które na życzenie klienta również możemy 
zadbać w oparciu o certyfikowane programy 
– mówi Jan Brynczak, CEO mBazaar Polska.

Statystyki
Według statystyk mBazaar, najpopularniejszy 
okres najmu to 24 miesiące (39%), nieco 
mniej firm decyduje się na najem w okresie 
12 lub 36 miesięcy (28%). Najczęściej wynaj-
mowanymi produktami są iPhone’y (53% 
wszystkich Klientów), spośród których naj-
chętniej wybierany jest model iPhone X, na 
którego stawia aż 65% osób korzystających 
z tych telefonów. Wśród laptopów przodują 
MacBook Pro (50%) i MacBook Air (40%). 

Na wynajem sprzętów Apple w for-
mule B2B decydują się najczęściej pra-
cownicy agencji kreatywnych i marketingo-
wych (50%) i producenci aplikacji mobilnych 

oraz software house’y (20%), a także firmy 
doradztwa podatkowego oraz finansowego 
i przedsiębiorstwa handlowe (po 15%). Wśród 
klientów mBazaar Polska można znaleźć małe 
i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorców. 

Wybór sprzętu
Głównym aspektem, który ma wpływ na 
decyzje zakupowe, są koszty. Jest to oczy-
wiście bardzo ważne, jednak komfort użyt-
kowania w przypadku biznesu jest równie 
istotny. Żaden przedsiębiorca nie może 
sobie przecież pozwolić na prowadzenie 
firmy bez sprawnego sprzętu IT. Dlatego też 
HaaS jest tak dobrze przyjmowanym na pol-

skim rynku rozwiązaniem. Nie bez powodu 
model Software-as-a-Service, który pojawił 
się na rynku wcześniej, zyskał duże uznanie 
wśród klientów biznesowych. Jest to usługa, 
w ramach której udostępniane są różne sys-
temy i aplikacje. Nie wymagają od klienta 
zakupu ani ingerencji w ich działanie. Cała 
odpowiedzialność za prawidłowe funkcjo-
nowanie obowiązuje tylko dostawcę usługi. 
Model HaaS jest równie przyszłościowym 
rozwiązaniem dla świadomych przedsię-
biorców, który należy docenić za wygodę oraz 
optymalizację działania firmy. Jak wiadomo, 
możliwości jest więcej, dlatego warto poznać 
wszystkie i wybrać najlepsze, indywidualnie 
dobranie do potrzeb. 

Firma mBazaar 
specjalizuje się 
w wynajmie 
długoterminowym 
i skupie sprzętów 
Apple. Na rynku 
polskim oferta firmy 
skierowana jest do 
klientów biznesowych 
oraz do klientów 
indywidualnych.

W utrzymaniu doskonałego 
stanu technicznego urządzeń 
pomaga zjawisko zwane 
refurbishingiem

„
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IM SIĘ UDAŁO
Wywiad z franczyzobiorcami 

Domino’s Pizza

Sprawdzony pomysł,  
  własny biznes
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CCo Was skłoniło do podjęcia decyzji 
o rozwoju tego typu działalności oraz 
do nawiązania współpracy franczyzowej 
właśnie z siecią Domino’s Pizza?
Ja pracowałem już w firmie 4 lata a Wojtek 
był związany z Domino’sem od ponad 10 
w różnych krajach. Firma się rozwijała, mie-
liśmy informacje z różnych rynków. Jak padła 
propozycja z Domino’s Pizza Polska czy 
chcemy franczyzę długo się nie zastanawia-
liśmy. Notabene otrzymaliśmy osobne pro-
pozycje a po namyśle postanowiliśmy połą-
czyć się w spółkę.

Czy trudno było spełnić warunki 
franczyzy?
Dla nas nie było to trudne, gdyż siedzieliśmy 
w tym od początku.

Jak oceniacie Wasze początki w tym 
biznesie?
Ciężko. Co miesiąc uczyliśmy się nowych 
rzeczy. Szczególnie w administracji, księgo-
wości czy załatwianiu dokumentów w róż-
nych urzędach.

Ile aktualnie lokali działa w obrębie 
Państwa franczyzy?
Cztery lokale. Działamy w obrębie Gocławia, 
Pragi Płn, Wilanowa, Sadyby, Ursusa, Skoroszy, 
Piaseczna, Chyliczek, Chylic, Józefosławia. 

Czym prowadzenie sieci franczyzowej 
różni się od małej gastronomii, poza 
kartą menu i liczby rąk potrzebnych 
do pracy?
Operacja jest dużo większa i mniej przewi-
dywalna. Wiele czynników zewnętrznych ma 

wpływ na wielkość biznesu. Trzeba wiele 
rzeczy przewidywać.

Co jest dla Was największym  
wyzwaniem w tym biznesie? 
Właśnie nieprzewidywalność. Czasami 
pogoda, czasami jakieś wydarzenie w pobliżu, 
którejś z pizzerii.

Wiemy, że rynek bardzo dynamicznie 
się zmienia, przybywa na nim nowych 
graczy. Jak w tej sytuacji radzicie sobie 
z konkurencją?
Po pierwsze mamy najlepszy produkt na 
rynku. Nikt nie łączy trzech kluczowych czyn-
ników jak świeże, niemrożone ciasto, sos 
z pomidorów (nie koncentrat) oraz mozza-
rella 100% Galbani. Jesteśmy specjalistami 
w dostawie pizzy. Robimy najwięcej dostaw 
w całej branży. 

Czy uważacie franczyzę za bezpieczną 
i partnerską formę biznesu?
Tak. Jeśli osoba zarządzająca od franczyzo-
dawcy zna i czuje biznes, to jest to bardzo 
bezpieczna forma

Jakie wsparcie otrzymujecie od Domino’s 
Pizza?
 Bardzo często konsultujemy się w zakresie 
marketingu czy nowych produktów. Do tego 
dochodzi marketing centralny.

Jaką radę dalibyście osobom, które 
myślą o otwarciu własnego lokalu 
gastronomicznego?
Aby dobrze sprawdzili firmę, z którą chcą 
zacząć współpracę. Sprawdzić podstawowe 
parametry takie jak food cost, cennik pro-
duktów i czy podział zysków i strat jest spra-
wiedliwy. I trzeba koniecznie porozmawiać 
z innymi franczyzobiorcami, których sobie 
sami wybiorą. 

 Dziękuję za rozmowę
Justyna Nakonieczna

TYGRYSY BIZNESU

Wiele czynników zewnętrznych  
ma wpływ na wielkość biznesu. 
Trzeba wiele rzeczy przewidywać

„

Paweł Muszyński i Wojciech Juchniewicz to franczyzobiorcy, 
którzy od czterech lat lat prowadzą lokale Dominos’ Pizza. 
Rozmawialiśmy z nimi o ich pomyśle na własną działalność pod 
szyldem najbardziej rozpoznawalnej marki pizzerii w Polsce. 
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N
iewielki, na pierwszy rzut oka 
niepozorny cukierek, który 
zrobił ogromną karierę na całym 
świecie. Mentos, bo o nim 

mowa, jest doskonale znany każdemu miło-
śnikowi słodyczy. W Polsce pojawił się na 
masową skalę w latach 90-tych, wcześniej był 
dostępny jedynie w Pewexach. 25 lat temu 
jego producent, Perfetti Van Melle, otwo-
rzył w kraju nad Wisłą swój oddział. I cho-
ciaż szybko zasmakowaliśmy w asortymencie 
tej firmy, niewiele osób wie, że jej najbardziej 
znane produkty mają swoje początki właśnie 
w naszym kraju, a dokładnie w Małopolsce. 
Jak to się zaczęło? 

Receptura z podwawelskiego 
grodu 
Breskens w Holandii. Małe nadmorskie mia-
steczko, gdzie głównymi atrakcjami jest 
największy w kraju Festiwal Rybacki oraz 
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25 lat 

Mentos w Polsce: 
czy wiecie, że słynny cukierek 
narodził się w Krakowie?

Perfetti Van Melle  
– jeden z największych 
producentów 
słodyczy na świecie, 
m.in. popularnych 
cukierków Mentos czy 
lizaków Chupa Chups, 
od ćwierć wieku jest 
obecny na polskim 
rynku. Kto wie, jak 
wyglądałyby specjały 
tej firmy, gdyby nie 
podróż braci Van Melle 
do Polski na początku 
XX wieku?
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holenderska latarnia morska. To właśnie tu 
zaczyna się historia jednej z największych 
firm FMCG na świecie. W 1900 roku Izaak 
Van Melle otworzył małą, lokalną cukiernię. 
Bieg wydarzeń przyspiesza 32 lata później, 
gdy jego synowie Michael i Pierre Van Melle 
przejmują rodzinny biznes i planują przycią-
gnąć klientów nowymi produktami. Przed-
siębiorcy postanawiają wyruszyć w kole-

jową podróż po Europie w celu znalezienia 
świeżych przepisów. Ostatecznie docierają 
do Polski, gdzie poznają krakowskich cukier-
ników i kupują od nich recepturę na ciasto 
do cukierków do żucia nazwane przez Holen-
drów „tella”, która podbije później podnie-
bienia wszystkich smakoszy na świecie. 
Z połączenia owocowych aromatów i ciasta 
powstaje przepis na nowe owocowe cukierki 
Fruittella, które później stały się bazą dla 
kolejnego produktu firmy – początkowo kar-
melowych cukierków o smaku mięty nazwa-
nych Mentos. Ich produkcja pełną parą rusza 
w latach 50., kiedy rozpoczyna się eksport na 
kraje zagraniczne, takie jak Francja, Niemcy 
czy Wielka Brytania. 

Słodka fuzja
Dzięki swoim produktom Van Melle w ciągu 
kilkudziesięciu lat stało się jedną z najbar-
dziej znanych lokalnych firm. Rozpoczęcie 

sprzedaży Mentos i Fruittella w nowych 
innowacyjnych opakowaniach, otwarcie na 
nowe rynki, intrygujące kampanie rekla-
mowe – to wszystko spowodowało, że pro-
dukty firmy stawały się coraz bardziej znane 
i coraz mocniej odciskały swój ślad w popkul-
turze. W 1993 roku historia zatoczyła koło 
i Mentos symbolicznie powrócił do Polski, 
poprzez otwarcie tutaj oddziału Van Melle. 

Przełom nastąpił w 2001 r., gdy Van Melle 
połączyła siły z włoskim potentatem gum 
do żucia Perfetti, tworząc trzecią największą 
firmę w kategorii słodyczy na świecie. 

– Bardzo cieszy mnie fakt, że Polacy tak 
chętnie sięgają po nasze produkty, szcze-
gólnie że to kraj, z którym jesteśmy związani 
w wyjątkowy sposób – mówi Stephane Tik-
homiroff, dyrektor generalny Perfetti Van 
Melle Polska. – Nasze lizaki i cukierki są jed-
nymi z najbardziej rozpoznawalnych marek. 
Specjalnie z myślą o polskich klientach wpro-
wadzamy do oferty ich ulubione smaki, np. tru-
skawkowe, które cieszą się sporą popularno-
ścią. Bardzo istotne jest to, że wokół naszej 
filii w Polsce udało nam się zgromadzić fanta-
stycznych ludzi. Obecnie zatrudniamy ok. 130 
osób w całym kraju. Mam nadzieję, że Mentos, 
Fruittella i inne nasze produkty zawsze będą 
cieszyć się powodzeniem w miejscu, gdzie 
zaczęła się ich historia. 

Mentos jest 
doskonale 
znany każdemu 
miłośnikowi 
słodyczy 

„
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Biznes od zawsze poszukuje 
„magicznych” sposobów na 
sukces, najskuteczniejszych 
metod, technik i strategii 
zarządzania. A tymczasem 
sukces biznesu, zależy od 
dojrzałości człowieka, jego 
osobowości, umiejętności 
nawiązywania relacji z innymi 
i poczucia osobistej satysfakcji 
i szczęścia.

Dojrzałość człowieka 

      FUNDAMENTEM 
  dobrego biznesu

MAŁGORZATA LIPKO, 
KATARZYNA ORZESZEK 
Autorki koncepcji Love 
in Business i Master 
of Business Relations, 
MBR – podyplomowego 
treningu dla liderów. 
Wspierają firmy i liderów 
w rozwoju biznesu.
www.loveinbusiness.eu
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P
racując z ludźmi przez lata, zaob-
serwowałyśmy, że żadna technika – 
nawet najlepsza – nie będzie sku-
teczna w momencie, gdy używa 

jej człowiek, który jest niedojrzały, nieświa-
domy, nie lubi siebie, nie lubi innych, nie lubi 
pracy, do której przychodzi…a jego postawę 
buduję poczucie krzywdy i lęku, zaś jedyną 
motywacją utrzymania stanowiska jest to, 
aby zarabiać pieniądze.

Poziom dojrzałości człowieka, bezpo-
średnio wpływa na poziom dojrzałości biz-
nesu, który on tworzy, niezależnie od tego, 
czy jest jego właścicielem, czy pracownikiem. 
Każdy biznes tworzą ludzie, a więc jest on 
obrazem ich kondycji psychoemocjonalnej, 
systemu wartości i lustrzanym odbiciem ich 
wewnętrznego świata. 

Budując zdrowe relacje, zdrowe zespoły 
i zdrowe otoczenie tworzymy zdrowy biznes. 
Dlatego tak ważna jest koncentracja na praw-
dziwym rozwoju ludzi, bo to oni są funda-
mentem sukcesu każdej firmy. Ale nie chodzi 
o to, aby dostarczać ludziom kolejnej porcji 
wiedzy i teorii, ani szufladkować ich poprzez 
nadawanie pseudo-psychologicznych etykiet, 
tylko naprawdę ich zobaczyć, usłyszeć, usza-
nować oraz stworzyć przestrzeń do prawdzi-
wego i trwałego rozwoju.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają 
liderzy. To kim są jako ludzie, wpływa na 

kulturę organizacji, którym przewodzą. Pato-
logia organizacji jest patologią liderów. Świa-
domość tego, jest częścią odpowiedzialności 
jaką muszą wziąć na siebie. Dlatego tak 
ważny jest ich rozwój osobisty, czyli: pogłę-
bianie wiedzy o sobie, procesach społecz-
nych oraz uczenie się budowania prawdzi-
wych i głębokich relacji z innymi ludźmi. 

Biznes jest elementem życia i jednym 
z kontekstów, w którym funkcjonujemy. 
W związku z tym, tutaj również obowiązują 
te same naturalne prawa zdrowej egzystencji 
człowieka. Poziom naszego dobrostanu, 
zależy od tego, w jakim stopniu jesteśmy 
sobą, czyli od poziomu naszej dojrzałości 
i świadomości siebie.

Zatem w rozwoju liderów nie chodzi o tre-
nowanie sztucznych regułek, umiejętności, 
technik czy kolejnej rewolucyjnej teorii, ale 
o tworzenie w długotrwałym procesie auten-
tycznej postawy życiowej, w której funda-
mentem są: świadomość siebie, prawda, wol-
ność, szczęście, partnerstwo i piękno.

Według nas przywództwo – to auten-
tyczna postawa życiowa, sztuka bycia odpo-
wiedzialnym za bycie sobą i budowanie 
relacji z ludźmi, lubienie siebie i innych ludzi. 
To bycie z ludźmi bez potrzeby manifestacji 
swojej wiedzy, pozycji i władzy. To dojrzałe 
stawanie na czele z szacunkiem do siebie 
i do innych.Dojrzałość człowieka 

      FUNDAMENTEM 
  dobrego biznesu

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WIEDZA O SOBIE 
– proces nauki o sobie samym polegający 
na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania 
np.: „Kim Jestem? Czego chcę? Co jest 
dla mnie ważne?”, a także nazywanie 
wzorców i schematów warunkujących 
nasze uczucia i zachowania, poznawanie 
własnego systemu pochodzenia, uzdra-
wianie relacji się z uwikłań i uzależnień.

PRAWDA 
– poczucie uczciwości wobec samego 
siebie i wewnętrzna decyzja o życiu 
w zgodzie ze sobą, z tym co myślę i czuję, 
bez oszukiwania siebie i innych, auten-
tyczne reagowanie na rzeczywistość 
i pokazywanie swojego prawdziwego Ja.

WOLNOŚĆ 
– odważne i odpowiedzialne życie według 
swoich wartości, podejmowanie świado-
mych wyborów i decyzji; zaufanie swojej 
wewnętrznej mądrości. Pozwolenie sobie 
na kwestionowanie tego, w co wierzę 
i tego, co mnie otacza, nieustanne prawo 
do zadawanie pytań i poszukiwania 
nowych odpowiedzi, pozwolenie sobie na 
„nie wiem”, dzielenie się własną opinią, 
słuchanie opinii innych, otwieranie się na 
nowe perspektywy i chęć doświadczania.

SZCZĘŚCIE 
– dawanie sobie prawa do radości i przy-
jemności, podążanie własną drogą zgodnie 
z wewnętrznym głosem, kochanie siebie, 
przeżywania życia tu i teraz, otwartość na 
to co przynosi życie i pojawiające się wraz 
z nim możliwości, chęć autentycznego dzie-
lenia się sobą z innymi ludźmi.

PARTNERSTWO 
– dojrzałe bycie z drugim człowiekiem bez 
uwikłań i uzależnień, oparte na prawdzie, 
szacunku, życzliwości, wolności i szczę-
ściu. Czerpanie radości i przyjemności 
z poznawania siebie w kontakcie z drugim 
człowiekiem.

PIĘKNO 
– kształtowanie w sobie wrażliwości 
na otaczający świat, ludzi, przedmioty, 
sztukę, muzykę, modę, smaki, filozofię 
itp, prowadzące do rozwoju i głębszego 
rozumienia siebie. Umiejętność życia 
w zachwycie i z pasją.

Budując zdrowe 
relacje, zdrowe 
zespoły i zdrowe 
otoczenie tworzymy 
zdrowy biznes 
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W wyniku integracji powyższych obser-
wacji, wieloletnich doświadczeń i wiedzy 
z obszarów praktyki psychoterapeutycznej, 
szkoleniowej oraz biznesowej stworzyłyśmy 
koncepcję „Love in Business”. Jest ona odpo-
wiedzią na narcystyczny charakter dzisiej-
szego biznesu i organizacji, w których relacje 
oparte są na paradygmacie walki, wyniszcza-
jącej rywalizacji, manipulacji i lęku. Przyczynę 
tej sytuacji odnajdujemy w aktualnej kon-
dycji świata, w którym dominują: ślepy kon-
sumpcjonizm, fasadowość, agresja, koncen-
tracja na pieniądzach, niedojrzałość, pogoń 
za sztucznie kreowanymi celami, sukces za 
wszelką cenę, potrzeba bycia najlepszym, naj-
bogatszym i sławnym. W tym świecie nie 
ma człowieka, jest „zasób ludzki” potrzebny 
do realizacji finansowych wyników i chorych 
ambicji ludzi, którzy mają władzę.

Propozycją dla liderów, prezesów i wła-
ścicieli firm, którzy chcą dokonać zmiany 
w sobie i/lub w organizacji i potrzebują 
wsparcia w tym procesie jest Master of Busi-
ness Relations, MBR – podyplomowy trening 
rozwoju liderów.

MBR to 18 – miesięczny proces zmiany, 
oparty na doświadczeniu „self-experience”, 
mający na celu edukowanie ludzi z zakresu 
podstawowej wiedzy o sobie, a także pod-
noszenia ich świadomości funkcjonowania 
zawodowego, co wpływa na kondycję biz-
nesu, który tworzą. Efekty tej zmiany mają 
bezpośrednie przełożenie na wyniki bizne-
sowe organizacji.

Prowadzenie biznesu, opartego na uczci-
wości i szacunku wobec siebie i innych ludzi, 
nie jest ćwiczeniem intelektualnym. Nie jest 
czymś, co się studiuje na MBA lub czego 
można nauczyć się na konferencji. To styl 
życia, któremu musisz poświęcić czas, ener-
gię i zasoby. 

Lipko Małgorzata – psychoterapeutka, trenerka biznesowa, wykładowca akademicki. Założycielka Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego 
„Feniks” w Warszawie. Od lat wspiera liderów w mądrym zarządzaniu, budowaniu skutecznych zespołów i odnajdywaniu ich osobistej drogi rozwoju. 
Skutecznie łączy różne podejścia i metody w służbie procesu rozwoju i „zdrowienia” człowieka. Posiada specjalizację i doświadczenie w pracy z gru-
pami, zespołami, a także w kontakcie indywidualnym. Fascynatka procesu grupowego, perspektywy systemowej – od lat bada jego znaczenie i prze-
łożenie na sukces osobisty i biznesowy. Fundament zdrowych systemów społecznych i organizacji biznesowych widzi we wzajemnym szacunku, życz-
liwości i mądrym uzupełnianiu się potencjału kobiet i mężczyzn. Z radością i pasją prowadzi autorskie, cykliczne szkolenia i warsztaty rozwojowe 
dedykowane kobietom w biznesie.

Orzeszek Katarzyna – Coach PCC, mentorka i trenerka biznesu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe i managerskie. Pracowała przez 
17 lat w organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, w strukturach formalnych i macierzowych, będąc bezpo-
średnio odpowiedzialną za biznes. Jako Coach ma za sobą ponad 2000 godzin spotkań indywidualnych i tysiące godzin poprowadzonych spotkań gru-
powych. Pracuje z liderami dużych organizacji oraz włąścicielami i Partnerami prywatnych przedsiębiorstw. Z doświadczenia własnego, jak również 
pracy z liderami, uważa, że podstawą w biznesie jest uczciwość wobec siebie i innych oraz świadome i realne postrzeganie otaczającej nas rzeczywi-
stości biznesowej. W tym zakresie wspiera swoich Klientów, pomagając im rozwijać siebie i swoje biznesy. 
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oniżej przedstawiam 10 najważniej-
szych rzeczy związanych z moni-
toringiem, rzeczy które pozwolą 
najoptymalniej wykorzystać 

ogromne możliwości drzemiące w social 
listeningu. 

Odpowiednie dobranie 
słów kluczowych

Najważniejszą rzeczą na początku jest wła-
ściwe ustawienie słów kluczowych. Kiedy 
monitorujemy markę bądź produkt, czasem 

wpisanie samej nazwy to za mało. Bardzo 
rozsądnym rozwiązaniem jest dodanie kilku 
odmian (jeżeli nasza marka się odmienia) 
oraz nazwy z błędami. Bardzo często oka-
zuje się że (zwłaszcza przy anglojęzycz-
nych nazwach) internauci po prostu piszą 
nazwę z błędami. Jeżeli chcemy mieć całko-
wity pogląd na naszą markę w sieci, musimy 
zadbać o to aby wyłapywać wszystko. 

SZKOŁA SUKCESU

Monitoring Internetu 
ma ogromy potencjał 
w każdej dziedzinie, 
w każdej kategorii 
– kluczowym 
jest odpowiednie 
jego ustawienie 
i wykorzystanie. 

   na skuteczny 

MONITORING

10 przykazań

w Internecie
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Zadbanie o jak 
największą ilość źródeł

Czasem wydaje nam się że znając swoją 
markę jesteśmy absolutnie pewni, że 
wzmianki o niej mogą pojawiać się tylko 
w określonych miejscach. Przykładowo 
mamy fan page, prowadzimy aktywne dzia-
łania na Facebooku i korzystamy z kampanii 
AdWords. Może się wydawać że to jedyne 
źródła w których nasz produkt jest obecny 
ponieważ to tam prowadzimy kampanię – 
przy ustawieniu wszystkich źródeł może się 
okazać że nasza marka jest obecna w miej-
scach o których nie mieliśmy pojęcia. 

Ustawienie 
powiadomień/raportów

Chcąc być na bieżąco nie sposób nie kon-
trolować tego co pojawia się o naszej marce 
real-time. Bardzo ułatwiają trzymanie ręki na 
pulsie powiadomienia – w aplikacji mobilnej 
(gdzie można szybko zareagować), powia-
domienia mailowe czy dzienne raporty. 
Codzienne raporty bardzo skutecznie poma-
gają w raportowaniu i sprawdzaniu postępów 
związanych z monitoringiem, ale też mogą 
służyć jako krótka, zbiorcza informacja dla 
kogoś kto nie ma czasu zajmować się monito-
ringiem a potrzebuje mieć esencję z działań. 

Identyfikacja miejsc 
zapalnych / istotnych 
źródeł

Kiedy już na dobre odpalimy monitoring, 
warto zająć się identyfikacją źródeł, czyli 
sprawdzeniem gdzie mówią o nas naj-
więcej i jak o nas mówią. Bardzo często (jak 
w punkcie 2 zajawiałem) okazuje się że nasz 
produkt żyje swoim życiem w zupełnie nie-
znanym nam miejscu. Chociażby przykład 
sprzed kilku lat kiedy okazało się że na forum 
dotyczącym muzyki z reklam jest cała, bardzo 
merytoryczna dyskusja o telewizorach. Jeden 
z internautów szukał muzyki, która została 
wykorzystana w reklamie telewizora po czym 
jak już inny internauta pomógł mu ją odna-
leźć… zaczęła się rozmowa na temat jakości 
samego produktu. Pojawiały się opinie róż-
nych użytkowników, wymieniali wady czy 
zalety. Istna kopalnia insightów dla marki. 

Gdyby nie monitoring – marka mogła by tego 
nie zauważyć i żyło by to własnym życiem. 
Jak już przy tym jesteśmy, warto trzymać rękę 
na pulsie, w miejscach, w których jest nasza 
marka, a nie ma nas – mogą dziać się złe 
rzeczy dla wizerunku. Ktoś może pisać nie-
prawdziwe rzeczy, a brak naszego dementi 
spowoduje akceptację innych czytających 
i plotka/informacja nieprawdziwa zacznie się 
nieść po sieci, działając bardzo negatywnie na 
nasz wizerunek.

Budowa programu 
ambasadorskiego

Lider opinii to taka osoba która ma duży 
wpływ na społeczność. Są to popularni 
youtuberzy, blogerzy czy internetowi cele-
bryci. Osoby których posty czytane i komen-
towane są przez rzeszę internautów. Jeżeli 
taka osoba pisze o naszej marce – wyko-
nuje za nas sporo pracy wizerunkowej. Warto 
ich „wykorzystać” w naszych kampaniach. 
Często możemy spotkać „naturalnych amba-
sadorów”, czyli osoby które po prostu cenią 
naszą markę, dużo na jej temat piszą i robią 
to zupełnie sami z siebie. Warto takich ludzi 
nagrodzić, podziękować im w jakiś sposób za 
reklamowanie nas. Dzięki temu możemy być 
pewni, że taki internauta nie przestanie się 
o nas pozytywnie wyrażać i dalej będzie robił 
nam dobrą „markę” w internecie. 

Wyłapywanie i reakcja 
na wszystkie wzmianki

Jedną z najważniejszych rzeczy w monito-
ringu jest reagowanie na wszystkie wpisy 
dotyczące naszej marki. Takie zachowanie 
pokazuje internautom, że trzymamy rękę 
na pulsie i nie są zostawieni sami sobie. 
Warto zawsze podziękować, jak ktoś pisze 
pozytywnie na nasz temat, warto pocią-
gnąć dyskusję jak ktoś jest niezadowolony. 
Obsługa klienta w social media to w tej 
chwili najgorętszy trend w marketingu. Inter-
nauci nie mają już ochoty szukać kontaktu 
do marki czy producenta. Oni są w kon-
kretnym medium i to w nim będą oczeki-
wali rozwiązania swojego problemu. Jeżeli 
internauta ma problem w telefonem – to 

   na skuteczny 

MONITORING

Warto trzymać 
rękę na pulsie, 
w miejscach, 
w których jest 
nasza marka,  
a nie ma nas  
– mogą dziać się 
złe rzeczy dla 
wizerunku

„

TYGRYSY BIZNESU     65



SZKOŁA SUKCESU

na Facebooku napisze, że: „telefon firmy X 
się zepsuł i co zrobić” – naszym zadaniem 
jako marki jest jak najszybciej odnaleźć taki 
wpis i zareagować. Kiedy mamy dużo tego 
typu wzmianek, warto też wykorzystywać 
filtry wbudowane w narzędzia do monio-
ringu – filtr Influence Score (siły społecz-
nościowej danego użytkownika) oraz ilość 
interakcji pod jego postem. Dzięki temu 
możemy ustalić jak duży wpływ ma dany 
internauta i czy nie warto zająć się nim 
w pierwszej kolejności. Nie chodzi o spraw-
dzanie komu warto, a komu nie warto odpi-
sywać, a o ustalenie gdzie szybkość reakcji 
może mieć kluczowe znaczenie.

Social selling
Jest to dość nowe rozwiązanie, ale co raz 
częściej stosowane. Monitoring nie musi 
opierać się wyłącznie o badanie wizerunku 
swojej marki w sieci. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, abyśmy monitorowali kategorię 
produktową. Dla przykładu, jeżeli sprzeda-
jemy narzędzie do automatyzacji marketingu 
to wręcz naszym obowiązkiem jest moni-
torować frazy z tym związane. Dużo osób 
szukając takich rozwiązań, szuka pomocy 
wśród swoich znajomych, followersów, czy 
zupełnie ogólnie wrzuca takie pytanie na 
Twittera bądź Facebooka, jeżeli znajdziemy 
gdzieś taką wzmiankę – możemy zaoferować 
swoją usługę. A internauci pytają o wszystko, 
dlatego też nawet kiedy wydaje nam się, że 
mamy niszowy produkt, albo usługę – warto 
spróbować monitoringu kategorii. Może się 
okazać, że są ludzie zainteresowani takim roz-
wiązaniem, ale nie mający świadomości że 
Wasze rozwiązanie istnieje. A tak – wskażecie 
mu je, podacie niejako na tacy – dzięki czemu 
oszczędzi on czas…. A czas naszych klientów 
powinien być najcenniejszy 

Poznanie liderów opinii
Kiedy mamy ustawiony monitoring pod 
badanie wpisów o kategorii produktowej, 
warto też przyjrzeć się osobom, które piszą 
na ten temat najwięcej. Może się okazać 
że maja duży wpływ na społeczność, którą 
zbudowali np. w około swojego bloga albo 
kanału na YouTube i będą chętnie wziąć 
udział w jakiejś kampanii promującej Wasz 
produkt. Poznanie liderów opinii w danym 
temacie daje też możliwość lepszego 

zarządzania budżetem kampanii. Mniejszy 
influencer ma mniejsze stawki niż „naj-
wyższa półka”, ale może mieć dużo precy-
zyjniejszy target.

Porównanie 
z konkurencją

Kiedy już opracujemy większość ważnych dla 
nas szczegółów związanych z monitoringiem 
naszej marki możemy pokusić się o zbadanie 
jak stoimy wobec naszej konkurencji. Nie ma 
co się oszukiwać, oni już to robią więc nie 
powinniśmy zostawać w tyle. Dzięki temu 
wiemy, jaką komunikację prowadzi konku-
rencja, o które kanały dba najbardziej oraz 
jak działają ogólnie w sieci. 

Zmiana strategii 
komunikacji

Przechodząc przez te wszystkie, wcześniejsze 
etapy w którymś momencie możemy zdać  
sobie sprawę, że mamy tyle insightów, tyle 
wiedzy, odnalezionych influencerów, że warto 

pomyśleć nad wykorzystaniem tego w prak-
tyce. Może się okazać, że nagle mamy gotową 
strategię na nową kampanię (skupienie się 
na jednej z rzeczy o której najczęściej pisali 
internauci), na poprawę wizerunku (znale-
zienie i zlikwidowanie punktów zapalnych), 
czy na sprzedaż – odnalezienie nowych spo-
łeczności/źródeł w których internauci szukają 
konkretnego rozwiązania. Takie rzeczy może 
nam monitoring podpowiedzieć.

Te 10 krótkich punktów pokazują jak sku-
tecznie wykorzystać prawie wszystkie moż-
liwości jakie daje nam monitoring Internetu. 
Nie jest to lista skończona, prawie co dzień 
pojawiają się nowe rozwiązania, wraz z kre-
atywnością internautów. 

7

8

9

10

MIKOŁAJ WINKIEL
Chief Evangelist 
Brand24

Poznanie liderów opinii w danym 
temacie daje możliwość lepszego 
zarządzania budżetem kampanii
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produktu. Tymi korzyściami mogą być dar-
mowe dostawy, rabaty na kolejne zakupy, 
czy zniżka na drugi produkt w sklepie sta-
cjonarnym. Ważne jest aby informacja na 
temat produktu i korzyści dotarła do konsu-
menta jak najszybciej w odpowiednim kanale 
komunikacyjnym. Ta nieustanna i spójna inte-
rakcja klienta z marką spowodowała, że mar-
keting ewaluował w kierunku Omnichannel. 

Czym tak właściwie jest 
Omnichannel? 
Omnichannel (omni – z łac. wszystko, 
channel – ang. kierunek). Istotą Omnichannel 
jest nastawienie na interakcję sprzedawcy 
z klientem za pomocą niezliczonej ilości zin-
tegrowanych ze sobą kanałów, które wza-
jemnie się przenikają. Omnichannel łączy 
świat offline z online, pozwala dotrzeć do 
klienta uzupełniającymi się kanałami, co 
powoduje zbudowanie pozytywnego wize-
runku marki wśród klientów, a co najważ-
niejsze – zbudowanie relacji z klientem 
i w efekcie – sprzedaż.

Omnichannel to nie dublowanie kanałów, 
w których można klientowi wysyłać kolejne 
oferty handlowe, a prowadzenie spójnej 
komunikacji, w której klient otrzymuje kom-
plementarne wiadomości online i offline oraz 
jest na bieżąco z promocjami i nowościami. 
Omnichannel to uzupełnianie się kanałów 
w przekazie komunikacyjnym, a nie sama 
wielokanałowość w dotarciu do klienta, która 
jest charakterystyczna dla Multichannel.

Jakie kanały komunikacji 
oferuje dzisiejszy rynek?
Tak szybko jak rozwija się współczesny 
e-commerce, tak szybko rozwija się techno-
logia a wraz z nią nowoczesne kanały sprze-
daży i marketingu: offline i online. Zaczynając 
od tych najbardziej popularnych, możemy 
wymienić takie kanały jak m.in.: sklepy sta-
cjonarne, sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż 
katalogową, call center, telewizję, radio, bill-
boardy, strony www i sklepy internetowe, 
urządzenia mobilne, SMSy, powiadomienia 
push, chaty, aplikacje mobilne, mailing, 
display, media społecznościowe, blogi, video, 
a nawet smart wyposażenia AGD, Fitness, 
smart watch. Te ostatnie to inteligentne roz-
wiązania nowej generacji, urządzenia z sekcji 
Internetu Rzeczy, które co roku wprowadzają 
na rynek nowe ich generacje. Istotę stanowi 
inteligencja oprogramowania, która nie tylko 
poprawia jakość życia użytkownika, ale także 
zbiera dane, budując jednocześnie profil 
klienta. Zebrane dane behawioralne i sprze-
dażowe, pochodzące z wielu kanałów, pozwa-
lają na zastosowanie komunikacji powraca-
jącej w formie retargetingu czy remarketingu.

Wydany przez SARE pod koniec 2017 
roku IV Raport Badania Poczty Elektronicznej, 
patronowany m.in. przez IAB Polska, Brief, 
Magazyn Online Marketing, Nowy Marketing 
i Marketer+ pokazuje 12% wzrost liczby mar-
keterów integrujących kanały online z offline 
w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei na 
pytanie respondentów o integrację e-mail 

SZKOŁA SUKCESU

Współczesny 
klient dokonując 
zakupu korzysta 
z niejednego kanału 
sprzedaży. Klasyczne 
zakupy w sklepie 
internetowym nie 
są już wystarczające. 
Klient decyzję 
zakupową podejmuje 
niezależnie od 
miejsca, w jakim się 
znajduje.

– czyli omnichannel 

          w budowaniu 

    relacji z klientem

        Na pograniczu 

offline i on-line

W 
procesie zakupu ważne jest 
aby zaspokoić potrzebę 
zakupową w jak najkrótszym 
czasie osiągając maximum 

korzyści, oczywiście dzięki szybkiej edukacji 
na temat produktu, której dostarcza Internet, 
świadomość marki i opinie znajomych czy 
internautów. Dla klienta nieistotne jest zatem 
czy dokona zakupu przez aplikację mobilną, 
czy odbierze produkt w pobliżu lokalizacji 
jakiej się znajduje. Klient rozpoczyna proces 
zakupu w jednym kanale, a kończy w innym.

Takie podejście klienta do zakupów moty-
wuje współczesnego sprzedawcę i marke-
tera do gromadzenia informacji o potrze-
bach i intencjach klienta, dostarczenia mu 
szybkiej informacji na temat produktu klien-
towi w odpowiednim czasie, dopasowanej 
do jego preferencji oraz zapewnienia pakietu 
korzyści jakie otrzyma wraz z zakupem owego 
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marketingu z innymi kanałami wskazali oni 
na kanały online: Social Media 73%, Reklamę 
w wyszukiwarkach 37% a także kanały off-
-line: Prasa, Video, Radio, Beacony, TV. 

Idealnym przykładem łączenia dwóch 
światów online i offline są działania sieci 
handlowych. Zbierając zgodę konsumenta 
na komunikację i przetwarzanie danych oso-
bowych (czyli prowadząc działania zgodne 
z RODO) w sklepie stacjonarnym lub na 
stronie www, wprowadzają klienta w spójny 
łańcuszek komunikacyjny za pomocą wybra-
nych kanałów komunikacji. Płynnie przenoszą 
klienta z offline’u do online’u i odwrotnie. 
W efekcie cały proces komunikacyjny prze-
biega od zebrania zgody po domknięcie trans-
akcji czy nawet „cross-selling” i „up-selling” 
w wybranych kanałach i jest dopasowany 
do zarejestrowanych potrzeb konsumenta. 
Scenariusz komunikacyjny rozpoczyna się 
od wyświetlenia na stronie klienta banneru 
z zaproszeniem do pozostawienia adresu 
e-mail i wyrażenia zgody na komunikację 
w zamian za otrzymanie kodu rabatowego 
uprawniającego do rabatów w sklepie sta-
cjonarnym. Forma kodu może nawet przy-
brać postać grafiki, którą użytkownik dru-
kuje, a następnie skanuje w kasie sklepu. 
Konsument po dokonaniu zakupu otrzy-
muje paragon z kodem, który z kolei uprawnia 
go do otrzymania rabatu w sklepie inter-
netowym. Po drodze otrzymuje ów klient 
mailingi przypominające o niezrealizowaniu 
kodu oraz na smartfonie mobilne reklamy 
lokalizujące go po GPS czy Wifi i przyciąga-
jące go do najbliższej placówki reklamowanej 
marki, dzięki możliwościom geotrappingu. 
Jeśli w między czasie klient przeglądając pro-
dukty w sklepie internetowym wrzuci je do 
koszyka, a nie dokończy procesu zakupu, 
wówczas otrzyma komunikat o możliwości 
dokończenia transakcji w zamian za dar-
mową dostawę. W ten sposób porzucony 
koszyk zostanie odzyskany. Z racji tego, że 
omnichannel to także komunikacja zwrotna, 
klient ma okazję skorzystać z chatów i roz-
wiać swoje wątpliwości co do zakupu 
owego produktu ale również wyrazić opinię 
w ankiecie pozakupowej na temat jakości 
obsługi w danym sklepie czy po kliknięciu 
w baner „call” skontaktować się z call center 
danego sklepu, gdzie po rozmowie otrzyma 
SMS z podziękowaniem. Dodatkowo, dzięki 
kodom śledzącym na stronie, można śledzić 
zachowania zarówno użytkownika rozpozna-
nego, tzn. powiązanego z danym adresem 
e-mail bazy własnej, jak również anonimo-
wego (dzięki integracji z siecią afiliacyjną) 
i adekwatnie do zachowań zastosować komu-
nikat personalizowany, np. z ofertą przegląda-
nych produktów. Jeśli w przykładowym sce-
nariuszu udało się zaprezentować kilkanaście 

kanałów interakcji z klientem, to nie sposób 
zliczyć ile kanałów można zastosować w bar-
dziej rozbudowanych scenariuszach komuni-
kacyjnych kampanii reklamowych, a dokła-
dając do tego kanały powracające do klienta 
w formie remarketingu, ilość kanałów dla 
jednej kampanii może być znacznie wyższa. 
Ważne aby nie dublować przekazu i nie prze-
sadzić z ilością w kampaniach krótkookreso-
wych, ponieważ może to powodować nega-
tywny odbiór klientów. 

Zaprezentowany przykład odzwierciedla jak 
kanały komunikacyjne podążają za klientem, 
przypominają o istnieniu marki, budują relację 
klienta z marką i w efekcie pozwalają osiągać 
wzrosty sprzedażowe i zyski. 

Jak skutecznie zarządzać 
wybranymi kanałami i jak 
wykorzystać technologię 
w procesach komunikacyjnych? 
Planując kanały należy pamiętać o dobrze 
przemyślanej i zaplanowanej strategii mar-
ketingowej, która uwzględnia zarówno kanały 
marketingowe, w jakie marketer zainwestuje 
budżet firmy a także technologię i systemy, 
które pozwolą ową komunikacją zarządzać. 
Agencje i domy mediowe prześcigają się 
w doborze odpowiednich kanałów komu-
nikacyjnych odpowiadających promocjom 
danej marki, z kolei bogata oferta rynku 

dostawców systemów pozwala firmom 
odpowiednio agregować dane i odpowiednio 
nimi zarządzać. Istotne jest aby przy wyborze 
kanałów komunikacyjnych mieć możliwość 
przesuwania budżetu z jednego kanału na 
drugi, optymalizując tym samym wyniki kam-
panii przy jednoczesnej redukcji kosztów. Ide-
alnym rozwiązaniem jest zatem znalezienie 
dostawcy, który realizuje zarówno kam-
panie reklamowe w sieci, dobierając kom-
plementarne kanały komunikacyjne jak i ofe-
ruje technologię przetwarzającą i agregującą 
ogromne ilości danych pomagając przy tym 
zarządzać bazami własnymi klienta w pro-
cesach komunikacji. Przykładem takiego 
kompleksowego dostawcy jest firma SARE 
S.A. z kilkunastoletnim doświadczeniem 
dostarczania technologii i realizacji kampanii 
w modelu omnichannel. Ważne jest aby przy 
wyborze systemów zwrócić uwagę na inte-
gralność z innymi systemami w celu auto-
matycznego przesyłania danych z jednego 
systemu do drugiego oraz efektywniejszego 
wykorzystania danych pochodzenia trans-
akcyjnego, deklaratywnego czy behawio-
ralnego, w procesach komunikacji w czasie 
rzeczywistym na każdym etapie cyklu życia 
klienta: począwszy od budowania wizerunku, 
pozyskania leada, przez etap ofertowania 
i domknięcia transakcji po etapy w fazie 
obsługowej i dosprzedażowej.

Źródło: IV Raport Badania Poczty Elektronicznej 2017, SARE

MARZENA 
MICHALSKA 
Business 
Development 
Manager w SARE. 
Absolwentka 
Zarządzania 
i Marketingu 
Akademii 
Ekonomicznej 
w Katowicach. 
Odpowiada za 
sprzedaż technologii 
i usług Grupy SARE, 
utrzymania i rozwoju 
relacji biznesowych 
oraz współpracy 
partnerskiej. 
Specjalizuje się 
w analizowaniu 
marketingowych 
potrzeb klientów, 
odpowiednio 
dopasowując 
kanały komunikacji 
i technologie dla 
wielu znanych marek 
i firm w Polsce. 
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Dane powinny być bezpieczne w firmie 
przez cały czas jej istnienia. Mając więc na 
uwadze te założenie powiedziałbym, że wdro-
żenie to proces udoskonalanie firmy, tak by 
była w stanie skutecznie chronić pozyskane 
dane osobowe. Nie tylko w dniu pozyskania, 
ale do dnia w którym dane te „znikną” z firmy. 

Czy da się to zrobić opracowując kilka 
dokumentów (czasem wykorzystując pozy-
skane szablony), drukując je i wkładając do 
szafy na wieczne „zakurzenie”? Odpowiedź 
jest prosta – nie. Dlaczego? 

Ponieważ opracowana dokumentacja 
ma być odzwierciedleniem funkcjonowania 
firmy. Przyjmując te założenie nie powi-
nien dziwić Art.24 Rozporządzenia, który 
tylko stawia kropkę nad i określając wśród 
obowiązków administratora konieczność 
wykazania zgodności przyjętych, odpo-
wiednich środków technicznych i organiza-
cyjnych z zapisami RODO, jak i okresowego 

dokonywania przeglądu tych środków. Mamy 
więc do czynienia z procesem zarządzania 
ochroną danych osobowych, w którym naj-
pierw identyfikujemy dane, analizujemy 
zasoby oraz stopień adekwatności zabezpie-
czeń, jeśli konieczne dokonujemy ich aktu-
alizacji, monitorujemy czy działają, żeby na 
końcu proces ten powtórzyć. Ot cała filozofia. 

Pytanie jednak brzmi: Jak stwierdzić, czy 
przyjęte środki są odpowiednie? Czy przyjęta 
dokumentacja jest wystarczająca? Częściowo, 
można posiłkować się publikacjami zarówno 
Ministerstwa Cyfryzacji, jak i Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Najlepiej jednak skorzy-
stać z porady doświadczonych specjalistów, 
którzy będą w stanie pomóc lub przeprowa-
dzić za administratora danych osobowych 
analizę ryzyka, na podstawie której pomogą 
dobrać odpowiednie rozwiązanie. 

Obecnie rynek firm świadczących usługi 
związane z ochroną danych osobowych 
bardzo się rozrósł, a firmy prześcigają się 
w tworzeniu oferty dopasowanej do potrzeb 
klienta. Przy doborze partnera, który pomoże 
dostosować procesy w firmie tak, by chro-
niły dane osób, których dane dotyczą warto 
kierować się doświadczeniem. Należy wziąć 
pod uwagę również, że dane, które trafiają 
do firmy są niejednokrotnie przechowywane 
tylko na dyskach komputerów, więc aby je 
prawidłowo zabezpieczyć nie wystarczy 
wiedza prawnicza, ale również informa-
tyczna. W szczególności znajomość spo-
sobów i rodzajów zabezpieczeń. Idealnym 
rozwiązaniem jest firma, która w swoich 
zasobach posiada ekspertów, zarówno 
z zakresu przepisów ochrony danych osobo-
wych i bezpieczeństwa informacji, jak infor-
matyków, którzy wiedzą jak te prawo zasto-
sować w praktyce.

Zgodnie z art. 78 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10. Maja 2018, Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych, która powinna być zapowiedziana wcześniej. Ustawodawca nie określił jednak 
minimalnego terminu z jakim powiadomienie to powinno być przekazane jednostce objętej 
kontrolą. Oznacza to w praktyce, że doręczenie zawiadomienia w momencie jej rozpoczęcia 
spełnia warunki formalne określone w przepisach.

RODO: 
Czy można przygotować się  
do kontroli na ostatni moment?

MICHAŁ WOWRA 
– wieloletni, 
certyfikowany 
Administrator 
Bezpieczeństwa 
Informacji 
w instytucji 
finansowej. Audytor 
wewnętrzny normy 
ISO 27001. Obecnie 
Data Protection 
Officer w Spółkach 
Grupy Kapitałowej 
SARE S.A. oraz 
Inspektor Ochrony 
Danych z ramienia 
Fundacji FORCE. 
Zawiłe zagadnienia 
związane z ochroną 
danych osobowych 
umiejętnie tłumaczy 
na język polski.

Z
godnie z publikacją firmy PWC 
ponad 50% przedsiębiorstw nie 
poradziła sobie z pełnym wdroże-
niem przepisów ochrony danych 

osobowych. Oznacza to, że nie jest gotowa 
na wizytę kontrolerów. 

Może się okazać, że podmioty, które liczą 
na to, iż będą w stanie „wdrożyć RODO” zaraz 
przed kontrolą będą miały bardzo duży pro-
blem, żeby tego dokonać. Dlaczego? Ponieważ 
zgodność z obecnymi przepisami ochrony 
danych osobowych jest procesem ciągłym. 
Nie da się „wdrożyć” i zapomnieć. 
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SSiłą gospodarek narodowych w XXI 
wieku jest ich innowacyjność. 
Buduje ją nie tylko państwo, ale 
także poszczególne firmy, które mają 
zasoby i ludzi będących jej motorem. 
Jedną z nich jest bez wątpienia Megmar. 
Świadczą o tym nagroda Firma Roku 
2018 przyznana przez Centralne Biuro 
Certyfikacji Krajowej, czy nominacja 
do tytułu Siła Polski 2018 w kategorii 
Nowoczesne Technologie. Co było 
kluczem do zdobycia takiego uznania?

Magdalena Drac-Tatoń: Może nie będę ory-
ginalna, ale przede wszystkim… pasja. Jest 
nią i zawsze była chemia, a wśród otacza-
jących mnie ludzi szukam takich, którzy ją 
ze mną dzielą. To ona nas nakręca i pozwala 
na szukanie nowych rozwiązań tam, gdzie 
wszystkie ścieżki wydają się już przetarte. 
Jest to szczególnie istotne podczas wdra-
żania nowych rozwiązań w bardzo wymagają-
cych sektorach, gdzie nasze rozwiązania, przy 
współpracy z firmą, zapewniają ciągłość pro-
dukcji danego produktu. Pasja i wiara w nasze 

Chcemy być liderem 
             innowacyjnych zmian 

72     TYGRYSY BIZNESU



BIZNES

technologie to argumenty, które pozwalają 
nam na realizowanie nowych projektów 
i przekonywanie do nich nawet najbardziej 
wymagających partnerów, do których należą 
spółki Skarbu Państwa.

Megmar ma jednak, jak się zdaje, 
ambicje ekspansji na skalę większą, 
niż tylko polski odbiorca. Na początku 
października zostaliście zaproszeni 
na konferencję „Polska droga do 
czystego środowiska”, która odbyła się 
w Parlamencie Europejskim. Mówiła tam 
Pani o przełomowych rozwiązaniach 
wprowadzanych w polskim przemyśle 
energetycznym. Czym możemy się 
pochwalić na świecie?
Cóż, Polska jest jednym z liderów w zakresie 
redukcji emisji CO2 i powinniśmy to często 
powtarzać. Zobowiązania wynikające z Pro-
tokołu z Kioto zostały wykonane z dużą 
nawiązką, a emisja gazów cieplarnianych 
w Polsce na osobę nie przekracza śred-
niej z krajów UE. Megmar w dużym stopniu 
przyczynił się do tego sukcesu! To my 

stworzyliśmy technologię wykorzystującą 
biochemiczną metodę usprawniania pro-
cesu odsiarczania spalin. Był to prawdziwy 
przełom. Dzięki tej technologii problem nara-
stania osadów w absorberze został zupełnie 
wyeliminowany, a wraz z nim czasochłonne 
i kosztowne przestoje. 

Patrząc na obecną sytuację polskiego 
przemysłu aż trudno uwierzyć, że węgiel 
brunatny, dzięki biotechnologiom, może 
stać się zielony.
Mamy taką nadzieję. Opieramy ją na cięż-
kiej pracy i ogromnej ciekawości tego, jakie 
jeszcze zagadki chemiczne uda nam się roz-
wiązać. Jest wiele dziedzin, w których czło-
wiek z wykorzystaniem technologii pokonał 
bariery, które wydawały się nieprzekraczalne. 
Potrzeba było do tego odwagi, myślenia 
i otwartości. Chcemy być liderem takich 
zmian w branży chemicznej, która zaopa-
truje niemal całą gospodarkę, umożliwiając 
tym samym wzrost wielu sektorów – ener-
getycznego, motoryzacyjnego, budowlanego, 
farmaceutycznego, kosmetycznego i innych.

To, co Pani mówi, jest szczególnie 
istotne w kontekście problemu smogu. 
Czy technologie opracowane przez 
Megmar mogą przyczynić się do redukcji 
lub nawet całkowitego wyeliminowania 
tego zjawiska?
Megmar już dawno wkroczył na ścieżkę zwią-
zaną z podnoszeniem efektywności i roz-
wiązań proekologicznych. Są one odpowiedzią 
na największą potrzebę branży energetycznej, 
czyli zwiększanie efektywności i żywotności 
istniejących instalacji węglowych oraz ogra-
niczanie emisji substancji szkodliwych. Dzięki 
temu jesteśmy dwukrotnym laureatem kon-
kursu Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wo-Technicznej „Elektrownie Cieplne” i zdo-
bywcą wielu wyróżnień na rynku unijnym. 
Ekologia towarzyszy nam we wszystkich pro-
jektach, nie tylko tych energetycznych, ale 
również takich, w których na przykład umoż-
liwiamy kondycjonowanie, a tym samym 
oszczędzanie, wody w procesach produkcyj-
nych. Poprawiamy jakość ścieków przemy-
słowych zmniejszając zawartość metali cięż-
kich, optymalizując w ten sposób koszty ich 
utylizacji. 

Poruszyła Pani ważną, ale rzadko 
podnoszoną kwestię. Coraz większym 
problemem staje się bowiem dostęp 
do czystej wody. Jej zasoby w Polsce 
należą do najniższych w Europie i wciąż 
wykazują tendencję spadkową. Jakie 
technologie mogą temu zapobiec?
Stawiamy na rozwiązania z zakresu tech-
nologii biochemicznych. Pracujemy nad 

narzędziami pozwalającymi poprawić jakość 
wody przemysłowej, która w zależności od 
charakteru produkcji i przeznaczenia musi 
spełniać ustalone normy. Nasze preparaty 
biologiczno-chemiczne mogą także szybko 
powstrzymać rozwój bakterii, wirusów, 
grzybów, pleśni i zarodników, stabilizować pH 
oraz chronić przed korozją wszelkie systemy 
wodne. Mamy w tworzeniu tych rozwiązań 
spore doświadczenie. Byliśmy jedną z pierw-
szych firm w Polsce, która zastosowała tech-
nologie biochemiczne na skalę przemysłową.

Na rynku jest wiele firm zajmujących 
się chemią przemysłową. Co wyróżnia 
Megmar?
Trudno odpowiedzieć na takie pytanie nie 
popadając w przesadę, ale… naprawdę jest się 
czym chwalić! Mam przyjemność kierowania 
firmą dysponującą najcenniejszym zasobem 
– doświadczonymi chemikami i inżynierami, 
którzy dzięki swojej praktyce szybciej i łatwiej 
opracowują innowacyjne technologie. Mamy 
też spore doświadczenie rynkowe. Wiemy 
czego potrzebują i oczekują klienci z różnych 
sektorów. Te atuty pozwalają nam na ofero-
wanie „chemii na miarę”, dostosowanej do 
potrzeb odbiorcy i spełniającej normy pozwa-
lające na przyczynianie się do ochrony śro-
dowiska naturalnego.

Jakie cele stawiacie przed sobą 
w przyszłości?
Ambitny program, oparty nie tylko na reali-
zacji naszych celów biznesowych, ale i misji 
na rzecz innowacyjnego i proekologicznie 
nastawionego przemysłu, realizujemy od 
dawna. Chcę abyśmy kontynuowali działania 
w tym kierunku. Moim celem jest, aby zasoby 
wewnętrzne Megmar postrzegane były, jako 
narzędzia wspierające Polskę na drodze do 
osiągnięcia jak najwyższej niezależności ener-
getycznej oraz pozycji lidera na skalę między-
narodową w branży chemicznej. To w reali-
zację takich strategicznych osiągnięć chcemy 
mieć swój wkład.

Rozmawiała 
Justyna Nakonieczna

Chcemy być liderem 
zmian w branży 
chemicznej, która 
zaopatruje niemal 
całą gospodarkę

„
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M
ocną stroną przedsiębiorstwa 
jest kompleksowa realizacja 
zleceń, począwszy od przygo-
towania projektu, poprzez uzy-

skanie niezbędnych pozwoleń, wykonawstwo, 
aż do momentu oddania gotowego obiektu 
w ręce Inwestora. Koncepcja działania firmy 
opiera się na doświadczeniu, wiedzy i zaan-
gażowaniu Zespołu składającego się z ponad 
60 osób tj.: projektantów, inżynierów, kierow-
ników budowy, pracowników administracyj-
nych oraz pracowników fizycznych. Ma to 
przełożenie na liczbę realizowanych projektów 
przez firmę K&K, która cały czas się zwiększa.

Dzięki nowym i coraz bardziej wymaga-
jącym projektom Firma K&K umacnia swoją 
pozycję w branży budowlanej.

Firma K&K Budujemy dla Ciebie jest nie-
odłączną częścią Grupy K&K, która sukce-
sywnie rozszerza swoją działalność. Aktu-
alnie należą również do niej:

K&K Investments spółka, która zajmuje 
się przede wszystkim działalnością dewelo-
perską. Inwestuje w budowę osiedli domków 
w zabudowie szeregowej oraz domów 
jednorodzinnych. 

CCHP Energia czyli zespół specjalistów 
z zakresu energetyki. Oferuje pełną obsługę 
inwestycji od doboru najlepszego rozwią-
zania z uwzględnieniem kogeneracji oraz 
OZE po realizację projektu wraz z nadzorem 
nad obiektem. 

Eskel Group świadczy usługi doradczo-
-szkoleniowe z zakresu aplikowania o środki 
z Unii Europejskiej. Specjalizuje się w pro-
jektach dotyczących zakupu maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych, budowy/modernizacji 
budynków oraz efektywności energetycznej. 

Centrum Dachowe służy doradztwem 
w dziedzinie wyboru materiałów budowla-
nych oraz najlepszych rozwiązań technicznych 
i ekonomicznych w kwestii budowy domów.

K&K Agro działa w sferze rolnictwa ofe-
rując profesjonalne, bezpłatne doradztwo 
zarówno w ramach pozyskania dotacji unij-
nych, jak i samej budowy inwentarskiego, 
a także jego specjalistycznego wyposażenia.

K&K Dachy oferuje usługi z zakresu pokryć 
dachowych. Przy zastosowaniu najnow-
szych technologii wykonuje wszelkie prace 
związane z dekarstwem, zarówno budowę 
nowych jak i remonty istniejących. 

Głównym założeniem Grupy K&K jest 
szybkie i elastyczne dostosowanie się do 
wymagań Klienta przy zachowaniu najwyż-
szych standardów jakości, czego efektem 
są liczne nagrody oraz certyfikaty, którymi 
Grupa K&K może się poszczycić m.in. FIRMA 
GODNA ZAUFANIA 2017, PRZEDSIĘBIOR-
STWO FAGIR PLAY 2017, GAZELE BIZNESU 
2017, Gepard Biznesu 2017.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi w zakresie 
szeroko pojętego budownictwa ogólnego i przemysłowego. 
W swoim portfolio może poszczycić się obiektami sportowymi, 
rekreacyjnymi, usługowo-handlowymi, placówkami użyteczności 
publicznej jak i halami magazynowymi oraz produkcyjnymi. 

Budujemy dla Ciebie 

Wydarzenia z życia firmy na bieżąco można 
śledzić w mediach społecznościowych:

http://www.kik-group.pl
https://www.linkedin.com/company/kikgroup
https://www.facebook.com/kikostrzeszow
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O
tym, że „wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej” nie trzeba 
długo przekonywać tych, którzy 
sporo swojego czasu spędzają 

w podróżach. To powiedzenie równie dobrze 
dotyczy naszego rodzinnego zacisza, jak i dru-
giego domu, jakim często jest własna firma. 
I tak jak w rodzinie, tak i w życiu firmy jest 
czas na pracę i czas na odpoczynek, czas na 
wspólną integrację i celebrowanie ważnych 
wydarzeń w gronie najbliższych, w gronie 
współpracowników, partnerów. Te naj-
większe i najważniejsze imprezy zazwy-
czaj powierzamy w ręce wyspecjalizowa-
nych fachowców i zorganizowanych od A do 
Z agencji. Ale co zrobić, gdy firmowy czy 
domowy budżet nie pozwala na organizację 
z rozmachem każdej okazji wymagającej spo-
tkania się pracowników czy rodziny? Najczę-
ściej wówczas sami chwytamy ster w swoje 
ręce lub wyznaczonej w firmie czy rodzinie 
osobie z radością oznajmiamy: „Trzeba zrobić 
imprezę...” 

Podchodząc do samodzielnej organizacji 
już wiemy, że ograniczone finanse zazwy-
czaj wyznaczają nam jeszcze jedną koniecz-
ność, a mianowicie, że ta impreza tym razem 
odbędzie się w naszej siedzibie lub w naszym 
ogrodzie. Czy takie spotkanie z góry skazane 
jest na wydarzenie „drugiej klasy”? Na szczę-
ście: nie. Warto jednak wiedzieć, z jakimi 
trudnościami możemy się spotkać i jakie 
błędy najczęściej są popełniane. Reguły dal-
szych działań są podobne, niezależnie czy 

robimy wydarzenie rodzinne czy firmowe – 
pierwsze zazwyczaj przypominają drugie, np. 
jubileusz firmy urodziny, otwarcie nowej sie-
dziby tzw. parapetówka.

Zanim wymienimy listę możliwych 
nieszczęść przy okazji organizacji naszej 
„domowej” imprezy, zacznijmy od plusów 
takiego rozwiązania. Pierwsza korzyść, do 
której zostaliśmy nieco przymuszeni, to fakt, 
że nie zajmujemy się kosztami organizacji 
wydarzenia na zewnątrz (koszty wynajmu 
obiektów, koszty transportu, itp.). Drugim 
natomiast plusem, który z kolei warto wyeks-
ponować w trakcie organizacji jest możliwość 
zaprezentowania gościom siedziby naszej 
firmy, miejsca, do którego na co dzień może 
nie wszyscy mają dostęp i zbudowania więzi, 
nie tylko pomiędzy uczestnikami spotkania, 
ale również z miejscem tego spotkania. 
Takie spotkania zawsze robią wrażenie i na 
długo pozostają w pamięci zarówno gości 
jak i pracowników. 

Przejdźmy do organizacji. Z miarką w ręku 
zaczynamy od przyjrzenia się, czy nasze fir-
mowe lub domowe pomieszczenia są dosto-
sowane do planowanej liczby uczestników 
imprezy. Musimy uwzględnić konieczność 
nie tylko ustawienia krzeseł i ewentualnych 
stołów, ale również dodatkowych sprzętów, 
które zazwyczaj są cichymi pomocnikami. Jak 
się okaże w trakcie przyjęcia – nieodzownymi, 
np. przy niekorzystnej pogodzie warto pomy-
śleć o dodatkowych wieszakach czy mobilnej 
szatni, przy jubileuszu firmy oddzielny stolik 

Wesele we własnym 
ogrodzie czy 
Mikołajki w siedzibie 
firmy? Gdy trzeba 
samemu zrobić 
imprezę, może to 
wcale nie jest trudne 
przedsięwzięcie? 
Gdy sami bierzemy 
się za zorganizowanie 
domowego 
lub firmowego 
wydarzenia, z pomocą 
na pewno przyjdzie 
nam Wypożyczalnia 
Gastronomiczna 
Gastro4Rent, która 
zapewnia bogaty 
i kompleksowy wybór 
sprzętów niezbędnych 
do udanego przebiegu 
każdej imprezy 
czy spotkania. 
A do tego w komplecie 
dostaniemy fachową 
pomoc i doradztwo. 

„Trzeba zrobić  
       IMPREZĘ...”
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na tort z pewnością ułatwi jego serwowanie. 
W ofercie Wypożyczalni Gastro4Rent znaj-
duje się kilka rodzajów podstawowych mebli 
do wynajęcia: od klasycznych krzeseł biuro-
wych najczęściej wybieranych na szkolenie 
czy konferencję po szampańskie krzesła 
Chivari – absolutne must have eleganckiego 
przyjęcia weselnego. Do rodzaju krzeseł 
dobierzemy stoły i pasujące do nich komplety 
obrusów w modnych tego sezonu kolorach: 
w granacie lub szarości. Oczywiście w ofercie 
Wypożyczalni jest także nieśmiertelna biel. 

Planując ustawienie warto uważnie przyj-
rzeć się całej przestrzeni firmy czy naszego 
domu, wnętrz i otoczenia, aby z wyprze-
dzeniem zaplanować każdy niemalże punkt 
programu: gdzie się odbędzie, jakie sprzęty 
należy zapewnić, czy konieczne będzie usta-
wienie namiotu bankietowego na zewnątrz? 
itp. W tej czynności warto przestrzegać stan-
dardów np. bezpieczeństwa, ale odejście 
od wypróbowanych już rozwiązań zapewni 
dopiero oczekiwany efekt „wow”. Nie bójmy 
się np. mniejszych pomieszczeń, bo to one 
w integracji gości lepiej spełnią swoją rolę 
niż za duże sale. Czasami warto zaryzy-
kować i wykorzystać przestrzeń w nowatorski 
sposób, stworzyć coś innego. Przeglądając 
ofertę Gastro4rent, kategoria po kategorii, na 
pewno nasunie nam się mnóstwo ciekawych 
pomysłów, w jaki jeszcze sposób możemy 
uatrakcyjnić nasze wydarzenie, jaką infra-
strukturę wykorzystać, aby w warunkach 
pracy stworzyć miejsce przyjazne dla gości.

Gdy na naszej imprezie ważnym 
punktem będzie wspólny posiłek, to 
musimy liczyć się z tym, że nakryte stoły 
i bufety przykują pierwszą uwagę gości. 
W ofercie Wypożyczalni Gastro4rent na 
uwagę zasługuje duży wybór zastawy (i to 
w kilku cenowych wariantach) i sprzętów, 
jakie będą niezbędne do nakrycia i ude-
korowania stołów. Sztućce, porcelana, 
szkło, patery, kaskady, podgrzewacze, misy 
i salaterki – tą listą na pewno zajmie się 
szef kuchni lub osoba odpowiedzialna za 
menu. Sobie zostawmy wybór koloru, stylu 
zastawy, dodatków i dekoracji. 

Przy planowaniu imprezy, eventu warto 
zadać sobie pytanie „jaki efekt chcemy 
osiągnąć?” „co chcemy, aby o imprezie 
mówili nasi goście?” Jeśli chcemy osiągnąć 
coś więcej niż tylko „było fajnie”, planując 
imprezę musimy być jej kreatorem, który 
nie korzysta z gotowców, ale z podpowiedzi, 
kompasu. Dobrze zbudowana strona www 
Firmy Gastro4rent z całą ofertą Wypoży-
czalni poprowadzi nas po kolei, krok po 

Planując imprezę musimy 
być jej kreatorem, który 
nie korzysta z gotowców, 
ale z podpowiedzi, kompasu

„
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kroku przez kolejne etapy planowania wyda-
rzenia: od nakrycia stołu, poprzez kuchnię 
i bufety, meble aż do hal namiotowych, 
dodatkowych atrakcji i usług, transportu. 
Gdy będziemy mieć już swoją listę niezbęd-
nych rzeczy i scenariusz wydarzenia, zesta-
wienie tych dwóch planów można skon-
sultować w biurze Wypożyczalni. Bogate 
i wieloletnie doświadczenie pracujących tu 
osób na pewno pomoże w wyeliminowaniu 
ewentualnych braków. 

Postawmy na jakość, zróbmy próbę 
imprezy na „sucho”. Aby sprawdzić, ile czasu 
zajmą poszczególne punkty programu, 
czy nie zapomnieliśmy o jakimś sprzęcie, 
czy wszystkie tablice i ekrany są dobrze 
widoczne, itp. Jeśli mamy taką możliwość, 
warto zrobić wcześniej próbę. Planując 
transport przewidzianych do wypożyczenia 
sprzętów uwzględnimy nie tylko czas na spo-
kojne rozstawienie wszystkiego na miejscu 
(tzw. montaż), ale również czas ewentualnej 
próby generalnej. Dzięki temu damy sobie 
możliwość na ewentualną reakcję, gdy okaże 
się, że jednak potrzebujemy coś przereda-
gować, przestawić lub zamówić dodatkowe 
sprzęty. Wypożyczalnia Gastro4rent pomoże 
z transportem sprzętów pod wskazany adres 
na terenie całego niemalże kraju, uzgodni 
ich odbiór, może zapewnić pomoc w insta-
lacji i rozstawieniu wg planu na miejscu. I na 
pewno elastycznie zareaguje, gdy konieczna 
okaże się jakaś zmiana. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tak jak w rodzinie, tak i w życiu firmy 
jest czas na pracę i czas na odpoczynek, 
czas na wspólną integrację 
i celebrowanie ważnych wydarzeń 
w gronie najbliższych, w gronie 
współpracowników, partnerów 

„



OOd kiedy działa Gastro4rent? 
Hubert Schiffer, właściciel: Naszą działal-
ność rozpoczęliśmy w 2011 roku.

Jakie były największe realizacje 
lub udział w dużych realizacjach 
Gastro4rent? 
Do największych należą realizowane na 
halach targowych EXPO nawet na 3 000 
uczestników.

Z jakimi trudnościami przy organizacji 
eventów lub eventach organizowanych 
przez innych spotkali się pracownicy 
Wypożyczalni?
Największym utrudnieniem jest logistyka – 
dostarczenie sprzętu w miejsca nietypowe, 
zwłaszcza takich, do których jest utrudniony 
dojazd samochodami. Oczywiście wcześniej 
robimy rozeznanie i odpowiednio ustalamy 
zarówno dostawę, jak i odbiór całego sprzętu.

Jakie najczęstrze trudności klientów 
rozwiązuje Gastro4rent? 
Nasza wypożyczalnia w swojej ofercie 
posiada praktycznie sprzęt gastronomiczny 
potrzebny do zorganizowania prawie każdej 
imprezy. Lista wyposażenia jest bogata, dla-
tego często ten problem klientów współ-
pracujących z nami bierzemy na siebie. Naj-
częstszym problemem jest: dobór miejsca 
na event, dobór sprzętu potrzebnego do 

zorganizowania imprezy oraz czasowe roz-
planowanie montażu. Staramy się pomóc we 
wszystkich tych kwestiach, aby klient spo-
kojnie mógł zająć się pozostałymi sprawami 
związanymi z wydarzeniem.

Jakie eventy pomagacie najczęściej 
realizować? jakiego typu eventy?
Branża gastronomiczno-eventowa wiąże się 
z sezonowością dlatego np. w grudniu jest 
dużo imprez świątecznych, natomiast od maja 
do października dużo pikników plenerowych, 
ale najczęściej, bo przez cały rok, realizujemy 
zamówienia na różnego rodzaju bankiety, gale, 
konferencje. Wśród nich są wydarzenia pry-
watne, zwłaszcza cała oprawa ślubno-weselna 
oraz przeróżne wydarzenia firmowe.

Czy rynek spotkań się zmienia, ewauluje 
i jakie zmiany są najbardziej widoczne?
Obserwujemy duże zainteresowanie klientów 
na nowe nietypowe lokalizacje np. stare 
fabryki, stodoły, szklarnie. To samo dotyczy 
lokalizacji na imprezy plenerowe.

Jakie trendy są modne w tym sezonie 
w wystroju stołów, w wynajmowanych 
sprzętach, co dzisiaj stanowi o elegancji 
przy organizowaniu eventu?
Ten oraz przyszły rok przypuszczam, że 
utrzyma się w trendzie kolorów szarości, czerni 
oraz złota. Przy eventach tzw. zasiadanych 

typu: bale, gale czy wesela, na stołach będą 
królować szare obrusy, złote dodatki pod 
talerze oraz bardzo modne ostatnio krzesła 
chiviari kolor szampański, jak i krzesła drew-
niane rustykalne. Przy firmowych wydarze-
niach, nawet tych najbardziej codziennych, 
ważny jest bufet a na nim eleganckie wyeks-
ponowanie potraw za pomocą różnego rodzaju 
kaskad czy stojaków bufetowych. Do tego celu 
można też wykorzystać różne niestandardowe 
sprzęty, jak skrzynki drewniane, kosze, szklane 
słoje, drewniane klocki czy nawet palety. Liczy 
się pomysł. Osoby zainteresowane serdecznie 
zapraszam na naszą stronę www do zakładki 
„blog gastro4rent”, gdzie nasi klienci znajdą 
szereg porad i podpowiedzi m.in. jak zapla-
nować firmowy bufet, jak zorganizować przy-
jęcie na stojąco lub czy warto zdecydować się 
na złote krzesła organizując wesele. Porad na 
blogu jest oczywiście znacznie więcej. Gorąco 
polecam i zapraszam.

Elżbieta Grendecka

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Gastro4rent  
ul. Obozowa 43, Warszawa  
gastro4rent.pl  
tel. 731 25 95 96, 501 621 831 
email: biuro@gastro4rent.pl 
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to inwestycja, nie koszt

Dobry trener

Motywacja, inspiracja, 
psychoterapia, 
efektywność w pracy, 
poczucie harmonii 
w życiu i lepszy 
wygląd – dlaczego 
warto korzystać 
z pomocy trenerów  
personalnych?
Wywiad z Arturem 
Kauf.

BBranża zdrowotna i moda na bycie fit 
rozkwita. Zostałeś trenerem, bo to modne?
W moim przypadku wybór drogi zawodowej nie 
był pokierowany trendem, choć nie ukrywam, 
że cieszy mnie, że żyjemy w bardzo korzystnych 
i stabilnych czasach, kiedy ludzie, którzy chcą 
się rozwijać, mają taką możliwość. Sport nam 
w tym rozwoju niewątpliwie pomaga. Stymuluje 
nas, żeby przerwać życiowy impas, w który często 
wpadamy choćby z przepracowania.

Zmęczeni pracą mielibyśmy jeszcze męczyć 
się na treningach z trenerem?
Większość osób rozumie, że siedzący tryb pracy 
negatywnie wpływa na nasze ciało, choćby 
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poprzez bóle stawów i ograniczenia rucho-
mości. Trzeba też pamiętać, że długie prze-
siadywanie przed biurkiem wpływa również 
na naszą psychikę.

Jak to?
Przykurczona pozycja siedząca, utrzymana 
przez kilka godzin, to sygnał dla mózgu, 
że znajdujemy się w sytuacji zagrożenia. 
Zaczyna on więc wydzielać odpowiednie hor-
mony, które z pewnością uniemożliwiają nam 
korzystanie z naszego potencjału. 

Czyli trener personalny pełni też rolę 
psychoterapeuty?
Śmiało możemy tak stwierdzić. Więk-
szość ludzi kojarzy sport z tym, co widać 
na pierwszy rzut oka, czyli zmianą wyglądu. 
Mnie najbardziej fascynuje przemiana men-
talna podopiecznych, proces kształtowania 
ich charakteru. Każdy może coś w sobie 
poprawić, a zmaganie się ze słabościami har-
tuje nas i czyni silniejszymi tak fizycznie, jak 
i psychicznie.

Kiedy szukać trenera osobistego – gdy 
czujemy, że coś z naszym ciałem jest nie 
tak, czy wcześniej?
Jeżeli jesteśmy na etapie, gdy nie możemy 
poświęcić kilku kolejnych lat, by trenować na 
zasadzie prób i błędów, to inwestycja w tre-
nera może bardzo szybko się zwrócić i opłaca 

się jednym i drugim. Płacimy, by zwiększyć 
prawdopodobieństwo osiągnięcia naszych 
celów i skrócić potrzebny do tego czas. Dobry 
trener to inwestycja, nie koszt.

A co z argumentem zapracowanych ludzi, 
którzy nie mają czasu na treningi?
Spokojnie możemy zaklasyfikować go jako 
„wymówkę”. Postawmy na szali z jednej 
strony poświęcenie 3-4 godzin tygodniowo, 
a z drugiej lepszą efektywność w pracy, 
poczucie harmonii w życiu czy lepszy wygląd. 
Jakby nie liczyć – warto.

O czym trzeba pamiętać przy szukaniu 
trenera personalnego?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że 
pracując z trenerem, będziemy stawać się 
trochę do niego podobni. Mówię tu zarówno 
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Każdy może coś w sobie 
poprawić, a zmaganie się  
ze słabościami hartuje 
nas i czyni silniejszymi tak 
fizycznie, jak i psychicznie

„



„
o charakterze, jak i typie sylwetki trenera. 
Każdy ma inny styl pracy, ulubione ćwiczenia. 
Warto porozmawiać ze znajomymi, którzy 
trenowali z danym trenerem lub prześle-
dzić kilka interesujących profili w internecie. 
Trener powinien być raczej mentorem, niż 
instruktorem. Musi wymagać więcej, niż pod-
opieczny wymagałby od siebie. Musi rozpalać 
zapał do pracy, dawać nadzieję i budować 
wiarę w siebie. Miałem w swoim życiu wielu 
trenerów, ale największy postęp robiłem 
z tymi, którzy wkładali w pracę serce i zara-
żali pasją. Tych cech nie można nauczyć się 
na kursie.

Po jakim czasie mogę spodziewać się 
efektów naszej współpracy?
Powiem otwarcie i to będzie brutalna prawda: 
prawdopodobnie nieszybko, jeżeli mówimy 
o naprawdę zadowalających efektach. Kiedy 
trenowanie stanie się stylem życia, wtedy 
przychodzą i efekty. Postęp jest określony 
przez punkt początkowy, w którym pod-
opieczny obecnie się znajduje. Moją misją 
jest zaszczepienie sportu u podopiecznego 
na całe życie. Musimy uzbroić się w cierpli-
wość i nastawić się na walkę ze swoimi sła-
bościami. Wbrew pozorom, ten proces można 
polubić. Im dłużej trzymamy się obranego 
kierunku, tym więcej zdziałamy.

Co może pójść w tym procesie nie tak?
Bardzo powszechnym błędem wśród począt-
kujących jest zbyt szybkie szukanie ćwiczeń 

siłowych, bez uprzedniej poprawy utraconej 
funkcjonalności ciała. Nasz organizm można 
porównać do maszyny, której części, jeżeli 
są używane wbrew przeznaczeniu, ulegają 
szybszemu zużyciu. Nie próbujmy przesko-
czyć fundamentalnych etapów rozwoju, jeżeli 
chcemy trenować długo i bez kontuzji, bo 
właśnie kontuzje są najczęstszą przyczyną 
zarzucenia uprawiania sportu.

Zakładam strój sportowy, spotykamy się 
i od razu wrzucasz mnie na głęboką wodę 
skomplikowanych ćwiczeń?
Początek to zazwyczaj badanie podopiecz-
nego. Osoba może marzyć o dźwiganiu cię-
żarów, ale bez wzmocnienia brzucha, który 
pełni funkcję stabilizującą dla kręgosłupa, 
będzie to samobójstwo. Tak samo zbudo-
wanie pięknych mięśni na plecach może 
wymagać najpierw wyprostowania odcinka 
piersiowego kręgosłupa, czyli odwrócenia 
efektów garbienia się, co w dzisiejszych cza-
sach jest powszechnie występującą wadą.

Trenerzy mają narzędzie do 
przeprowadzania takich badań?
Współczesny trener musi mieć solidną wiedzę 
z dziedziny fizjoterapii, by na jej podstawie 
budować dalsze wyniki z podopiecznym. To, 
co ma miejsce w później, zależy w dużej 
mierze od celów i upodobań ćwiczącego – 
ścieżek może być kilka. W moim przypadku 
zazwyczaj stosuję mieszankę sportów walki, 

ćwiczeń gimnastycznych oraz pracy na wol-
nych ciężarach. Wszystkie te dziedziny 
łączy kilka uniwersalnych zasad, z których 
będziemy korzystać do końca życia. Efekty 
spotkań z trenerem nie są na rok czy dwa, 
tylko na dekady.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Rozmawiała Justyna Nakonieczna

Moją misją jest zaszczepienie sportu 
u podopiecznego na całe życie.  
Musimy uzbroić się w cierpliwość 
i nastawić się na walkę ze swoimi 
słabościami 
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84     TYGRYSY BIZNESU





Nasza waga jest wynikiem genów, stylu 
życia... i psychiki. Do takich wniosków doszła 
Monika Honory – kobieta z otyłą przeszło-
ścią, która po wielu, bezskutecznych pró-
bach odchudzania postanowiła wziąć sprawy 
w swoje ręce. Opracowała kompleksowy Pro-
gram Przemian, dzięki któremu schudła 40 
kilogramów i od lat utrzymuje wagę. 

Każdy wie, że zakazany owoc smakuje 
najlepiej, a sama świadomość, że czegoś nie 
możemy powoduje, że mamy na to ochotę. 
Monika nie chciała rezygnować z ulubionych 
smaków i tego, czego upomina się jej orga-
nizm. Nie chciała trzymać się sztywnych pór 
posiłków, bo wiedziała, że sam fakt czekania, 
kieruje myśli na jedzenie i powoduje głód. 
Chciała jeść kiedy chce i dostarczać organi-
zmowi wszystkich niezbędnych substancji 
odżywczych w łatwo przyswajalnej formie. 
Postawiła na to co dobrze zna i lubi, czyli 
zupy: treściwe, smaczne, różnorodne. Stano-
wiły one główny punkt jadłospisu w etapie 
intensywnej utraty wagi, w drugim etapie – 
stabilizacji wagi stopniowo zastępowane były 
stałymi posiłkami. 

Program Przemian to nie tylko zupy – to 
styl życia. Jego nieodłącznym elementami są 
aktywność fizyczna – wprowadzana małymi 
krokami, dbałość o swój wygląd, dobre samo-
poczucie, poztywne relacje ze sobą i z innymi 
ludźmi. Podstawy Programu to zdrowie, bez-
pieczeństwo, szacunek do swojego orga-
nizmu, świadomość, samorozwój i wsparcie 
psychiczne – utrata kilogramów to tylko 
skutek uboczny. 

Chudnij zdrowo, 
     bezpiecznie i bez efektu jo-jo
Aby osiągnąć upragnioną wagę często jesteśmy 
gotowi do wielu poświęceń: stosujemy 
restrykcyjne diety, głodówki, wykonujemy 
katorżnicze ćwiczenia, często nieadekwatne 
do naszego stanu zdrowia, możliwości oraz stylu 
życia. Efekty takich działań często są krótkotrwałe. 
Po zakończeniu lub przerwaniu diety kilogramy 
wracają, a wraz z nimi pojawia się rozczarowanie 
i frustracja. Jest sposób schudnąć zdrowo, 
bezpiecznie i trwale, bez głodu, liczenia kalorii 
i rezygnacji z urobionych produktów. Sposobem 
tym jest Program Przemian wg Moniki Honory. 

STYL ŻYCIA

D
ieta odchudzająca skupia się 
na masie – Program Przemian 
skupia się na człowieku i trak-
tuje go w sposób holistyczny. 

Program Przemian nie jest dietą, ale pro-
gramem stopniowych, pozytywnych zmian 
w różnych aspektach życia, których skutkiem 
ubocznym jest utrata kilogramów. Hasło Pro-
gramu to „Dbaj o siebie” – odnosi sie zarówno 
do wymiaru fizycznego, jak i psychicznego, 
emocjonalnego i duchowego. 
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Rola żywienia 
        w aspekcie pędu

    cywilizacyjnego

STYL ŻYCIA

MAREK ZBOROWSKI 
– specjalista  
ds żywienia 
Dietering.com
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Pokarm stanowi dla 
organizmu źródło 
energii niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu. 
Zarówno w aspekcie 
zachodzących 
przemian 
wewnątrzustrojowych, 
pracy narządów, jak 
również w czasie 
wykonywanej 
pracy zawodowej 
i aktywności fizycznej. 

Z
 pozoru prosty mechanizm przyj-
mowania pokarmów może sprawić 
wiele problemów wynikają-
cych z tempa życia, obowiązków 

zawodowych, życia rodzinnego czy chęci 
godzenia wyżej wspomnianych aspektów 
życia codziennego. Epidemia otyłości, z którą 
borykają się kraje wysokorozwinięte sprawia, 
że od kilku lat płaszczyzna życia człowieka 
związana z odżywianiem jest bacznie obser-
wowana. Odżywianie ściśle związane jest 
z trybem życia oraz właściwą regeneracją 
organizmu. Życie w ciągłym biegu sprawia, 
że zapominamy o regularnych i wartościo-
wych pod względem odżywczym posiłkach. 
Związane jest to bezpośrednio ze stresem 
oraz przedkładaniem obowiązków zawodo-
wych ponad własne zdrowie. Niejednokrotnie 
perspektywa dłuższego snu stawiana na szali 
z konsumpcją śniadania staje się wyborem 
oczywistym. Chronicznym zmęczeniem i bra-
kiem energii obarczamy głównie krótki sen, 
niewielu z nas pamięta jednak, że powin-
niśmy również utożsamiać ten aspekt z wła-
ściwą dietą. 

Zacznijmy jednak od najważniejszego 
posiłku w ciągu dnia – śniadania. Tak często 
lekceważony i pomijany posiłek jest pierw-
szym źródłem energii po długiej przerwie 
nocnej. Dostarcza on od 25-30% dziennego 
zapotrzebowania energetycznego. Wpływa 
on na samopoczucie fizyczne oraz wydajność 
intelektualną. Wartościowe pod względem 
odżywczym śniadanie zawierające właściwy 
stosunek białek, tłuszczy i węglowodanów 
pozwoli lepiej zacząć dzień bez konieczności 
sięgania po przekąski charakteryzujące się 
wysoką podażą cukru jako „zastrzyk” energii. 
Przykładem śniadania od którego absolutnie 
nie należy rozpoczynać dnia to kawa. Warto 
zatem przestawić zegarek o kilkanaście minut 
wcześniej aby zjeść pożywne śniadanie. 
Ponadto, w pędzie codzienności znaczną 
część dnia spędzamy w pracy. Niestety nie 
zawsze możliwe jest skonsumowanie kolej-
nych posiłków, które odznaczają się wysoką 
wartością odżywczą. Warto zatem przygo-
tować posiłek dzień wcześniej. Nie jesteśmy 
wówczas skazani na słodycze i kanapki 
z firmowego sklepiku. Drugim śniadaniem 
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może być jogurt, owoce i warzywa. Mimo 
że jest to mały posiłek to jednak jego spo-
życie pozwoli z powodzeniem wydajnie pra-
cować do obiadu. Ten sprawia najwięcej 
trudności. Sięgamy wówczas po posiłki cha-
rakteryzujące się wysokim stopniem prze-
tworzenia typu fast-food. Zapominamy, że 
są one źródłem skoncentrowanej energii oraz 
znacznych ilości tłuszczu, cukru i soli. War-
tościowy obiad można samodzielnie przy-
gotować w domu lub skorzystać z cateringu 
dietetycznego, który zabezpieczy zdrowy 
i pożywny obiad. W przypadku korzystania 
ze stołówki wybierajmy dania zawierające 
kasze, ryż, ryby, chude mięsa. Obowiązkowo 
na talerzu powinna pojawić się solidna porcja 
warzyw w postaci surowej lub gotowanej. 
Są one źródłem błonnika pokarmowego nie-
zbędnego do prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego. Kluczem do zacho-
wania właściwej masy ciała, witalności oraz 
zdrowia są regularne posiłki dopasowane są 
do specyfiki wykonywanej pracy zawodowej. 
Posiłki przyjmowane powinny być co około 3 
godziny. Zbyt długie przerwy powodują chęć 
podjadania oraz sięganie po energetyczne 
i pozostawiające wiele do życzenia pod 
względem składu przekąski. Ostatnimi posił-
kami powinny być podwieczorek i kolacja. 
Ten ostatni nie powinien być przyjmowany 
tuż przed snem. Pozwoli to na lepszą regene-
rację organizmu w czasie snu. Wprowadzenie 
zdrowych nawyków żywieniowych oraz regu-
larnych posiłków nie należy do najłatwiej-
szych wyzwań oraz wymaga samodyscypliny. 

Niemniej jednak w perspektywie długotermi-
nowej stawką, o którą walczymy jest nasze 
zdrowie. Współczesnym problemem jest 
otyłość przy jednoczesnym „niedożywieniu” 
społeczeństwa pod względem składników 
mineralnych i witamin. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że posiłki typu fast food 
zawierają nikłe ilości tych składników. Jeśli 
kuchnia nie jest Twoim wymarzonym miej-
scem do spędzania wolnego czasu lub po 

prostu nie zawsze go masz co jest zjawiskiem 
naturalnym patrząc przez pryzmat pędu życia 
XXI wieku, skorzystaj z oferty cateringu die-
tetycznego. Jego specjaliści przygotują dla 
Ciebie wartościowe oraz co ważne, różno-
rodne posiłki które otrzymasz we wskazane 
miejsce. Twoim zadaniem będzie tylko ich 
regularna konsumpcja. 

Rozmawiając z pacjentami, często 
słyszy się, że powodem ich zwiększonej 
masy ciała jest stres i związane z nim 
podjadanie. Wszystko to związane jest ze 
stanem naszego organizmu. Życie bywa 

nieprzewidywalne. O ile na pewne jego 
aspekty nie mamy wpływu, o tyle możemy 
wpłynąć na to w jaki sposób będziemy się 
odżywiać. Gwarantuję, że jeśli zmieni się 
stan odżywienia organizmu poprawie ule-
gnie również koncentracja, samopoczucie, 
znikną problemy ze snem oraz regene-
racją. Jeśli zapoczątkujesz w swojej głowie 
chęć zmiany dotychczasowego trybu życia 
kieruj się metodą małych kroków. Terapia 

„szokowa” sprawdza się tylko w przypadku 
bardzo małej części społeczeństwa. Pierwszą 
zmianą niech będzie jutrzejsza konsumpcja 
wartościowego śniadania oraz zabranie do 
pracy butelki wody, którą wypijemy w ciągu 
dnia. Jeśli natomiast ten etap jest już za Tobą, 
pracuj dalej. Nagrodą w pędzie codzienności 
jest dobre samopoczucie, zdrowie oraz nie-
poskromiona energia, która pozwoli „góry 
przenosić”. Ciało to nasza twierdza. Jeśli fun-
dament charakteryzuje się niskiej jakości 
podbudową nie gwarantuje ani trwałości 
ani długowieczności.

„ Gwarantuję, że jeśli zmieni się stan 
odżywienia organizmu poprawie 
ulegnie również koncentracja, 
samopoczucie, znikną problemy  
ze snem oraz regeneracją
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W
ymagania dzisiejszego ryn-
ku, same warunkują fakt, 
iż tylko najwytrwalsze oso-
by mogą sięgać po sukces. 

Takimi osobami na pewno są założyciele mar-
ki JoLash Professional, mieszkający w Da-
nii Joanna i Rafał Siruga. Od 4 lat budują 
prężnie nową jakość serwisu, usług i produk-
tów w świecie piękna i kosmetologii. Jaki jest 
przepis na to, by znaleźć się w czołówce świa-
towych firm specjalizujących się w dbaniu 
o piękną oprawę oka? Jak przetrwać cięż-
kie chwile i mieć siłę dążyć do celu? Na te 
i kilka innych pytań odpowie nam między-
narodowy mastertrainer, sędzia w mistrzo-
stwach i współzałożycielka marki JoLash 
Joanna Siruga.

Wszystko opiera się na pasji i ciężkiej 
codziennej pracy. Jest to niezbędny funda-
ment do sukcesu i do długiej, mozolnej drogi 
na szczyt góry. Nie ma złudzeń, co do tego, 
iż miliony osób na świecie pracują bardzo 
sumiennie i robią to z pasją, tymczasem 
sukces nie jest im pisany.

Zapewne i tak by było w moim przypadku. 
Jestem z natury bardzo oddana temu, co 
robię i strona biznesu była mi bardzo daleka 
i nieznana. Wychowana w myśl słyszanej 
często w Polsce mantry – pieniądze szczę-
ścia nie dają, czułam się zadowolona z faktu, 
że mogę robić to co lubię, a przy tym odłożyć 
coś na gorsze czasy. Z pomocą przyszedł mój 
mąż, który wniósł to, co w biznesie jest abso-
lutnie niezbędne – rozum i matematykę.

Duet doskonały – szkiełko i oko.
„Czucie i wiara silniej mówią do mnie/Niż 

mędrca szkiełko i oko” – fragm. „Romantycz-
ności” A. Mickiewicza

Dzisiejszy świat nie pozostawia złu-
dzeń i wiemy, że wiara to nie wszystko, 
jednak bez niej absolutnie się nie obej-
dzie. Dlatego w naszym przypadku roman-
tyczna pogoń za marzeniami oraz racjonalna 
miłość do liczb dała możliwości niesamo-
witego rozwoju. Praca jest dla nas przede 
wszystkim źródłem, wielu radości i wykonu-
jemy ją z wielką przyjemnością, nie można 
jednak wszystkiego zakolorować różową 
kredką i z uśmiechniętą miną stwierdzić, iż 
pasja daje wolność w pracy i wszystko przy-
chodzi z lekkością. Mimo wielu atutów, jakie 
niesie praca w dziedzinie, którą się uwielbia, 
nie można zapominać o stresie jaki temu 
towarzyszy. Wieczna gonitwa z czasem nie 
oszczędza człowieka. Wiele nieprzespanych 
nocy to nierozłączny element budowania 
marki i dobrego marketingu. Nauka kosztuje 
i trzeba się z tym zmierzyć. Za słowem tygrys 
biznesu oraz tytułem Firma Roku 2018, który 
mieliśmy w tym roku zaszczyt otrzymać od 
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, nie 
kryje się tylko ciężka praca i pasja. Sukces to 
efekt cudownej współpracy z wieloma oso-
bami, wyczerpujących starań i poświęcenia 
całego zespołu. Tygrys Biznesu to potężny 
gracz, którego napędza praca wszystkich jed-
nostek działających w tym samym rytmie 
i z równie wielkim poświęceniem.

Kto w dzisiejszych 
czasach może 
zasługiwać 
na określenie  
Tygrysa Biznesu?
Przede wszystkim 
pewny gracz w danej 
dziedzinie, by nim 
się stać trzeba 
wiele wysiłku oraz 
wyrzeczeń, tak by na 
końcu tej drogi móc 
ze swobodą poruszać 
się w każdym 
środowisku.

Prawdziwe tygrysy biznesu 

     branży beauty

SZKOŁA SUKCESU
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WYDARZENIA

23 czerwca w Restauracji 
TRAVA w Warszawie 
odbyła się wystawa 
fotografii pt. „Wiatr 
we włosach” autorstwa 
Kasi Saks oraz 
Magdy Krasińskiej.
W trakcie wystawy 
zostały zebrane 
pieniądze na małe 
osierocone słonie. 
W tym celu odbyła 
sie licytacja specjalnie 
przygotowanych na tę 
okazję zdjęcia z podróży 
na Sri Lankę.
Wystawa odbyła się pod 
naszym patronatem.

Na ratunek słoniom... 
       Wystawa fotografii  

   „Wiatr we włosach” 
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