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warto wdrożyć w 2020 r.

Magdalena Wojtkowiak
Liderka pewna Siebie Future Skills

WYWIAD
Z RAFAŁEM WĘCEM
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Drodzy Czytelnicy,

Z

apraszam do lektury, pierwszego w tym roku, magazynu TYGRYSY Biznesu.
Pierwszy kwartał zamykamy bardzo kobieco. Dwa Women’s Business
Lunche oraz Women’s Daty Summit, wręczenie statuetek Businesswoman
Awards – to niektóre z eventów, którym patronowaliśmy i byliśmy
organizatorem.
Osobiście cieszy mnie bardzo fakt pojawiania się na rynku coraz większej ilości
silnych marek osobistych reprezentowanych przez kobiety
Liczę na to, że wywiady, w których przedstawimy historie przedsiębiorców
XXI wieku, będą dla niejednej osoby inspirujące.
Życzę miłej lektury.
Marcin Andrzejewski Redaktor Naczelny
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P

odczas gali magazyn ogłosił listę
laureatów najbardziej prestiżowych
wyróżnień biznesowych w kraju –
Osobowość Roku, Polish Exclusive
oraz Tygrysy Biznesu. Kandydatów do wyróżnień nominuje redakcyjna kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego Marcina
Andrzejewskiego, która wzięła pod uwagę
także propozycje nominacji zgłoszonych przez
czytelników.
Gala była była jednocześnie premierą
nowego numeru Magazynu TYGRYSY Biznesu, ostatniego w roku 2019 – z Urszulą
Radwańską na okładce!
W tym roku statuetki Osobowość Roku
przyznano po raz pierwszy. Statuetka trafiła w ręce 12 wybitnych jednostek i autorytetów z różnych dziedzin, którzy odważnie
i z ogromnym zaangażowaniem wskazują
wzorce do naśladowania jednocześnie wyróżniły się szczególnymi dokonaniami i osiągnęły
sukcesy w branżach, które reprezentują.
Podczas uroczystości poznaliśmy również laureatów nagród specjalnych tj. Polish
Exclusve oraz Tygrys Biznesu.
Nagrodą Polish Exclisive nagrodzono
firmy, dla których priorytetem jest zaspokajanie wyrafinowanych gustów konsumenckich, których produkty i usługi spełniają

Zdjęcia: Kasia Saks

6 grudnia 2019 roku
w ekskluzywnych wnętrzach
Regent Warsaw Hotel
odbyła się coroczna gala
Magazynu TYGRYSY Biznesu
– najbardziej prestiżowe
wydarzenie biznesowe roku.
Jedyne takie wydarzenie
w Polsce, na które zaprosiliśmy
przedstawicieli firm sektora
premium z całej Polski!
Ponad 100 przedsiębiorców
z całego kraju, prezesi
największych firm, ale
również gwiazdy polskiego
show-biznesu, przedstawiciele
władz oraz goście specjalni.

najwyższe standardy w Polsce. Otrzymanie
Statuetki to uhonorowanie pozycji firmy na
rynku, jej wkładu w rozwój gospodarczy oraz
autorytetu jakim cieszy się wśród konsumentów i specjalistów branżowych.
Tygrys Biznesu prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez redakcję magazynu wybitnym postaciom świata biznesu.
Laureatami tytułu są przedsiębiorcy, którzy
dzięki talentowi, pasji, wyjątkowemu zmysłowi biznesowemu oraz wytrwałości zbudowali świetnie prosperujące firmy i wartościowe marki. Są niekwestionowanymi
autorytetami w swojej dziedzinie, ekspertami
w danej branży, liderami na rynku, wzorem
dla otoczenia.
– Dziś świętujemy sukces najlepszych
przedsiębiorstw i przedsiębiorców w Polsce.
Otrzymanie statuetki to uhonorowanie pozycji
firmy na rynku, jej wkładu w rozwój gospodarczy oraz autorytetu jakim cieszy się wśród
konsumentów i specjalistów branżowych–
mówił Marcin Andrzejewski redaktor naczelny
Magazynu TYGRYSY Biznesu.
Gwiazdą Wieczoru była Sabina SAGO,
uczestniczka II edycji popularnego programu
The Voice Of Poland, aktorka musicalowa,
kompozytorka, autorka tekstów, ale przede
wszystkim wszechstronna wokalistka łącząca
na scenie „ogień z wodą”.
Wieczór umilił gościom także małżeński
duet muzyczny Duo Amor
Agnieszka Sowa – skrzypaczka i Andrzej
Sowa – pianista.
Galę prowadziła Ewelina Rydzyńska, stylistka i prezenterka telewizyjna TVN.
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Laureatami Statuetki Godła
Osobowość Roku 2019 zostali:
Kinga Klejment
trener rozwoju osobistego i biznesowego, certyfikowany trener Structgram
Polska.
Violetta Agnieszka Sołtysiak
właściciel oraz prezes zarządu biura
rachunkowego AMVIS
Olga Krzemińska-Zasadzka
managing director agencji eventowej
Power
Katarzyna Kurlikowska
od 17 lat z sukcesem prowadzi własną
firmę, niezależny partner biznesowy
LR Health&Beauty
Joanna Olszewska
prezes zarządu BPO Network
Grzegorz Konkel
właściciel firmy doradczo – konsultingowej HITEGER consulting
Robert Samczyk
prezes zarządu Protech Motors
Jarosław Sosnowski
właściciel portalu showbiznesowo-lifestylowego przeAmbitni.pl
Edyta Dziankowska
doradca ubezpieczeniowy AVIVA
Czyżewski,
na Adamczak, Wojciech
Krzysztof Rzepczyk, Han
ki
ews
rzej
And
rcin
Ma
a,
Beata Fijałkowsk

Leszek Zołotarski
prezes firmy El Expert
Marek Bala
twórca BM Group Agency, Bala Music
– Impresariat Muzyczny, założyciel
i muzyk Bala Band
Anna Cichosz
projektantka, właściciel marki Ana
Cichosz Fashion Designer
Anna Sowa
właściciel autorskiej pracowni Tortów
Artystycznych Sowy Słodki Świat

Duo Amor- Agnieszk
a
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i Andrzej Sowa
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Marcin Andrzejewski,
Ewa Bardadin
Piotr Bękowski

Kinga Klejment,
Anna Sowa,
Edyta Dziankowska,
Hanna Adamczak

a
Marek Bal

Anna Cich
osz

Robert Sam
czyk,
Edyta Dzian
kowska,
Leszek Zoło
tarski
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Sabina SAGO

Statuetką Polish Exclusive 2019
nagrodzono firmy:
LUXURIOUS SUPLEMENTS
wyłączny dystrybutor suplementów
chorwackiej firmy Bobica
YUNIVERSAL DEVELOPMENT
deweloper mieszkaniowy

Statuetki Tygrysy Biznesu 2019
otrzymali:
Anna Kolisz
wiceprezes ANKOL Poland
Krzysztof Rzepczyk
prezes zarządu JAPANESE
FOOD POLSKA

Ewelina Rydzyńska
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Z racji na wyjątkowy dzień tj. 6 grudnia
gości gali odwiedził Święty Mikołaj, który
przyniósł wszystkim przepyszny prezent –
tort wykonany specjalnie na tę uroczystość
przez pracownię tortów artystycznych Sowy
Słodki Świat.

WYDARZENIA

Kolejne firmy
dołączyły do grona

LAUREATÓW
ogólnopolskich programów
branżowych Certyfikacji Krajowej!

26 listopada 2019 oraz 27 lutego 2020 w Regent
Warsaw Hotel, Certyfikacja Krajowa ogłosiła listę
laureatów kolejnych edycji ogólnopolskich programów
branżowych: Firma Roku, Produkt Roku, Best
Health&Beauty, Placówka Oświatowa Roku.

T

o przedstawiciele różnych branży, produkcyjnych, edukacyjnych
handlowych, kosmetycznych, edukacji, budownictwa czy handlowa.
Wszystkie te przedsięwzięcia biznesowe łączy wysoka jakość oferowanych produktów
lub usług.
Celem przedsięwzięcia jest promocja firm
a także produktów i usług. Na liście wyróżnionych znaleźć można zarówno duże firmy,
jak i małe, rodzinne biznesy, które wyróżniają
się jakością i są doceniane przez klientów
i kontrahentów.
Statuetki z rąk Prezesa Certyfikacji Krajowej Marcina Andrzejewskiego odebrały
poniższe firmy:
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PRODUKT ROKU 2019
PHU „EKO-WIN” SP. Z O.O.
za produkt: EKONOMICZNY
WIELONAPIĘCIOWY
WENTYLATOR GÓRNICZY
EWWG – 900B/80/4/2N-P
Baby Blanel Sylwia Cichoń za produkt:
Ręcznik Kąpielowy Gold
ABATEC Sp. z o.o. za produkt:
Ogrodowy Basen Drewniany
Emerson
Zdrowy Paragon by Emerson

Zbigniew Andrzejewski

Dariusz Zielińsk
i

FIRMA ROKU 2019
B&Z PROENERGY S. C.
„Społem” Augustowska
Spółdzielnia Spożywców
DLF Sp. z o.o.
MERITUM K. PIECHÓWKA
SPÓŁKA JAWNA
MULTISERWIS SP. Z O.O.
QUADRUM S.A.
Sun&Fun Holidsays
Z. U. B. „ADROG” SP. J. ADAM
DYBCIO – EUGENIA DYBCIO
ZAKŁADY PORCELANY
STOŁOWEJ „LUBIANA” S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
PACKPROFIL Sp. z o.o.
INSTYTUT STUDIÓW
PODATKOWYCH MODZELEWSKI
I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
Inter Centrum Sp. z o.o.
Permanent Academy by Barbara
Kopiec-Kłyszejko

Natalia Knap

Gembiak-Mikstacji Sp. j.
CARSOLUTIONS®
P.H.U. IMPEX PIOTR BĘĆKOWSKI
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE
SP. Z O.O.

Piotr Bęćkowsk
i
Łukasz Bęćkow
ski
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ki
Marcin Andrzejews
wski
Zbigniew Andrzeje

Jerzy Ozdob
a

BEST HEALTH&BEAUTY 2019
NAMI SP. Z O.O.
Easy fit Looker Cateriing Arletta
Mularczyk
HOTEL PAŁAC ROMANTYCZNY
FIVE SENSES float spa
Instytut Urody POR FAVOR Ewa
Wenta Januszkiewicz
Eugenia Dybcio
Adam Dybcio

Aries Hotel&spa
Easy fit Looker Catering Arletta
Mularczyk

Katarzyna Piechówk
a
Monika Jaroszewicz
-Bortnowska

Rezydencja Spa&Wellnes Nad
Wodospadem

PRZEDSZKOLE ROKU 2019
Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi „MIRIADA 2”

SZKOŁA PODSTAWOWA
ROKU 2019
Warsaw Bilingual
School Dwujęzyczna Szkoła
Podstawowa Nr 77

Andrzej Sarna
ki
Marcin Andrzejews

TECHNIKUM ROKU 2019

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez
obecności mediów oraz zaproszonych ekspertów. Swoją prelekcję wygłosiła m.in. Karolina Sybilska, właściciel firmy Safeguard
Consulting zajmującej się ochroną danych
osobowych, która przybliżyła tematykę związaną z RODO.

Adam Stawicki
Marcin Andrze
jewsk

Wszystkim
gratulujemy!
i
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laureatom

serdecznie

Zdjęcia: Kasia Saks

Zgierski Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Jana
Pawła II

WYDARZENIA

– Dzień Kobiet z Magazynem
TYGRYSY Biznesu

6 marca blisko 100
kobiet biznesu
świętowało
Dzień Kobiet oraz
czerpało wiedzę
od wyjątkowych
prelegentek
i prelegentów,
podczas 2. edycji
Women’s Day
Summit. Tym razem
wydarzenie odbyło się
w Digital Knowledge
Village.
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W

omen’s
Day
Summit to całodniowe
spotkanie dedykowane kobietom,
które aktywnie
działają w biznesie. Głównym celem spotkania było zintegrowanie kobiet, które
chcą poszerzać swoje kompetencje a także
poznać inne wyjątkowe kobiety. Poza
networkingiem, Panie mogły poszerzyć
swoją wiedzę, podzielić się doświadczeniem,
a przede wszystkim nawiązać nowe kontakty
biznesowe.
Choć na wydarzeniu kobiety stanowiły
zdecydowaną przewagę, to oczywiście nie
zabrakło pierwiastka męskiego. Część prelekcji była prowadzona przez mężczyzn,
a na uczestników wydarzenia mogli się zgłaszać również panowie, którzy współpracują
z kobietami oraz wspierają inicjatywy kobiece.
Na scenie pojawili się m.in. Barbara Pasek,
Magdalena Korycka, Ida Karpińska, Łukasz
Cybulski, Wojtek Stasiak. Prelegenci dzielili
się swoimi historiami, a także zdradzili garść
porad i inspiracji, które dostarczyły wiedzy
i dały kobietom jeszcze więcej energii do
działań.
Gospodarzem i organizatorem WDS
był redaktor naczelny magazynu TYGRYSY

Łukasz Cybulski

TYGRYSY BIZNESU
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Irmina Jakovljević
Anna Wasiewicz

ak,
aber-Tomcz
Agnieszka Ch
ek
as
Pi
Barbara

Monika Lich
ota,
Marcin andr
zejewski,
Wioletta Woj
tyńska

y
Paulina i Bartosz Gruszecc

Krystyna Heliń
ska

Joanna Oliwińs
ka
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owska,
Agnieszka Dąbr
s,
yla
cz
So
na
An
ić,
Irmina Jakovljev
jewski,
Marcin Andrze
ska,
Krystyna Heliń
ka,
ryc
Ko
na
ale
gd
Ma
k
zy
kr
Po
Joanna

Barbara Piasek

Marta Sienkiewicz, Agnieszka Babińska,
Katarzyna Filipek

Statuetki odebrały
wyjątkowe
i przedsiębiorcze
Panie:

,
Justyna Lund
ewska
Dorota Kowal

Agnieszka Dąbrowska

Agnieszka Dąbrowska– założycielka
i właścicielka Agencja Best Image
Magdalena Korycka– założycielka
i właścicielka FoodMedica Klinika
Zdrowej Stopy

Irmina Jakovljević,
Edyta Dziankowska

Na koniec w wyjątkowy nastrój wprowadzili półfinaliści programu The Voice of
Poland, jedyne tak śpiewające małżeństwo
w Polsce – Paulina i Bartosz Gruszeccy.

Anna Skoczylas– trener mentalny,
mentor biznesu
Anna Wasiewicz –właścicielka
My Dental Clinic
Irmina Jakovljević– właścicielka
firmy Bowling Słowianka Rodzinnego
Centrum Rozrywki w Gorzowie
Wielkopolskim
Joanna Wojdat Pokrzyk– dyrektor
ds. marketingu w dietering.com
Krystyna Helińska – prezes zarządu
Okin Facility

Zdjęcia: Kasia Saks

Biznesu – Marcin Andrzejewski, organizator
licznych spotkań networkingowych dedykowanych kobietom biznesu, od lat wspierający
przedsiębiorcze kobiety w biznesie.
Punktem kulminacyjnym było wręczenie
statuetek Businesswoman Awards 2020.
Tytuł Businesswoman Awards jest podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć
biznesowych, ale także motywacją do dalszego rozwoju. Program jest odpowiedzią na
potrzeby kobiet biznesu, którego zadaniem
jest wsparcie oraz promocja prowadzonych
przez nie biznesów oraz pomysłów.

Anna Makiewicz– właścicielka sieci
salonów LORD barbershop

TYGRYSY BIZNESU
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LIDERKA

pewna siebie
Siedź prosto. Nie zachowuj się
tak, dziewczynce nie wypada.
Nie ubrudź się. Nie odzywaj
się niepytana. Nie podnoś
głosu. Jak będziesz najlepsza,
to w końcu Cię zauważą. Jak
Ty się zachowujesz? Uspokój
się. Bądź cicho. Nie marudź.
Najlepiej siedź i nic nie rób,
jakby Cię nie było.
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T

e i wiele innych słów mogłaś usłyszeć w dzieciństwie. Mogły one
wpłynąć na Ciebie tak bardzo, że
teraz słyszysz je zawsze, kiedy
tylko masz możliwość zrobić coś odważnego
czy podjąć jakieś wyzwanie. Tylko dziś to nie
inni mówią to do Ciebie. Dziś mówi to Tobie
twój wewnętrzny głos, który skutecznie sabotuje Twoje możliwości i ogranicza Twój potencjał. Może jest coś, co mogłabyś zrobić? Coś
co wykracza poza Twoje wyobrażenie tego, co
wypada, a tego co nie wypada? I chciałabyś
zrobić „to” i już prawie zaczynasz, aż nagle

SZKOŁA SUKCESU

Twoje serce przechodzi fala lęku i pojawia
się myśl: „nie dam rady, nie potrafię, jestem
za słaba, nie uda mi się”. Chciałabyś sięgnąć
po wyższe stanowisko lub chociażby skoczyć
na bungee. Chciałabyś mieć więcej odwagi,
tupetu, pewności siebie… Nieustannie porównujesz się z innymi osobami i czujesz, że nie
jesteś tak dobra, mądra lub piękna jak one?
Aż spotykasz kobietę, która jest pewna
siebie i tą pewnością przyciąga innych jak
magnes. Ma w sobie coś, czego nie można
dotknąć, ale wszyscy widzą, że ona to ma.
Widać to w jej sposobie poruszania się,
mówienia, w uśmiechu. Myślisz sobie: „Ona
jest lepsza, ma więcej energii, szczęścia,
odwagi i siły wewnętrznej.”
Kim ona jest? Co takiego ma, że potrafi
stać się dla siebie i innych Liderką pewną
siebie?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy
najpierw doprecyzować, co w ogóle oznacza
„pewna siebie”. Czy pewna siebie to kobieta
zarozumiała, arogancka, pyszna? A może to
taka kobieta, która wie czego chce i sięga po
wszystko, co jej tylko przyjdzie do głowy?
Kiedy spotykam na swojej drodze kobietę,
która wytrwale dąży do postawionych sobie

„

Bycie Liderką zaczyna się od
przewodzenia samej sobie, od
zrozumienia samej siebie. Liderka
ma jasno określony kierunek
życiowy i cel, do którego dąży

celów to często słyszę od innych, że jest
zadufana w sobie, że uważa się za pępek
świata czy karierowiczkę. Słyszę, że normalny
dom to nie jest dla niej, że pędzi nie wiadomo, gdzie i po co.
Z drugiej strony, kiedy kobieta siedzi
w domu i opiekuje się dziećmi to pojawiają
się głosy, że jest „kurą domową” i nie chce
jej się pracować.
Nie zawsze to jak postępuje Liderka
pewna siebie jest popularne. Często inni
mają lepszy pomysł na nią i na to, co robi,

TYGRYSY BIZNESU

21

SZKOŁA SUKCESU

MAGDALENA
WOJTKOWIAK
Jest akredytowanym
coachem ACC ICF,
trenerem biznesu,
Masterem Reiss
Motivation Profile
oraz businesswoman.
Od wielu lat prowadzi
z sukcesem firmę
szkoleniową Future
Skills. Pomaga
przedsiębiorcom,
zespołom
i pracownikom
doskonalić
umiejętności
biznesowe z zakresu
budowania
zespołów, motywacji
i efektywności
osobistej.
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ale ona idzie dalej przed siebie, realizując
pomimo przeszkód i trudności swoją wizję
i swoje marzenia.
Bycie Liderką pewną siebie nie jest zarezerwowane tylko dla kobiet, które spełniają się
zawodowo. Bycie Liderką zaczyna się od przewodzenia samej sobie, od zrozumienia samej siebie.
Liderka ma jasno określony kierunek życiowy
i cel, do którego dąży. Dzięki tej wewnętrznej klarowności i determinacji wewnętrznej jest silna
i zdecydowana. Czuje swoje emocje i rozumie
swoje gorsze i lepsze dni. Jej pewność płynie
z zaufania do samej siebie, bo ona już wie, co
może i jak duży jest jej potencjał.
Zaufanie do siebie daje jej wewnętrzny
spokój i siłę do dążenia w określonym kierunku. Ona już wie, że „nie jest zupą pomidorową” i nie wszyscy muszą ją lubić. Wie,
że nie da się zadowolić wszystkich i dzięki
temu, kiedy trzeba, potrafi odpuścić. Liderka
pewna siebie wszystko może, ale już nic
nie musi.
Nie musi być pochwalona, by czuć satysfakcję z osiągniętego celu. Nie potrzebuje,
by ktoś ją pogłaskał po głowie i powiedział,
że świetnie coś zrobiła. Docenienie wysiłku
jest dla niej ważne, ale nie jest niezbędne
w budowaniu poczucia własnej wartości.
Także bez tego jest pewna swoich możliwości,
przeciwstawia się narzuconym ograniczeniom
i dąży do realizacji własnych marzeń.
Takich kobiet dookoła nas jest wiele:
• Maria Skłodowska-Curie, która jako
pierwsza kobieta ukończyła Sorbone,

Była podwójną laureatką nagrody
Nobla, fizyczką i chemiczką, prekursorką
radiochemii.
• Kahtrine Switzer, która jako pierwsza
kobieta w 1967 roku pobiegła w maratonie bostońskim.
• Amelia Earhart jako pierwsza kobieta
w 1932 roku przeleciała samotnie nad
Atlantykiem.
• Margaret Heafield opracowała oprogramowanie lotu na pokładzie Apollo NASA.
• Josephine Esther Mentzer w 1946 roku
założyła małą firmę kosmetyczną, Estée
Lauder, która w ofercie miała tylko jeden
krem sprzedawany w słoiczku.
Być może w swoim otoczeniu również
masz takie osoby. Wystarczy tylko rozejrzeć
się dookoła, aby je dostrzec.
Często kobiety zadają mi pytanie – Czy
jest możliwe, aby i one obudziły swoją
wewnętrzną Liderkę i jak to zrobić?
Pierwszym krokiem jest zrozumienie
i jasne określenie tego, czego się w życiu pragnie. Zaakceptowanie swoich mocnych i słabych stron. Poznanie swoich strachów i lęków.
Otwartość na to, co przyjdzie.
Drugim krokiem jest danie sobie zgody na
popełnianie błędów.
Trzeci krok to stworzenie własnej listy
marzeń, a potem zamiana tej listy w cele
i krok po kroku realizowanie tego, co znalazło się na kartce. Celuj w księżyc, a wylądujesz co najwyżej na jakiejś gwiazdce, celuj
w słońce, a dolecisz do księżyca.
Czwartym krokiem jest danie sobie zgody
na bycie odważną i ryzykowanie lub, jak kto
woli, chwytanie okazji, które dookoła się
nadarzają.
Piątym krokiem jest bycie asertywną,
a nie agresywną czy bierną. Choć często to
mylimy to zawsze warto pamiętać, aby nie
krzywdzić innych swoim zachowaniem.
I po szóste, chyba najważniejsze, to danie
sobie zgody na bycie sobą i akceptowanie
tego, jaką się jest, razem z uwzględnieniem
swoich zalet i niedoskonałości.
Gdy usłyszysz od kogoś znajomego, że się
zmieniłaś to podziękuj, bo właśnie rozpoczął
się proces budowania wewnętrznej pewności siebie. On nie musi się innym podobać,
ale Ty już to wiesz i masz wewnętrzną pewność, że to, co robisz, jest słuszne.
Liderka pewna siebie to chodzący
magnes, przyciągający wzrok innych. Ona
promieniuje swoją wewnętrzną siłą. Jest
lekka, jakby unosiła się leciutko nad ziemią.
Zachwyca już przy pierwszym spotkaniu. Ma
pewny wzrok i nie odwraca go w drugą stronę
speszona. Idzie stabilnym krokiem, a na jej
twarzy maluje się łagodny uśmiech. Wie, że
jest wystarczająca i nie musi nikomu nic udowadniać. Po prostu ma w sobie „to coś”.
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MARKA KOBIETY
w biznesie
Jak budować silną markę
kobiety w biznesie, zacząć
się dynamicznie rozwijać,
wyróżniać z tłumu i przestać
bać się konkurencji?
Poprzez rozwijanie swoich
kompetencji, kształtowanie
swojego wizerunku,
poznawanie zasad etykiety
w biznesie, wiary w swoje
możliwości i rozwojowi sztuki
komunikacji interpersonalnej.
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rwała i silna może być tylko marka
osobista zbudowana na prawdzie,
która będzie odzwierciedlała charakter, marzenia i cele życiowe.
Powinna odzwierciedlać to, kim jesteśmy
jakie wyznajemy wartości, jakie mamy predyspozycje, zamiłowania i pasje. Powinna
również być czysta moralnie i zgodna z uznawanym kodeksem zachowania w biznesie.
Tylko taka postawa będzie automatycznie
przyciągać najodpowiedniejszych ludzi, ciekawe okazje i możliwości.

Czym jest marka osobista?
Umiejętność budowania swojej marki, to
dożo więcej niż reklama, PR czy promowanie
siebie. To nie jest sztuka „lansowania się” czy
udawania kogoś kim nie jesteś. Udawanie
kogoś, kim się nie jest, kreowanie swojego
nieprawdziwego obrazu nie sprawdzi się na
dłuższą metę.
Marka osobista to wyobrażenie innych na
nasz temat, to z jakimi umiejętnościami i wartościami się kojarzymy. To kim jesteśmy, jak
wyglądamy, jak się zachowujemy, co potrafimy, co inni o nas myślą i z czym się im
kojarzymy. Każdy z nas ma markę osobistą,
ponieważ o każdym z nas można coś powiedzieć. Marka sama w sobie nie jest dobra, ani
zła, może za to być słaba lub silna, w zależności od tego jakie wartości będzie ze sobą
niosła. I tylko od nas zależy, czy będzie to
marka silna, czy nie.
Od nas zależy, czy podejmiemy decyzję,
że chcemy mieć czynny udział w jej budowaniu, czy też podejmiemy decyzję, że zostawiamy sprawę przypadkowi. Bez względu na
to czy nie pracujemy w ogóle na swoją markę,
czy też budujemy ją konsekwentnie latami
– nasza marka to obietnica jakiejś wartości.
Nieprzypadkowo mówimy, że podobieństwa
się przyciągają. Informując o tym, jakie wartości niesie ze sobą nasza marka, przyciągamy
odpowiednie osoby.
Budowanie personal brandingu to wieloetapowy i wielopoziomowy proces. W jego
skład wchodzi poznanie siebie, wzmocnienie tego co wymaga wzmocnienia, eliminacja niedoskonałości i wyeksponowanie najlepszych cech oraz dobra, uczciwa
i otwarta komunikacja. Budowanie marki osobistej to połączenie ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Budując swoją markę

osobistą, wzmacniamy automatycznie swój
brand biznesowy.

Różnica między wizerunkiem
a marką osobistą
Wizerunek dotyczy tego, co zewnętrzne, czyli
jak jesteśmy postrzegani, jak wyglądamy, jak
się wysławiamy, zaś marka osobista dotyczy
tego, co wewnętrzne, wypływa z naszego
wnętrza, a kształtujemy ją doskonaląc
samych siebie, rozwijając swoje umiejętności
i kompetencje oraz świadomie kierując swoją
przyszłością zawodowa i osobistą.

„

Marka sama w sobie nie jest dobra,
ani zła, może za to być słaba lub
silna, w zależności od tego jakie
wartości będzie ze sobą niosła

Wizerunek i jego zmiany są łatwe do
zauważenia przez otoczenie, a marka osobista
jest najpierw widoczna dla nas, a dopiero
później dla otoczenia. Jednak nie wyobrażam
sobie budowania swojej marki osobistej bez
pracy także nad swoim wizerunkiem. Dlaczego? Na wizerunek składa się wiele elementów, które działają na różne zmysły
naszego otoczenia:
• Sylwetka (proporcjonalna, wysportowana czy ociężała, z nadmiarem zbędnych kilogramów)
• Ubiór (niedopasowane, zniszczone czy
czyste i starannie odprasowane)
• Makijaż (dyskretny, poprawiający urodę
czy mocny i wyzywający)
• Zapach (zapach nieświeżego potu czy
dobra woda perfumowana)
• Sposób zachowana (zgodny z etykietą biznesu, kulturalny czy arogancki)
• Sposób wysławiania się (zasób słów
szkoły podstawowej czy bogaty język
osoby, która dużo czyta)
• Sposób podawania ręki (tak zwana „śnięta
ryba” czy pewny uścisk).
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Wizerunek to obraz, zbiór skojarzeń,
który powstaje w umysłach osób, które stykają się z nami z naszymi komunikatami, produktami czy usługami. Na wizerunek mają
wpływ elementy uświadomione i nieuświadomione, elementy o podłożu społecznym,
racjonalnym i emocjonalnym. Myślmy więc
o wizerunkiu jako nie najważniejszym, lecz
jednak istotnym, bo pierwszym elementem,
który może wpływać na budowanie silnej
marki osobistej kobiety.

Korzyści z posiadania top
personal brandingu
Silna marka to jakość, prawda i transparentność. Do budowania silnej marki, niezbędne
jest najpierw poznanie samego siebie, ustalenie swoich mocnych cech i umiejętności,
a następnie połączenie tej wiedzy i umiejętności oraz komunikowanie jej w sposób
spójny i przemyślany. W ten sposób wyłoni
się obraz eksperta, z którym inni, nie wszyscy,
ale duża cześć osób, o podobnych wartościach i potrzebach, będą chcieli pracować.
Dlaczego? Ponieważ będą wiedzieli z czym
mogą się do nas zwrócić i czego mogą się po
nas spodziewać. Nasza silna marka osobista
to obraz najlepszej, profesjonalnej wersji nas,
jaką chcemy pokazać światu, tak, by nasza
osobowość pracowała dla nas i była naszym
najlepszym ambasadorem.
Siła naszej marki rośnie, gdy mamy wpływ
na innych, gdy stajemy się dla kogoś ważni
i komuś potrzebni. Słowa „Nie ważne kogo
znasz, ważne, kto zna ciebie” są bardzo
aktualne przy budowaniu marki osobistej.

26 TYGRYSY BIZNESU

Istotne jest, kto nas zna i rozpoznaje jako
profesjonalistę w danej dziedzinie. Gdy mamy
silną markę osobistą, mamy od początku
wyższy kredyt zaufania. Automatycznie przy
wyborze, jakiego musi dokonać klient czy pracodawca, cena przestaje być głównym kryterium wyboru. Omijają nas też dziwne propozycje, typu „Proszę mi to zrobić, na próbę,
za darmo”.
Przy budowaniu swojej marki osobistej, pamiętajmy, że istnieje cienka granica
pomiędzy tym, co prywatne, a co publiczne.
Bądź otwarci, ale dyskretni. Wykorzystujmy do swoich działań Internet, social
media, ale pamiętajmy także o dużej wartości żywego kontaktu z drugim człowiekiem, dlatego namawiam do korzystania ze
spotkań branżowych, konferencji, szkoleń
i networkingu.
Zawsze bądźmy sobą. Niech zmiana
polega na pracy w kierunku stania się najlepszą wersją siebie, a nie na kopiowaniu
kogoś, upodabnianiu się do kogoś innego.
Każda kobieta jest jedyna, niepowtarzalna,
ma indywidualne piękno a jej talenty są jej
największymi atutami. Gdy koncentruje się
na swoim wnętrzu, na tym, co ma ciekawego
w sobie, co może pokazać i dać światu, zbuduje swoją silna, niepowtarzalna markę osobistą. Oczywiście warto inspirować się innymi
ludźmi, uczyć się od nich, ale nie warto ich
kopiować. Najpierw dobrze poznajmy i zaakceptujmy siebie. Bądźmy sobą i na swój
sposób kształtujmy swój wizerunek i swoją
markę.
Dziś możesz przegrać z kimś, kto jest gorszym fachowcem, lecz wygląda atrakcyjniej
lub potrafi się lepiej wypromować. Może
też się zdarzyć, że zadbamy o swój wizerunek zewnętrzny i wygramy na starcie, lecz
szybko się okaże, że brak nam np. wyczucia,
stylu lub kompetencji i po pięknym starcie
nastąpi przykre zatrzymanie. Dlatego tak
istotna jest samoświadomość, to by wiedzieć, kim jesteśmy dzisiaj i kim chcemy
się stać w przyszłości, czyli do jakiej siebie
dążymy już dziś, jakich środków i sposobów
chcemy użyć do tej zmiany. I pamiętaj:
wszystko zależy od nas – na zmianę nigdy
nie jest za późno.
Zacznijmy aktywnie budować swoją
indywidualną markę, poprzez kształtowanie
wizerunek, rozwijanie kompetencji, poznawanie zasad etykiety w biznesie. Dzięki temu
zaczniemy się dynamicznie rozwijać, wyróżniać się z tłumu i przestaniemy obawiać się
konkurencji.
Budowanie personal brandingu rozpocznijmy od głębokiej analizy, odpowiadając
na trzy podstawowe pytania: Co? Jak? Dlaczego? Niby proste pytania, a jednak, rzadko
kto potrafi na nie odpowiedzieć tak od razu,
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bez zastanowienia. Spróbujmy więc podejść
do nich rzetelnie z otwartą głową i sercem
i odpowiedzmy sobie szczegółowo i szczerze
na pytania:
• Co? Czyli co robimy? Na to pytanie pewnie
odpowiemy w miarę szybko i łatwo.
• Jak? Tu też idzie całkiem nieźle. Choć
błędnie, niektórzy myślą, że to już ich
określa, bo na pewno robią to lepiej niż
inni. Raczej proponuję głębiej się zastanowić nad tą odpowiedzią. Jak nasza praca
różni się od takiej samej pracy wykonywanej przez inne osoby? Jaki jest jej cel?
Jakie wartości za sobą niesie? Jaki jest
nasz stosunek do tego co robimy? Jak on
wpływa na inne osoby?
• Dlaczego? I tu już rodzi się problem
z odpowiedzią. Często pada odpowiedź
„Dla pieniędzy”. I jest to tylko połowiczna
prawda, ponieważ pieniądze są dopiero
końcowym rezultatem. Przy odpowiedzi
na pytanie „Dlaczego?” warto zastanowić
się nad celem, intencją tego co robimy.
I tu znów odwołam się do wartości. Jakie
przesłanie niesie nasza praca? Dlaczego
robimy akurat to co robimy? Jaki mamy
potencjał? Czy gdybyśmy mieli bardzo
dużo pieniędzy, nadal byśmy robili to co
robimy?
Warto również zastanowić się jakie cechy,
zasoby posiadamy na dziś. I pomyślmy kim
chcemy być za rok, dwa, dziesięć. Wyobraźmy
sobie co mówią o nas znajomi, gdy nie ma
nas przy nich i co powiedzieliby o nas, gdyby
wspominali nas po latach? Budujmy swoją
markę osobistą nie naśladując nikogo, nie
poddając się kampaniom reklamowym ani
opinii i kaprysom innych. Miejmy jasno sprecyzowany cel życiowej drogi, tak aby budząc
się rano wiedzieć po co tu jesteśmy, z kim
chcemy spędzić ten dzień i co chcemy robić.
Abyśmy byli pewni jak chcemy żyć, wyglądać,
postępować.
Tworzenie silnej marki to proces, który
jest dobrze zaplanowany, przemyślany i konsekwentnie przeprowadzany oraz weryfikowany zgodnie z zachodzącymi na rynku zmianami. Silna marka to coś więcej niż tylko logo,
nazwa czy znak towarowy. Marka, to obietnica złożona klientom, obietnica, która zawsze
zostaje dotrzymana. Marka to gwarancja, że
klient otrzyma to, co zostało mu obiecany
przy zakupie produktu.

Budowanie marki w czterech
krokach:
Budowanie rozpoznawalności
Opracowanie strategii, która założy w jakim
środowisku firma zamierza działać, jakie
swoje cechy chce przede wszystkim komunikować i jakich środków i nakładów chcesz do

tego celu użyć. Poznać konkurencję, sprawdzić co firmę odróżnia od konkurencji, co robi
inaczej, lepiej. Jaki jest znak rozpoznawalny,
indywidualna cecha, którą może podkreślać
i komunikować.

Budowanie reputacji
Często mówimy, że najważniejsza jest cena.
Czyli „dostarczaj tani produkt lub usługę,
a będziesz miał wielu klientów.” Nie mogę się
z tym zgodzić. Wprawdzie cena jest istotna,
jednak najważniejsza jest jakość, która jest
ściśle powiązana z reputacją. Ważne jest
również byśmy zbudowali pewność siebie.
Musimy być pewni, jakie wartości materialne
i niematerialne stoją za naszym produktem
czy usługą. Pamiętajmy, że marka to gwarancja, że klient otrzyma to, co zostało mu
obiecany przy zakupie produktu.

Zdobywanie „klientów”
Wybieramy produkty, które znamy i chcemy
pracować z ludźmi, o których słyszeliśmy
coś dobrego, którzy wyjątkowo „przypadli
nam do gustu” lub którzy przekonali nas, że
mogą dostarczyć nam rozwiązania naszych
kłopotów lub zaspokojenia naszych potrzeb.
Bardzo ważna jest też umiejętność słuchania.
Tylko słuchając uważnie, dowiemy się czego
potrzebują nasi klienci. Mamy wtedy możliwość dostosować swoją usługę czy produkt
do ich potrzeb.
Wykorzystajmy sztukę storytelling’u w swojej strategii budowania marki.
Ludzie kochają historie, a te które zawierają
element ludzki, zapadają w naszą pamięć
i serca. Skorzystajmy z tej umiejętności, do
zbudowania bliższej więzi i bardziej emocjonalnego połączenia z klientem.
Ważne jest również utrzymywanie
dobrych relacji międzyludzkich. Nie myślę
tu o „networkingu”, który często powoduje
jedynie, że ktoś firmę kojarzy, ale nie ma z nią
kontaktu, lecz o trwałych, prawdziwych relacjach w swoim biznesie. Uważam, że skończył się już czas oszukiwania klientów. Tylko
zadowolony klient będzie wiernym klientem.
A co najważniejsze, zadowolony klient, nie
tylko do nas wróci, ale także będzie polecał
nasze produkty czy usługi swoim znajomym

Utrzymanie dobrych relacji
z obecnymi „klientami”
Nie do przecenienia jest, wciąż niedoceniana u nas, tak zwana „opieka posprzedażowa”. Kontaktujmy się ze swoim klientem,
sprawdzajmy, czy są zadowoleni i w czym
jeszcze możemy im pomóc. Sprawdzajmy
w czym możemy być lepsi. Media społecznościowe dają nam możliwość do szybkiego
feedback’u od naszych klientów – wykorzystajmy to.

RENATA WRONA, Trenerka biznesu i rozwoju
osobistego, Business
& Life Coach ICF, właścicielka firmy szkoleniowej, Wykładowca
Akademicki, Mentorka,
Autorka książek
z zakresu sukcesu,
rozwoju i relacji w życiu
kobiety: „Szczęśliwa
kobieta – rozwój,
kariera, miłość”, „Marka
kobiety w biznesie. Etykieta i wizerunek” oraz
wielu artykułów, Konsultantka MaxieDISC.
Ekspertka w dziedzinie
budowania marki i kreowania marki osobistej,
savoir vivre w biznesie,
komunikacji interpersonalnej, wystąpień
publicznych, wystąpień
przed kamerą, budowania pewności siebie
i asertywności oraz
zarządzania sobą
w czasie, zarządzania
stresem i samomotywacji oraz work – life
balance.
Prowadzi sesje
coachingowe oraz szkolenia z doskonalenia
kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich,
pomagając uczestnikom w osiąganiu
najlepszej wersji siebie
samego. Dzięki jej
sesjom klienci osiągają
spełnienie w życiu
zawodowym i szczęście
w życiu osobistym. Stosuje pracę z obrazem
wykorzystując metodę
Points of You, która
pobudza wyobraźnię
uczestników i mobilizuje ich do kreatywnego spojrzenia na
swoje możliwości,
dialog motywujący
oraz dramę.
(www.renatawrona.pl)
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VIDE
– jak zacząć
nagrywać?

Dlaczego format video?
Nie będzie przesadą, jeśli napiszę,
że dziś Internet filmami stoi. Każda
platforma społecznościowa w dużej
mierze opiera się dziś na contencie
video. Nie mówiąc już o platformach, które tylko w tym się specjalizują jak YouTube czy coraz
mocniej popularny TikTok. Jednak
wciąż wiele osób, zwłaszcza kobiet
nie chce bądź nie potrafi przełamać się do nagrywania, do pokazywania swojej twarzy. Niestety
złota zasada, aby przełamać się do
nagrywania nie istnieje. Przykro mi.
Nie ma takiej porady, która sprawi, że
od dziś będziesz mistrzem autoprezentacji medialnej. To kwestia długiej
i mozolnej pracy najpierw nad sobą,
a dopiero potem nad techniką, narzędziami. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego VIDEO to dziś motor napędowy dla
Twojego biznesu, jeśli opierasz go w dużej
mierze na Social Media.
Sam algorytm Facebooka czy Instagrama pomaga profilom, jeśli publikują
takiej formy content na swoich profilach.
Dlaczego? Bo jest to dziś najbardziej angażująca forma odbiorców w Social Media.
Content w oparciu o video sprawia, że nasz
fanpage, profil jest o wiele bardziej interesujący dla użytkowników. Zwraca na siebie
uwagę w gąszczu postów statycznych.
Widzowie chętniej wchodzą w interakcję,
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O
„

W SOCIAL
MEDIA
dyskutują, udostępniają – to dla platform tj.
Facebook czy Instagram sygnał, że tworzymy
wartościowe treści, skoro inni użytkownicy się
w nie angażują. Skoro się angażują to zostają
na dłużej, a to przecież główny cel platform
społecznościowych – abyśmy spędzali na
nich jak najwięcej czasu.

Dziś każdy z nas może być
filmowcem, aktorem, reżyserem.
Każdy z nas może być twórcą
Dziś stworzenie filmu stało się niemal
bez kosztowe. Za pomocą telefonu jesteśmy
w stanie stworzyć genialne produkcje. Gdy
dołożymy do tego darmowe narzędzia,
aplikacje, mamy gotowy film, który może
zawładnąć Internetem. Jeszcze kilkanaście
lat temu nie było to tak proste. Potrzebowaliśmy specjalistyczny sprzęt, scenariusz,
montażystów, aby cokolwiek mogło zostać
wyprodukowane. Dziś każdy z nas może być
filmowcem, aktorem, reżyserem. Każdy z nas
może być twórcą.

Jak zrobić pierwszy krok?
Dla osób, które nie dorastały z telefonem
w dłoni nagranie pierwszego filmu jest
często wyzwaniem życia. Co nas przeraża?
Przede wszystkim boimy się samych siebie.
Przeraża nas swój własny głos i wygląd. Tak!
To najczęstszy powód, dlaczego wciąż nie
nagrywamy. Nie lubimy samych siebie dlatego bardzo trudno nam zaakceptować myśl,
że dla kogoś nasz głos, twarz, myśli mogą
być ciekawe. Nie jesteśmy oswojeni z własną
osobą. Zobacz, jak reagujesz, gdy ktoś Cię
nagra i pokaże Ci materiał do oceny. Najczęściej z naszych ust pada krytyka w stylu:
„Jeny, jak ja brzmię! Boże, ale mam duży nos.
Usuń to, bo źle wyglądam”. Skąd się to bierze?

Z braku samoakceptacji. Dlatego osoby, które
nagrywają mają to już za sobą. Zaakceptowały to, że nie są i nigdy nie będą ideałem.
Kieruje nimi odwaga i chęć stworzenia czegoś
więcej. Świadomość, że format video to dziś
potęga i nic nie mówi o tym, że w przyszłości
będzie inaczej.
Zacznij więc od pracy nad sobą. Co to
znaczy? Trzeba się polubić! Dziś jest wiele
metod na to, aby to zrobić. Nie jest to jednak
artykuł o tym. Mogę Ci powiedzieć jak się
oswoić z video, ale nie powiem Ci w jaki
sposób masz się zaakceptować.
Weź do ręki telefon i zacznij od nagrywania swojego głosu. Tylko dla siebie. Włącz
dyktafon, nagrywanie i zacznij czytać ten tekst
na głos. Po co? To pozwoli Ci się oswoić z tym,
jak Twój głos brzmi dla innych osób. Normalne jest to, że nasz głos inaczej brzmi dla
nas samych, a inaczej dla naszych odbiorców,
jeszcze inaczej, gdy jest nagrany. Dlatego kluczowe jest zanim zaczniesz nagrywać video,
aby oswoić się z własnym głosem na tyle, aby
nie stanowiło to dla Ciebie dyskomfortu, gdy
usłyszysz się u swojej koleżanki w telefonie.
Gdy masz już to za sobą, wykonaj kilka
selfie. Tak! Selfie. Czas na to, aby polubić
swoją twarz na ekranie smartphona. Weź
telefon i zrób to. Po prostu się uśmiechnij
i pstryknij. To nic nie boli, a może Ci bardzo
pomóc. Kilka fotek na swój telefon jeszcze
nikomu nie zaszkodziło. Czas na level wyżej.
Jeżeli czytasz ten artykuł to prawdopodobnie
masz już swój profil na Facebooku, a przynajmniej Messenger. Jeżeli jest inaczej, załóż tam
konto. Stwórz grupę na Messenger z osobami,
którym ufasz, może to być mąż, partner, przyjaciółka, przyjaciel, siostra, brat, sąsiadka. Do
Ciebie należy wybór kto to będzie. Najlepiej
by to była osoba, z którą często rozmawiasz
na czacie. Umówcie się, że od dziś wszystkie
wiadomości tekstowe zamieniacie na wiadomości video. Od tak! Od dziś. Zamiast
pisać, nagrywacie to co chcecie przekazać.
Na początku niech to będzie lista zakupów,
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informacja o planach na wieczór, zaproszenie
do kina. Czemu ma to służyć? Zanim wypłyniesz na głębokie wody, oswoisz się z kamerą,
funkcjami telefonu, przetestujesz jak go najlepiej trzymać. Ten etap niech potrwa tydzień
lub dwa. Teraz czas na video do szerszej
publiczności.

O czym warto pamiętać
na początku?
Mini warsztat masz już za sobą. Pierwsze
video do sieci zostało opublikowane. Dobra
robota! Od samego początku nagrywania,
warto robić to dobrze. Potem ciężko wyeliminować złe nawyki. Dlatego zobacz o czym
warto pamiętać przy nagrywaniu. Przede
wszystkim strategia. Pomyśl co chcesz przekazać za pomocą swoich filmów. Stwórz plan
na content. Odpowiedz sobie na pytania: Po
co ktoś ma Cię oglądać? Co wyniesie z tego
materiału? Czym przykuję uwagę? Gdy znasz
odpowiedź na te pytania zacznij tworzyć
video. Film bez planu będzie mało wartościowy dla odbiorców, skoro jego twórca nie
wie po co go stworzył. Dlatego pamiętaj –
przygotuj plan.
Wybierz platformę do komunikacji swoich
myśli. Może być to np. Instagram Stories,
może być to YouTube czy Facebook. Każda

z tych platform działa w inny sposób, dlatego zanim zaczniesz tworzyć swoje treści,
poświęć chwilę, aby poobserwować innych
twórców, sprawdź co się klika. Jestem zwolennikiem wybierania jednej, maksymalnie
dwóch platform na początku. Wtedy jesteś
w stanie skupić się na tworzeniu jakościowych materiałów. Gdy masz 5 platform do
uzupełniania w treści, prawdopodobnie na
początku nie zrobisz tego dobrze. Będzie ilość
bez jakości.

Jaką więc platformę wybrać?
Wybierz miejsce, w którym dobrze się czujesz, ale i miejsce, gdzie są Twoi potencjalni
klienci. Sprawdź statystyki portali odnośnie
grup, które spędzają w nich najwięcej czasu.
Jeśli masz biznes lokalny można to sprawdzić dużo łatwiej. Poszukaj statystyk, ile osób
w wieku, który Cię interesuje jest na danej
platformie. Może się okazać, że masz produkt dla 13-18 latków, więc dziś najlepszą
formą komunikacji dla nich będzie YouTube
oraz TikTok. Jeśli masz produkt do nieco starszej publiczności dobrym miejscem na content będzie Facebook, YouTube czy Instagram.
Wszystko zależy od tego co sprzedajesz, jaką
masz strategię działania i jaka jest Twoja
grupa docelowa. Określ to zanim zaczniesz
nagrywać. Wtedy znacznie łatwiej i szybciej
zbudujesz swoją markę w oparciu o video.

Jakie treści video są popularne?

AGATA KOMAN-WIĘCH
– Reporter internetowy
KAMANshow
i współzałożycielka
agencji social media –
KAMAN social media.
Z marketingiem
związana od ponad
3 lat. Świetnie czuje
się występując przed
kamerą. Z pasji
powstała jej marka
KAMAN show! gdzie
realizuje co tydzień
transmisję LIVE
z ciekawymi osobami.
Są to zarówno
przedsiębiorcy jak
i pasjonaci, eksperci
w swojej branży.
Fanka Social Media
i reklamy online.
Oprócz transmisji,
które nagrywa na
swoim kanale, realizuje
również LIVE dla
innych marek na ich
profilach. W ciągu roku
zrealizowała ponad 250
transmisji przełamując
do kamery wielu
przedsiębiorców.
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Jeżeli prowadzisz firmę, budujesz swoją
markę osobistą, pamiętaj, że dziś w Social
Media najchętniej ogląda się backstage,
proces powstawania. Nie sam efekt finalny.
Lubimy oglądać, jak wygląda przygotowywanie jakiegoś produktu czy usługi. Taki
materiał możesz nagrywać smartfonem
i od razu publikować w sieci. Bez montażu, bez obróbki. Po prostu relacjonujesz
życie swojej firmy. Widzowie dużo chętniej
wchodzą w interakcję z takimi treściami, bo
są naturalne, autentyczne. Mogą się z nami
utożsamić, a to powoduje, że często czują
się zmotywowani do działania, więc częściej nas oglądają. To taka samonapędzająca
się machina. Dlatego tak dużą popularnością cieszą się dziś Stories zarówno na Instagramie, Facebooku czy YouTubie – to idealne
miejsce na tego typu treści.
W dalszym ciągu hitem w Social Media
są nagrania LIVE, czyli na żywo, tu i teraz.
Widzowie je uwielbiają, na live jesteśmy sobą,
dzielimy się wiedzą, odpowiadamy na pytania
od razu, a dziś komunikacja instant jest
w cenie. Transmisje na żywo mogą wyglądać
bardzo różnie. Może być to po prostu Twoja
wypowiedź w danym zakresie tematycznym
z Twojej branży, gdzie rozmawiasz ze swoimi

odbiorcami co o niej myślą. Możesz zrobić
LIVE w formie wywiadu z ekspertem, pokazać,
jak powstaje dany produkt. Jeśli organizujesz
eventy świetnym pomysłem będzie stream
z komentarzem co się na nim dzieje i dlaczego warto przyjść na kolejną edycję. Możliwości jest wiele! Ogranicza nas tylko nasza
własna głowa, bo narzędzia są ogólnodostępne do tego, aby tworzyć ciekawe treści.
Na swój fanpage na Facebooku możesz
publikować krótkie filmy poradnikowe.
Pamiętaj jednak o tym, że pierwsze 10
sekund ma kluczowe znaczenie. Dlaczego?
Rozejrzyj się dookoła jak dziś konsumujemy
treści w Social Media. Jesteśmy pokoleniem
instant, wszystko robimy szybko, zwłaszcza
przeglądanie Walla na Instagramie czy Facebooku. Dlatego, gdy już odbiorca trafi na
Twój film pamiętaj, że masz kilka sekund na
zaciekawienie. Pamiętaj o miniaturce, ciekawym wstępie do swojego materiału. To
on powinien zachęcić do dalszej interakcji.
Jaki ja miałam pomysł na to? Wprowadziłam
wystrzał konfetti na początku każdej mojej
transmisji LIVE co zwraca na siebie uwagę, bo
nikt tego nie robi. Odkąd mam to na swoich
transmisjach zauważyłam, że czas wyświetlenia filmu jest znacznie dłuższy. Całość
możesz zobaczyć na Facebooku w moim
programie KAMANshow. Tego typu pomysły
powodują zainteresowanie Twoim profilem.
Pomyśl, co możesz wprowadzić u siebie,
czego nie robi nikt inny.

Kilka pomysłów o czym
nagrywać
Dopasuj to do swojej branży, w większości
te pomysły się sprawdzą. Zacznij od sesji
Q&A. Stwórz film z wcześniej zebranych
pytań od swoich obserwatorów, możesz
zrobić taką sesję również na żywo. Edukuj,
dziel się wiedzą, twórz krótkie materiały video
o tym co wiesz. Twoi odbiorcy usłyszą Twoją
wiedzę i będą w stanie Ci szybciej zapłacić.
Co jeszcze? zrób relację ze swojego eventu,
wydarzenia, pokaż, jak wyglądały przygotowania. Jeśli nie organizujesz eventów, stwórz
film jak powstawał nowy produkt czy usługa,
jak wyglądał proces od pomysłu po finalizację.
Twórz stories ze swojego życia, opowiadaj co
dziś robisz, wyciągnij wnioski i dziel się nimi.
To buduje zaangażowaną społeczność.

Podsumowanie
Najbliższa przyszłość w Internecie to format
video. Tego rodzaju content zdominuje sieć,
głównie będą to transmisje na żywo i krótkie
materiały video dostarczające widzom rozrywkę. Warto nauczyć się nowej umiejętności, którą wiele osób nazywa „umiejętnością XXI wieku”.
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sposobów
Jak promować
kobiecą markę
w social media?

W tym artykule
poznasz sprawdzone
sposoby na
skuteczną promocję
marki w mediach
społecznościowych.
Artykuł ma na
celu pomóc
w promowaniu
marki kobiecej, ale
większość wskazówek
sprawdzi się bez
względu na płeć.

W

pierwszej kolejności skupię
się na metodach darmowych, wykorzystujących
zasięg organiczny.
Promocję swojej marki rozpocznij od
zastanowienia się, jakie media społecznościowe wybrać. Jest to częste pytanie, które
słyszę od osób rozpoczynających swoją przygodę z działalnością online.
„Czy powinnam być we wszystkich
mediach społecznościowych?”
Odpowiedź brzmi: tak.
Oczywiście świetnie byłoby być we
wszystkich mediach społecznościowych
i zamieszczać tam codziennie swoje publikacje, ale szczerze mówiąc jest to nieosiągalne dla osób początkujących i bez inwestowania środków pieniężnych.
Dlatego moja rada brzmi: Wybierz jeden
kanał społecznościowy, najlepiej taki, z którego korzystają Twoi potencjalni klienci,
poznaj jego mechanizmy i zacznij aktywnie
działać. Dopiero kiedy osiągniesz zamierzone
rezultaty, będziesz mogła poszerzać swoje
wpływy i dodawać kolejne kanały.

Pierwszy sposób aktywnej
promocji to networking online
Świetnym miejscem do networkingu są na
przykład grupy tematyczne na Facebooku.
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Znajdź kilka grup w Twojej niszy, zapisz się
do nich, a następnie wybierz 2-3, w których
będziesz codziennie aktywna. Wystarczy
poświęcić na to około 60 minut dziennie lub
2 razy po 30 minut. W tym czasie postaraj
się aktywnie uczestniczyć w życiu grupy,
odpowiadać na pytania członków, dzielić
się swoją wiedzą. Zobaczysz jak w bardzo
krótkim czasie to zaprocentuje i ludzie sami
zaczną nawiązywać z Tobą kontakt i polecać
Cię innym jako eksperta.
W różnych grupach często organizowane
są promocyjne dni, wątki, specjalne wydarzenia. Najlepiej spisz sobie, kiedy mają one
miejsce (zazwyczaj są cykliczne) i regularnie
się w nich promuj, zgodnie oczywiście z regulaminem każdej grupy.
Jeżeli szukasz przykładów to w mojej grupie
na Facebooku: Social Media Tools & Templates,
co tydzień organizuję REKLAMOWĄ ŚRODĘ.
W grupie Oli Budzyńskiej: Biznes online i blogowanie od kuchni by PSC każdy pierwszy
wtorek miesiąca jest dniem reklam.
Na Facebooku znajdziesz również bardzo
dużo kobiecych grup wspierających kobiece
biznesy, jak na przykład: Biznes kobiecym
okiem – Szczęśliwe w biznesie, Szpilki po
godzinach – biznes, społeczność, rozwój czy
Hakerki Sukcesu Bootcamp Strategia Biznesu Online.
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Następnym krokiem jaki możesz podjąć
jest utworzenie własnej grupy i budowanie społeczności w Twojej niszy. Jest
to świetny sposób, aby dotrzeć ze swoją
ofertą bezpośrednio do osób najbardziej nią
zainteresowanych.
Kolejna podpowiedź – bierz udział w tzw.
Link Party, czyli wymianie linków. Zabawa
polega na wzajemnym polecaniu się, komentowaniu, udostępnianiu swoich postów
i odwiedzaniu profili. Aby takie działanie
przyniosło wymierne korzyści, ważne jest,
abyś wybrała Link Party, które będą dotyczyły Twojej niszy.
Uczestnicząc aktywnie w grupach na
Facebooku i poznając nowe osoby, być może
zostaniesz zaproszona do udziału w wywiadach, podcastach, konferencji online czy grupowych wydarzeniach.
Poniżej przykład jednej z takich konferencji, w której miałam przyjemność uczestniczyć. Była to: Konferencja Biznes Kobiecym
Okiem II Edycja. Razem z 13 innymi ekspertkami podpowiadałyśmy uczestnikom konferencji jak rozwijać własne firmy. Konferencja
była przygotowana w formie gotowego produktu cyfrowego, a jej promocja odbywała
się przez social media.

„

I pomimo rozwoju technologii, botów i automatyzacji, to dzięki liście mailingowej zarabiasz największe pieniądze.
Oto kilka podpowiedzi, jak organicznie
reklamować swój Lead Magnet w social
media:

•

•

Drugi sposób promocji to tzw.
Lead Magnet, czyli darmowy
prezent
Metoda polega na wymianie. Ty dostarczasz
darmowy produkt, a w zamian odbiorca
podaje swój adres email. Przykładem mogą
tu być drogerie i salony kosmetyczne oferujące darmowe próbki kosmetyków do
testowania.
Analogicznie działa to w świecie social
media – udostępniasz darmowe materiały
lub fragmenty swoich płatnych produktów,
a odbiorca, jeżeli będzie zadowolony, wróci
po pełnopłatny produkt.
Ta metoda ma jeszcze jedną zaletę –
od razu budujesz swoją listę mailingową.

•

zbudować prostego bota w darmowych programach Chatfuel czy Manychat i następnie
podłączyć go do swojego fanpage’a.
Bota możesz zaprogramować tak, aby
automatycznie odpowiadał na komentarze wpisywane pod postami na Face-

Wybierz jeden kanał
społecznościowy, najlepiej
taki, z którego korzystają Twoi
potencjalni klienci, poznaj
jego mechanizmy i zacznij
aktywnie działać

Napisz serię postów lub nagraj serię krótkich wideo pokazujących Lead Magnet
w użyciu i informujących o jego zaletach
i korzyściach
Wykorzystaj miejsca w social media,
w których możesz umieścić stosowne
informacje. Na Facebooku będzie to
zdjęcie w tle z opisem, linkiem przekierowującym do strony internetowej i z przyciskiem CTA – Call To Action. Na Instagramie zmień opis w Bio i wstaw link do
swojej oferty, utwórz wyróżnione Relacje.
Na Pintereście stwórz polecane tablice,
które będą wyświetlane jako pierwsze.
Nie zapomnij również o profilach prywatnych w mediach społecznościowych.
W nich również możesz wykorzystać
kilka miejsc na zamieszczenie informacji
o swojej darmowej ofercie

Trzeci sposób promocji
to skorzystanie z bota
w Messengerze
Ta metoda działa tylko na fanpage’ach, czyli
stronach firmowych na Facebooku. Możesz

booku. Odbiorca po napisaniu komentarza otrzyma wiadomość w Messengerze.
W takiej wiadomości możesz wysłać
dodatkowe materiały, kupony rabatowe,
specjalne oferty, itp.
Jest to bardzo prosty sposób na zwiększenie zaangażowania odbiorców pod Twoimi
postami i zwiększenie tym samym zasięgów
organicznych Twoich wpisów.

Czwarty sposób to
zorganizowanie konkursu
Konkursy są świetnym sposobem na dotarcie
do nowych odbiorców, zwiększenie zaangażowania i organicznych zasięgów.
Organizując konkurs pamiętaj tylko, że
każdy konkurs musi być zgodny z regulaminem platformy, na której go organizujesz.
Regulaminy platform różnią się między sobą,
dlatego ważne jest, aby za każdym razem
sprawdzić i dopilnować wszystkich niezbędnych formalności.

Piąty sposób to przeprowadzenie
wyzwania lub zorganizowanie
szkolenia online
Wyzwania są świetnym sposobem na budowanie społeczności i pozyskiwanie nowych
odbiorców. Warto przygotować się do takiego
przedsięwzięcia z dużym wyprzedzeniem,
nagłośnić je i zebrać grono zainteresowanych osób.
Wyzwanie może być 1-2-3-4-5 dniowe.
Obecnie raczej nie robi się dłuższych wyzwań.
Celem wyzwania jest zbudowanie świadomości Twojej marki i pozyskanie nowych
klientów.
Pamiętaj, że nie każdy odbiorca zostanie
od razu Twoim klientem. Najczęściej jest to
proces długotrwały prowadzący ścieżką: Know-Like-Trust-Buy, czyli Poznaj mnie – Polub
mnie – Zaufaj mi – Kup od mnie.
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Szósty sposób na promocję
w social media

Autorką artykułu oraz zdjęć/grafik jest Agata Nesteruk

„
AGATA NESTERUK
www.socialmediatools.pl
Specjalistka w zakresie
visual content i social
media. Od kilku
lat zafascynowana
nowymi technologiami
i trendami w świecie
online. Pomaga oswoić
świat cyfrowych
narzędzi i pokazuje
jak kreatywnie
prowadzić biznes
online wykorzystując
najnowsze aplikacje,
programy i platformy.
Szybko, strategicznie
i skutecznie.
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Ostatnia metoda polega na wyjściu poza
kanały społecznościowe i promowaniu tych
kanałów w innych miejscach. Jeżeli posiadasz stronę internetową czy firmowy blog,
koniecznie dodaj odpowiednie wtyczki przekierowujące do Twoich social media.
Na swojej stronie internetowej wstaw
przyciski, umożliwiające czytelnikom udostępnianie treści z Twojej strony w wybranych kanałach społecznościowych.
Aby budować zasięgi i pozyskiwać nowych
obserwatorów umieść specjalne widgety,
dzięki którym będzie można polubić Twoje
profile jednym kliknięciem myszki.
Jeżeli prowadzisz newsletter, nie zapomnij umieścić w stopce linków kierujących do Twoich social media oraz informacji
o publikowanych tam nowościach, konkursach, wydarzeniach.
Poznałaś sześć darmowych sposobów
na promowanie kobiecej (i nie tylko) marki
w social media.
Na koniec wspomnę jeszcze o ostatniej,
siódmej metodzie, którą jest płatna reklama.

Masz szansę poznania nowych
osób z Twojej branży, być może
nawiążesz ciekawe współprace
i znajdziesz pierwszych
klientów online
Obecnie możesz reklamować swoje produkty i usługi w większości serwisów społecznościowych. Te najpotężniejsze i dające
największy zwrot to oczywiście Facebook
i Instagram. Ale nie zapomnij, że możesz również skorzystać z reklamy na kanale YouTube
i od zeszłego roku również na Pintereście.
O czym należy pamiętać, to specyfika każdego serwisu i specjalne wytyczne dotyczące
reklam.
Każdy serwis społecznościowy ma opracowane własne zasady, które należy respektować i poznać przed wypuszczeniem pierwszej reklamy. Niestosowanie się do tych
wytycznych może spowodować odrzucenie
reklamy (nie zostanie ona zatwierdzona),
wstrzymanie reklamy już transmitowanej
(jeżeli okaże się, że narusza ona regulamin)
lub nawet zablokowanie konta.
Plusy korzystania z płatnej promocji są
bardzo duże. Możesz w krótkim czasie za
relatywnie niewielki koszt dotrzeć do precyzyjnie określonej grupy odbiorców, która

jest Twoją idealną grupą docelową. Serwisy
społecznościowe gromadzą ogromne ilości
danych o swoich użytkownikach i korzystając
z reklam, możesz wykorzystać ich zasoby.
Reklamując się w tradycyjnych mediach
typu telewizja, radio, prasa, docierasz często
do osób przypadkowych, które nie są
w Twojej grupie docelowej.
Kolejny plus płatnej reklamy to retargeting. Retargeting polega na reklamowaniu się
do osób, które weszły już w kontakt z Twoją
firmą. Możesz wyświetlić reklamy osobom,
które były na Twojej stronie internetowej,
kupiły produkty, dodały produkty do koszyka,
ale nie sfinalizowały zakupu, były aktywne na
Twoim fanpage’u, itp.
Ale największa potęga reklam kryje się
w możliwościach tworzenia grup podobnych odbiorców, tzw, lookalike. Na podstawie
danych zbieranych przez media społecznościowe, możesz stworzyć grupy odbiorców,
które będą podobne do Twoich klientów, do
osób, które kupiły konkretny produkt, spędziły określony czas na Twojej stronie, obejrzały x% Twojego filmu, zapisały się na newsletter, itp.
Jak sama widzisz, potęga mediów społecznościowych jest nie do przecenienia,
jeżeli chodzi o precyzyjne targetowanie
i docieranie do określonych grup odbiorców.

Podsumowując
Co zatem wybrać? Czy próbować promocji organicznej, angażującej Twój czas,
czy postawić na promocję płatną i laserowe
targetowanie?
Odpowiedź jak zwykle leży gdzieś
pośrodku. Jeżeli dopiero zaczynasz polecam
rozpocząć od promocji organicznej, przeznaczyć na to trochę czasu, poznać wybrany
kanał społecznościowy i mechanizmy jego
działania.
Przy okazji masz szansę poznania nowych
osób z Twojej branży, być może nawiążesz
ciekawe współprace i znajdziesz pierwszych
klientów online.
Kolejnym etapem w Twoim rozwoju
powinna być inwestycja w płatną promocję, budowanie społeczności, retargeting
i ponowne reinwestowanie zysków z reklam
w kolejne reklamy płatne. Dzięki takiej strategii masz szansę naprawdę wypromować
swoją markę w mediach społecznościowych
i zdobyć bardzo duże zasięgi. I tego Ci życzę.
Mam nadzieję, że wdrożysz u siebie przynajmniej część prezentowanych w tym artykule sposobów i przyniosą one pożądane
efekty.
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sposoby

skalowania biznesu
do MILIONA rocznie

dzięki produktom online
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Czy wiesz, że wystarczą 3 strategie, aby zacząć skalować
swój biznes online? Co więcej, nie ma niszy, w której
by to nie zadziałało. Są proste, skuteczne, stosunkowo
tanie i co najważniejsze, szybkie do wdrożenia.
W moich szkoleniach wzięło udział ponad 50 tysięcy
osób z 48 krajów świata, które potwierdzają, że te
metody dają rezultaty niezależnie od branży. Jest to
także dowód, że kobiety stawiają na rozwój swojej
marki i biznesu online.

TRATEGIA MARKI: od dawna wiadomo, że własna książka świetnie
pozycjonuje autora jako eksperta
w swojej dziedzinie. Kobiety często
zmagają się ze zdobyciem szacunku w branży
a stworzenie własnego produktu opartego na
wiedzy podnosi rangę marki.
Dzięki zamianie formatu na ebooka
możemy osiągnąć podobny efekt, dużo tańszym kosztem i bez zbędnych obciążeń
administracyjnych, typu koszt obsługi klienta
i kosztu zaginionych, zniszczonych lub zwróconych egzemplarzy.
Stworzenie e-booka jest stosunkowo
proste i wymaga niewielu narzędzi. Koszt
powstania to głównie koszt składu, redakcji,
korekty i stworzenia okładki. Odchodzą
koszty druku oraz koszty logistyczne: magazynowania produktu, wysyłki, opakowań.
Ebooki mają tę zaletę, że eksponują styl
marki w bardzo wizualny sposób. Dzięki
użyciu wysokiej jakości zdjęć, bez ograniczeń, jaki nakłada koszt druku, szata graficzna ebooków jest często o wiele bardziej
efektowna i wywiera wrażenie na odbiorcach, którzy chętnie się dzielą informacją
o nabytym ebooku.
Zaletą tego typu produktu jest także szybkość z jaką dostarczamy produkt do klienta –
ten proces może być całkowicie zautomatyzowany, dzięki temu klient od razu po zakupie
zyskuje dostęp do pliku ebooka.
Wbrew powszechnym opiniom, ebook nie
musi być w formatach typowo przeznaczonych na czytniki, czyli epub lub mobi – przeważająca większość osób wybiera popularny
format PDF, więc od tego formatu polecam
zacząć. jako ciekawostkę podam, że z tysięcy
osób, które korzystały z moich ebooków,
a ukazało się już 5 a 6 jest w trakcie, nikt
jeszcze nie zapytał o wersję mobi.
Poza efektem wzmocnienia pozycji eksperta i budowania świadomości marki, ten
typ produktu przynosi także niezłe zyski. Skalowalność jest niejako wbudowana w ten produkt, ponieważ nie ogranicza nas stan magazynowy a tylko zasięg promocji. A ponieważ
koszt powstania jest stały, ten typ produktu
z czasem przynosi coraz większe zyski.
Pierwsze 100 egzemplarzy w cenie
50zł to przychód w wysokości 5000zł, co
w większości przypadków pokrywa koszt
stworzenia, korekty, redakcji i składu. Koszt
u moich kursantów waha się przeważnie od
1000zl do 2500zł, co jest banalnie niskim
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kosztem, gdy weźmiemy pod uwagę potencjał produktu.
Pierwszy 1000 sprzedanych egzemplarzy to już na czysto, nawet zakładając
koszt 5000zł na powstanie, 45 000zł zysku.
Jedyny koszt zmienny przy tego typu produkcie i rosnący wraz z ilością sprzedanych
egzemplarzy to podatek. Ale i tu jest świetna
wiadomość – podatek od ebooków niedawno
został obniżony.
Kolejne 2000 sprzedanych egzemplarzy
to już przychód rzędu 100 000zł a aby
zarobić milion na jednym produkcie w ciągu
roku, wystarczy sprzedać 55 egzemplarzy
dziennie. A to już kwestia strategii promocji.

Strategia Promocji
Jak widać zarobienie miliona na produkcie
online nie jest trudne technicznie (wystarczy
łatwy i popularny format PDF i darmowa
wtyczka woocomerce do sprzedaży eBooka)
ani kosztowne.
Na potrzeby przykładu zakładam oczywiście, że wypuszczony produkt jest na najwyższym poziomie merytorycznym, opartym na
latach doświadczenia i przekazujący wiedzę
w sposób dopasowany do potrzeb i kompetencji grupy docelowej.
Gdzie pojawia się więc pierwsza bariera
i dlaczego nie każdy jest ebookowym
milionerem?
Sama strategia marki nie wystarczy –
świetna marka, ale o której nikt nie wie, nie
zajdzie daleko. Strategia promocji oparta na
dawaniu wartości pozwala na budowanie
autentycznej marki i nienachalną promocję.
Potrzebny jest cały szereg strategii uzupełniających się nawzajem i tworzących
sprawny system, który działa, nawet gdy my
nie pracujemy.
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Każda strategia skali, która nie jest w pełni
zautomatyzowana i zoptymalizowana pod
tym względem będzie się rozbijać o te elementy, które trzeba wykonać ręcznie.
Czasami jest to np. przekonanie autora,
że najtrudniejsze jest napisanie eBooka czy
stworzenie kursu. Nic bardziej mylnego. 80%
sukcesu to strategia promocji. I oczywistym
jest, że każdy przedsiębiorca chciałby wykorzystać zasięgi organiczne zanim zacznie
płatne promocje. Eliminowanie płatnej
promocji na stracie jest jednak założeniem błędnym – nie ma „darmowej” promocji. Zazwyczaj opłacamy to swoją energią
i cennym czasem. Czas to zasób, który posiadamy, ale nie da się go wyskalować, nie da się

„

istniejących zasobów oraz ogólnej strategii
pozycjonowania marki.
Na prelekcjach i moich szkoleniach w tym
temacie zawsze pada pytanie o najlepszą
strategię. I tu zawsze odpowiedź jest jedna –
strategia content marketingu, czyli strategia
treści wygrywa za każdym razem. Dobrze
przeprowadzona kampania nie tylko zbuduje pozycje eksperta nawet dla nieznanego
autora, ale także zbuduje bazę potencjalnych
klientów a nawet pozwoli uzyskać zysk zanim
jeszcze powstanie produkt.
Jak wygląda ta strategia w praktyce?
Zanim zaczniemy pisać ebooka czy nagrywać
kurs w danym temacie wypuszczamy serię
darmowych lead magnet. Piszę serię, bo to

Każdy mój projekt przynosi
zyski – albo bezpośrednie, albo
długofalowe. I może to naiwne
i niepopularne, ale wolę milion
w banku niż milion lajków

odłożyć na później – dlatego nasze najlepsze
strategie powinny zakładać jak najefektywniejsze wykorzystanie naszego czasu. Czy
zdecydować się na wprowadzenie ebooka na
rynek na Sali, na której będzie kilkaset osób
czy wybrać strategię webinaru, gdzie mogą
nas w tym samym czasie obejrzeć tysiące?
A może podnieść poprzeczkę i przeprowadzić
transmisję live z wydarzenia w realu? To, jaka
strategia będzie dla nas najlepsza, zależy od

najlepszy sposób na zbadanie rynku oraz
potrzeb i oczekiwań odbiorców. Jest to także
świetny sposób na zgromadzenie społeczności już na etapie powstawania produktu.
Poszczególne lead magnet mogą się różnić
formatem i powinny eskalować stopień zaangażowania odbiorcy – tak, aby w chwili, gdy
ogłosisz możliwość zakupu – ustawiła się
kolejka chętnych.
Przykładowa ścieżka klienta czy lejek
sprzedażowy to np strona lądowania z atrakcyjnym lead magnetem typu PDF w temacie
produktu, strona rejestracji na mini kurs lub
webinar obalający obiekcje przed zakupem
oraz strona sprzedaży.
Gdy już prace nad produktem są niemal
na ukończeniu do tunelu sprzedażowego
dodajemy zapis na listę oczekujących i w prezencie np. pierwszy moduł nadchodzącego
kursu lub fragment ebooka wraz ze spisem
treści. Budowanie społeczności oraz atmosfery oczekiwania już w trakcie powstawania produktu to jeden z najtańszych sposobów na udany launch. Jeden z moich lead
magnetów pobrało ponad 17 tysięcy osób,
kolejna kampania zaowocowała ponad 11
tysiącami zapisanych w ciągu kilku miesięcy.
Co najważniejsze, są to osoby zainteresowane konkretnymi produktami, ponieważ
poprawne ustawienie automatyzacji i tuneli
sprzedażowych efektywnie sprawia, że klienci
dokonują autoselekcji.
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Kampania promocyjna po premierze produktu może wykorzystać sprawdzone elementy z przed premiery. Recycling treści to
jedna ze sprawdzonych metod skutecznego
content marketingu.

Strategia biznesu
Oprócz strategii content marketingu moją
ulubioną strategią jest zmiana modelu biznesowego. Efekty są widoczne niemal natychmiast, nie trzeba czekać tak jak na efekty SEO
i są bardziej przewidywalne niż metody zdobywania zasięgów w social media.
Model biznesowy to najbardziej pomijany
sposób na zwiększenie dochodów i zysków.
Nie jest tak seksowny jak porównywanie
milionowych zasięgów śmiesznego mema
czy video, ale jestem osobą, której nigdy nie
zależało na popularności. Nie jesteśmy już
w liceum… i powiedzmy sobie prawdę, większość tzw. influencerów nosi szaty cesarza.
Większość przedsiębiorców, co przyjmowałam na początku z ogromnym zdziwieniem
także operuje na granicy opłacalności. Każdy
mój projekt przynosi zyski – albo bezpośrednie, albo długofalowe. I może to naiwne
i niepopularne, ale wolę milion w banku niż
milion lajków.
Jak tego dokonać? Jak osiągać setki tysięcy
dochodów nawet przy małych zasięgach?
Jedna z moich kursantek zarobiła ponad
ćwierć miliona na swoim kursie online, przy
społeczności kilku tysięcy osób i niewielkiej
liście. Gdy weźmiemy pod uwagę, że prowadzenie szkolenia online jest dużo mniej
kosztowne niż np. prowadzenie szkoleń stacjonarnych i kosztów, limitów z tym związanych, jest to fenomenalny wynik. Co więcej,
jest to osoba, która nadal jest nieśmiała i nie
prowadzi żadnych wygłupów w social media,
ani nawet transmisji live. Nadmieniam to, bo
wiele osób błędnie zakłada, że tylko te osoby,
które są mega widoczne – czy to na scenie
na prelekcji czy prowadzące regularne transmisje live, mają szansę przebicia. Nic bardziej
mylnego – to właśnie te „ciche” osoby często
łatwiej zyskują zaufanie i lojalność swoich
klientów.
Ale aby osiągać duże zyski przy niewielkiej społeczności potrzebna jest solidna strategia biznesu i przemyślany model biznesowy.
Jedna ze zmian, którą często omawiam na
swoich szkoleniach ze strategii cen, to tworzenie pakietów. Strategia pakietów często
odpowiada za wzrost zysku o 40% a jest to
strategia, którą można wdrożyć dosłownie
w 15 minut.
Przy strategii pakietów możemy np. połączyć istniejącą już ofertę szkolenia stacjonarnego i dodać element online w dodatkowym
pakiecie. Dzięki zmianie modelu biznesowego możemy też zaadresować jedną

z największych bolączek przedsiębiorców
– problem płynności finansowej. Zmiana
modelu dostarczania szkoleń na program
subskrypcyjny sprawia, że zyskujemy stałe
i przewidywalne dochody co miesiąc przy
stosunkowo niewielkiej ilości klientów. Co
więcej, jest to świetna strategia dla osób,
które już mają bazę klientów z poprzednich
szkoleń – koszt pozyskania klienta jest nieporównywalnie niższy w przypadku oferty
dopasowanej do osób, które już nam zaufały.
Zawsze się pojawia pytanie, czy „da się na
tym zarobić”. Po przeprowadzeniu 5 edycji
programów subskrypcyjnych mogę z całą
pewnością potwierdzić, że tak, i to świetnie.

Nawet przy niewielkiej cenie, np 100zł miesięcznie wystarczy 100 osób, aby osiągnąć
przychód 10 tysięcy miesięcznie, co daje 120
tysięcy w skali roku. Przy programie tego
typu istotnym wskaźnikiem jest poziom
retencji, czyli ile osób średnio zostaje w programie z miesiąca na miesiąc. Nasza strategia biznesu może ten wskaźnik znacząco
zmniejszyć – np. przy każdej edycji mego
programu, Klub Hakerki Biznesu, cena wzrastała albo pakiet się zmniejszał, czyli osoby,
które dołączają najszybciej zyskują najwięcej
oraz mają powód, aby nie rezygnować – nie
będą mogły wrócić na tych samych warunkach, czyli np. wiedzą, że rezygnując, tracą
atrakcyjną zniżkę.
Najważniejszym aspektem zmiany
modelu biznesowego jest to, że nie tylko
zaczynamy zarabiać więcej, ale skalując nasz
biznes możemy pomóc większej ilości osób.
Zanim powstał program Success Funnels,
mogłam pracować tylko z kilkoma klientami
rocznie kolejki na sesje wynosiły i nadal
wynoszą kilka lub kilkanaście miesięcy. Ja
dzięki produktom online rozwiązałam

problem nadmiaru popytu na moje usługi
i sufitu mocy przerobowych. Ale to nie jest
jedyny problem.
Wielu ekspertów nie umie przebić się na
rynku i przez to ich wiedza jest praktycznie
niedostępna. Wartościowe umiejętności nie
są przekazywane dalej, ze względów logistycznych. Dzięki produktom online, nie tylko
skalujemy własną markę, ale także realizujemy szerszą misję, dzięki której znosimy
bariery dostępu do eksperckiej wiedzy na
światowym poziomie. Trzy strategie, które
tu opisałam, to tylko pierwszy krok, ale krok
we właściwym kierunku, aby zacząć skalować
swoją markę i biznes online.

MARTA
KRASNODĘBSKA
– strateg marki
i biznesu online,
autorka popularnych
eBooków i kursów,
które odniosły
międzynarodowy
sukces pod marką
Hakerki Sukcesu.
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elementów,
które diametralnie zmieniły

skuteczność rozmów
sprzedażowych
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Jeśli chcesz szybko
budować relacje
z ludźmi, pomoże Ci
obeznanie z językiem
Twoich klientów, tak
aby poczuli, że jesteś
z „ich bajki”

D

o tej pory miałam okazję wykorzystywać tę kompetencję
w bardzo różnych rolach, od kontroli zespołów ds. rozwoju biznesu będąc analitykiem finansowym, przez
prowadzenie zespołów zarządzając projektami IT, aż po sprzedaż czy zarządzanie całym
zespołem w firmie.
Poniżej dzielę się z Tobą najlepszymi praktykami, skupiając się głównie na grupie osób
prowadzących rozmowy z klientami, jednak
pamiętaj, że zasady te są uniwersalne, bez
względu na to, co robisz.

1. Utrzymuj komunikację, aby była jak
NAJPROSTSZA i NAJKRÓTSZA.

Jak często Ci się zdarza,
że Twój rozmówca
po jakimś czasie mówi Ci,
że zrozumiał Cię
zupełnie inaczej?
Albo niespodziewanie urywa
się kontakt z klientem i nie
wiadomo, o co chodzi,
ponieważ byliście w dobrym
kontakcie… Nie mówiąc
o transakcjach, które „miały”
się zamknąć, a jednak nigdy
do tego nie doszło...

Sprzedawcy bardzo często wchodzą za
mocno w szczegóły, chcąc tłumaczyć kwestie, które wcale nie przybliżają sprzedaży,
tylko zazwyczaj ją zabijają. Jest takie dobre
powiedzenie „confused mind never buys”,
czyli jeśli informacja wydaje się zbyt zagmatwana, po prostu nie kupujemy.
Aby nasz umysł był w stanie przetworzyć komunikację, musi być ona prosta i zrozumiała od razu, bez konieczności przetwarzania jej. Szczególnie kiedy jest ona
werbalna. Mało który klient powie Ci, że Cię
nie rozumie. Ty się produkujesz dalej, a on się
już dawno wyłączył i myśli... jak tu zamknąć
tę rozmowę?
Zrób tzw. „pitcha ofertowego”, czyli krótką
prezentację (pomyśl o kilku zdaniach, nie
15-30 min elaboracie) do znajomego, który
nie siedzi w Twojej branży i zadaj mu pytanie,
co z tego zrozumiał. To powinno dać Ci dobre
wyczucie, jak bardzo komplikujesz swoje
wypowiedzi. Szczególnie jeśli sprzedajesz coś
nowego, czego klient może nie znać, tym bardziej potrzebujesz mocny nacisk położyć na
prostotę i słownictwo.

2. Używaj JĘZYKA Twojego klienta
i znanych mu ANALOGII.
Jak często podczas rozmów z klientem
zdarza Ci się, że klient tłumaczy Ci, czego
potrzebuje, kiedy Ty już przecież mu o tym
mówiłeś i masz wrażenie, że nie zrozumiał
Twojej wypowiedzi? To jest sygnał, że używasz niezrozumiałego dla klienta języka.
Mimo że pojedyncze słowa mogą być jasne,
to kontekst wypowiedzi i znaczenie tych słów
może dla dwóch osób oznaczać coś zupełnie
innego.
Każdy człowiek ma inny zestaw doświadczeń, który w sobie nosi. Do tego wychowujemy się w różnych środowiskach i najczęściej używamy słownictwa, które ma swoją
specyfikę. Innego słownictwa będzie używał
manager w dużej międzynarodowej korporacji wrzucając angielskie słówka, a innego
mały przedsiębiorca, który pracuje tylko na
terenie Polski i nigdy nie pracował z korporacjami i jeszcze innego rolnik, który zarządza
dużymi uprawami etc.
Jeśli chcesz szybko budować relacje
z ludźmi, pomoże Ci obeznanie z językiem
Twoich klientów, tak aby poczuli, że jesteś
z „ich bajki”. Nie mówiąc o tym, że skraca to
maksymalnie czas komunikacji, bo rozmówca
Cię dużo szybciej zrozumie.
Przykład: Co oznacza dla Ciebie matchmaking? Kiedy mówimy o tej możliwości podczas konferencji Wolves Summit, którą organizujemy, zawsze zadajemy najpierw pytanie
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„czy spotkałeś się już z matchmakingiem?
A jeśli ktoś mówi, że tak, to chcę usłyszeć
„co to dla klienta oznacza”. Dlaczego? Dlatego,
że doświadczenie w innym miejscu mogło
oznaczać okrojoną wersję tego, co my proponujemy, a jest to jeden z kluczowych ele-

Jeśli sprzedajesz sprzęt,
który ma masę funkcjonalności,
to nie mów o nich wszystkich,
tylko o tych, które dają
użyteczność poszukiwaną
przez rozmówcę
mentów wartości, którą dajemy. Dopiero
wówczas mogę opowiedzieć, jak to u nas
działa i co mu daje.
Tłumacząc nowe kwestie warto wykorzystywać analogie ze świata, które znają
wszyscy. To świetnie sprawdza się również
przy pokonywaniu obiekcji. Jeśli ktoś Ci mówi
np. „mój znajomy mocno mi odradzał ten
zakup”. wówczas możesz zapytać „chodzisz
czasem do kina?”...„Zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że film, który się Tobie podobał, nie
podobał się któremuś z Twoich znajomych?”...
Widzisz, co robię?

3. Zadawaj dużo PYTAŃ! Niech
zawsze poprzedzają przedstawienie
informacji.

BARBARA PIASEK
b.piasek@evenea.com
Ponad 10-letnie
doświadczenie zebrane
jako manager w międzynarodowych korporacjach (m.in.
Procter&Gamble IT
marketing global projects Project Management, Sales) łączy
z 6-letnim doświadczeniem jako przedsiębiorca. W tym czasie
zbudowała i z dużym
sukcesem sprzedała
markę Wolves Summit.
Prezes zarządu i współwłaściciel evenea.
pl oraz firmy produkującej oprogramowanie
dla przedsiębiorców
Wolfpack.
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Ja mocno wierzę w proporcję 25% mówienia
do 75% słuchania. Jest to możliwe tylko, kiedy
zadajesz pytania. Poza tym nie możesz zrozumieć kogoś, kogo najpierw nie wysłuchasz.
Pytania zadajesz nie tylko, kiedy analizujesz
potrzeby klienta, ale również w trakcie prezentowania proponowanego i dopasowanego
rozwiązania i na każdym etapie. Dzięki temu
utrzymujesz równocześnie zaangażowanie.
Jeśli używasz zwrotów czy słów, które
nie są tzw. common knowledge, czyli nie są
w użyciu powszechnym, to absolutnie zawsze
potrzebujesz zweryfikować, jak to rozumie
Twój rozmówca. Jeśli okazuje się, że macie
dwa inne obrazki w głowie, wówczas pomagasz mu zrozumieć to, o czym Ty mówisz.
Zanim zaczniesz cokolwiek tłumaczyć czy
przedstawiać, zawsze najpierw zadaj pytanie
w tej kwestii. Dzięki temu będziesz wiedział,
jakie braki czy jakie informacje już posiada
klient, aby adekwatnie dopasować do niego
zakres wypowiedzi.

4. Od OGÓŁU do SZCZEGÓŁU.
Jeśli jesteś sprzedawcą samochodów, najpierw zapytasz o jakim modelu/linii klient
myśli, czy sedan czy SUV czy coupe etc.
Czy jeśli robisz coś dla kogoś, to łatwiej Ci
się pracuje nad danym zadaniem, jeśli rozumiesz, do czego to ma być, czy wystarczy Ci
wytyczna od punktu A do punktu Z? Ja zdecydowanie muszę rozumieć, po co to jest i jak
zostanie zastosowane. Wówczas rozumiejąc
kontekst, dużo lepiej rozumiem szczegóły.
Rozmawiając z klientem wytłumacz mu
najpierw, dlaczego rekomendujesz dane rozwiązanie, odwołując się do tego, co powiedział
Ci podczas analizy klient. Dopiero w drugim
kroku możesz przejść do szczegółów danego
rozwiązania, pamiętając o zachowaniu prostoty. Jeśli sprzedajesz sprzęt, który ma masę
funkcjonalności, to nie mów o nich wszystkich, tylko o tych, które dają użyteczność
poszukiwaną przez rozmówcę.
Jeśli masz na przykład standardowe
3 pakiety i jeszcze klient je widzi na przykład na stronie, to najpierw proponujesz
jedną z nich i w max. 2 zdaniach mówisz,
dlaczego. Tak samo krótko mówisz, czym się
różnią i dlaczego mniej pasują do tego, czego
klient potrzebuje pozostałych. Następnie skupiasz się na zawartości proponowanego rozwiązania (pamiętając o pytaniach w trakcie).
Pamiętaj też o zasadzie sprzedaży opcji,
gdzie kilka pasuje, wówczas zawsze zaczynasz od najdroższej.

5. Zawsze zrób PODSUMOWANIE
i ustal kolejne AKCJE.
Im dłuższa rozmowa, tym łatwiej zgubić się
i zapomnieć o kwestiach poruszonych na
początku rozmowy. Oczywiście Ty jako sprzedawca powinieneś skrupulatnie robić notatkę
ze słowami użytymi przez klienta w trakcie
rozmowy. Na jej koniec robisz krótkie podsumowanie tego, co ustaliliście, do czego zobowiązuje się klient i do czego Ty. Nie zapomnij
też nigdy o ustaleniu konkretnych terminów
akcji do wykonania po obu stronach oraz terminu Waszego kolejnego kontaktu. Czasami
może wyjść w podsumowaniu, że daną kwestię inaczej zinterpretowaliście, dlatego warto
o nim pamiętać. Dzięki temu niejednokrotnie
skrócisz czas zamykania transakcji, przepalany
przez sprzedawców przez niedomówienia,
błędne interpretacje czy mylne założenia.
Oprócz ustaleń werbalnych warto mieć
je spisane i wysłane tego samego dnia po
rozmowie. Masz zawsze czarno na białym,
co ustaliliście, a klient zawsze może wrócić
do informacji, która w natłoku obowiązków
może mu „uciec z głowy”.
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Czego pragną

KOBIETY?
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Przychodzi kobieta do event/
incentive managera …
I dokładnie wie czego chce. Od wielu lat
obserwuję rynek eventów i wyjazdów. I widzę,
że kobiety zazwyczaj doskonale wiedzą czego
potrzebują, co chcą robić w czasie swojego
spotkania, czy wyjazdu. Wystarczy je o to
zapytać. W wielu przypadkach nie trzeba
nawet pytać, bo często do agencji trafia
bardzo sprecyzowane zapytanie czy brief.
Jeśli panie organizują coś dla siebie, dokładnie
wiedzą, czego szukają. Jeśli firma wysyła je
na szkolenie, z pewnością poświęcą mnóstwo czasu, żeby wybrać coś praktycznego,
bądź coś, o czym zawsze marzyły, a często
nie miały możliwości zrealizować. Zadaniem
event managera jest doradzać i poszukiwać
najlepszych alternatyw, które spełnią ich

Zdjęcia: Agencja POWER

To pytanie zaprząta ludzkość od
stuleci. I tak, jak zmieniają się epoki,
zmieniają się kobiety, a wraz z nimi
ich potrzeby i oczekiwania. Jeszcze
kilka lat temu temat eventów dla
kobiet wracał dwa razy w roku, z okazji
Dnia Kobiet i Dnia Matki. Dziś, coraz
częściej, organizujemy wydarzenia
i wyjazdy tylko dla pań. Kobiety chcą
się uczyć, bawić, poznawać świat,
a nade wszystko odpoczywać od
codziennych obowiązków. Czego więc
w wydarzeniach i wyjazdach pragną
kobiety?

MARKETING

oczekiwania i potrzeby. Na co dzień widzę,
że kobiety są klientem bardzo wymagającym, są też zdyscyplinowane i sumienne.
Tego samego oczekują od współpracowników, z którymi realizują spotkanie.

Event/Incentive manager
też kobieta
Coraz częściej liderkami rynku wydarzeń
i wyjazdów w naszym kraju stają się kobiety.
To one coraz śmielej realizują swoje cele,
a niejednokrotnie zasiadają na najważniejszych stanowiskach w firmach czy stowarzyszeniach. I wcale mnie to nie dziwi. Od
wielu lat obserwuję, że kobiety eventów to
zazwyczaj osobowości o silnych charakterach. Są świetnymi organizatorkami, dbającymi o najmniejsze szczegóły. Mają charyzmę
i z precyzją wodza zarządzają nawet największymi przedsięwzięciami. Potrafią świetnie
planować i sprawnie podejmować decyzje.
Z drugiej strony są wspaniałymi i wyrozumiałymi towarzyszkami. Często jednak stoją
trochę z boku, nie grzeją się w blasku fleszy.
A spełnienie i radość, daje im poczucie, że
ich event/incentive „chodzi jak dobrze naoliwiona maszyna”. I tak jak każda z nas jest

inna, każda ma inne pasje, tak różnorodne
są wydarzenia i wyjazdy, które organizujemy.

Klimatycznie i bezpiecznie
Wróćmy jednak do pytania, czego pragną
kobiety. Dla kobiet bardzo ważne jest miejsce,
do którego je zaprosimy. Ważne, żeby było
komfortowe i przytulne. Jako kobiety cenimy
możliwość przebywania w ładnym otoczeniu.
Lubimy też dobrze i zdrowo zjeść, oraz wypić
pyszną kawę w miłym towarzystwie. I tak
jak każda z nas jest inna, tak dla jednych
klimatyczne jest malutkie schronisko na końcu
świata, dla innych najnowocześniejszy hotel
pośrodku mazurskich jezior. Nie ma gotowych
schematów. Każda z grup jest inna i każda,
bez względu na to czy kobieca, czy męska,
wymaga od nas indywidualnego podejścia.
Często w rozmowach z kobietami pojawia
się temat bezpieczeństwa i myślę, że dla
wielu pań, jest on kluczowy przy wyborze kierunku podróży. Dotyczy to przede wszystkim
wyjazdów zagranicznych. Chcemy czuć się
bezpiecznie, nie lubimy być zaczepiane czy
nagabywane.
Kobiety nie przepadają też za tłocznymi
i głośnymi lokalizacjami czy destynacjami.
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Lubią oczywiście świetną zabawę, imprezy
i koncerty. W tym wszystkim pojawia się
jednak ważne słowo „równowaga”. I tak wieczorna impreza przeplata się ze spokojnym
porankiem i zabiegami spa, ekstremalne
szkolenie ze spokojną kolacją w zacisznym
miejscu. W myśl zasady „coś dla ciała, coś
dla ducha” – w wyjazdach dla Pań jest czas
i na zabawę, i na odpoczynek.

Kobiety lubią …
To samo co mężczyźni. W kontekście
eventów, nie różnimy się od siebie aż tak
bardzo. I być może jeszcze kilka lat temu
chętniej wybierałyśmy spokojne wyjazdy
do spa. Dziś jednak w czasie wydarzenia
stawiamy na trzy elementy: wiedzę, dobrą
zabawę i odpoczynek. Jako kobiety jesteśmy
przyzwyczajone do działania, nie lubimy siedzieć bezczynnie, szkolimy się więc w gotowaniu, szyciu, śpiewaniu czy innych aktywnościach. Są też oczywiście panie, które
potrzebują „poczuć” event. Dla nich mamy
szkolenia z ratownictwa, wspinaczkę, nurkowanie, skoki ze spadochronem, jazdy na torze,
loty balonem czy żeglarstwo. Lubimy próbować nowych rzeczy, robić, coś czego nigdy
wcześniej nie robiłyśmy, eksperymentować.

OLGA KRZEMIŃSKAZASADZKA, CEO
Agencja POWER,
Prezes Stowarzyszenia
SOIT /Stowarzyszenia
Organizatorów
Incentive Travel/
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Lubimy próbować nowych rzeczy,
robić, coś czego nigdy wcześniej
nie robiłyśmy, eksperymentować

Często w takie kobiece wydarzenie wplatamy motywacyjny element w postaci spotkania z ciekawą osobistością, wystąpienia,
warsztatu czy szkolenia.

Tylko dla kobiet
W czasie wyjazdów kobiety poszukują spokoju, komfortu i bezpieczeństwa. I coraz chętniej uczestniczą w typowo kobiecych spotkaniach. I zdaje się, że tak jak przez setki lat
ważne były dla nas kobiece kręgi, tak wracamy
do tamtych tradycji tworząc miejsca i wyjazdy
wyłącznie dla pań. W ofertach biur podróży
coraz częściej pojawiają się tego typu propozycje, nie dziwią nas też hotele czy obiekty
stworzone z myślą o kobietach. Dwa lata
temu świat obiegła informacja, że amerykanka
Kristina Roth stworzyła wyspę, na którą wstęp
mają tylko kobiety. Zauważyła ona, że często
w wakacyjnych kurortach, kobiety nie czują
się w pełni komfortowo, a związane jest to
z … obecnością mężczyzn. Rozpoczęła więc
realizację projektu „SuperShe Island”. Pomysł
ten okazał się strzałem w dziesiątkę, mimo
wysokiej ceny pobyty na wyspie cieszą się
ogromną popularnością. A, żeby się na nią
dostać trzeba wcześniej zaaplikować i zostać
przyjętą.
Świat eventów dla kobiet zmienia się
tak samo jak zamieniają się współczesne
kobiety. Chcemy się uczyć, bawić, zwiedzać

świat, a nade wszystko potrzebujemy chwili
dla siebie i odpoczynku, od codziennych
obowiązków. I tak jak każda z nas jest inna,
tak każda znajdzie te elementy w zupełnie
innych miejscach i okolicznościach. Jeśli
chcecie wiedzieć, czego w eventach czy
wyjazdach typu incentive travel pragną
kobiety. Po prostu je o to zapytajcie.

SZKOŁA SUKCESU

SUKCES
zaczyna się
w głowie
Głowa, to w niej się wszystko zaczyna.
Cokolwiek stworzył człowiek, materialnego czy
niematerialnego, pozytywnego i negatywnego,
ma swój początek w umyśle. Osobiście jestem
głęboko przekonany, że nasze myśli kreują
naszą rzeczywistość. Albert Einstein mawiał,
że myśli są projekcją przyszłości. Nie wypada
zatem przejść obojętnie wobec takiego poglądu
i pochylić się nad tym tematem.
48 TYGRYSY BIZNESU
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daniem psychologów każdego dnia
przez naszą głowę przemyka od
40 tys. do 60 tys. myśli. Z perspektywy tego, że nasze myśli
się materializują, niezbyt optymistycznie
brzmią wyniki badań psychologów, z których wynika, że aż 87% z nich to myśli negatywne. Jestem przekonany, że Polacy tę statystykę zawyżają.
Stosunkowo łatwo jest wyobrazić sobie
w jaki sposób powstają rzeczy materialne.
Pomysł, który rodzi się w głowie, przy odpowiednim zaangażowaniu ma szansę stać się
projektem, którego realizacja prowadzi do
materializacji pomysłu. Trudniej jednak większości z nas zrozumieć proces w jakim nasze
myśli tworzą naszą rzeczywistość – to kim
się stajemy, relacje w jakich się znajdziemy
czy karierę zawodową. Zastanówmy się więc
wspólnie, jak to jest z tym kreowaniem przyszłości w naszych głowach.
Każda myśl, która pojawia się w Twojej
głowie, jest czymś niematerialnym, jest
rodzajem energii. Ta energia nie pozostaje
jednak obojętna, wpływa na Ciebie odzwierciedlając się w postaci emocji i postawy.
Twoja postawa, to już jednak coś materialnego, odczuwalnego nie tylko dla Ciebie, ale
i całego otoczenia. Przyznasz zapewne, że
inaczej czujesz się i wyglądasz, kiedy coś
lub ktoś przypomni Ci o Twoich największych sukcesach, a zupełnie inaczej reagujesz, kiedy rozpamiętujesz swoje porażki
czy przykre sytuacje, które Cię spotkały.

Twoja postawa jest więc zależna od myśli,
które towarzyszą Ci w danym momencie. Ta
zaś wprost determinuje Twoje zachowanie
i działanie. Rezultaty, które osiągasz w życiu,
relacje jakie budujesz, Twój stan zdrowia
czy grubość portfela są z kolei wynikiem
Twoich działań lub zaniechań, które są konsekwencją Twoich myśli.
Twój umysł ma niezwykłą siłę, może
wykreować Ci wymarzoną rzeczywistość, ale
jego moc może również zgotować Ci piekło
na ziemi. Jak więc wykorzystać ten potencjał,
tak by wspierał Cię w realizacji Twoich największych pragnień?
Niezbędnym jest świadomość tego
o czym pisałem wcześniej, że myśli nie pozostają obojętne wobec Twojej rzeczywistości.
Kiedy zdasz sobie sprawę z siły jaką posiadasz, możesz rozpocząć kreację własnego
świata.
Dołącz do elitarnego grona ludzi, którzy
pracują ze swoimi myślami. Zacznij analizować to o czym myślisz najczęściej, poznaj
źródła swoich przekonań, zaangażuj się
w pracę Twojego umysłu.
Umysł to nie to samo co mózg, ludzie
bardzo często mylą te dwa pojęcia. Mózg
to organ w Twoim ciele, jak serce czy płuca.
Z kolei umysł jest jednostkowym, subiektywnym doświadczaniem „czegoś” co jest
zawsze zmienne, z chwili na chwilę. Upraszczając, mózg jest jak komputer, a umysł to
jego oprogramowanie. Jest ono zmienne
i ma decydujący wpływ na to co wydarzy
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się w Twoim życiu. Dobra wiadomość jest
taka, że masz wpływ na swoje oprogramowanie. Zła, że proces wymiany programów
w Twojej głowie to niełatwy proces, wymagający sporego nakładu pracy.
Ogromna część Twoich przekonań,
wkradła się do Twojej głowy, niezależnie
od Ciebie, w tak zwanym procesie enkulturacji. Enkulturacja jest jednym z kluczowych pojęć próbujących nazwać całościowo
proces uczenia się i przyswajania wiedzy
przez człowieka. W myśl tego podejścia
wiedza przyswajana w czasie dorastania stanowi ramę koncepcyjną. Mówiąc prościej,
miejsce, ludzie i wszystko co otaczało Cię
w momencie, kiedy dorastałeś, ma do dziś
wpływ na to jak myślisz. Mniej lub bardziej
świadomie, wgrano Ci programy, które towarzyszą Ci do dziś.

Pomysł, który rodzi się w głowie,
przy odpowiednim zaangażowaniu
ma szansę stać się projektem,
którego realizacja prowadzi
do materializacji pomysłu
Dokończ proszę zdanie, tak z rozpędu,
bez długiej analizy – „Pierwszy milion
trzeba …………………”. Jestem wręcz pewien,
że tak jak zdecydowana większość naszego
społeczeństwa, wypowiedziałeś na głos lub
w myślach – „ukraść”. Tak Cię zaprogramowano, mnie również. Jakie są tego konsekwencje? Zapewne chciałbyś mieć wystarczająco dużo własnych pieniędzy, ale jeśli je
będziesz posiadał, to sam o sobie będziesz
myślał jak o złodzieju, ponadto, pewnie
wiesz również, że „Pieniądze są źródłem
wszelkiego ……”. Prawda, jest inna, pierwszy
i każdy kolejny milion możesz zarobić, a pieniądze mogą być źródłem dobra, bo można
za nie wybudować szpitale czy spełniać swoje
marzenia. Enkulturacja, a właściwie społeczeństwo, w którym się wychowałeś, zaszczepiło Ci blokujące przekonania, nie tylko na
temat pieniędzy. Zapewne uczono Cię również – by nie ufać ludziom, że życie jest niesprawiedliwe, że jesteś beznadziejny i nigdy
do niczego nie dojdziesz, itd. Itp.
To ciągnie się za nami do dziś, ale możesz
zmienić te mylne przekonania. Jesteś
naprawdę na dobrej drodze czytając ten
artykuł. Szukaj dowodów na to, że przekonania wgrane w dzieciństwie, niekoniecznie
muszą być prawdziwe. Edukuj się i rozwijaj
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swoją wiedzę, związaną z procesami jakie
zachodzą w Twojej głowie.
Ćwicz swój umysł i kontroluj swoje
myśli, bo w nich ukryty jest Twój potencjał.
Wiem, że masz sporo dobrych pomysłów,
które wpadają do Twojej głowy. Zapewne
większość z nich, sabotował „wewnętrzny
krytyk”. Nie dziw się, jeśli statystycznie
87% Twoich myśli to myśli negatywne.
Zapewne, kiedy wpadasz na genialny
pomysł, zaraz słyszysz wewnętrzny głos,
który mówi Ci coś w rodzaju – „nie mam
doświadczenia”, „nie stać mnie na to”, „ja
się do tego nie nadaję”, itp. To właśnie
Twoje przekonania, które możesz i powinieneś zmienić.
Oprócz tego, że chciałbym Cię zachęcić
do tego, byś czytał książki czy inne publikacje
w powyższym temacie, dowiedział się czym
są afirmację i jak z nimi pracować, poszukał
informacji, dlaczego nie warto oglądać TV,
a w szczególności wszelkich wiadomości,
dowiedział się jaki wpływ mają na Ciebie
ludzie jakimi dziś się otaczasz.
Chcę dziś zostawić Cię z jedną myślą,
która może doprowadzić Cię tam, dokąd
chcesz dojść. Jedna mała zmiana, mogąca
diametralnie odmienić Twoje życie.
Kiedy do Twojej głowy, zawita nowy
pomysł, nagle nie wiadomo skąd i dlaczego
pojawi się nowa koncepcja. Entuzjazm związany z nową wizją, zazwyczaj trwa przez kilka
sekund, zaraz potem zaczynasz filtrować
wszystko przez swoje blokujące przekonania
i dochodzisz do wniosku, że to bez sensu
i nic z tego nie będzie. Znasz to? Zapewne
tak. Zrób wtedy jedno, z pełną świadomością, zadaj sobie pytanie.
Czy to jest możliwe?
Nie odpowiadaj na pytanie czy dasz radę,
nie przekonuj się, że podołasz wyzwaniu. Bo
wtedy znów zacznie sabotować Cię Twój
umysł. Zadaj sobie tylko jedno pytanie – Czy
to jest możliwe?
Jeśli odpowiedz będzie twierdząca, to
jesteś na dobrej drodze do realizacji swojej
koncepcji. To początek drogi, ale każda
nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od
pierwszego kroku. Istnieje ogromna szansa,
że odpowiadając sobie na to pytanie, znajdziesz dowody, że Twój plan może się
powieść. Być może pomyślisz o kimś, kto
był w tym samym miejscu, w którym dziś
jesteś TY i doszedł tam, gdzie chcesz być.
Siłą rzeczy, nie będziesz mógł podważyć,
możliwości powodzenia Twojego pomysłu,
a to zdecydowanie urealni powodzenie Twojego projektu.
Łukasz Cybulski
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O szpilkach
przed południem,
przemierzaniu konno pustyni
i naprawianiu telefonów
oraz co z tego wynikło
z księżną Renatą Lubomirską
rozmawia Elżbieta Grendecka
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Zawołaniem
herbowym
Lubomirskich jest
„Nihil sibi et
Patriam versus”
czyli „Nic dla
siebie i Wszystko
dla Ojczyzny”

W

W Polsce przed nazwiskami stosujemy
wiele tytułów, m.in.: mecenas,
profesor, minister. Mają one różne
znaczenia i odniesienie. Wśród tytułów
kurtuazyjnych używane są również
tytuły arystokratyczne, szlacheckie. Pani
przysługuje tytuł Księżnej Lubomirskiej.
W przypadku mojej rodziny tytuł książęcy
stanowi nieodłączną część nazwiska, w przeciwieństwie do tytułu, który nosi się czasowo
lub dożywotnio, na przykład z racji wykonywanej funkcji czy przyznany uznaniowo. Tytuł
książęcy dla Lubomirskich został nadany
w 1647 roku za wybitne zasługi dla Rzeczpospolitej, dla wszystkich potomków, aż do
wygaśnięcia rodu. Ale o to na razie nie ma
obawy (uśmiech).
A więc „szlachectwo zobowiązuje” aż do
wygaśnięcia rodu.
Zawołaniem herbowym Lubomirskich jest
„Nihil sibi et Patriam versus” czyli „Nic dla
siebie i Wszystko dla Ojczyzny”. Uważam,
że dziś bardziej stanowi on pewne zobowiązanie, niż świadczy o roli, którą się kiedyś
pełniło, a obecnie już nie ma takiej możliwości. A w przypadku Lubomirskich jest to
niełatwe. Król Francji, Ludwik XIV w listach
zwracał się do Lubomirskiego „Mój drogi
kuzynie”. Lubomirscy to rodzina, której nasz
kraj, ze stolicą włącznie, zawdzięcza jedne
z najświetniejszych i najbardziej znanych
zabytków: Łazienki Królewskie i Zamek
Ujazdowski, Pałac w Wilanowie, Zamek
w Łańcucie, w Baranowie Sandomierskim,
w Wiśniczu i dziesiątki innych. Na cele ich
budowy Lubomirscy zaprosili do Polski artystów z Zachodu, głównie z Włoch, Francji
i Niderlandów. Wielu z nich pozostało
w Polsce wykonując artystyczne zlecenia
również dla na innych rodzin. Dla naszego
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Dziękuję, bardzo mi miło. Renato, jeśli
mogę pytać, porozmawiajmy o Twoich
prywatnych aspiracjach, marzeniach,
biznesie. Mieszkasz na stałe we Francji,
choć w Warszawie widujemy Ciebie dość
często. Prawdziwy dom jest i tam i tutaj,
czy jednak jesteś gdzieś tylko gościem?
Polska jest moją Ojczyzną a Warszawa ukochanym miastem. Co nie przeszkadza mi
zachwycać się nad pięknem Paryża każdego
dnia i to prawie od 20 lat. Jednocześnie bronię
Warszawy jak lwica, kiedy ktoś pozwala sobie na
krytykę tego miasta, istniejącego cudem, odbudowanego dzięki miłości, pracy i determinacji
Warszawiaków, w tym moich rodziców. Jestem
też podróżnikiem, może dzięki tej naturze obieżyświata i znajomości wielu języków, czuję się
dobrze w wielu miejscach.

Narodu Lubomirscy ufundowali Muzeum
Ossolineum we Lwowie, którego – gdyby nie
dziejowe decyzje polityczne – dzisiejszym
kuratorem byłby mój mąż. Wielu członków
rodziny przekazywało swoje posiadłości na
cele społeczne. Na skutek wojny, ale również
zmian ustrojowych po 1945 roku, członkowie
rodziny stracili dosłownie wszystko.
Zobowiązuje nie tylko szlachectwo, ale
również nazwisko. Jednak często osoby
z rozpoznawalnym nazwiskiem mówią,
że potrafi ono też ciążyć. W przypadku
rodziny książąt Lubomirskich chyba nie
słychać takich wypowiedzi..?
Myślę, że nasze nazwisko wraz z tytułem
książęcym, to niewidzialny, ale olbrzymi
bagaż kulturowy, którego nikomu nie udało
się odebrać. Bagaż, który przez pokolenia
i setki lat był zbierany i pielęgnowany,
który pozostał w sercach, w pamięci i mam
nadzieję, że przede wszystkim w zachowaniu.
I tak, jak Pani słusznie zauważyła, nikomu
z członków rodziny współcześnie nie przeszkadza noszenie tego „ciężkiego” historycznego nazwiska. Dziś staramy się „robić swoje”,
każdy, jak potrafi najlepiej: jedni są biznesmenami, inni fotografami, ale w miarę możliwości zawsze jesteśmy filantropami.
Rozmawiamy o Państwa rodzie, proszę
mi jeszcze powiedzieć, jak powinnam się
do Księżnej zwracać: Księżno czy Pani?
Pani, albo Renato, ponieważ taką formę lubię
najbardziej.
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Jak wygląda obecnie środowisko polskiej
arystokracji, nie wdając się w szczegółowe
dyskusje, troszeczkę wiemy. Żywo
obserwujemy też, co dzieje się w Londynie.
A jak przedstawiciele europejskich rodów
funkcjonują we Francji?
W Anglii można „dostać” się do środowiska
arystokracji brytyjskiej a nawet w okolice
dworu królewskiego na przykład dzięki działalności filantropijnej. We Francji takiej możliwości nie ma. Arystokracja francuska, ze
swoim „podziemnym” dworem królewskiej
rodziny Bourbonów, którzy również stracili
wszystko, jest nieprzemakalna. Rzadko, mogą
przyjąć, na jakiś czas w swe kręgi któregoś
ambasadora czy polityka, ale nie jest to równoznaczne z przyjęciem do ich środowiska.
W tym zamkniętym kręgu jest kilka polskich
rodów blisko spokrewnionych z Bourbonami.
We Francji, przez wiele lat,
pełniłaś funkcję Szefa Protokołu
Dyplomatycznego Ambasady RP
w Paryżu. Odpowiedzialne stanowisko.
Jak wspominasz ten czas?
Uwielbiałam moją pracę, chociaż na
początku było bardzo ciężko. Wielkie
wyzwanie i szalona odpowiedzialność.
Często byłam przerażona, nie spałam. Ale
przecież stanęła przede mną możliwość
zrobienia czegoś dla Ojczyzny. Właśnie na
protokole dyplomatycznym, bardziej niż na
dyplomatycznych zachodach merytorycznych, spoczywa odpowiedzialność za powodzenie danej misji Prezydenta, Premiera czy
Ministra MSZ. Każda wizyta czy spotkanie
trzech pierwszych osób w państwie poprzedzona jest wielotygodniowymi zabiegami,
ciężkimi negocjacjami, dotyczącymi sposobu
przyjęcia tych osób, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich wizerunek w państwie przyjmującym oraz na poziom, z którego oni będą mogli prowadzić negocjacje.
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Z drugiej strony każde niedociągnięcie, złe
przygotowanie, niewiedza i brak odpowiednich kontaktów, mogą doprowadzić do kompromitacji przedstawiciela państwa i do niepowodzenia jego misji. Czasami nawet do
zerwania stosunków dyplomatycznych.
Zawsze starałam się, aby przedstawiciele
Polski byli przyjmowani we Francji jak najgodniej, ponad normy ustalonego protokołu, nie gorzej niż wielkie mocarstwa. Nie
raz przychodził mi na myśl orszak Lubomirskiego, kiedy przyjeżdżał z wizyta do króla
Francji. Wykorzystywałam do tego znajomości oficjalne i prywatne. Zawsze się udawało. Wracałam do domu szczęśliwa chociaż wykończona, rodzina chodziła cichutko
na palcach.
Z drugiej strony, podczas mojej pracy
poznałam niesamowite i niedostępne miejsca
oraz wielu wspaniałych ludzi, którzy przeszli
do historii. Niczego nie żałuje. Dla Polski na
pewno zrobiłabym to jeszcze raz.
W jednym z wywiadów popularna
dziennikarka tv, Katarzyna Bosacka,
wspomina swój wyjazd na placówkę
dyplomatyczną: jak się do swojej
roli nastawiała, a z czym potem
musiała zmierzyć. Czy również
przygotowywałaś się do swojej pracy
w szczególny sposób?
Zanim zaproponowano mi posadę szefa
protokołu dyplomatycznego w Ambasadzie, tuż wcześniej, przez ponad rok, byłam
specjalnym doradcą przedstawiciela Rządu
RP (Ministra Kultury) w Międzynarodowym
Biurze Wystaw Światowych (fr. BIE) w Paryżu.
Do mojej roli należało pozyskiwanie głosów
państw członkowskich oraz organizacja
eventów dyplomatycznych. Jednym słowem,
na co dzień pracowałam z większością ambasadorów akredytowanych we Francji. Właśnie to bardzo cenne doświadczenie, nawiązane kontakty oraz wychowanie pomogły
mi w późniejszej pracy, chociaż naturalnie
musiałam nauczyć się całego zestawu sztywnych reguł, które obowiązują w protokole
dyplomatycznym.
Niestety, nigdy nie poznałam Pani Bosackiej, która jest żoną b. ambasadora RP
w Kanadzie. Bardzo doceniam trudy przygotowań do tak odpowiedzialnej roli, z którymi
się zmierzyła. Niestety to nie jest norma...
a szkoda, ponieważ żona ambasadora może
zdziałać nie mniej niż sam ambasador.
Pani Katarzyna wspomina, że jeszcze
przed wyjazdem na placówkę zaczęła
od.. zmiany swojej garderoby. Czy
służba w korpusie to taka duża
rewolucja w osobistej szafie, w sposobie
zachowania, mówienia?

Na pewno rewolucja w szafie. I to duża. Niestety mini i maxi oraz wszystkie ekscentryczności trzeba zostawić w domu albo
podarować. To samo dotyczy też misji niedyplomatycznych, ale wysokiej rangi. Dress
code wbrew pozorom jest bardzo przestrzegany i to prawie wszędzie. Myślimy, że nikt na
to nie zwraca uwagi? Zwraca: po cichu ocenia,
a potem publicznie krytykuje. O ile w korporacjach coraz rzadziej widać krawaty, w świecie
dyplomatów, bankierów, prawników i misji
pokrewnych, nadal one obowiązują.
Jeśli chodzi o sposób myślenia i mówienia,
to należy pamiętać, że będziemy reprezentować nie siebie, ale Państwo! Nie mamy
zatem prawa do odstępowania od określonych reguł. Sprawa zachowania i wysławiania się w języku kraju akredytacji jest
tym bardziej oczywista. Nawet jeśli jest to
np. język węgierski. Do tego dochodzi znajomość savoir-vivre danego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem punktualności,
która tylko w Polsce rozumiana jest zbyt
dosłownie. Mamy tendencję przychodzenia
przed czasem, co na przykład we Francji jest
bardzo źle przyjmowane.

„

Jestem też podróżnikiem,
może dzięki tej naturze
obieżyświata i znajomości
wielu języków, czuję się dobrze
w wielu miejscach

Czyżby bardziej wypadało się spóźnić?
Taka hiszpańska „hasta mañana”?
Nie koniecznie (uśmiech). Każdy kraj, czy
strefa kulturowa, ma swoje utarte zwyczaje.
We Francji, konkretnie w Paryżu, należy
przyjść ok. 15 min. po wyznaczonym czasie.
Gość honorowy musi przyjść ostatni, więc nie
wolno przyjść po nim. Uwaga, jeżeli jesteśmy
głównym gościem!: nie wyręczajmy państwa
domu w honorach witania gości. Generalnie,
na przyjęcia na stojąco i kolacje w domach,
przychodzimy ok. 10-20 min. po czasie.
Na lunch w domu należy przyjść w miarę
punktualnie, 5-10 min. po czasie, ponieważ
zazwyczaj wszyscy się spieszą. Natomiast na
wszelkie spotkania biznesowe, gdziekolwiek
by one nie były przychodzimy punktualnie,
czyli „on the dot”, zwłaszcza jeżeli są one
w restauracjach. Natomiast nigdzie i nigdy
nie należy przychodzić przed czasem, chyba,
że to my zapraszamy.
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Tak z pozycji Francuzki, czego najczęściej
brakuje w szafach Polek?
Polki mają świetną garderobę. Co więcej,
mają świetne figury. Według Francuzek
brakuje im umiejętności dobrania kreacji do pory dnia, typu przyjęcia, itp. Polki
w wielu przypadkach w środku dnia ubrane
są w strój zarezerwowany na wieczór, np.
na wyjście do opery. Zauważam to samo
w telewizji. Prezenterki porannych programów są w sukniach i szpilkach, a np.
ich koledzy, choć zima za oknem, ubrani
są w letnie marynarki, jeansy i trampki.
Wydanie wieczorne, w przypadku kobiet,
pozostaje bez zmian do wydania porannego: nadal czarna suknia i super wysokie

Kocham rzeźbić. Może wynika
to z moich zamiłowań
antropologicznych, ale najbardziej
lubię rzeźbić popiersia członków
mojej najbliższej rodziny
i dzieci przyjaciół

obcasy, faceci tym razem bez faux pas: garnitur i skórzane buty. Podobnie z fryzurami
i makijażem. W kwestii fryzur i kolorów na
głowie, Warszawa naśladuje bardziej Liverpool niż Paryż.
Czyli nie powinnyśmy zakładać szpilek
do śniadania?
Naturalnie, że można! Ale nie wieczorowe
i wysokość obcasów powinna być jednak
nieco lżejsza. Kiedy wybieramy się na business lunch np. do ambasady czy do knajpy,
załóżmy coś jasnego, tak naturalnie eleganckiego. Czarny kolor i długie suknie zarezerwowane są wyłącznie na przyjęcia wieczorne,
wymagane w zaproszeniu.
O tym, co stanowi kanon klasycznej
elegancji, co wypada i kiedy,
podejrzewam, mogłybyśmy rozmawiać
długo. Ta wiedza wynika z Twojego
ogromnego doświadczenia, natomiast
z wykształcenia jesteś znawcą...?
...antropologii kultury! (uśmiech) Może stąd
moja spostrzegawczość i skłonność do analiz.
Moje pierwsze studia magisterskie to afrykanistyka na UW.
Afrykanistyka? Dlaczego?
Ponieważ podróże egzotyczne to pasja mojego
życia. W czasach, kiedy rozpoczynałam studia,
dalekie podróże, a zwłaszcza do Afryki, były
niezmiernie trudne i rzadkie. A ja chciałam
dogłębnie poznać kulturę i język mieszkańców
Afryki Wschodniej, ich sztukę, ich wierzenia,
tajne stowarzyszenia, teatr. Jednym słowem,
chciałam zgłębić, przynajmniej w części,
wielkie bogactwo tego kontynentu.
Przed Tobą wyprawa do Tanzanii.
I z tego co wiem, w Twoich planach
nie jest wylegiwanie się na plaży czy
w hotelowym Spa, tylko eksploracja
całej okolicy. I to w pojedynkę.
Przyznam – odważny projekt. Coś na
miarę Beaty Pawlikowskiej czy Martyny
Wojciechowskiej.
W dalekie podróże zawsze jeździłam sama.
Tak jakoś zawsze wypadało. Tym razem też.
Moja rodzina nie przepada za tropikiem.
Zaraz po studiach pojechałam do Egiptu
zwiedzać muzea. Na 10 dni, ale ostatecznie
zostałam ponad miesiąc. Czas spędziłam
głównie jeżdżąc konno po pustyni, goszczona
przez miejscowych Berberów. Muzea? naturalnie, również zwiedziłam, ale największym
doświadczeniem i bogactwem był kontakt
z rdzennymi mieszkańcami, poznanie ich kultury. Szybko się zaprzyjaźniliśmy, ja mówiłam
łamanym arabskim, oni łamanym angielskim,
było dużo śmiechu i długich rozmów przy
niejednej kolacji pod gwiazdami.

56 TYGRYSY BIZNESU

LUDZIE BIZNESU

Och, to faktycznie musiało być wesoło.
Ale chwileczkę, próbuję się doliczyć: język
francuski, arabski... Ile znasz języków?
Płynnie znam cztery języki i posługuję się
nimi na co dzień. Arabski, który pomógł mi
wtedy w Egipcie, prawie zapomniałam po
latach braku wypraw w te regiony. I jeszcze
język suahili, który znałam dobrze, ale tyle
lat minęło od studiów [jęz.oficjalny i narodowy Kenii i Tanzanii oraz kontaktowy,
używany w Afryce Środkowej i Wschodniej], ale ten właśnie będę miała okazję
niedługo odświeżyć. Naturalnie podczas podróży wystarczyłby jedynie język
angielski, ale znajomość języka etnicznego
otwiera zamknięte drzwi, pozwala dotrzeć
znacznie głębiej.
No właśnie, tam, gdzie docierają
nieliczni. Czy z tej afrykańskiej wyprawy
powstanie książka, wspomnienia, może
album?
Chciałabym bardzo, w końcu tak jak koziołek
Matołek i małpka Fiki-Miki jadę tam, gdzie
pieprz rośnie! (uśmiech) Może uda mi się
napisać krótką książkę w oparciu o moje
zdjęcia, które były już kilkakrotnie publikowane, ale anonimowo. Uwielbiam podpatrywać, przyglądać się, ale nie podglądać.
Mam nadzieję, że uda mi się w tej podróży
poznać barwne historie, które moja książeczka wam opowie.
Wiedza o rejonie, znajomość języków, coś
czuję, że do takiej wyprawy trzeba mieć
jeszcze niezłą kondycję? Czy uprawiasz
czynnie jakiś sport?
Staram się, jak mogę (uśmiech). Od zawsze
mam konie i na co dzień uprawiam jeździectwo. Poza tym ćwiczę jogę, dużo pływam,
gram w tenisa i uwielbiam windsurfing.
Dość poważne, wysiłkowe sporty.
Czy kobiety z rodziny książąt
Lubomirskich należały do męskich,
odważnych? Czy któraś z nich jest
Twoim osobistym wzorem? Nie bez
przyczyny pytam o kobiety, bo wśród
wybitnych Panów Lubomirskich
karty naszej historii przedstawiają
niejedną barwną postać. Tym razem
wyróżnijmy kobiety.
Tak, rzeczywiście, mężczyznom jest łatwiej
zabłysnąć, np. na polu militarnym, chociaż
i do tego trzeba wielkiej odwagi. Wybitnych kobiet również było wiele. Najbardziej
znana jest Izabella Lubomirska, która m.in.
przebudowała Wilanów, z domu, który
był wtedy letnią rezydencją króla Jana III
Sobieskiego na współczesny pałac. Była
mecenasem sztuki, sprowadziła do Polski
słynną portrecistkę Vigée Lebrun. Izabella

pomagała w zabiegach dyplomatycznych
męża i króla... Ona i jej mąż, marszałek
Stanisław Lubomirski, byli najzamożniejszymi prywatnymi osobami w Europie,
mieli zatem poważne wpływy polityczne.
Odważną była Rozalia (właścicielka Czarnobyla) – jedyna Polka, która zginęła na
szafocie podczas rewolucji francuskiej.
Znalazła się we Francji, ponieważ przyjaźniła się z królową Marią Antoniną i Marią
księżną de Monaco, właścicielką XVIII w.
pałacu, w którym dziś mieści się ambasada
RP w Paryżu, gdzie pracowałam (uśmiech)!
Księżnie Monaco uratowała życie pożyczając swój powóz, aby ta mogła uciec
do Anglii z kuzynem króla. Za udzieloną
pomoc Rozalia została wydana i stracona,
ale księżna de Monaco przeżyła.
Jadwiga Lubomirska, żona Ambasadora
Belgii, księcia de Ligne, została przedstawiona
carowi Aleksandrowi III podczas jego wizyty
państwowej w Paryżu, a było to podczas
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życia, jej życiorys to opowieść
o „księżniczce, która nie bała się ludzi...
Ja również polecam, chociaż nakład jest już
niestety wyczerpany.

Szkolenia są ważne dla każdego,
ze szczególnym uwzględnieniem
wschodzących gwiazd biznesu,
które dzięki swojemu statusowi
na pewno znajdą się
w takich sytuacjach
rozbiorów. Miała na sobie duży naszyjnik
z polskim orłem. Car zwrócił jej publicznie
uwagę, że nie powinna nosić potwora na
dekolcie. Na co Jadwiga natychmiast odpowiedziała carowi, również publicznie, że
potwory są tylko dwugłowe [w domyśle:
dwugłowy orzeł w herbie Rosji].
Ale chyba najgodniejsza tego miana jest
– Elżbieta Lubomirska Stadnicka, zmarła
2 lata temu. Całe życie poświęciła ubogim
i potrzebującym oddając im wszystko, co
posiadała. Ryzykowała przy tym nie raz
życie i zdrowie. Przeżyła piekło okupacji,
internowania, a potem powojenny głód
i upokorzenia komunizmu. Od przyjazdu
do Francji w latach 60-tych poświęciła się
bezgranicznie bezdomnym i zagubionym
w życiu. Nigdy nie straciła dobrego humoru,
miłości do człowieka i Boga. Żyła życiem
świętych. Byłam z nią bardzo blisko związana. Brakuje mi jej mądrości i nieustająco
dobrego humoru.
Przyznam, że miałam okazję przeczytać
życiorys Elżbiety LubomirskiejStadnickiej – zrobił na mnie olbrzymie
wrażenie. Osobiście polecam wszystkim
kobietom, które zmagają się z trudami
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Dla kogo przydatne są takie umiejętności,
wiedza? Komu w sposób szczególny
powinniśmy polecać warsztatowe
spotkania z Księżną?
Umiejętność posługiwania się sztućcami,
przywitania czy pożegnania, nie wystarcza,
aby obracać się w świecie elit, również biznesowych. Jak dyskretnie wyjść z przyjęcia bez
psucia gospodarzom wieczoru? Jak zabierać
głos i wygłaszać toast bez monopolizowania konwersacji? Jak właściwie używać
tytułów administracji publicznej, stopni
naukowych czy stanowisk kierowniczych?
Jaką wybrać formułę początkową i kończącą i interpunkcję w listach / e-mailach?
Gdzie posadzić ważnych gości przy stole?
Jak rozszyfrować zaproszenie i co wybrać
z garderoby? Każdy z nas zadaje sobie takie
pytania w życiu prywatnym czy zawodowym.
Jesteśmy stale osądzani według naszych
zachowań. Dlatego takie szkolenia są ważne
dla każdego, ze szczególnym uwzględnieniem wschodzących gwiazd biznesu, które
dzięki swojemu statusowi na pewno znajdą
się w takich sytuacjach, nie tylko w Polsce,
ale i na świecie. Lepiej być na nie przygotowanymi, aby niechcący nie stracić ważnego
kontaktu czy kontraktu.
No właśnie. Wydaje się, że dzisiejsza
cyfryzacja, skrócenie dystansu
w komunikacji, wielokulturowość
biznesowych zespołów i podobne
czynniki łamią nieaktualne już
konwenanse. Wystarczy zaś posłuchać

Zdjęcia: Kasia Saks

„

Ale kontynuując naszą rozmowę –
jest Twoja fascynacja Afryką, była
odpowiedzialna praca w korpusie
dyplomatycznym, teraz przyszedł czas
na własny biznes. Szkolenia z savoirvivre w biznesie to obecne zawodowe
zajęcie, wynikające z wieloletniego
doświadczenia. Jaka jest ich specyfika?
To 2-3 dni dość intensywnych szkoleń w różnych zakresach protokołu i savoir-vivre’u,
prowadzone przez kilku ekspertów. Warsztaty są organizowane dla niewielkich grup
uczestników, żebyśmy mogli mieć ze sobą
stały kontakt podczas wykładów i zajęć praktycznych. Miejsce to niewielki zamek renesansowy przystosowany na luksusowy hotel,
położony 2 godziny od Paryża, w dolinie
królów, niedaleko domu, w którym mieszkał
i tworzył Leonardo da Vinci. Zakątek Francji
znany z historii, zabytków, wyśmienitej
kuchni i win.
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wielu kuluarowych rozmów, np.
o „śmiesznym” przywitaniu głosowym
w telefonie menagera, do którego
kontrahent już więcej nie zadzwoni, czy
bezimiennych wizytówkach wręczanych
w trakcie biznesowej rozmowy, która
w tym momencie kończy się fiaskiem.
O tych wizytówkach prowadziłyśmy
dyskusję na forum. Inny przykład: znam
osoby, które z zasady nie odbierają
listów, które rozpoczynają się od słowa
„Witaj”. Jak prawidłowo powinniśmy
zacząć biznesowego maila?
Na pewno nie sformułowaniem „Witam”
czy „Witaj”. Niestety, rozpanoszyło się ono
w języku polskim. „Witaj Elżbieto” ma
zupełnie inny wydźwięk i jest prawidłowe,
jeśli wypowiada je Twój dobry znajomy.
„Szanowna Pani” będzie najstosowniejsze.
Nie należy używać wykrzykników w powitaniu, ani nie szafować nimi w dalszym tekście. Należy pamiętać, że wykrzyknik jest
agresywny. W językach narodów Europy
Zachodniej użycie wykrzyknika w formule początkowej kompromituje resztę
przekazu. Odbiorca myśli, że my na niego
krzyczymy. Warto też zwrócić uwagę na
poprawną formułę kończącą: „Pozostaję
z wyrazami szacunku”. Należy też dbać
o poprawną polszczyznę i poprawnie
stosować trzecią osobę liczby mnogiej:
„Proszę, niech Państwo posłuchają”, a nie
„posłuchajcie Państwo”, „Zauważyli Państwo”, a nie „zauważyliście Państwo”, itd. To
poważny błąd gramatyczny, ale też forma
dość niegrzeczna, tak jak „Witam”. Rozumiem, że to wynika z chęci zbliżenia, ale
dlaczego od razu kaleczyć język? Są inne
sposoby marketingowe.
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Szkolenia to nie wszystko. Masz jeszcze
jeden pomysł na biznes, który jest
w fazie projektowania. Ja nazwałabym
to „technologiczny startup”: urząd
patentowy, produkcja, własna marka.
O więcej nie pytam, bo rozumiem
tajemnicę patentową. Bardziej
intryguje mnie, skąd w takiej delikatnej
kobiecej osobowości tyle energii
i przedsiębiorczości?
Jako 5-letnie dziecko, a były to czasy central telefonicznych i stacjonarnych telefonów z ebonitu, początkowo w domu,
potem u znajomym rodziców, intuicyjnie
naprawiałam porozrywane łącza telefoniczne. To zabawne, chociaż zupełnie prawdziwe. Do dziś, tak dla wprawy, naprawiam
domowe sprzęty elektroniczne. Mój mózg
tak naprawdę nigdy nie odpoczywa, ciągle
coś wymyśla, zwłaszcza w nocy. Większość
„wynalazków” zapominam, pozostawiam
tylko te, które, jak wierzę, mogłyby pomóc
ludziom. I tak jest właśnie z obecnym
wynalazkiem, nad którym „pracuję” od 15
lat, ale zajęłam się nim poważnie dopiero
kilka miesięcy temu. Fascynuje mnie najbardziej proces technologiczny. Energię daje
mi myśl i nadzieja, że dzięki niemu będę
mogła pomóc wielu osobom, a głównie
kobietom...
Przekujesz ten pomysł również w biznes?
Naturalnie. I mam wielką nadzieję, że mi się uda.
A co robisz w wolnych chwilach?
Rzeźbię (uśmiech). Kocham rzeźbić. Rzeźbiąc
przelewam całą moją kreatywność w glinę.
Może wynika to z moich zamiłowań antropologicznych, ale najbardziej lubię rzeźbić
popiersia członków mojej najbliższej rodziny
i dzieci przyjaciół.
Czy rodzina jest Twoim wsparciem?
Mąż i córka to wyłącznie humaniści, córka
studiuje archeologię i sztukę. Aktywnie wspierają moje rzeźbiarstwo, dzielą moje zamiłowania do sztuki i antropologii oraz podzielają wielką miłość do zwierząt. Zafascynowani
są też moimi umiejętnościami „inżynieryjnymi”, ale nie przejawiają chęci zgłębienia
ich tajemnic. Wolą prosić mnie każdorazowo
o pomoc, żeby nie zepsuć sprzętu, nawet jeśli
oznacza to „naprawianie przez telefon” i długą
rozmowę przez Atlantyk (uśmiech).
Trzymamy kciuki za biznesowy sukces
Twojego pomysłu, życzymy bezpiecznej
wyprawy do Tanzanii i do zobaczenia
na Twoich szkoleniach. Dziękuję za
rozmowę.
Również bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
Tygrysom Biznesu wszystkiego co najlepsze.
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Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Jan Paweł II

Everything
Is Possible
Rozmowa z Pawłem Prasuła,
prezesem zarządu EIP.

Z

Zaczęło się od…
… grafiki 3D gdzie wszystko jest możliwe.
Tak powstało EIP, którego nazwa pochodzi
od skrótu Everything Is Possible. To hasło
przyświeca nam w budowaniu silnej marki.
Dzięki niemu znajdujemy sposoby, aby
trudne zadania i przeszkody przekształcać
w szanse. Nie boimy się wyzwań, a najtrudniejsze projekty dają nam największą satysfakcję. Od początku istnienia stawiamy na
biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Lojalność i zaufanie klientów są dla nas bezcenne.
Z tą myślą realizujemy powierzone nam projekty. Tak budujemy pozycję EIP jako wiarygodnego partnera na rynku IT.

Dziś Grupa EIP to już ponad 100 osób.
Jak być liderem w coraz większej firmie?
Niemal naturalnie udaje się to, gdy pracuje
w niej 5–10 osób. Ale co, gdy firma rozrasta
się do kilkudziesięciu, czy właśnie 100 osób?
Uznałem, że wpierw należy zacząć od własnego, zrównoważonego rozwoju. Osobiście
fascynuje mnie Jan Paweł II. To człowiek, który
stale pracował intelektualnie. Był osobą, która
zmieniała świat, pisała książki, wpływała na
innych. Kiedy więc i gdzie odpoczywał? Czy
w czasie wspinaczek w górach, po których tak
lubił chodzić? Zadałem sobie pytanie, co Jan
Paweł II widział w nich? Czy dawały mu szczęście i zapewnienie swego rodzaju równowagi?
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A jeśli tak, to czy można – prowadząc firmę – zbalansować życie prywatne,
rodzinne i zawodowe. Sam chciałem osiągnąć równowagę pomiędzy pracą, odpoczynkiem i życiem duchowym. Chciałem osiągnąć
ją nie tylko pomiędzy tymi trzema elementami, ale także na każdym z tych poziomów.
Uznałem, że aby móc tego dokonać, należy
wpaść w ściśle określony rytm – odpoczynku, pracy, modlitwy. Jest to rytm, który
ułatwia równoważenie poszczególnych elementów naszego życia. Można by uznać, że
stały rytm to pewnego rodzaju monotonność,
która jednak – moim zdaniem – nie ma nic
wspólnego z brakiem kreatywności.
W jaki sposób osiągnąłeś rytm w życiu
prywatnym, rodzinnym i zawodowym?
Aby odpowiedzieć na wspomniane wyżej
pytanie co Janowi Pawłowi II dawało chodzenie po górach, musiałem sam tego spróbować. Postanowiłem podjąć się zdobycia
Korony Ziemi. Zainspirował mnie do tego
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też list Jana Pawła II do pierwszych Polaków,
którzy w 1980 roku zdobyli zimą najwyższy
szczyt świata Mount Everest. Napisał m.in.,
„że himalaizm to sport, który ujawnia „królewskość” człowieka, jego zdolność poznawczą
i wolę panowania nad światem stworzonym”.
Jest to sport „wymagający wielkiej siły ducha,
który staje się wspaniałą szkołą życia, rozwijającą w nas wszystkie wartości ludzkie, otwierający pełne horyzonty powołania człowieka”.
Zdobycie Korony Ziemi to projekt, który
ma swój harmonogram i cele. Projekt ten
został rozłożony na wiele lat. Narzucił mi naturalnie rytm pracy i odpoczynku, w czasie którego przygotowuję się do kolejnych wypraw.
Zaczęło się od treningu – nie tylko fizycznego,
lecz także duchowo-umysłowego – oczyszczenia organizmu i zdobywania wiedzy na
temat himalaizmu. Regularne uprawianie
sportu – a tego wymaga przygotowanie do
zdobywania kolejnych szczytów z Korony
Ziemi – pozwala mi samemu „trzymać się
w ryzach”. Treningi wyeliminowały z mojego
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życia alkohol. Zmieniły też mój sposób odżywiania. Gdy rozpoczynałem zdobywanie
Korony Ziemi, ważyłem 98 kg, teraz ok. 82
kg. To przekłada się na jakość mojego życia.
Uznałem, że projekt ten będzie jednocześnie „prowadził” przez te wszystkie lata także
firmę, którą kieruję. Uznałem, że nadany
przeze mnie rytm będzie przekładać się
na rytm działania całej firmy. Jak jednak to
zrobić? Jak zbudować ten rytm? Kiedy może
wystąpić arytmia i jak z nią „walczyć”? Odpowiedzi na te wszystkie pytania dały mi właśnie wyprawy w góry.
Jak wspinaczka wysokogórska przekłada
się na kierowanie firmą?
Ciężko jest zarządzać firmą z przychodami
na poziomie 100 mln zł i ponad setką pracowników, gdy wszystko jest w głowie szefa.
Ideą, do której dążymy jest holakracja, czyli
przekazanie uprawnień decyzyjnych samoorganizującym się zespołom. W takiej organizacji pracownicy tworzą odrębne, autonomiczne i symbiotyczne zespoły. Mamy też do
czynienia ze spłaszczoną strukturą, w której
każdy z pracowników ma głos. To, przynajmniej na dziś, jest szczyt rozwoju organizacji.
Wymaga jednak niesamowitej pracy liderów
organizacji. Przede wszystkim muszą oni
zrezygnować z nakazowego zlecania zadań
i przekazać odpowiedzialność podległym
pracownikom. Moim, zdaniem organizacja
opierająca się na holakracji nie ma szansy
się ustabilizować bez silnych podstaw etycznych. Bardzo ważny jest wspólny kręgosłup
moralny.
Nasze wartości i wzorce czerpiemy
z działań non-profit, m.in. w ramach wspieranej przez Grupę EIP Fundacji Charytatywni. Do tego jednak potrzebny jest „transport” pieniądza z twardego biznesu. Jedną
z form wsparcia jest więc to, że wszystkie
przychody z kawiarni DobroCzynna, która
działa w naszej nowej siedzibie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 30 w Warszawie, przekazujemy Fundacji Charytatywni. Rozwijamy
wewnętrzny kod etyki na styku kawiarnia,
ludzie, otwartość, Fundacja, dzieci, pomoc.
Budujemy też – w oparciu o te same
zasady etyki – program szkoleniowy.
Powstaną narzędzia, które ułatwią onboarding, pomogą wdrożyć pracownika na początkowym etapie. Chcemy im pokazać, że dla
Grupy EIP najważniejsze są zespół, praca
i wartości. Te same narzędzia mają nam także
pokazać, czy ktoś działa zgodnie z naszymi
zasadami i ewentualnie jak wiele pracy
należy włożyć w jego szkolenie. Wszystkie,
wspomniane programy mają dać stabilizację w zespole i poszanowanie przestrzeni
jego członków tak, aby ludzie poczuli się

bezpiecznie, aby nie wpływali negatywnie na
firmową „przestrzeń” i pozostałych pracowników. Dbamy też o to, aby pracownicy czuli
się „zaopiekowani” nie tylko gdy przychodzą
do nas do pracy, ale także gdy postanowią
zmienić ścieżkę kariery. Czasami odchodzą
do naszych klientów, tworzą własne biznesy,
ale mimo to cały czas polecają nas, stanowiąc najlepszy dla nas PR.
Grupa EIP ewoluuje w kierunku firmy 2.0
i zasad, które stoją za tą ideą…
Wejdziemy w tę fazę rozwoju z początkiem
II kwartału 2020 roku. Chcemy rozbudowywać relacje biznesowe zgodnie z zasadami
opisywanymi przez teorię Partnership Outsourcing Evolution. Naszym celem jest stać
się tzw. Zaufanym Partnerem. To najwyższy
szczebel drabiny relacji biznesowych w outsourcingu. Zaufany Partner to firma, u której
poszukuje się rady, bo klient wierzy w jego
doświadczenie i wiedzę.

„

Chciałem osiągnąć równowagę
pomiędzy pracą, odpoczynkiem
i życiem duchowym; osiągnąć ją
nie tylko pomiędzy tymi trzema
elementami, ale także na każdym
z tych poziomów

Biznes i klienci wymuszają podnoszenie
jakości. My z kolei chcemy wypracować odpowiednie standardy etyczne oraz prowadzenia
projektów. W hierarchii wartości i zasad tworzących Grupę EIP najważniejsze miejsce zajmują prawda i zaufanie. Natomiast w relacjach i w działaniu kierujemy się uczciwością
i lojalnością. Dbamy o spójność myśli, słów
i czynów oraz wyznawanych i realizowanych przez nas zasad oraz wartości. Warto
pamiętać, że wzajemne zaufanie w biznesie
wymaga od stron, aby były kompetentne,
otwarte, zaangażowane, odpowiedzialne.
W kontraktach outsourcingowych bowiem
klient przekazuje strategiczne procesy biznesowe do dostawcy, pozostając bardzo wrażliwym na zachowania partnera.
Dużo mówi się o tzw. parytecie kobiet
i mężczyzn w biznesie, polityce…
Jak to wygląda w Grupie EIP?
Czy kobiety odgrywają istotną rolę
w rozwoju i zarządzaniu należącymi
do niej spółkami?
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Marka osobista jest
skutkiem ciężkiej
pracy. Od narodzin,
poprzez
poznanie siebie
i utrzymywanie
pewnego trendu,
który jest
indywidualny
tylko dla nas

Przed wywiadem dużo rozmawialiśmy
o marce osobistej, a jak wiesz,
jest to mój konik.
Dziś w ogóle bardzo dużo mówi się na temat
marki osobistej. Moim zdaniem, trzeba sobie
wybrać, czy ma to być marka komercyjna, czy
personalna. Ta pierwsza budzi wiele kontrowersji. Skupmy się więc na drugiej. Marka
osobista jest skutkiem ciężkiej pracy. Od narodzin, poprzez poznanie siebie i utrzymywanie
pewnego trendu, który jest indywidualny
tylko dla nas. Bóg dał nam plecak, w którym
jest jakiś rys, zestaw talentów i narzędzi,
a następnie kazał używać i utrwalać, bo tylko
to da nam szczęście.
A jakie jest Twoje największe marzenie,
które chciałbyś zrealizować?
Mam kilka marzeń, ale gdybym miał określić
jedno... Jestem maksymalistą, powiem więc
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o dwóch marzeniach. Pierwsze jest takie,
że bardzo bym chciał mieć więcej dzieci.
W perspektywie tego, na co patrzę – swój
biznes, work-life balance, wartości, nie jest
istotne to, jak jest czasami ciężko, lecz to
jak słodko jest, kiedy jest dobrze. To mnie
wzrusza i to mnie buduje. To było marzenie
prywatne. Natomiast marzenie firmowe jest
takie, że w swojej niszy zawodowej, w najbliższych 10 latach – czyli w układzie 5 + 5
– chciałbym być numerem 1 w Europie jako
integrator systemów ERP Microsoft Business Central. Jest kogo ścigać, jest duże
wyzwanie, ale mamy fajny zespół i to daje
mi możliwość transportowania wartości najwyższych – polskości, siły polskiego intelektu na rynku europejskim, pokazania, że
nie mamy żadnych kompleksów. Mówią,
że prawdziwa siła w słabości się doskonali.
Dostrzeżenie własnych słabości pozwala
zbudować przewagę konkurencyjną na
rynku zagranicznym. Mam nadzieję, że EIP
stanie się w przyszłości firmą, która będzie
mogła szczycić się sukcesami na rynku światowym i zaczniemy kolejne dziesięciolecie
w wersji 3.0.
Tego Ci życzę. Spełnienia marzeń.
Dziękuję.
Marcin Andrzejewski

Zdjęcia: Tatiana Pałucka

„

Mężczyźni wciąż nie dopuszczają do siebie
myśli, że kobieta może znaleźć się w zarządzie. Tymczasem kiedyś – w kryzysowym
momencie – doradzono mi, abym więcej
„władzy” oddał w ręce kobiet. I tak się dziś
dzieje w EIP. W firmie mamy bardzo zrównoważony parytet, a nawet przesuwamy się
w kierunku przewagi kobiet w kadrze kierowniczej. Uważam, że kobiety w IT mają
niezwykłą siłę, zwłaszcza gdy stawiamy na
jakość. W naszej firmie kilka z nich pełni kluczowe role.
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„Powiedz JAKA JESTEŚ,
powiedz co lubisz,

Wywiad z Agnieszką Jaworską
projektantką mody, która podąża
za swoimi marzeniami pomagając
jednocześnie spełnić marzenia
innych kobiet.
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Zdjęcia : Katarzyna Jarzemska.

powiedz czego oczekujesz,
a ja USZYJĘ DLA CIEBIE
wyjątkowe kreacje”
– to jej motto.
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Z ogromnym zaangażowaniem
tworzy wyjątkowe projekty.
Zaspokaja pragnienia kobiet,
by czuły się wyjątkowo.

J

Jak zaczęła się Pani przygoda
z projektowaniem?
Moja przygoda z projektowaniem i szyciem rozpoczęła się od momentu uszycia
dla siebie sukni ślubnej, a było to dwadzieścia parę lat temu. Późniejsze kreacje, ubiory
szyłam dla rodziny. Kierowałam się moim
mottem „Powiedz jaka jesteś, powiedz co
lubisz, powiedz czego oczekujesz, a ja uszyję
dla Ciebie wyjątkowe kreacje” to motto jest
w moim sercu do dziś.
Projektanta trudno nie zapytać
o inspirację
Chciałabym dodać, że jestem również wykonawcą moich projektów podkreślonym wieloletnim doświadczeniem. Świat mody, ekskluzywna moda jest jedna z moich inspiracji
i łącze ją z człowiekiem, z jego osobowością
i jak już wcześniej wspomniałam odnoszę
się do motta. Inspiracją mogą być również
wszystkie dobre wydarzenia i emocje.
Czy każda rzecz, którą Pani sprzedaje,
szyję własnoręcznie czy tylko projektuje?
Tak jak wspomniałam wcześniej nie tylko projektuje ubrania dla indywidulanych kobiet, ale
również je wykonuję. Dzięki temu dopilnuję
każdego detalu, szczegółu dzięki temu projekty i wykonanie są na wysokim poziomie.
Jakimi kobietami są Pani klientki?
Wymagającymi, które chcą podkreślić indywidualność swojej osoby.

Polskim projektantom trudno się przebić
na rynku. Konkurencja jest ogromna.
Czym Pani projekty różnią się od innych?
Nie tylko projekty, ale indywidualne podejście do klientki. Potrafię wysłuchać kobiety,
kierując się moim mottem. Klientka współuczestniczy w tworzeniu projektu. Jest to
nasza wspólna praca. Oczywiście mam też
swoje indywidualne projekty, które są podkreśleniem moim przeżyć.
Jest Pani właścicielką Atelier Szycia
Miarowego, który funkcjonuje
w Poznaniu. Gdzie jeszcze można kupić
Pani kreacje?
Prowadziłam kiedyś Atelier Szycia Miarowego
w Poznaniu, dwa lata temu przeniosłam się
do Warszawy na ulicę Hożą 39/38 i tutaj chcę
kontynuować moją pasję tworzenia ekskluzywnej mody. Obecne miejsce, w którym
powstaję Atelier Szycia Miarowego znajduję
się w odresturowanej, przedwojennej kamienicy, w której mieszkała słynna diwa operowa
Wiktoria Kawecka. Mogę nawet powiedzieć,
że inspiruję mnie ona i czuję jej aurę.
Udziela się Pani w wielu inicjatywach
charytatywnych. Jako pierwsza
w Polsce zorganizowała Pani
pokaz mody z udziałem modelek
z niepełnosprawnością. Proszę
powiedzieć coś więcej o tym wspaniałym
przedsięwzięciu…
Podczas charytatywnego pokazu mody
„Moda – Pasja – Zmiana” z udziałem modelek
z niepełnosprawnością, zostały zaprezentowane moje autorskie projekty. To pierwszy
w kraju pokaz mody, w którym wzięły
udział modelki na wózkach inwalidzkich. Na

wybiegu pojawiły się dziewczyny z fundacji
Jedyna Taka oraz modelki z agencji modelek
Butterfly. Wśród nich były zarówno dziewczyny pełnosprawne, jak i te, które na co
dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich.
Ubrałam, wystylizowałam modelki w moje
kreację a reszta współuczestników zajęła się
resztą.

Prowadzenie własnej marki
modowej to nie tylko trudne zadanie
i ogromne wyzwanie, ale także ryzyko
i odpowiedzialność. Jaki jest Pani klucz
do sukcesu?
Uwielbiam szyć dla siebie! Żałuję, że nie
umiem szyć butów i trudnych w wykonaniu
torebek.
Czy jest coś, czego nigdy by Pani nie
założyła? :)
Kreszowanego dresu (śmiech)
Jakiej rady udzieliłaby Pani
początkującym projektantom?
Młodym projektantom radzę nie rezygnować
z własnych pomysłów, ale też podpatrywać
znanych kreatorów mody i mistrzów krawiectwa odzieżowego. A przy tym wszystkim
mieć cierpliwość i pokorę
Moje atelier można znaleźć na stronie
internetowej www.agnieszkajaworska.pl, oraz
portalach społecznościowych. Zapraszam
także do kontaktu projektantka@agnieszkajaworska.pl
Dziękuję za rozmowę

Zaczynała Pani od projektowania
sukien ślubnych. Panny młode
należą do grupy konsumentek, które
najtrudniej zadowolić, wybierają
kreacje na najważniejszy dzień w swoim
życiu. Co składa się na cały proces
wybierania tej idealnej sukni?
Odpowiedź na to pytanie jest rzeczą indywidualną. Jedne klientki przychodzą z polecenia
i omijamy proces poznawania się i zaufania
sobie nawzajem w kwestii doboru kreacji,
z nowymi klientkami muszę zachować proces
powstania sukni.

Justyna Nakonieczna
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Anna Makiewicz
– Polka z Białorusi,
podbija

ŚWIAT BARBERÓW
Wywiad z mistrzynią barberingu, Anną Makiewicz,
na codzień pracującą w LORD Barbershop
w Warszawie, nagrodzoną statuetką Businesswoman
Awards 2020. W rozmowie Anna przedstawiła nie
tylko swoje zamiłowanie do barberingu, doradziła
również jak stać się dobrym barberem oraz odsłoniła
kulisy swojego najnowszego projektu.

A

Aniu na początku pragnę Ci bardzo
podziękować, że znalazłaś dla mnie czas
na wywiad, mimo wielu ostatnio wyzwań.
Marcinie, to ja dziękuję, że zechciałeś zapoznać swoich czytelników z moją historią.
Oczywiście, uważam to wręcz za
konieczność. Po pierwsze, w tym roku
odebrałaś statuetkę Businesswoman
Awards 2020, a po drugie, ale to już nam
za chwile opowiesz w wywiadzie…
Aniu poznaliśmy się dwa lata temu
z polecenia czy dobrze pamiętam?
Tak, poznała nas ze sobą Swetlana.
Tutaj w Polsce imigranci tworzą jedną
wielką rodzinę?
Tak oczywiście, tworzymy. Ale wiesz, jak to
jest w rodzinie. Nie wszystko układa się tak
jak byśmy chcieli. Dlatego jest w Polsce takie
powiedzenie, umiesz liczyć licz na siebie.

Aniu liczę na to, że pozwolisz mi
powrócić do Twojej historii sprzed dwóch
lat. Tak jak wspominałem wcześniej,
jak poznałem Ciebie to nie wszystko
układało się tak kolorowo.
To prawda. Otwierając swój pierwszy barbershop chciałam, aby wszystko było dopracowane, tak w pełni profesjonalnie. Włożyłam
wszystkie oszczędności życia w ten projekt.
Otworzyłam wymarzony salon, zatrudniłam
personel. Myślałam, że to wystarczy, że klienci
będą walili drzwiami i oknami. Co prawda,
jeśli chodzi o klientów to nie było źle, ale też
nie były to kokosy.
To tak, przecież każdy biznes potrzebuje
czasu na rozruch.
No właśnie, a to był mój pierwszy tak
poważny własny biznes. Zupełnie inne realia.
Musisz pamiętać, że z wykształcenia jestem
prawniczką i taki zawód wykonywałam na
Białorusi.
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„

Opowiadałaś mi o tym jak zostałaś
dyrektorem handlowym jednej
z większych międzynarodowych firm
kosmetycznych na całą Białoruś.
To prawda, ale myślę, że jest to materiał na
książkę, że ukrywając przed rodziną swój plan,
poszłam do szkoły fryzjerskiej i skończyłam
kursy barbierskie. Jednego dnia oznajmiłam
rodzinie, że zrezygnowałam z pracy, sprzedałam wszystko, zabieram córkę i jadę do
Warszawy otwierać biznes.

będzie szkoła dla barberów. Jedno z kolejnych marzeń, które zaraz odhaczę.

Brzmi to jak jakaś bajka. No i jaka była
reakcja?
Mój tato nie odzywał się do mnie przez
dłuższy czas. Uważał, że nie wypada, aby
prawniczka ścinała włosy. Naprawdę musisz
mi uwierzyć, od zawsze było to moim marzeniem. Kocham to co robię, może dlatego też
jestem w tym taka dobra. Jak Ty sam zawsze
podkreślasz, jeśli kochasz to co robisz, na
pewno odniesiesz sukces.

Co dla Ciebie oznacza sukces? Pieniądze?
Pieniądze nigdy nie były dla mnie najważniejsze. Oczywiście są ważne jak dla każdej
matki, która chce zapewnić najlepszą przyszłość i edukację swojej córce. Sukcesem dla
mnie jest to, że mogę cały czas się rozwijać,
że marzenia przychodzą mi w trakcie i są na
tyle realne, że nie pozostaje nic innego jak
tylko je realizować.

Sukcesem dla mnie jest to, że mogę
cały czas się rozwijać, że marzenia
przychodzą mi w trakcie i są na
tyle realne, że nie pozostaje nic
innego jak tylko je realizować

To prawda. Każdy projekt, jeśli jest
to wyzwanie płynące z pasji musi
zakończyć się sukcesem. Pod warunkiem
oczywiście, że mamy realne marzenia.
Nawet w najlepszych snach nie przypuszczałam, że zajdę aż tak daleko. Kiedy się
poznaliśmy miałam problemy finansowe,
prosiłam Ciebie o pomoc przy sprzedaży
mojego samochodu, żeby mieć na czynsz.
Wiesz, jak człowiek jest sam i ma zobowiązania, nie jest mu łatwo. Pamiętaj, że ja tutaj
jestem sama, w ojczyźnie moich przodków
a dzisiaj mojej oczywiście, ale sama. Sama
z córką, której też należy pamiętać muszę
zapewnić stabilizację, spokojny dom, warunki
do nauki.
Co sprawiło, że się nie poddałaś?
Zawsze byłam silna, lubiłam wyzwania,
ponieważ one rozwijają i mi tak naprawdę
dodają skrzydeł. Wiem, że jeśli muszę, to
zwyciężę. Nikomu nie mówiłam, ale zawsze
miałam marzenia, aby być właścicielką sieci
barbershopów. W międzyczasie szkoląc swój
personel odkryłam w sobie nutkę nauczycielską. Dziś mogę o tym mówić już oficjalnie,
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Aniu naprawdę jestem pod wrażeniem.
Czy na tym kończysz, czy dopiero
nabierasz rozpędu?
Oczywiście, że nie, to dopiero początek.
Gdybyś zapytał się mnie 3-4 lata temu
o czym marze, powiedziałabym o dobrze prosperującym barbershopie. A dziś… Jestem
głodna sukcesu.

Dziś masz już dwa dobrze prosperujące
barbershopy. Jesteś w trakcie
otwierania szkoły połączonej z salonem,
a do tego realizujesz jako pierwsza
w Unii Europejskiej projekt otwarcia
barbershopów na lotnisku Okęcie. Czym
jeszcze zaskoczysz?
Brzmi to naprawdę, jakbym miała już
wszystko, ale nie wiem.... Na pewno czymś
jeszcze zaskoczę, ale czym... życie pokaże. Na
pewno nie lubię siedzieć w miejscu, tracić
czas. Jedyny wolny czas jaki mam spędzam
ze swoim dzieckiem, a reszta mojego życia to
praca. Bynajmniej na dzień dzisiejszy
To co dalej?
Dalej buduje swoje imperium (śmiech)
i zobaczymy. Na pewno chciałabym w końcu
poczuć stabilizacje. Wiedzieć, że nie muszę
niczego nikomu udowadniać, nawet sobie.
Usiąść spokojnie, napić się whisky i powiedzieć sama do siebie: Anka zrobione!
Aniu, podziwiam siłę i wytrwałość, które
kryją się w tak delikatnym ciele. Jesteś
wyjątkowa. Mam nadzieję, że swoją
historią zmotywujesz niejedną osobę,
opowiadając o tym, że nie ma granic,
udowadniasz, że granice są jedynie
w naszej głowie.
Gratuluję sukcesu i życzę dalszych.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Marcin Andrzejewski

MARKETING

Jakie działania
w mediach społecznościowych
WARTO WDROŻYĆ
w 2020 r.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes
online, czy offline warto zainteresować
się rozszerzeniem działań, promując firmę
w Internecie. Opowiem Ci o 6 obszarach
w mediach społecznościowych, na które warto
zwrócić szczególną uwagę w 2020 roku, aby
zwiększyć rozpoznawalność marki i zdobyć
nowych klientów. Mam nadzieję, że zainspiruję
Cię do działania w social media.
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Messenger marketing
Badania pokazują, że coraz więcej naszej
komunikacji przenosi się do aplikacji Messenger. Tworzymy grupy z przyjaciółmi
i rodziną, ze współpracownikami prowadząc
rozmowę z kilkoma osobami jednocześnie.
Wraz z moją Ekipą przywiązujemy dużą
wagę do Messengera, ponieważ to nie jest
już tylko komunikator, to również świetne
narzędzie do reklamowania. Facebook prowadzi różne badania, z których jasno wynika,
że większość ankietowanych osób wysyłających wiadomości do firm twierdzi, że ta możliwość buduje zaufanie do marki.
Komunikując się za pośrednictwem
Messengera, możemy pozyskiwać nowych
klientów i inicjować transakcje oraz nawiązać
istotne relacje pomiędzy firmą a klientem.
Messenger również pomaga zwiększyć rozpoznawalność marki, jednak trzeba przygotować do tego odpowiednią strategię i zastanowić się, jaki będzie główny cel komunikacji
w aplikacji.

Transmisje na żywo
Jeśli do tej pory nie organizowałeś transmisji
na żywo, warto się teraz na tym skupić. Prowadzenie liveów szybko i znacznie zwiększy
Twoje zasięgi i aktywność odbiorców. Do prowadzenia transmisji na żywo dobrze jest się
przygotować, stworzyć harmonogram, strategię i główny cel. Zastanów się, co możesz
zaoferować swoim odbiorcom, jaką wartość możesz im dać. Rekomenduję prowadzenie cyklicznych transmisji, danego dnia
o ustalonej porze. Już ponad 90 razy prowadziłam livey #znanamarkaonline, zawsze
w środę o godzinie 20.00. Ta cykliczność spotkań pozwoliła na zwiększenie rozpoznawalności marki i zdobycie nowych odbiorców,
którzy z czasem stali się moimi klientami.
Podczas spotkań na żywo poruszam różne
tematy związane z mediami społecznościowymi, dzielę się wiedzą i zdobywam zaufanie
społeczności.
Zastanów się, co możesz dać swoim
odbiorcom w zamian za ich zaangażowanie. Dobrze przygotowana strategia prowadzenia transmisji na żywo może doprowadzić Twoich odbiorców do zakupu. Livey
to świetna okazja do prezentacji produktów
i usług, organizacji sesji pytań i odpowiedzi
czy konkursów i promocji.
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Relacje/Stories
Relacje to materiały, które zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku wyświetlają się
na samej górze, czyli Twoi odbiorcy widzą
je jako pierwsze. Badania pokazują, że coraz
więcej osób spędza czas oglądając Stories,
a nie scrollując tablicę i czytając posty. Warto
to wykorzystać w budowaniu rozpoznawalności marki w social media.
W Relacjach można tworzyć krótkie,
15-sekundowe filmy z ważnymi informacjami dotyczącymi Twojej działalności, pokazywać grafiki i zdjęcia. Możliwości jest bardzo
dużo. Każdy film można urozmaicić gifami,
napisami i różnymi przyciskami CTA (Call To
Action), np. ankietą, możliwością zadawania
pytań, organizacją czatu. Te wszystkie działania mają na celu zwiększyć zaangażowanie
odbiorców i zdobycie ich zaufania.

Opinie klientów/rekomendacje
Być może dziwisz się, że o tym wspominam,
przecież to obszar od zawsze wykorzystywany przez firmy. Tak, ale czy na pewno
w odpowiedni sposób? Jestem pewna, że
wiele razy zapomniałeś poprosić klienta
o opinię i na co dzień, w ferworze pracy,
o tym nie pamiętasz, a to jest jedno z najważniejszych działań.
Gdy klient wystawi Ci rekomendację
w mediach społecznościowych, np. w komentarzu pod postem, możesz zrobić screen,
a później dodać zdjęcie na stronę internetową, czy na fanpage.
Rekomendacje wysłane e-mailem bądź
pocztą tradycyjną warto zamieszczać w social
media, ponieważ świetnie się sprawdzają
w budowaniu wizerunku firmy. Nie ma
nic lepszego niż marketing ustami Twoich
klientów.

IGTV to oddzielna, zupełnie niezależna aplikacja, ale również narzędzie wbudowane
w Instagram, które bardzo szybko zdobywa popularność, zwłaszcza wśród młodych odbiorców. Po raz kolejny muszę się
powołać na badania, ponieważ te dotyczące
oglądania treści video pokazują, że coraz
częściej tego typu treści konsumujemy za
pomocą urządzeń mobilnych. Druga sprawa
jest dość zaskakująca, ponieważ najczęściej
filmy oglądamy w pionie, nawet te, które
powinny być oglądane w poziomie. Idąc tym
tropem powstało IGTV, czyli konkurencja dla
YouTube, gdzie filmy wyświetlane są właśnie w pionie.
IGTV i Instagram tworzą pewnego rodzaju
synergię, ponieważ IG umożliwia opublikowanie na tablicy 1 minutę z filmu nagranego
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zdjęcia: Lidia Skuza

IGTV

na IGTV. Tym jednominutowym materiałem
filmowym można zachęcić odbiorców, aby
przeszli do IGTV w celu obejrzenia całości
materiału.
Jak już wiesz, treści video są najczęściej oglądanymi materiałami przez Internautów, dlatego zachęcam Cię do korzystania z tej opcji. IGTV ma wiele ciekawych
funkcji, dzięki którym Twoje video będzie ciekawsze i atrakcyjniejsze; możesz dodawać
obrazki, ruchome efekty, napisy i filtry, a co
najważniejsze wstawić klikalny link, który jak
wiesz na Instagramie możesz zamieścić tylko
w swoim BIO (pod warunkiem, że nie masz
10 tys. odbiorców).

„

MARKETING

Bądź w kontakcie ze swoimi
odbiorcami, przypominaj im
o sobie regularnie, rozmawiaj,
rozśmieszaj, inspiruj i nauczaj

Strategia reklamowa
To ostatni obszar, którym warto się zainteresować w 2020 roku. Jeśli prowadzisz działania w social media albo zamierzasz zacząć
to robić, rozważ wykorzystanie reklamy do
poszerzania grupy odbiorców i zdobycia
nowych klientów.
Temat reklam w mediach społecznościowych jest bardzo szeroki, dlatego zachęcam
Cię do zgłębienia tej wiedzy, przytaczając Ci
jeden bardzo ważny powód do inwestowania
w reklamę, mianowicie retargeting. Reklamy
targetowane na grupę odbiorców, którzy już
zetknęli się z Twoją marką to świetny sposób,
aby przypomnieć o sobie i zatrzymać potencjalnych klientów. Pamiętaj, że Twoi odbiorcy
każdego dnia bombardowani są tysiącem
informacji i nawet jeśli chcieli coś od Ciebie
kupić, mogło ich coś rozproszyć i zwyczajnie
zapomnieli.
Reklamy retargetingowe są po to, aby
skrócić czas przejścia przez ścieżkę sprzedażową, dowiedzieć się więcej o swoich odbiorcach, zwiększyć rozpoznawalność marki
i zatrzymać dotychczasowych klientów.
Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną
radę – siej ziarno, czyli bądź w kontakcie ze
swoimi odbiorcami, przypominaj im o sobie
regularnie, rozmawiaj, rozśmieszaj, inspiruj
i nauczaj. Słuchaj swojej społeczności bądź
otwarty na propozycje i przygotuj odpowiednią strategię, która pomoże Ci zwiększyć sprzedaż za pomocą narzędzi, opisanych wyżej. Te wszystkie rzeczy tworzą
punkty styku z Twoimi odbiorcami, a to daje
Ci możliwość zdobycia ich zaufania, co jest
niezwykle ważne w prowadzeniu biznesu.
Jeżeli chcesz rozwijać swoją markę i biznes
dzięki skutecznej komunikacji w mediach
społecznościowych, dołącz do bezpłatnego „Klubu Marki Online”. Znajdziesz tam
23 materiały wideo oraz dodatkowe wskazówki – wystarczy, że zarejestrujesz się na
stronie: https://klub.markaonline.pl/

Nazywam się
JOANNA CEPLIN,
pomagam
przedsiębiorczym
i ambitnym osobom
rozwijać markę
i pozyskiwać klientów
dzięki komunikacji
w mediach
społecznościowych.
Uczę, jak tworzyć
spójny wizerunek
firmy, skutecznie
planować, skalować
i automatyzować
działania.
Podpowiadam, w jaki
sposób budować relacje
z odbiorcami, aby
zdobyć ich zaufanie.
Rozwinęłam swój
biznes na dużą skalę
dzięki działaniom
w social media.
Teraz bazując na
doświadczeniu moim
i moich klientów szkolę
osoby chcące odnieść
sukces.
Jestem trenerem
skuteczniej
komunikacji online
oraz autorką książki
„Uwierz w swoją markę
online i rozwijaj swój
biznes”, „Planera
Marki Online” oraz
wielu szkoleń (w tym
online) i warsztatów.
Sztandarowym
moim produktem
jest Akademia Smart
Brand – kompleksowy
program szkoleniowy
oraz miejsce dla osób
chcących nie tylko
rozwijać swój biznes,
ale przede wszystkim
rozumiejących zasady
uczciwych, skutecznych
i autentycznych działań
w świecie online.
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Co tak naprawdę
MOTYWUJE
pracowników?
Popularność
benefitów
pozapłacowych
sprawia, że firmy
często zapominają,
co jest najważniejsze
dla pracowników.
A to nie zmienia się
od lat… Zmieniają
się jednak narzędzia,
które pozwalają o to
zadbać.
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o tym tajemniczym wstępie czas
na wyjaśnienie. Motywacja pracowników składa się z wielu elementów, których znaczenie jest
dość indywidualną sprawą. Pracodawcy
prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć
nowych pracowników, próbując trafić w to,
co dla nich najbardziej atrakcyjne. Gdy nie
są w stanie konkurować wynagrodzeniem,
oferują inne benefity: elastyczne godziny
pracy, home office, opiekę medyczną, kartę
na zajęcia sportowe, darmowe obiady czy
masaże w pracy. Jednak warto sobie uświadomić, że to są dodatki. Rzeczy, które owszem
miło jest mieć, ale nie są niezbędne.

BIZNES

Jak cię widzą, tak cię piszą
Co innego jest znacznie ważniejsze dla pracowników. I dopiero zapewnienie tego elementu sprawia, że można porównywać
oferty pod kątem benefitów pozapłacowych. Co to takiego? Bardzo łatwo się przekonać, wystarczy wejść na dowolny serwis
z opiniami o pracodawcach. Jakie najczęściej
padają pytania? Co sprawdzają poszukujący
pracy? Otóż to, czy wypłata i dodatki są na
czas i czy są zgodne z tym, na co strony się
umawiają.
Nie tego się spodziewałeś? A jednak okazuje się, że to tak podstawowa sprawa, jak
pieniądze wypłacone na czas i we właściwej
wysokości. O ile można pracodawcy wybaczyć brak kawy w kuchni, o tyle brak wynagrodzenia lub nieustanne błędy w nim, domaganie się korekt i oczekiwanie miesiącami na
wyrównanie są niewybaczalne. Na jednym
z serwisów czytamy takie opinie (pomijamy
wulgaryzmy): „Niby taka duża firma, takie
rzeczy robią, a wypłaty nie potrafią policzyć!”,
„Zawsze coś się nie zgadza. Wszystko trzeba
10 razy samemu sprawdzać!”, „Jak zwykle
kolejny tydzień czekania na wyrównanie!”.
Pomyłki i opóźnienia to bolączki przede
wszystkim wypłat wieloskładnikowego
wynagrodzenia. Odczuwają to głównie osoby,
których podstawa stanowi minimalną pensję
krajową, a większość to prowizja (np. od
sprzedaży), ale też pracownicy firm produkcyjnych. W większości tych firm na wynagrodzenie składa się więcej niż jeden czynnik.
Gdy tych czynników jest wiele, dochodzą
kolejne KPI, od których zależna jest część
zmienna wynagrodzenia to zaczynają się problemy z poprawnością i płynnością wypłat.
Funkcjonują różne plany wynagrodzeń, prowizji, bonusów i benefitów. Rosną też koszty
i biurokracja. Problemem staje się administrowanie wynagrodzeniami, brakuje kontroli
i możliwości sporządzania dokładnych analiz.
To wszystko może wpływać negatywnie nie
tylko na motywację pracowników, ale i na
wizerunek (choćby ww. opinie w internecie)
oraz wyniki finansowe firmy.

Wyrośnij z arkuszy
Jak firmy sobie radzą z zarządzaniem wieloskładnikowymi wynagrodzeniami? Nie radzą.
Tylko 10 proc. posiada dedykowany system,
pozostałe zarządzają płacami w arkuszach
kalkulacyjnych (a czasem nawet na papierze!).
Arkusz kalkulacyjny ma wiele zalet, ale nie
jest najlepszym narzędziem do administrowania danymi w przedsiębiorstwie. Przede
wszystkim bardzo łatwo w nim o pomyłkę,
nadpisanie czy utratę danych. Konieczność
manualnego przetwarzania danych i ręcznego
kompilowania zestawień, a następnie oczekiwanie na akceptację przez odpowiednią

osobę sprawia, że proces staje się nieefektywny. Kiedy pracownik dowiaduje się
o wysokości naliczonej premii, wysokości
wynagrodzenia? Najczęściej, kiedy sprawdza
konto!
Korekty wynagrodzeń i spory skutkują
„księgowaniem w tle” (pracownicy sami
sprawdzają swoje wyniki, weryfikują faktury i raporty zamiast poświęcać czas na
bardziej wartościowe zadania). W sprawdzanie, poprawianie i ponowne akceptowanie
wypłaty zaangażowanych jest przynajmniej
kilka osób. A pracownik czeka...

„

Dzięki automatyzacji
możesz obniżyć nawet o 70%
koszty administrowania
wynagrodzeniami, a zespół zyska
30% czasu na ważniejsze zadania

PRZYKŁADOWE PROCESY HR,
KTÓRE MOŻESZ OBSŁUŻYĆ W QALCWISE:
• delegacje

• rejestracja czasu pracy

• urlopy

• premie / prowizje

• rekrutacja

• systemy motywacyjne

• oceny pracownicze

• ankiety pracownicze

• onboarding pracowników
• employer branding
• zarządzanie szkoleniami
• ZFŚS
• karty obiegowe
• harmonogramowanie
pracy
• paski płacowe
• PIT – dystrybucja

• anonimowe formularze
rekrutacyjne
• kwestionariusz dla nowo
zatrudnionego pracownika
• kwestionariusz
o podwyższonych kosztach
uzyskania przychodu
• oświadczenie o przelewie
środków na rachunek
bankowy pracownika
• wniosek ze skierowaniem
na badania lekarskie
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Aplikacje Qalcwise pozwalają
zautomatyzować dowolne
procesy, np. rozliczanie prowizji.
Dzięki czemu unikamy pomyłek,
a pracownicy zawsze dostają
wynagrodzenie na czas i we
właściwej wysokości.

„
Qalcwise umożliwia
przeniesienie
procesów
biznesowych do
samoobsługowych
aplikacji

SYLWIA CIEMIŃSKA
Manager of Sales
w Qalcwise.com
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Takie zarządzanie ma jeszcze jedną
poważną wadę. Nie pozwala na optymalizację planów, efektywne mierzenie wydajności czy zarządzanie zmianami. Managerowie nie mają kontroli nad budżetem ani
wynikami w czasie rzeczywistym, co nie
pozwala im na bieżąco podejmować decyzji
i reagować, gdy tylko problem się pojawia.
Czas na zmianę!

Technologia skrojona na miarę
Z pomocą przychodzą aplikacje biznesowe
Qalcwise. To polski start-up, który wykorzystując technologię no-code (bez programowania), stworzył platformę do samodzielnej
budowy i konfiguracji aplikacji. Qalcwise
umożliwia przeniesienie procesów biznesowych (księgowych, płacowych, HR-owych,
administracyjnych, sprzedażowych, ale też
logistycznych czy zarządzania produkcją)
do samoobsługowych aplikacji. To rozwiązanie o wiele prostsze w implementacji (nie
wymaga udziału IT), nieporównywalnie bardziej elastyczne i nawet 10 razy tańsze niż
tradycyjne oprogramowanie.
Wystarczy zalogować się na platformie
w przeglądarce internetowej, uruchomić aplikację (np. do rozliczania prowizji) i skonfigurować ustawienia. W przypadku płac
możesz wprowadzić wszystkie czynniki
wpływające na wynagrodzenie, wyznaczyć
cele, ustawić wysokość prowizji zależną
od produktu itd. Pracownicy mogą raportować w aplikacji, lub w dotychczasowym

systemie, który bez problemu zintegrujesz
z aplikacją. Przełożeni zyskują pełną kontrolę
nad planem i budżetem oraz wgląd w dane
w czasie rzeczywistym. Aplikacja automatycznie fakturuje wyniki (np. sprzedaż) i kalkuluje należną prowizję. W każdej chwili pracownik i przełożony mogą sprawdzić poziom
wykonania planu i wyjaśnić kwestie sporne.
Zweryfikowane rozliczenie trafia do działu
kadrowo-płacowego, a następnie księgowość
tworzy zlecenia przelewów dla pracowników
jednym kliknięciem (bez wychodzenia z aplikacji, bez pomyłek!).
Aplikacje można w pełni dostosować do
specyfiki firmy, ponieważ nie są to gotowe,
„pudełkowe” rozwiązania. Umożliwiają skrojoną na miarę automatyzację procesu obliczania, raportowania, analizowania zmiennych części wynagrodzeń i bezbłędnego oraz
sprawnego wypłacania prowizji. Możesz zautomatyzować jednak nie tylko rozliczanie
prowizji, ale wszystkie procesy kadrowe,
w jednym prostym narzędziu (rekrutację,
onboarding, urlopy, harmonogramowanie, rozliczanie delegacji i wydatków, ocenę 360 itd.).
Jeśli więc niezadowolenie pracowników
z przedłużających się lub błędnych wypłat
sprawia, że przestajesz być postrzegany jako
rzetelny pracodawca, pomyśl o przeniesieniu swojej firmy z arkuszy kalkulacyjnych
i papierowych wniosków do aplikacji. Dodatkowo dzięki automatyzacji możesz obniżyć
nawet o 70% koszty administrowania wynagrodzeniami, a zespół zyska 30% czasu na
ważniejsze zadania. Dopiero gdy zadbasz
o podstawowe sprawy, Twoi pracownicy
docenią benefity. W innym przypadku będą
je postrzegać jako próbę zamydlenia oczu
i nie omieszkają podzielić się swoją opinią
z innymi. Inwestycja w przyjazną technologię,
to nie tylko bezcenne usprawnienie działalności przedsiębiorstwa, ale i dbałość o wizerunek. Tak ważny, gdy zależy ci na pozyskaniu
zdolnych i zmotywowanych pracowników.
Więcej o aplikacji do rozliczania prowizji:
https://qalcwise.com/apps/prowizje/

MARKETING

Miejsce wyszukiwarek w komunikacji
firmy, pozycja strony w wynikach

Search Engine
Marketing (SEM)
w ramach strategii
marketingowej
Strategia to (wg sjp.pwn.pl) dział
sztuki wojennej obejmujący
przygotowanie i prowadzenie wojny
oraz poszczególnych jej kampanii
i bitew lub przemyślany plan działań
w jakiejś dziedzinie. O ile działania
marketingowe to niejednokrotnie
walka o wypromowanie się w gęstej
sieci konkurencji, czasem agresywnej
jak wojska wroga, to jednak definicja
strategii jako przemyślanego planu jest
tu zdecydowanie bliższa.
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trategia marketingowa dla przedsiębiorstwa to dokument, opisujący
wizję firmy, jej obecności na rynku,
konkurencyjności i innowacyjności
wraz ze wskazaniem do jakiego celu dąży.
Strategia marketingowa powinna uwzględniać więc także takie elementy jak:
• sytuacja rynku i konkurencji,
• kim jest klient i potencjalna grupa docelowa (tu przydatny jest opis tzw. persony
marketingowej),
• jakie są dostępne własne zasoby.
Cele budżetowe szacowane w strategii to
nie tylko liczby deklarowane, choć zapewne
jest to najczęstsze skojarzenie. To także pełna
koncepcja marki oraz scenariusze komunikacji i kanałów dotarcia do grupy docelowej.
Cele założone w strategii można skategoryzować jako:

•

finansowe (najczęściej spotykane, wyrażone wysokością przychodu),
• wizerunkowe i komunikacyjne (związane
z postrzeganiem marki),
• marketingowe (realizacja docierania z ofertą do osób, które są nią
zainteresowane).
Skupmy się na celach marketingowych.
Te mogą być realizowane różnymi kanałami.
Typów klasyfikacji można spotkać bardzo
wiele, tak jak wiele jest teorii dotyczących
rynku reklamowego w ogóle. Jednak ostatnie
lata wskazują, że trendy są jednoznaczne
i prym wieść będzie kanał online’owy (13%
wzrost nakładów na reklamę cyfrową wg
badania IAB AdEx – cyklicznego badania, służącego do mierzenia wydatków na reklamę
internetową*). W tym kontekście warto uporządkować dostępne kanały w ramach kategorii: online oraz offline, ze wskazaniem przykładów na granicy tych gatunków.

KANAŁY KOMUNIKACJI
Online
• Display
• www
• SEM
• Email Marketing

•
•
•
•
•

content marketing
social media
social ads
video marketing
rich media

Na pograniczu:
• marketing bezpośredni – telemarketing,
sms
• rzeczywistość wirtualna i rozszerzona
• programy lojalnościowe
Offline
• Eventy
• Materiały drukowane
• Prasa, tv, radio, kino
• Reklama zewnętrza (billboardy, plakaty,
digital out of home itp.)

„

MARKETING

Cele budżetowe
to nie tylko liczby
deklarowane,
to także pełna
koncepcja marki
oraz scenariusze
komunikacji
i kanałów dotarcia
do grupy docelowej

Scenariusz wykorzystania ścieżek komunikacji stanowi podstawę kolejnego, bardziej
szczegółowego dokument, czyli planu marketingowego. Zawiera on opis szeregu niezbędnych akcji, jakie muszą poprzedzić wdrożenie
finalnych działań komunikacyjnych. To w nim
zawarte będą założenia prowadzenia różnych
kampanii reklamowych, zarówno online jak
i offline.
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Search Engine Marketing
– miejsce w strategii
Wracając do strategii i udziału w niej jednej
z form komunikacji online jaką jest niewątpliwie SEM, warto zwrócić uwagę na szerokie spektrum efektów jakie daje. Marketing
w wyszukiwarkach jest bowiem działaniem,
będącym istotnym wsparciem pozostałych
działań online. Mając stronę www, jej wartość
pod kątem realizacji strategii marketingowej
rośnie, wraz z osiąganiem wysokiej pozycji
w wynikach wyszukiwania, a tu istotne są
działania SEM właśnie. Na jakość strony
wpływa znacząco treści zawarte w witrynie.
Zmiany algorytmów Google od wielu miesięcy idą w kierunku docenienia wysokiej
jakości merytorycznej tekstów, publikowanych w ramach witryn www. Jeśli teksty są
adekwatne, interesujące i wartościowe, strona
będzie chętniej odwiedzana, czas spędzony
na niej przez Internautów będzie długi, tym
samym wpływając pozytywnie na budowanie
pozycji w wynikach wyszukiwania.
Inne metody dotarcia do grupy docelowej
kanałami online, także są związane z pozycją
strony w wynikach. Jest to skutkiem tego, że
ilość odwiedzających, a tym samym poszerzanie grona odbiorców, zwiększa ich udział
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w aktywności na stronie. Co podobnie jak
czas spędzony na lekturze interesujących
materiałów, wpływa na pozycję w wynikach.
W związku z tym można uznać, że marketing w wyszukiwarkach, jako wiążący i współzależny od innych form komunikacji w kanale
online, jest istotną częścią złożonej strategii
marketingowej.

Współzależności. Konkretnie.
By zilustrować współzależność poszczególnych form realizacji komunikacji w ramach
kanału online, posłużę się przykładem fragmentem analizy SWOT, jako elementu
potencjalnej strategii marketingowej. Analiza w ramach strategii marketingowej przede
wszystkim wymaga wskazania mocnych
i słabych stron, zagrożeń oraz szans. W ten
sposób rozważając nakłady na SEM widać, na
jakie elementy wpływa, ale i od czego zależy.
Marketing w wyszukiwarkach
• S (Strengths) – mocne strony:
• Działanie długofalowe
• Wspierające inne kanały (np. media społecznościowe), poprzez organiczne zwiększanie zasięgów
• Możliwość optymalizacji kosztów

MARKETING

•

Naturalne tworzenie niezbędnych treści
eksperckich (content marketing) jednocześnie wesprze SEM

W (Weaknesses) – słabe strony:
• Efekty z opóźnieniem
• Możliwe wahania wyników
• Zależność od innych metod dotarcia
O (Opportunities) – szanse:
• Dotarcie do nowych grup odbiorców
• Budowanie wysokiej pozycji także
rynkowej
T (Threats) – zagrożenia:
• Niewystarczające doszacowanie potrzebnych nakładów względem konkurencji
• Niezauważenie i brak reakcji na czas
wobec spadku pozycji w wynikach
W ciągu ostatnich lat możliwości docierania do grup docelowych stale się zwiększają.
Niejeden marketer nie wie, czy decydować
się na jedną ścieżkę czy też wykorzystywać
wiele. Jeśli wiele, to jakie. W takim kontekście SEM jest dobrą odpowiedzią, umożliwiającą budowanie zasięgów, przy wykorzystaniu
i wsparciu pozostałych form dotarcia. Marketing w wyszukiwarkach powinien znajdować
stałe miejsce w strategii marketingowej przedsiębiorstwa, tak by wobec analizy postępów
i wobec pojawiających się wahaniach, móc
dokonywać stosownych modyfikacji.
Search Engine Marketing nie stanowi
recepty, gwarantującej sukces. Na niego
składa się więcej elementów, choćby jakość
usług/produktów czy cena. Ale im one lepsze
dla klientów, tym bardziej SEM pomoże skutecznie poinformować o przewadze rynkowej
potencjalnych, nowych odbiorców.

SEM – STRATEGICZNY
ELEMENT MARKETINGU
Jak wyjaśniałam w poprzednim artykule
(Tygrysy Biznesu, 3(10)2019), SEM (Search
Engine Marketing) to jest najbardziej ogólne
określenie działań marketingowych, zorientowanych na wynik w wyszukiwarkach. Jak widać
z powyższego diagramu, jest jedną z możliwych dróg komunikacji online, która może
być wpisana jako forma realizacji planu marketingowego danego przedsiębiorstwa. Pozwolę
sobie nieco zmodyfikować rozszerzenie skrótu
SEM jako Strategicznego Elementu Marketingu. Naturalnym jest, by pojawiło się pytanie:
„Dlaczego?”. Postaram się wyjaśnić, wskazując
kilka kardynalnych cech tej techniki marketingowej, które stawiają ją jako strategiczne
w realizacji planów komunikacji.

Długofalowość
Działania na potrzeby wyników wyszukiwania
mają z założenia charakter długofalowy.

Wyjątkiem są działania w oparciu o model
płatny PPC (Pay Per Click). Te bowiem są sterowane wg budżetu i jego wykorzystania na
występowanie w płatnych wynikach wyszukiwania. Niemniej ich zastosowanie poprawia
widoczność marki, tym samym wspierając
efekty długofalowe. Przygotowując strategię
marketingową, brane są pod uwagę zarówno

„

poddawane stałej weryfikacji i kontroli. Tym
samym pozwalając na ich czasowe obniżanie,
dostosowywanie do aktualnych możliwości
inwestycyjnych. Wyjątkową sytuacją jest, gdy
rozwój biznesu jest na tyle intensywny, że
działania marketingowe w wyszukiwarkach
warto rozszerzyć, inwestując w zewnętrzną
obsługę lub dodatkowe, płatne narzędzia.

Marketing w wyszukiwarkach,
jako wiążący i współzależny od
innych form komunikacji w kanale
online, jest istotną częścią złożonej
strategii marketingowej

działania krótkofalowe, jak i te, których efekt
będzie widoczny za kilka, czasem kilkanaście miesięcy.

Synergiczność
Działania marketingowe na potrzeby wyszukiwarek powinny być wypadkową wielu
działań i aktywności. SEM jako szerokorozumiane działania w wyszukiwarkach
powinny bowiem obejmować zarówno działania płatne, optymalizację strony pod kątem
wyników oraz pozycjonowanie przez budowanie zaplecza linków. Skuteczny SEM jest
bowiem efektem wielu aspektów. Przykładowo, jeśli w ramach optymalizacji witryny
konieczne jest korzystanie z najnowszych
wytycznych dotyczących kodowania, oznacza
to, że strona będzie odpowiednia dla różnych urządzeń, a utrzymanie wysokiego
poziomu kodu zwiększa szanse na dobre
pozycje w wynikach. Realizacja skutecznego
działania SEM oznacza także wykorzystanie
content marketingu jako kanału komunikacji. Ponownie więc stawia SEM jako Strategiczny Element Marketingu. W tym przypadku Synergiczny Element Marketingu.

Optymalizacja kosztów
Któż w świecie biznesu nie lubi „optymalizacji
kosztów”? Co do zasady chodzi o utrzymanie
wysokiego poziomu jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. W przypadku działań w obszarze wyszukiwarek,
szczególnie działania pozycjonowania organicznego, sprzyjają optymalizacji kosztów.
O ile część działań warto uczynić dodatkowo
płatnymi, poprzez zlecenie tego specjalistom,
o tyle ich efekt powinien być długotrwały,
a koszty utrzymania stałego wsparcia niekiedy nawet maleją, a na pewno mogą być

Ale w tym przypadku mowa o standardowych działaniach inwestycyjnych, czyli takim
zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów,
by z założenia zwróciły się one w przyszłości
z nawiązką. Mowa tu więc o ROI czyli Return
of Investment, czyli zwrocie z inwestycji.
Standardowo zwrot z inwestycji szacowany
jest w oparciu o wzór:
ROI = zysk netto/zainwestowane
środki pieniężne
Ponownie jak wyżej mowa więc o optymalizacji kosztów w kontekście działań
długofalowych.

Współpraca z Klientem
Co ma wspólnego marketing w wyszukiwarkach z obsługą Klienta? Bardzo wiele. Jako
misjonarka wysokiej jakości obsługi klienta
nie mogę pominąć tego aspektu SEM. Śledząc ścieżkę Klienta, da się zauważyć, że
nieraz natrafiając na problem do rozwiązania, skorzysta on bowiem z Google, szukając odpowiedzi na nurtujące go pytanie.
By więc znaleźć się na wystarczająco wysokiej pozycji, warto dostosować zawartość
witryny do potrzeb Klientów. To im ma odpowiadać treść, a tematyka być rozwiązaniem
na klienta problem. Niewątpliwie też proces
obsługi klienta jest jednym z segmentów,
jakie powinna uwzględniać strategia marketingowa. W tym też kontekście SEM jest
jej elementem, niejako wykraczając przed
ścieżkę Klienta.
Katarzyna Ugorowska, SEOptimize

* http://iabadex.pl/
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Obniż koszty
marketingowe
dzięki

MARKETING
AUTOMATION
Specjalisto ds. marketingu miej się
na baczności. Istnieje 61 proc. szansy,
że w przyszłości zastąpi cię sztuczna
inteligencja (dane willrobotstakemyjob.
com). Ten sam serwis prorokuje jednak,
że tylko 1,4 proc. osób na stanowisku
Marketing Manager straci swoją posadę
na rzecz AI, sugerując jednocześnie
38 proc. szansy na automatyzację tego
zawodu w ciągu dwóch najbliższych
dekad. Skąd takie prognozy?
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D

zisiejszy marketing musi być
efektywny. Najbliższe lata będą
tą efektywność wyłącznie pogłębiać. Nie ma efektywności bez
mierzenia i analizowania działań. Jeżeli
będziemy chcieli robić to ręcznie, łącząc
różne kanały pozyskania leadów w wciąż niezastąpionym, jednak trochę staromodnym
już excelu, to nie będziemy mogli na bieżąco reagować na zmiany spowodowane chociażby pogodą, lokalizacją klienta czy bieżącymi wydarzeniami na świecie.
Analiza sytuacji i potrzeb potencjalnego
klienta, badanie jego historii i reakcja na jego
aktualne działania to podstawa przewagi

MARKETING

konkurencyjnej, którą wykorzystują już praktycznie wszyscy duzi gracze. Najwięksi robią
to w czasie rzeczywistym.
Dla bardziej obrazowego przykładu
załóżmy, że posiadamy dane o kliencie: lubi
krewetki (dane z karty płatniczej, wykorzystanie kodu rabatowego), zwykle jada taki
posiłek o godzinie 13:45 (ponownie – karta,
kod rabatowy lub geolokalizacja dostępna
w każdym smartfonie + ogólnodostępne
dane w aplikacji google maps), aktualnie jest
13:30 i klient rusza z biura w kierunku swojej
ulubionej restauracji. To idealny moment,
żeby podesłać mu pusha ze zdjęciem przepysznych krewetek, zachęcić go lokalem, darmowym napojem lub zniżką 10% i wskazać
drogę, że w zasadzie do Ciebie ma bliżej.
W końcu znamy jego miejsce przebywania.
Czytając to, możesz pomyśleć „zbyt piękne,
żeby było prawdziwe” niemniej żeby było to
realne, potrzebujemy trzech rzeczy: danych,
systemu do marketing automation i dobrego
scenariusza komunikacji.
Dane dotyczące użytkowników można
pozyskiwać dwutorowo: wewnętrznie
(obecni klienci) oraz zewnętrznie (potencjalni odbiorcy, lub jako wzbogacenie informacji na temat klientów o nowe informacje).
Najważniejszymi danymi z punktu widzenia
marketingu i sprzedaży są intencje zakupowe
oraz zainteresowania. Jeżeli nasz produkt lub
usługa odpowie na nie, wówczas mamy duże
prawdopodobieństwo sukcesu. Sukcesu mierzonego w zależności od biznesu i przyjętych KPI: zapisu do newslettera, ruchu na
www, sprzedaży czy pozyskania leada. Dodatkowymi danymi, które wzbogacą wiedzę na
temat grupy docelowej twojej oferty są: dane
finansowe, średniego koszyka, geolokalizacyjne, systemów operacyjnych, przeglądarek,
urządzeń a także godziny aktywności, czyli
obecności online. Dane pozyskiwane od partnerów pomogą Ci także dotrzeć do anonimowych użytkowników. Pamiętaj, że tego typu
danych nie można kupić, ale pozwolą one
dotrzeć do bardzo precyzyjnej grupy docelowej. Współpracując z hurtownią danych
musisz mieć pewność co do legalności informacji i ich jakości. Jakość jest kluczowa z perspektywy skuteczności kampanii marketingowych i akcji jaką przeprowadził artysta
Simon Weckert. Gdy po berlińskich ulicach
ciągnął w wózku 99 telefonów z włączoną
aplikacją Google Maps, wskazała ona pokonywaną przez niego trasę jako zakorkowaną.
Bardzo prosty patent, żeby zniechęcić klienta
do dotarcia do konkurencyjnego sklepu 😉
Systemów do marketing automation
jest na rynku sporo, a kilka nawet fajnych.
Wybierając jeden z nich (najlepiej jeden!)
należy zawsze pamiętać, aby miał możliwość
połączenia różnych kanałów komunikacji

z obecnym i potencjalnym klientem. Jeżeli
ten wybrany przez Was nie spełnia tego kryterium, zawsze warto sprawdzić możliwości
integracji z innymi platformami wysyłkowymi. W zalewie reklam nacierających na
odbiorców z każdej strony, potrzebujemy
trafić idealnie w nośnik reklamy nie płacąc
niepotrzebnie pieniędzy na mało efektywne
powierzchnie. Niestety nie będziemy wiedzieli, która to z nich, dopóki… nie zmierzymy
efektywności.
I tutaj pojawia się drugi klucz do sukcesu, czyli analityka. Do powszechności analityki w czasie rzeczywistym droga jeszcze
długa mimo ogromnych inwestycji firm
w dostęp do informacji. Skrócenie czasu
przesłania informacji o dwie milisekundy
między giełdami w USA kosztowało 300
mln dolarów. W marketingu te dwie milisekundy nie są aż tak istotne, ale informacja,
że klient kupuje regularnie co trzy tygodnie
pieluchy dla dziecka już tak. Możemy wtedy
wyprzedzić jego intencję reklamując mu kilka
dni wcześniej kod rabatowy, który zwabi go
do naszego sklepu. Ok, ale co się stanie, jak
klient nie zareaguje na tą reklamę? Notujemy
w bazie, że jednak cena nie jest dla niego tak
istotna i uderzamy w nutę jakości, następnie
bliskości dotarcia, możliwości dostarczenia
itd. Jednakże analizując tą kampanię, nie
możemy patrzeć na całość efektów z kampanii bez spojrzenia na efekty i analizy jednostki, czyli klienta.
Jeżeli posiadamy grupę tych klientów
i jesteśmy wstanie określić ich cechy, to
możemy tą wiedzę przekuć w dotarcie do

„
Analiza sytuacji
i potrzeb
potencjalnego
klienta, badanie jego
historii i reakcja
na jego aktualne
działania to
podstawa przewagi
konkurencyjnej
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DANIEL WERNER
– obecnie pełni rolę
CEO spółki Cashback
services sp. z o.o.,
odpowiadając za
rozwój technologiczny
i sprzedażowy
m. in. projektów
zrabatowani.pl
i zaangazowani.pl –
serwisu cashbackowego
działającego na rynku
polskim oraz Head
of PR & Marketing
SAREsystem i SAREhub
– narzędzi do
Marketing Automation.
Posiada 10-letnie
doświadczenie
w branży FMCG
i zajmował różne
stanowiska
sprzedażowe
w wielu topowych
firmach w Polsce.
W Grupie Digitree
Group jest od 2015
roku, początkowo
w roli Brand
Managera projektu
zrabatowani.pl, tworząc
go od podstaw. Przed
podjęciem pracy ze
zrabatowani.pl Daniel
pracował w firmie
Żabka Polska,
wspierając ajentów
we wprowadzaniu
globalnej strategii
marki. Prywatnie fan
fotografii, motocykli
i książkowych
kryminałów.
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bliźniaków behawioralnych, czyli grupę
odbiorców posiadających te same potrzeby
co nasi klienci. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli Google Analitycs mówi nam, że
kobieta w wieku 30-35 lat, z warszawskim IP
i systemem MacOS, jest mniej zaaferowana
ceną, bardziej jakością i kolorem, to pomimo
tego, że nie lubimy szufladkować, takie podobieństwo powinniśmy przenieść na inne
kobiety lat 30-35 itd., dopóki nie poznamy
preferencji tej konkretnej jednostki. A jak już
poznamy jej preferencje, wtedy wyszukujemy różnice w cechach i przekładamy na
dalszych bliźniaków behawioralnych. Zawiłe?
Tak, ale właśnie dlatego przyszłość marketingu należy do AI.
I jeszcze raz załóżmy, że mamy dostęp do
jej położenia: miejsca zamieszkania i sklepu
konkurencji, w którym zwykle kupuje te pieluchy. Powszechnie wiadomo, że nie tylko
batoniki kupujemy pod wpływem impulsu,
więc mając dane, że ruszyła do sklepu po
pieluchy, pokażmy jej, że jesteśmy lepsi, że
jesteśmy bliżej, że mamy lepszy parking lub
że właśnie ładniejszy kolor pieluszek, który
idealnie będzie pasował do śpioszków jej
dziecka, mamy większe szanse domknąć
sprzedaż. Nie poddawajmy się, nawet jeżeli
z lokalizacji wynika, że dotarła już do sklepu.
Systemy do marketing automation nie
zastąpią w całości czynnika ludzkiego. Ktoś
przecież musi ten system wdrożyć – i tutaj
coraz częściej zwiększa się rola marketing
managera. Dzięki prostemu narzędziu od
Google (Tag Manager), nie potrzebujemy
już budżetu IT do wdrożenia automatyzacji
komunikacji. Większość systemów posiada
do wpięcia jeden kod (via wspomniany wyżej
GTM), żeby móc zbierać dane i uruchomić

podstawowe funkcje. Jeżeli potrzeba czegoś
więcej, zmień system.
Kolejna osoba musi zaplanować scenariusze, które są realizowane po akcji klienta
lub zmuszają tego klienta do podjęcia konkretnej akcji dążącej do zakupu. Tutaj też
nieodzowna jest praca marketing managera,
który musi poświęcić dużo czasu na przemyślenie koncepcji scenariuszy. Muszą one
być spójne z ogólną strategią marketingową,
sposobem sprzedaży produktów/usług oraz
możliwościami zarówno systemu jak i firmy.
W tym zakresie przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają również po usługi Data Scientist,
którzy na podstawie poprzednich zachowań
klientów są w stanie przewidzieć najbardziej
efektywne ścieżki zakupu. Wdrożenie gotowych scenariuszy zostawmy najlepiej firmie,
która obsługuje Wasz system do marketing
automation.
Ostatnia osoba w tej układance analizuje dane finansowe. Żeby skrócić ścieżkę
koszt  efekt, firmy coraz częściej szkolą
w zakresie marketing automation Dyrektorów
Finansowych, czyniąc ich współodpowiedzialnymi na równi z działem MKT za efekty
działań automatyzacji marketingu. Mając na
uwadze, że dzisiejszy marketing to w przeważającej części leady, w mniejszej części wizerunek, wszystkie elementy układanki muszą
spiąć się w jedną całość.
Czy przyszłość Marketerów jest więc
zagrożona? Nie. Zagrożone są ich miękkie
kompetencje, które należy zastąpić twardą
analizą danych i umiejętnością korzystania
z systemów do marketing automation.
Daniel Werner, Head of PR & Marketing
SAREsystem i SAREhub
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Stopy
to podstawa
Leonardo da Vinci nazywał
je machiną o mistrzowskiej
konstrukcji oraz dziełem
sztuki. Dla większości z nas
są po prostu jedną z części
ciała. Nasze stopy. Każdy krok
uruchamia w nich 26 kości,
33 stawy, 21 mięśni i ponad
100 więzadeł. Spędzasz
w biurze godziny na szpilkach
lub przesiadujesz w pracy
przed komputerem? Twoje
stopy na pewno potrzebują
regeneracji. Jak dbać o zdrowie
stóp podpowiada nam
dr n. med. Joanna StodolnaTukendorf – współzałożycielka
i dyrektor merytoryczna
FootMedica – Kliniki Zdrowej
Stopy.

S

topy stanowią fundament całego ciała,
podstawę narządu ruchu. To one Cię
niosą każdego dnia – mówi Joanna
Stodolna-Tukendorf. – Czasem
jednak buntują się – puchną, bolą, zaczynają
wrastać paznokcie… Pomyśl, jak często ignorujesz te sygnały?
Często nie wiążemy dolegliwości stóp
z naszym codziennym trybem życia. Siedząca
lub stojąca pozycja w pracy, mało ruchu, niewygodne obuwie, przegrzane pomieszczenia
– to wszystko wpływa na stan naszych stóp.
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Nic dziwnego, że gdy nadchodzi wiosenno-letni okres, nasze stopy pozostawiają
wiele do życzenia.
W tym momencie wiele osób udaje się do
kosmetyczki na pedicure stóp. To oczywiście
może pomóc, jednak o wiele lepszym pomysłem jest fachowy pedicure podologiczny.
Pedicure podologiczny to zabieg pielęgnacyjno-leczniczy, który znacznie różni się od
pedicure znanego w salonie kosmetycznym
– wyjaśnia Joanna Stodolna-Tukendorf. –
Z jednej strony pedicure w gabinecie podologa

Do tego dochodzą wady stóp i ich choroby – płaskostopie, haluksy, ostrogi piętowe,
odciski.
Naprawdę warto sięgnąć po profesjonalną
pielęgnację stóp. Doświadczony podolog
wykona potrzebne badania, oceni stan stóp
i dostosuje zalecenia do naszego stylu życia –
radzi Joanna Stodolna-Tukendorf. – Niekiedy
wydaje nam się, że nasze stopy są zdrowe. Nie
zdajemy sobie sprawy, że bóle krzyża, odcinka
szyjnego, a nawet głowy mogą wynikać właśnie
z nieprawidłowego chodu, bo on wpływa na cały
narząd ruchu. Więc nawet jeśli nie narzekamy
na stopy badania profilaktyczne nie zaszkodzą.

Kobiece stopy pod szczególną
ochroną
Pielęgnacja stóp kobiety wymaga szczególnej
troski. Kobieta potrafi narazić swoją stopę na
istne męczarnie – buty na wysokim obcasie,
wąskie noski szpilek czy balerinki. Stopy
i łydki w takim obuwiu po kilku godzinach
spędzonych w biurze potrafią być obolałe,
zdrętwiałe i opuchnięte. A to z kolei wpływa
na nasze ogólne samopoczucie.
Jednak niewygodne obuwie może mieć
o wiele poważniejsze konsekwencje.
Noszenie wysokich obcasów powoduje nadmierne obciążenie przedniej część
stopy, co bywa przyczyną obniżenia się łuku
poprzecznego stopy. Przy podniesionej pięcie
kurczy się mięsień trójgłowy łydki i ścięgno
Achillesa, aż w końcu dochodzi do trwałego
przykurczu.
Szpilki mają też tę wadę, że całkowicie
unieruchamiają stopy i mięśnie łydki. Mięśnie w ogóle nie pracują, są tylko nadmiernie
napięte. To z kolei oznacza, że ograniczony
jest przepływ krwi.
Groźne są również wąskie czubki butów,
zwłaszcza dla osób, które mają predyspozycje
do haluksów. Wąskie czubki deformują przód
stopy i przyśpieszają zmiany zwyrodnieniowe.
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Co jednak robić, gdy szpilki są obowiązkowym elementem zawodowego dress codu?
Pomyśl o ultracienkiej wkładce do butów na
obcasie – sugeruje Joanna Stodolna-Tukendorf. – Taka wkładka nie stanowi pełnej 100%
korekty, ale gdy musisz nosić w pracy szpilki,
to dobre rozwiązanie. Odciążają przodstopie,
zwiększają amortyzację i wyrównują rozkład
nacisku na całej stopie. Pamiętaj, że lepsza
jest 50-70% korekta stosowana każdego dnia,
niż 100% tylko w weekendy! Wkładkę najlepiej
wykonaj w gabinecie ortopodologicznym na
indywidulane zamówienie. Tylko taka wkładka
gwarantuje idealne dopasowanie.
Pamiętajmy też, aby po zrzuceniu szpilek
nie przechodzić gwałtownie do aktywności
na zupełnie płaskiej stopie. To zbyt duża różnica w pracy ścięgien i więzadeł. Gdy cały
dzień chodzimy na szpilkach, warto wybrać
potem obuwie na kilkucentymetrowym
obcasie lub porozciąga łydkę.

Pedicure podologiczny
– pielęgnacja i leczenie
Odciski, modzele, pękające pięty to częste
przypadłości stóp. Szczelnie zamykamy stopy
w butach prawie na cały dzień. Naskórek staje
się przesuszony i traci zdolność prawidłowej
regeneracji. Szczególnie dotkliwa jest dla stóp
zima – nie dość, że chodzimy w ciężkim obuwiu,
to w pracy przebywamy w ogrzewanym
(a często przegrzewanym) pomieszczeniu.

niweluje wszelkie zmiany na skórze i paznokciach stóp, ale również zadba o ładny wygląd
stóp, odpręży je oraz pobudzi krążenie krwi.
Jest to zabieg, który rozwiąże wiele dolegliwości stóp i dosłownie postawi na nogi.
Podolog, w odróżnienie od kosmetyczki,
korzysta ze specjalistycznych, wysterlizowanych narzędzi lub odpowiednio dobranych
frezów. Dzięki temu usuwa wszelkie zmiany
– zrogowaciały naskórek, odciski, pęknięcia
na piętach. Podolog wmasowuje też specjalistyczne preparaty na bazie naturalnych składników, co powoduje, że po pedicure podologicznym efekty utrzymują się
znacznie dłużej.

Sport to zdrowie – także dla
naszych stóp
Aktywność fizyczna wzmacnia ciało. Jogging, jazda na rowerze czy narty pomagają utrzymać formę. Ale uwaga! Jeśli nie
zadbamy o prawidłową pracę stóp, sport
zamiast pomóc – zaszkodzi.
Nieprawidłowe ułożenie stopy podczas
treningu, może powodować problemy z kolanami, zapalenia ścięgien czy bóle kręgosłupa,
a także nawracające kontuzje np. stawu skokowego czy kolanowego.
Jeśli chcemy uniknąć wypadków i cieszyć się sportowymi endorfinami, zadbajmy
o właściwe przygotowanie do wysiłku
fizycznego.
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Każdy, kto czynnie uprawia sport, powinien
przebadać się w gabinecie podologa ortopedycznego – radzi Joanna Stodolna-Tukendorf. – Po badaniu specjalista stwierdzi, czy
mamy wady stóp lub predyspozycję do określonych schorzeń, np. palucha koślawego. Jeśli
tak, zaleci określony zestaw ćwiczeń i/lub zarekomenduje wykonanie indywidualnej wkładki
do obuwia sportowego. Lub zaleci kilka spotkań z fizjoterapeutą, aby opracować program
„naprawczy” dla Twoich stóp.

Jeśli chcemy uniknąć wypadków
i cieszyć się sportowymi
endorfinami, zadbajmy
o właściwe przygotowanie stopy
do wysiłku fizycznego
Gdy uprawiamy sport, nigdy nie możemy
bagatelizować zmian na skórze stóp lub ich
bólu. Umówmy się natychmiast na wizytę
do ortopodologa lub fizjoterapeuty. Nieleczone kontuzje mogą wywołać powikłania,
a te mogą spowodować dłuższą przerwę
w ćwiczeniach.

Ćwiczyć stopy można wszędzie
Utrzymanie stóp w dobrej kondycji nie
wymaga jednak sportowych poświęceń. Jeśli
pracujesz długo przy biurku lub uwielbiasz
filmowe maratony przed telewizorem, także
możesz pomóc swoim stopom.
Ważną rolę w profilaktyce zdrowia stóp
pełnią ćwiczenia rozluźniające i stymulujące przepływ krwi, jak na przykład masaż
na wałku lub piłeczce.
Automasaż stóp rozluźni mięśnie napięte
przebywaniem zbyt długo w jednej pozycji,

a także mobilizuje powięź, aby prawidłowo
pracowała. Rolowanie zwiększa też ukrwienie
ciała, co zapobiega mrowieniu stóp i skurczom łydek.
Choć rolowanie może się wydawać prostą
czynnością, nie zawsze wiemy, jakie miejsca
na stopie masować, aby osiągnąć określony efekt – zaznacza Joanna Stodolna-Tukendorf. – Fizjoterapeuta w gabinecie
ortopodologicznym pokaże najlepszą technikę masażu i nauczy, jaka siła nacisku jest
optymalna.
Jeśli szukamy naprawdę głębokiego
masażu, a jednocześnie chcemy poprawić
stan całego organizmu, możemy wybrać
refleksoterapię.
Refleksoterapia stóp to masaż leczniczy, który polega na uciskaniu i stymulowaniu receptorów znajdujących się na stopach. Receptory odpowiadają poszczególnym
narządom i układom ciała. Na przykład, jeśli
mamy problem z nerkami, to masowany jest
środek śródstopia. Właśnie tam znajduje się
obszar nerek.
Refleksoterapia to nie jest zwykły masaż
stóp, dlatego też powinien być wykonywany
przez wykwalifikowanego terapeutę.

Stopy jak odciski palców
Stopy każdego człowieka są inne. Każdy
z nas inaczej kładzie stopy, gdy idzie, inaczej je obciąża, inna jest sprężystość stóp. Co
więcej – jeden człowiek może mieć odmienną
budowę i pracę jednej stopy od drugiej.
Stopy to fascynujący element narządu
ruchu – podkreśla Joanna Stodolna-Tukiendorf. – W naszych klinikach staramy się przekazać pacjentom jak najwięcej wiedzy i umiejętności, aby mogli zadbać o zdrowie stóp.
Zapraszamy serdecznie do naszych gabinetów. Pomożemy Twoim stopom jak najlepiej Cię nosić.
Magdalena Korycka
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WSPÓŁCZESNA
GOŚCINNOŚĆ
to nie tylko definiowanie
standardów i ich dostarczanie,
to sztuka rozumienia potrzeb
i oczekiwań klientów

Wywiad z Rafałem Węcem,
właścicielem Polskiej Grupy
Cateringowej
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Polska Grupa Cateringowa. Brzmi
szumnie.
Tak wiem. To samo powiedział gość w strefie
VIP Radomskiego Air Show 2017, którego
byliśmy operatorem. Pamiętam, że potraktował nas jak spółkę z sektora Skarbu Państwa. Wytłumaczyłem, że jesteśmy polską
firmą, ale bez własności Skarbu Państwa.
Oczywiście zrobiło mi się bardzo przyjemnie,
zwłaszcza, że samo wydarzenie stało na
bardzo wysokim poziomie.
Warto się szczycić takimi zleceniami?
Oczywiście. Raz, że ta strefa to miejsce dla
wysoko postawionych oficjeli wojskowych,
władz państwowych i gości specjalnych –
dwa, że sama procedura przetargowa to element trudny do przejścia.
Dlaczego?
To nie żadna tajemnica, więc powiem, że
są to kwestie procedur i procesów produkcyjnych oraz tych logistycznych z wszelkimi
pozwoleniami. Weryfikacja na najwyższym
poziomie. Mowa tu o Wojsku Polskim. Nic
się nie prześlizgnie. Kolejno sama realizacja –
nadzór osoby dedykowanej na każdym kroku.
Ilość zdarzeń logistycznych wymusza pełen
profesjonalizm i to na wszystkich o każdej
porze. Catering musi się w tej układance
idealnie wpasować. Duże imprezy to zawsze
wyzwania, ale lubimy tak pracować.
Pod takim napięciem?
Często, gdy obsługuje się np. kolację na 800
osób, czuje się ekscytację, ale chyba nie
napięcie. To nie jest praca pod napięciem za
to praca z dużą ilością procesów. To sprawdzian pokazujący, w jakim miejscu znajduje
się firma na rynku. Do tego dochodzą walory
smaku, jakość i kultura podania – słowem
wszystko co pokazuje, że umiemy te osoby
ugościć.
I PGC to potrafi?
Staramy się, mamy też takich zleceniodawców, którzy mają do nas zaufanie jak do
kuchni własnej matki. Pod tym względem
stoimy na przysłowiowym „pudle”.
Jako, że użył Pan terminu sportowego to
zapytam czy praca w cateringu dostarcza
tyle samo wrażeń co obecność na boisku
piłkarskim?
Przygotował się Pan (śmiech)
Lubię wiedzieć z kim rozmawiam. Grał
Pan w piłkę, nawet pojawiała się okazja

do gry na najwyższym poziomie ligowym.
Prawda?
Tak, to piękne dla mnie czasy. To było blisko
20 lat temu. Niestety doznałem poważnej
kontuzji i musiałem zawiesić buty na kołku.
Przyjechałem z rodzinnego miasta do Warszawy i od razu wskoczyłem do branży cateringu w której rozwinąłem dużą firmę. Natomiast jeżeli chodzi o grę zespołową w tej
branży to absolutna podstawa.
Dlaczego? Branża jak każda.
Tak, ale w tej podstawą są ludzie. Catering
to połączenie produktu z usługą. Przenikają
się w tym procesie pracownicy biura, kuchni
i działu realizacji. I najważniejsze – tu nie ma
testów, dubli itp. Przychodzi moment realizacji i wszystko musi być jak w zegarku.
Nad tym pracujemy nieustannie. Od
imprez o charakterze kulturalnym, poprzez
te związane z biznesem czy sportem, a kończąc na biesiadnych piknikach – wszędzie
nasza usługa musi być podana na najwyższym poziomie.

„
Duże imprezy to
zawsze wyzwania,
ale lubimy
tak pracować

Ale to duże wyzwanie!?
Ma pan rację (uśmiech). Klienci wciąż podnoszą poprzeczkę.
Czy jest Pan gościnny?
Mam to w naturze.
I dlatego chce Pan gościnność przenieść
do swojego biznesu?
Tak. Gościnność opiera się na relacjach międzyludzkich, na otoczeniu naszego gościa
przyjazną atmosferą i bezpieczeństwem. My
również podchodzimy do tego w ten sposób
w naszej firmie.
Uważam, że wiele aspektów życia prywatnego przenosi się do biznesu. Człowiek
w domu chciałby mieć wszystko co najlepsze,
dlatego profesjonalnie działające firmy starają się zrekompensować pracownikom utratę
domowych wygód, a wielokrotnie dają im
coś czego w życiu prywatnym nie doświadczają. My chcemy zrobić to samo. Chcemy
dać naszym klientom, a przede wszystkim ich
gościom – czyli naszym konsumentom najlepsze możliwe doświadczenia. Jak w moim
wspomnianym domu. Chcemy ich ugościć
najlepiej jak się da.
To znaczy?
Współczesna gościnność to nie tylko definiowanie standardów i ich dostarczanie,
to sztuka rozumienia potrzeb i oczekiwań
klientów. Jeśli mamy więcej danych na temat

osób, które obsługujemy, możliwym jest, aby
usługa była prawie że spersonalizowana, oferowała co lubią.
Gospodarz wydarzenia – a jako firma
cateringowa pośrednio takim jesteśmy –
musi wiedzieć kogo gości i jakie ten gość ma
potrzeby.
Korzystacie z porad dietetyka?
Przeprowadzamy wiele konsultacji. Proszę mi
wierzyć – w tych czasach to bardzo ważne.
Zlecając nam realizację cateringu, dyrektor
HR dużej firmy musi mieć pewność, że
powierzając nam w opiekę swoich pracowników, przekazuje je we właściwe ręce.
To na koniec wróćmy do piłki nożnej.
Które miejsce zajmie Reprezentacja
Polski podczas tegorocznych Mistrzostw
Europy?
Jak sztab reprezentacji zatrudni Polską Grupę
Cateringową do realizacji cateringu to Polska
stanie na „pudle” (śmiech).
Dziękuję za rozmowę i liczę na Państwa
Gościnność oraz spotkanie na eventach
Zapraszam i również dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Marcin Andrzejewski
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Jak stworzyć

PRODUKT
IDEALNY?
Pomysłodawczyni
produktu COLLAGEM,
właścicielka Beauty
Boosters Katarzyna
Devraj, opowiada
o historii powstania
innowacyjnego
suplementu
diety, który cieszy
się ogromną
popularnością
i zaufaniem wielu
kobiet.
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Jaka była Pani motywacja do
stworzenia COLLAGEMU?
Pomysł na COLLAGEM zrodził się z mojej
własnej potrzeby.
Było to kilka lat temu, kiedy mieszkałam
w Singapurze, gdzie rynek produktów kolagenowych jest bardzo dobrze rozwinięty.
Zaczęłam testować wszystkie preparaty, ale
nie znalazłem żadnego, z którego byłbym
naprawdę zadowolona. Postanowiłam więc
stworzyć własny, nie tylko suplement kolagenowy, ale produkt skoncentrowany na
spowalnianiu starzenia, aby zająć się problemami występującymi po 25-30 roku życia.
Starzenie się jest procesem nieuniknionym,

BIZNES

nie można go zatrzymać, ale można go spowolnić. Chciałam zrobić jeden suplement,
który zawierałby większość składników niezbędnych do odroczenia procesu starzenia
się i tak właśnie się stało.

Q10, kwas alfa-liponowy i kompleks witaminy B pomagają zachować młodość, energię
i witalność. COLLAGEM stymuluje również produkcję własnego kolagenu, elastyny
i kwasu hialuronowego.

Czym COLLAGEM wyróżnia się od innych
produktów kolagenowych?
COLLAGEM to przede wszystkim nie tylko
produkt kolagenowy, ale 12 specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych,
w wysokich dawkach, o działaniu synergicznym i addytywnym. To innowacyjny
suplement diety, który wpływa na wszystkie
mechanizmy starzenia się organizmu (wolne
rodniki, tkanka łączna i wspomaga urodę od
wewnątrz. Zawiera on dużą liczbę przeciwutleniaczy, bioaktywnej siarki, kwas alfa
liponowy, kwas hialuronowy, krzemionkę,
witaminy i minerały promując i utrzymując
bardziej młodzieńczą i promienną cerę,
jędrną skórę, pomaga zmniejszyć widoczność
drobnych zmarszczek i wspomaga wzrost
i zdrowie włosów i paznokci. Wszystkie składniki są starannie dobrane tak, aby uwydatnić
piękno od wewnątrz i pomóc w regeneracji
komórek.
Kolagen, który wykorzystujemy w naszym
preparacie to Verisol®, hydrolizat kolagenu
będący unikatowym źródłem oligopeptydów,
które silniej niż inne kolageny stymulują fibroblasty do produkcji własnego kolagenu i elastyny. Dodatkowo wchłaniają się w całości
i są oczyszczone z metali ciężkich.

Czy Pani także stosuje ten produkt?
Oczywiście. Pomysł na produkt zrodził się
z własnej potrzeby, ponieważ poszukiwałam
produktu dla siebie, ale ze względu na to ze
nie mogłam znaleźć produktu, który spełniałby moje wymagania, stworzyłam własny.

Dlaczego właśnie 12 składników?
COLLAGEM składa się z 12 unikalnych i specjalnie dobranych składników aktywnych
o synergistycznych właściwościach wpływających na wszystkie mechanizmy starzenia
się organizmu. COLLAGEM zawiera przeciwutleniacze (witamina C, witamina E, beta-karoten kwasu alfa-liponowego i koenzym Q10),
które zwalczają wolne rodniki i minimalizują stres oksydacyjny w organizmie. Dodatkowo MSM, selen i kwas
alfa-liponowy zwiększają poziom
glutationu, ponieważ glutation jest
jednym z najważniejszych przeciwutleniaczy w organizmie. MSM,
ekstrakt z bambusa (źródło krzemionki), ekstrakt z pestek winogron
pomagają zachować zdrowe włosy
i paznokcie. Kolagen, MSM, kwas hialuronowy, witamina C odmładzają
tkankę łączną, promują odmładzanie
komórek skóry, zmniejszają pojawianie się drobnych linii i zmarszczek, znacznie poprawiają elastyczność, jędrność i nawilżenie skóry oraz
poprawiają strukturę powierzchni
skóry i zmniejszają cellulit. Koenzym

Jakie są zalety stosowania Collagemu?
Collagem ma 4 główne działania. Działa na
skórę, organizm, włosy i paznokcie. Pomaga
przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu
się skóry, zmniejszyć widoczność drobnych
linii i zmarszczek, poprawia jej elastyczność,
jędrność oraz nawilżenie, pomaga zmniejszyć
cellulit, wspomaga wzrost i zdrowie włosów
i paznokci.
Napoje kolagenowe stały się ogromnym
trendem na przestrzeni ostatnich lat.
Proszę nam powiedzieć coś więcej
o kolagenie.
Kolagen jest głównym białkiem w ludzkim
ciele i głównym składnikiem skóry. Istnieją
różne rodzaje kolagenu w organizmie, gdzie
większość to kolagen typu 1. Jeden gram kolagenu typu 1 jest silniejszy i bardziej odporny
niż 1 gram stali! Nadaje on naszej skórze
młodzieńczy wygląd, jędrność, blask i elastyczność oraz wspomaga produkcję nowych
komórek. Z wiekiem produkcja kolagenu
zaczyna zwalniać. W wieku 25 lat produkcja
kolagenu zaczyna spowalniać o około 1-1,5%
każdego roku.
Na rynku dostępne są różne rodzaje
kolagenu, ale ten, którego używamy w COLLAGEM, to specjalny kolagen Verisol®,
składający się ze specjalnych peptydów

kolagenowych (oligopeptydów), które są całkowicie wchłaniane z powodu niskiej masy
cząsteczkowej i specjalnego procesu hydrolizy, stymulują skórę do produkcji własnego
kolagenu, elastyny i całej macierzy pozakomórkowej, są oczyszczone z zanieczyszczeń
takich jak metale ciężkie.
Proszę zdradzić nam kilka osobistych
porad dotyczących urody.
Moje rady na piękno to m.in. szklanka ciepłej wody ze świeżym sokiem z cytryny
zaraz po przebudzeniu. Sugeruje zminimalizować lub całkowicie ograniczyć spożycie alkoholu i cukru. Zachęcam do wypicia
jednej saszetki COLLAGEM dziennie (najlepiej po śniadaniu). Ja osobiście oprócz przyjmowania COLLAGEM biorę również
kwasy omega 3 i dodatkowe suplementy witaminy C. Zalecam ćwiczenia 3-4 razy w tygodniu, do tego
sugeruje, chodź wszędzie piechota,
jak tylko możesz. Oprócz tego warto
pic napar z kurkumy i imbiru wieczorem, używać kremów z filtrem
SPF 50 każdego dnia. Nie zapominajmy tez, że należy spać przynajmniej 6 godzin dziennie. Na koniec
podam jeszcze świetny i tani zabieg
domowy. Biorę kilka kostek lodu
i codziennie masuję sobie twarz, co
poprawia krążenie krwi i sprawia, że
skóra jest bardziej promienna.
Dziękuję za rozmowę
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ZABIEGI LUNCHOWE
– skuteczne odmładzanie
twarzy i ciała
Co powiesz na pozbycie się zmarszczek, ujędrnienie
skóry, redukcję cellulitu? A to wszystko podczas przerwy
na posiłek w pracy. Z takiej propozycji korzysta coraz
więcej zapracowanych osób, którym ciężko w natłoku
codziennych spraw znaleźć czas na długotrwałe wizyty
w gabinecie kosmetycznym. Zabiegi lunchowe, bo o nich
mowa, stały się modne, gdyż odpowiadają na potrzeby
współczesnych pracowników, a przede wszystkim
przynoszą widoczne efekty. Z jakich zabiegów warto
skorzystać i co o nich wiedzieć – podpowiada specjalistka
z Kliniki Młodości Blanki Pawłowskiej.
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Z

abiegi lunchowe, czyli szybkie
zabiegi kosmetyczne realizowane
w myśl zasady „wejść i wyjść” są
coraz bardziej cenione przez pracowników biurowych, a szczególnie korporacji. Jak okazuje się, zamiast zjeść posiłek
w przerwie obiadowej, można w tym czasie
zająć się ekspresową pielęgnacją swojego
wyglądu i wrócić do pracy z lepszym samopoczuciem oraz z korzyścią dla urody.
Przykładowe zabiegi, które zdążysz
wykonać w przerwie na lunch.

Karboksyterapia – ekspresowe
odmładzanie
Karboksyterapia to zabieg medycyny estetycznej, wykorzystujący dobroczynne właściwości dwutlenku węgla CO2, który jest
w stanie poradzić sobie z różnorodnymi
defektami ciała np. wiotkość skóry, cellulit czy
rozstępy. Karboksyterapia stymuluje wzrost
i powstawanie nowych naczyń krwionośnych
oraz dotlenia je, skóra szybko się regeneruje, w efekcie jej wygląd ulega widocznej
poprawie. Dzięki zastosowaniu medycznego dwutlenku węgla, skóra zostaje pobudzona do tworzenia kolagenu, staje się
bardziej jędrna i odmłodzona. Karboksyterapia w medycynie estetycznej wykorzystywana jest przede wszystkim w celu: redukcji
zmarszczek i cieni pod oczami, opóźnienia
procesu starzenia się skóry, poprawy sprężystości i jędrności twarzy, szyi i dekoltu, likwidacji rozstępów i blizn oraz zmniejszeniu
objawów łuszczycy.
Karboksyterapię jako zabieg estetyczny
w celu poprawienia wyglądu skóry, możemy
stosować praktycznie na wszystkie partie
ciała. Zabieg jest mało inwazyjny, bezpośrednio po jego wykonaniu można wrócić do
codziennej aktywności. Efekty są widoczne
już po pierwszym zabiegu, natomiast po
całej serii są spektakularne. Zabieg zaleca
się przeprowadzać co 7-10 dni w serii ok.
10 zabiegów.
Karboksyterapia polecana jest zarówno
dla kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku,
borykających się z problemem wiotkości skóry,
nadmiarem tkanki tłuszczowej lub cellulitem.
Karboksyterapię można stosować samodzielnie lub łączyć np. z masażami podciśnieniowymi lub lipolizą kawitacyjną – dodaje
Karolina Dziadosz z Kliniki Młodości Blanki
Pawłowskiej.

nieinwazyjny i całkowicie bezbolesny, dzięki
czemu można go postrzegać jako atrakcyjną
alternatywę dla botoksu.
Polega na wykorzystaniu dobroczynnych
właściwości hiperbarycznego tlenu. Zabieg
przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia, które za pomocą tlenu
pod ciśnieniem dostarcza skórze substancji
biologicznie czynnych pochodzących z serum.
Ampułki ze składnikami aktywnymi dobiera
się indywidualnie do potrzeb skóry. Zawierają w swoim składzie m.in.: niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, posiadający zdolność
wiązania wody w naskórku, retinol wykazujący silne właściwości przeciwstarzeniowe,
witaminę C – silny antyoksydant – wyjaśnia
kosmetolog Karolina Dziadosz z Kliniki Młodości Blanki Pawłowskiej.

„

Zabieg jest bezpieczny,
nieinwazyjny i całkowicie
bezbolesny, dzięki czemu można
go postrzegać jako atrakcyjną
alternatywę dla botoksu

Infuzja tlenowa – innowacja
w odmładzaniu
Infuzja tlenowa to nowoczesny zabieg kosmetologiczny, stosowany w celu odmłodzenia
i odżywienia skóry, który podbił serca gwiazd,
gdyż jego efekty są zauważalne natychmiast po wykonaniu. Zabieg jest bezpieczny,
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HIFU – Lifting bez skalpela
Nowoczesną technologią, która robi furorę
w medycynie estetycznej jest zabieg Hifu –
całkowicie bezinwazyjny lifting twarzy i ciała.
Technologia HIFU wykorzystuje w medycynie estetycznej ultradźwięki, które powodują ruch komórek tkanek, a ich kontrolowane poparzenia stymulują skracanie się
włókien kolagenu i regenerację tkanek.
Następuje naturalny proces odbudowy
skóry, dzięki czemu staje się ona wyraźnie
ujędrniona i gładka. Redukcja zmarszczek,
poprawa owalu twarzy i szyi, podniesienie
brwi, lifting i elastyczność skóry – to efekty
jakich możesz spodziewać się już po jednorazowym zabiegu. Hifu to zabieg szybki, bezinwazyjny, skuteczny zarówno na twarz jak
i ciało, a jego kluczową zaletą jest całkowity
brak rekonwalescencji.

MedShape – cztery technologie
w jednym

„

Wykorzystując niecałą godzinę
swojego czasu w przerwie
lunchowej, można zredukować
cellulit, ujędrnić biust,
a nawet zmniejszyć obwód ciała
o kilka centymetrów!

Zabieg infuzji tlenowej oprócz składników
aktywnych dostarcza skórze tlenu, który transportowany jest do tkanek i komórek. Dzięki
temu zachodzą w skórze procesy naprawcze,
zwiększa się metabolizm komórkowy i odżywienie tkanek. Infuzję tlenową stosuje się
w celu poprawy jędrności skóry, wygładzenia
zmarszczek i poprawy jej kolorytu. Wykorzystuje sią ją także w stanach zapalnych i trądzikowych, do leczenia objawów łuszczycy,
egzemy oraz regeneracji i odżywienia skóry.
Zabieg infuzji tlenowej może być jednorazowy, realizowany na przykład przed ważnym
wyjściem lub wykonany w całej serii – dla
lepszych i trwalszych rezultatów.
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Zabieg z wykorzystaniem sprzętu MedShape
to połączenie czterech najnowszych technologii, które stosowane razem dają spektakularne efekty. Wykorzystując niecałą godzinę
swojego czasu w przerwie lunchowej, można
zredukować cellulit, ujędrnić biust, a nawet
zmniejszyć obwód ciała o kilka centymetrów!
Laser biostymulujący IR wpływa na przyspieszenie metabolizmu komórkowego, RF fale
radiowe odbudowują włókna kolagenowe,
masaż podciśnieniowy vacuum przyczynia się
do redukcji tłuszczu i spalania cellulitu, natomiast masaż mechaniczny przyspiesza procesy metabolizmu komórkowego.
Można skutecznie poprawić wygląd swojej
sylwetki, korzystając z zabiegu MedShape.
Zabieg ten poradzi sobie z obwisłą, oporną
na treningi skórą, wymodeluje sylwetkę, przyspieszy metabolizm, ujędrni skórę oraz zredukuje tkankę tłuszczową. Bez względu na
kondycję oraz rodzaj skóry, zabiegi MedShape można dopasować indywidualnych
do potrzeb, a efekty będą widoczne po pierwszym zabiegu.
Zabiegi lunchowe to nowoczesny i szybki
sposób dla zapracowanych na poprawę
wyglądu twarzy i ciała. To również nowy
trend w odmładzaniu, który sprawił, że oferta
zabiegów lunchowych wśród klinik zlokalizowanych w dzielnicach biurowych aktywnie
się rozwija, co widać również w Klinice Młodości Blanki Pawłowskiej, mieszczącej się
w warszawskim „Mordorze”.
Jeśli chcesz wykorzystać swoją przerwę
na lunch, aby zrobić coś dobrego dla siebie
i swojego ciała – zapraszamy do Kliniki Młodości Blanki Pawłowskiej przy ul. Cybernetyki 4A/U3 w Warszawie.

