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Drodzy Czytelnicy,

B

ardzo się cieszę, że w tak „innych” czasach sięgacie po nasz najnowszy
numer. Radością dla całego zespołu jest Wasze zainteresowanie oraz chęć
współpracy przy kolejnych wydaniach. Pamiętajcie, że to właśnie dzięki
Wam i dla Was istniejemy.
Tematem przewodnim naszego najnowszego numeru jest prowadzenie biznesu w czasach kryzysu. Rozmawiając z Wami, byłem ciekaw, jak dajecie sobie
radę z obecnie panującą sytuacją. Dla mnie zawsze było i jest ważne budowanie
wizerunku i pozycji firm, jak i osób je reprezentujących. Budowanie swojej marki
osobistej jest niesłychanie istotne, co pokazuje nam czas pandemii. Z kim chcemy
dziś współpracować? Oczywiście z partnerami widocznymi, wiarygodnymi i odnoszącymi sukces. Tacy są właśnie bohaterowie naszych wywiadów.
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspiracji.
A z racji tego, iż jest to nasz ostatni tegoroczny numer, w imieniu swoim, jak
i całej redakcji życzę Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym 2021 Roku!
Marcin Andrzejewski
Redaktor Naczelny
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Jak wykorzystać kryzys do
rozwoju biznesu?
Niestety, do tego wszystkiego mamy jeszcze
towarzystwo tak zwanych „czarnych łabędzi”,
jak np. kryzys wywołany wirusem COVID-19
– czyli sytuacji w gruncie rzeczy nieprzewidywalnych. Oczywiście, nie chodzi mi o to,
aby osądzać tych, którzy nie są przygotowani
– nie o to chodzi w tym artykule. Chcę natomiast zwrócić uwagę na to, jak można wykorzystać obecny lub nadchodzący w firmie
kryzys do poprawy sytuacji w przyszłości.
Dodam tylko, że do mnie jako do konsultanta rozwoju organizacji zwracają się firmy,
które są już najczęściej na jakimś etapie kryzysu, i moją rolą jest pomóc im go przełamać. Prawda niestety jest taka, że decyzję
o poszukiwaniu pomocy odkładamy zbyt
długo… wiedza o rozwoju firmy i naturalnych kryzysach, które im towarzyszą, jest
powszechna – co z nią robimy? Często niewiele, ponieważ bieżąca praca operacyjna
przysłania myślenie o jutrze.

Rozwój firmy jest możliwy
nie tylko w czasach
koniunktury i popytu, ale
może przede wszystkim
w czasach dekoniunktury
i kryzysów. Kiedy wszystko
idzie dobrze, mamy
mniejszą motywację do
poszukiwania zmian.
Korzystając z dobrobytu.
Z czasem jednak okazuje
się, że czarne chmury
pojawiają się na horyzoncie,
i wtedy zaczynamy
zastanawiać się, jak
poradzimy sobie w trudnych
czasach. Lecz przecież nie
od dziś wiemy, że mamy
czasy chude i tłuste. Bardzo
często jednak zapominamy
o tym w ferworze walki,
tym bardziej że cykle
koniunkturalne trwają po
około kilka lat. To, co jest
pewne, to to, że chude
lata na pewno nadejdą
i lepiej już dziś się na nie
przygotować.

Najpierw zrób dobrą diagnozę
Często dopiero w sytuacjach kryzysowych
tak naprawdę zaczynamy zastanawiać się nad
tym, na czym zarabiamy, a gdzie uciekają nam
pieniądze. Jaki jest nasz model biznesowy
i czy jest on skuteczny. Pierwszym krokiem
powinna być zatem analiza bieżącej sytuacji i sprawdzenie, na czym stoi nasz biznes.
Tak samo jak na spowolnienie w firmie, tak
i na kryzys zewnętrzny trzeba przygotować
dobry przemyślany plan, aby nie działać chaotycznie. Analiza i ograniczenie negatywnych
emocji są podstawą działania. Emocjonalne
i szybkie, nieskoordynowane ruchy powodują błędne decyzje i mają zły wpływ na pracowników i klientów. Dobra diagnoza pozwoli
podjąć odpowiednie kroki ku lepszej przyszłości w firmie.

„

lepiej. Jest takie powiedzenie, które mówi, że
w trakcie odpływu widać, kto jest bez bielizny. Kiedy obroty firmy spadają, trzeba się
zastanowić, jak optymalizować nasze działania produkcyjne, sprzedażowe i marketingowe, żeby wyciągnąć maksimum możliwości
z tego, co już posiadamy.

Buduj wiatraki zamiast murów,
kiedy nadchodzi burza
Szukajcie szans tam, gdzie wcześniej ich
nie widzieliście. W czasie kryzysu sprawdza
się dobrze przysłowie chińskie: „Gdy wieją
wichry zmian, jedni budują mury, a inni
wiatraki”. Warto się zastanowić, jakie strategie mogą wspomóc rozwój biznesu. Tutaj
z pomocą może przyjść metoda SCAMPER,
która pozwala odnaleźć kreatywne pomysły
na wykorzystanie zasobów, które posiadamy
już w organizacji. Na przykład kiedy Facebook
zrozumiał, jakim skarbem są dane jego użytkowników, poszybował w górę. Skorzystał
z drogi, którą lata wcześniej przebył Google.
W metodzie tej chodzi o to, aby wyjść poza
utarte ramy i odnaleźć nowe metody osiągania starych celów. Zbierz pracowników,
aby wykreować wspólnie nowe rozwiązania.
Zapytaj ich, jakie mają pomysły na sytuację
kryzysową. Otwórz się na wszelkie koncepcje i kreatywność – wyjdź z marazmu.
Im również zależy na swoich stanowiskach
pracy. Bardzo dobrym planem jest organizowanie wewnętrznych warsztatów i facyltacji,
dzięki którym można wygenerować nowe
pomysły na rozwój firmy i jej produktów.
Pomocna może być tutaj wspomniana
metoda SCAMPER, która właśnie opiera
się na poszukiwaniu nowych sposobów na
zastosowanie posiadanych zasobów materialnych i intelektualnych przez firmę. Polega
ona na postawieniu produktów lub usług
w siedmiu perspektywach:

W czasie kryzysu sprawdza się
dobrze przysłowie chińskie:
„Gdy wieją wichry zmian, jedni
budują mury, a inni wiatraki”

Zwiększenie produktywności
i optymalizacja procesów
Czas kryzysu to dobry moment, ale i często
konieczność, na zwiększenie produktywności pracowników i efektywności bieżących procesów – na analizę tego, co robimy,
w jaki sposób robimy i czy możemy to robić

•

•

SUBSTITUTE – W jaki sposób możemy
zastąpić obecne metody działania innymi
bardziej opłacalnymi lub możliwymi do
realizacji w danych warunkach?
COMBINE – W jaki sposób możemy mieszać sposoby działania, aby uzyskać nową
jakość czy produkt?
TYGRYSY BIZNESU
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SCAMPER NA PRZYKŁADZIE
FIRMY SZKOLENIOWEJ
Warto w tej sytuacji przepracować
swoją sytuację zawodową i posiadane
zasoby metodą Scamper, która polega
na poszukiwaniu odpowiedzi w siedmiu
kontekstach:
S — substitute — poszukiwanie substytutu: np. szkolenia online zamiast offline
C — combine — scalanie funkcjonalności
lub analizowanie ich wspólnie z innymi,
np. przerobienie materiałów szkoleniowych na ebooka
A — adapt — adaptowanie pomysłów
np. z jednej branży do innej, gry
rozrywkowe – gry szkoleniowe
M — modify — modyfikowanie sposobu
działania np. mikrozlecenia zamiast dni
szkoleniowych
P — put to another use — zmiana sposobu
wykorzystania przedmiotów i usług,
np. social media jako kanał edukacyjny
E — eliminate — rezygnacja z części możliwości, np. rezygnacja z drukowanych
materiałów szkoleniowych na rzecz PDF
R — reverse — odwrócenie, zmiana kolejności lub układu, np. najpierw krótkie
szkolenie online, później trening offline

•

•

•

•

•

MACIEJ SASIN
Konsultant rozwoju
organizacji. Założyciel firmy Akademia
Rozwoju Kompetencji
specjalizującej się
w rozwoju organizacji.
Biznesem zajmuje
się od 15 lat, pracuje
m.in. w branżach
motoryzacyjnej, agro,
ubezpieczeniowej,
szkoleniowej. Autor
książek Budowanie
zaangażowania,
Efektywny system
pracy oraz Skuteczna
sprzedaż. Model, który
zwiększy Twoje zyski,
Checklisty dla biznesu,
Pro Meeting Tools –
Efektywne prowadzenie
spotkań offline i online.
Pomaga firmom
budować zaangażowanie pracowników.
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ADAPT – Jak możemy wykorzystać
i zaadaptować pomysły z innych modeli
biznesowych do naszego?
MODIFY – Co możemy zmodyfikować,
aby otrzymać lepszą jakość i nowe
produkty?
PUT ON ANOTHER USE – Jak możemy
wykorzystać to, co mamy, w inny sposób,
Np. jak możemy wykorzystać stronę internetową do generowania sprzedaży?
ELIMINATE – Jak możemy ograniczyć
funkcjonalności, które wpłyną na to, że
produkt będzie tańszy, co zwiększy jego
sprzedaż?
REVERSE – W jaki sposób możemy
odwrócić kolejność procesów, np. wytwarzania produktu lub pobierania opłat
z góry?

Wykorzystaj więcej czasu
na działania wdrożeniowe
i innowacyjne
Kiedy pracownicy mają więcej czasu, wykorzystaj go na działania kreatywne, na które
często brakowało czasu w okresie prosperity.
To dobry moment na wdrażanie pomysłów,
na których nie było przestrzeni wtedy, kiedy
firma działała na pełnym obciążeniu. Kiedy
przyszedł do nas wszystkich wirus COVID-19,
wszyscy mieliśmy więcej czasu na to, aby
wyciągnąć z szafy i szuflad nowe pomysły
biznesowe. Także pracownicy mają bardzo
często wiele pomysłów, na które wcześniej
nie mieli czasu, aby nawet o nich porozmawiać czy zwrócić na nie uwagę. Wiele firm
szkoleniowych, np. które ucierpiały w dobie
pandemii, przeszło z sukcesem na działania
online. Podobnie stało się z firmami eventowymi, które zaczęły dostrzegać potencjał

w nowej sytuacji. Te firmy, które jeszcze nie
myślały o dowozach w branży HoReCa, teraz
musiały na szybko je wdrożyć. Wiele firm
zdecydowało się uruchomić kanał sprzedaży
online, stawiało naprędce sklepy internetowe,
nie zawsze jednak z sukcesem. Warto jednak
unikać sytuacji, w których rzucamy się na
zupełnie nieznane nam wody biznesowe, bo
może skończyć się to porażką lub rozwodnieniem przekazu marketingowego.

Wykorzystaj gotówkę
do budowania przewagi
konkurencyjnej
Jeśli masz gotówkę, zainwestuj w rozwój
firmy, wykorzystując pojawiające się okazje.
Na przykład na rynku pracy, przyjmując
wykwalifikowanych pracowników. Pozyskaj
specjalistów, których brakowało w Twojej
firmie. Kryzys to przecież także czas fuzji
i przejęć – okazje pojawiają się na wyciąg
nięcie ręki. Z drugiej strony warto pozyskać
z rynku specjalistów, którzy w czasie kryzysu
pojawiają się na rynku pracy, a o profesjonalistów jest naprawdę trudno, niezależnie, czy
jest kryzys, czy czas prosperity.

Podsumowanie
Czasy kryzysowe to czasy pełne negatywnych emocji, komunikatów i zagrożeń z jednej
strony, a z drugiej strony ocean możliwości,
z którego można się napić, jeśli nauczymy się
odparowywać z niego sól – trudne, ale możliwe.
Wszystko jest w naszych głowach i naszych
przekonaniach i wiele zależy, jak podejdziemy
do sytuacji. Oczywiście, zawsze jest ryzyko, że
się nie powiedzie, ale będziemy mogli za kilka
lat spojrzeć w lustro bez wyrzutów sumienia,
że nie zrobiliśmy odpowiednio wiele.

DLACZEGO

JEDNE FIRMY ROSNĄ,
A INNE NIE?
Jakimi zasadami
i standardami kierują się firmy,
które wyprzedzają konkurencję?
Czasy zmian i kryzysu
uczą innego podejścia
w komunikacji i współpracy.
Czasy dynamicznych zmian
weryfikują wszystkie luki
i wady. Dlatego tak ważne
jest dbanie o najwyższą
jakość każdego działania.
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P

oniższe wnioski są wynikiem
rozmów z ponad 30 pracownikami, menedżerami, członkami
zarządów, przedsiębiorcami, którzy
w tym roku wyraźnie lepiej niż inni poradzili
sobie z kryzysem i zmianą. W wyniku tych
rozmów powstał swoisty manifest zwinnego
zarządzania. W naszej autorskiej metodzie
Change Value Process (CVP) nazywamy je
złotymi zasadami i wartościami zwinnego
przywództwa, zarządzania i pracy.
1. Zasady i wartości: Dbajmy o standardy
pracy, które zawsze działały, jednocześnie
wypracowujmy nowe, udoskonalone, które
pozwalają działać sprawniej. Te zasady
i wartości, które uznajemy za istotne
w zmianie, często powtarzajmy, aby dać
wyraźny sygnał, na czym nam zależy. Co
jest akceptowalne, a co nie. Każdy musi
odpowiedzieć sobie na pytania:
a. Co w tym momencie jest
najważniejsze?
b. Na czym się skupić dziś / w tym
tygodniu / w ciągu miesiąca?
c. Co jest nieakceptowalne?
2. Doceniajmy siebie nawzajem. Praca
w zmianie wymaga większego wysiłku niż
zazwyczaj. Zauważajmy to, co inni robią
dobrze. Docenić możemy, dziękując innym
za to, co zrobili. Możemy ich pochwalić,
mówiąc: świetna robota, bardzo dobrze
to zrobiłeś. Możemy też zapytać: Podziwiam to, co zrobiłeś, jak to robisz? Jestem
ciekaw, chciałbym się tego nauczyć.
3. Stosujmy podejście, które w skrócie
nazywamy „Mentalny IOS” – czyli Inicjatywa, Odpowiedzialność, Samodzielność.
W czasach zmian niezwykle ważne jest,
abyśmy niezależnie od stanowiska:
a. wykazywali inicjatywę bardziej niż
wcześniej – szukali rozwiązań, nie skupiali się na problemach, ale pomysłach,
które mogą szybko wesprzeć zespół,
projekty, firmę;
b. brali odpowiedzialność większą niż
wcześniej – nie przerzucali winy, odpowiedzialności na innych, ale starali się
podejmować decyzje;
c. działali samodzielnie, gdzie tylko
można – aby odciążać zespół
i przełożonych.
4. Stosujmy podejście, które w CVP skrócie
nazywamy „3DO” – czyli DOciśnij,
DOmknij, DOszlifuj, oraz „3OD” – ODpuść,
ODpocznij, ODkryj:
a. DOciśnij – nie ignorujmy, nie pozostawiajmy działań na później. Przyspieszmy to, co można zrobić
sprawniej.
b. DOmknij – nie rozciągajmy rzeczy
w czasie. Albo podejmujmy decyzje,
że kończymy i nie robimy danego

działania/projektu albo zdecydujmy,
że dokańczamy. Ważne jest to, aby
tematy i projekty nie wisiały w powietrzu. Im więcej zawieszenia, tym umysł
bardziej się męczy, w czasach zmian
zmęczenie jest jeszcze większe. Unikajmy tego.
c. DOszlifuj – jeśli tylko mamy chwilę,
starajmy się doskonalić, poprawiać
nasze działania, procedury. Czasy
zmian weryfikują każdą lukę i błędy.
Powoduje to uwypuklenie wszystkich wad, które wcześniej nie były tak
zauważalne. Poprawiajmy:
• sposób prowadzenia spotkań – aby
były krótsze, szybsze i prowadzone
w lepszej atmosferze
• efektywność spotkań – aby sprawniej ustalać decyzje
• sposób komunikacji, prowadzenia
dyskusji
d. ODpuść – nie zawsze musisz cisnąć,
wymagać. Czasami warto odpuścić,
zwolnić, podążyć za tym, co się dzieje.
Nie jest łatwo zawsze zdecydować,
czy należy DOcisnąć, czy ODpuścić.
Ale o tym warto rozmawiać i się tego
uczyć.
e. ODpocznij – zadbanie o balans
między wysiłkiem a odpoczynkiem
jest kluczowe. Gdy złapiemy dystans,
umysł łapie przestrzeń i jasność.
Bez tego popełniamy wiele błędów.
Mnóstwo osób musi uczyć się odpoczywać. Nie jest to dla nich łatwe.
Ciągle myślą, analizują. Trzeba umieć

„

ciągle się uczyć i inspirować od wielu
osób, od wielu branż.
5. Dbajmy o równowagę i balans. Dwie
pierwsze zasady powodują większy
wysiłek z naszej strony, dlatego potrzebujemy dbać o siebie i innych bardziej niż
do tej pory. Dlatego pamiętajmy wspólnie:
a. Częściej ze sobą rozmawiajmy. Nie
nakręcajmy się, nie plotkujmy, ale
dzielmy się tym, co dla nas ważne.
Komunikacja w czasach zmian jest
najważniejsza.
b. Słuchajmy siebie nawzajem. Dajmy
sobie więcej uwagi, uważności,
cierpliwości.
c. Wspierajmy siebie nawzajem. Zastanawiajmy się, jak możemy pomóc innym
osobom w zespole i tym w pozostałych działach. Pytajmy je: Jak mogę ci
pomóc? Czy potrzebujesz w czymś
pomocy?
d. Nie nakręcajmy się wewnętrznie, bo to
powoduje stres, panikę. Warto, abyśmy
niczym najlepsi sportowcy, jak np.
Adam Małysz, panowali nad swoimi
myślami, w szczególności w sytuacjach
presji czasu, pędu.
e. Uczmy się metod, które stosują najlepsi aktorzy w sytuacjach stresujących: ćwiczmy głębsze oddechy wiele
razy dziennie. To dotlenia głowę, ciało,
rozluźnia nas.
f. Dbajmy o siebie. Wspierając innych,
potrzebujemy zadbać również
o zdrowy egoizm. Jeśli czujemy, że
mamy na głowie zbyt dużo.

Mniej męczy nas robienie rzeczy
niż sposób myślenia o nich

odpocząć fizycznie, mieć wakacje,
ale przede wszystkim należy nauczyć
się odpoczywać mentalnie, zwolnić
myśli, być bardziej uważnym. Mówimy
w CVP: mniej męczy nas robienie
rzeczy niż sposób myślenia o nich. Dlatego bez treningu mentalnego jakość
myśli i tym samym działania będzie
coraz gorsza.
f. ODkryj – zdolność ciężkiej pracy jest
ważna. Bardzo istotna jest też zdolność
odkrywania bezwysiłkowego. Chodzi
tutaj o kreatywną współpracę, poszukiwanie, nastawienie na otwartość i kreatywność, która pozwala łączyć ze sobą
fakty i kropki. Odkrywanie pozwala

6. Uczmy się i wprowadzajmy metody
zwinnej współpracy. Warto, abyśmy
testowali różne sposoby na to, aby łatwiej
się pracowało:
a. Bądźmy elastyczni – nie przywiązujmy
się do przeszłości, schematów, które
mogą wymagać zmiany. Jeśli coś działało do tej pory, może już nie działać.
Trzeba elastycznie dopasowywać się
do zmian.
b. Róbmy spotkania o prowadzeniu
spotkań – np. raz na tydzień przez
5 minut, raz na miesiąc przez 15
minut, raz na kwartał przez 30–60
minut. Wspólnie zastanawiajmy się,
jak można usprawnić nasze spotkania,
TYGRYSY BIZNESU
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c.

d.

e.

f.

sposób ustalania, planowania, podejmowania decyzji.
Codziennie, co drugi dzień albo przynajmniej raz w tygodniu, np. w poniedziałek z rana, róbmy piętnasto-, trzydziestominutowe spotkania na temat
wniosków, jakie każda osoba wyciąg
nęła z poprzednich dni, oraz planów,
jakie każdy członek zespołu ma na
kolejne dni. Czasami wystarczy minuta
dla każdego, aby omówić, co u niego
słychać, jak mu się pracuje.
Sprawdzajmy, jak będą dla nas działać
spotkania kreatywne (raz na tydzień,
miesiąc, kwartał), które będą skupione
na burzy mózgów, nowych pomysłach,
a nawet innowacjach. Warto wymieniać się nowymi rozwiązaniami.
Sprawdzajmy, jak będą dla nas działać
spotkania strategiczne (raz na tydzień,
miesiąc, kwartał, raz na pół roku), które
polegają na spojrzeniu w przyszłość
o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Warto szukać na takich spotkaniach trendów na rynku, w branży.
Warto analizować rzeczy nieoczywiste, które mogą umknąć w ferworze
codziennej pracy, a które pozwolą
zaskoczyć rynek i konkurencję.
Myślmy innowacyjnie, poza schematem. Czas zmian, a nawet kryzysu
(gdy tylko opanuje się największe
zagrożenie) to moment na stworzenie
kompletnie nowych rozwiązań. Im
większy kryzys, tym większe zmiany.
Przyszłość już nigdy nie będzie taka jak
przeszłość. Wygrywa ten, kto się adaptuje do zmian, ale przede wszystkim
ten, który nowe zmiany kreuje. Zadawajmy sobie pytania: Co można zrobić
inaczej? Co przestało działać i co trzeba
na nowo stworzyć? Jakie reguły gry
przestały obowiązywać?

ADAM DĘBOWSKI
Prezes i współzałożyciel Instytutu Liderów
Zmian. Od 2007 roku
pracuje doradczo
i szkoleniowo dla
małych i największych firm, takich jak
Śnieżka, Metlife, Samsung, Orange. Przedsiębiorca, doradca, psycholog strategiczny.
www.adamdebowski.pl
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7. Pamiętajmy o uniwersalnych zasadach
psychologii strategicznej i CVP:
a. Każdy jest inny, ale każdy człowiek
ma swoje emocje i każdy ma chwile
słabości. Celem jest wsparcie go
w momentach, w których sobie nie
radzi. Każdy z nas może mieć okres,
gdy rzeczywistość go przerasta.
b. Proces zmian, kryzysu każdy przechodzi
na swój sposób, ale często składa się z
podobnych etapów. Każdy z nich przebiega u każdego inaczej i różnie trwa.
Nazywamy je 8 etapami ewolucji człowieka w CVP:
a. Brak świadomości problemu –
pojawia szok i zaprzeczenie – osoba
nie zdaje sobie sprawy ze zmiany,
która się dzieje. Potrzebuje czasu
albo silnego wstrząsu, aby wyjść
z tego zawieszenia.
b. Świadomość skutków problemu
– pojawia się agresja lub wycofanie – osoba ma potrzebę narzekania i przerzucania winy na innych.
To niebezpieczny moment, który
czasami szybko mija, ale istnieje
niebezpieczeństwo szerzenia się
negatywnych nastrojów. Istotne
jest tutaj połączenie szczerych
rozmów z decyzją na temat granicy, za którą „marudzenie” nie jest
już akceptowalne.
c. Świadomość problemu – pojawia
się marazm/zawieszenie, a nawet
depresja – osoba ma potrzebę
wyżalania się, rozmawiania. Bez
wysłuchania i dogłębnego zrozumienia pracowników, współpracowników często nie będziemy w stanie
pójść dalej. Uważność i zdolność
rozmowy jest tutaj kluczowa.

d. Świadomość przyczyn problemu
– pojawia się chęć zrozumienia
– osoba szuka informacji, wiedzy
i odpowiedzi na pytanie: dlaczego
tak się stało. Ludzie potrzebują
wyjaśnień, edukacji, szkoleń, które
zapewnią im poczucie, że wiedzą,
co mają robić.
e. Poszukiwanie rozwiązań – pojawia
się akceptacja tego, co było, i ochota
na zmianę – osoba szuka nowych
kierunków. Tutaj potrzebne są
warsztaty, spotkania, które pozwolą
kreatywnie tworzyć rozwiązania.
f. Testowanie rozwiązań – pojawia
się chęć wprowadzania zmian –
osoba sprawdza, co dokładnie
zrobić. Najważniejsze na tym etapie
jest stworzenie przestrzeni na eksperymentowanie, uczenie się na
błędach. Bez tego zespół często
nie pójdzie do przodu.
g. Zmiana – następuje powrót do
normalności lub rozpoczęcie
nowego etapu zmiany. Tworzą
się nowe zasady, wartości, które
wpływają na nowe decyzje.
Należy zadbać o to, aby ludzie
faktycznie mieli poczucie zmian,
aby nie było wrażenia cofania się.
Wysiłek transformacji powinien
być nagrodzony.
h. Uczenie innych – pojawia się chęć
przekazywania innym swoich
doświadczeń. To moment, w którym
należy przyszłym mentorom stworzyć przestrzeń na edukowanie
innych. Inaczej najmądrzejsi ludzie
mogą odejść, ponieważ wartość
wspierania innych staje się dla nich
kluczowa.
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Przenieś biznes do sieci

i uchroń go
przed kryzysem!
Jak mądrze
wykorzystać
marketing
internetowy?

AGATA ORNAFA
Dziennikarka,
założycielka
poznańskiej agencji
MINT-MEDIA.PL.
Od 2014 roku zajmuje
się social mediami,
copywritingiem
i różnymi formami
reklamy w internecie.

14 TYGRYSY BIZNESU

Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa
dotyka wszystkich: od jednoosobowych działalności
gospodarczych przez niewielkie podmioty zatrudniające
kilka osób aż po gigantów biznesu. O ile niektóre
tradycyjne odmiany marketingu ATL i BTL – eventy,
degustacje, roznoszenie ulotek, a nawet billboardy –
tymczasowo straciły na wartości ze względu na panujące
obostrzenia i opustoszałe ulice, o tyle marketing
internetowy działa w najlepsze bez żadnych ograniczeń.
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K

lienci coraz więcej produktów
i usług zamawiają online, a to
z kolei otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości.
Warto w tym trudnym czasie w pełni wykorzystać potencjał reklamy w internecie, żeby
uchronić swój biznes przed skutkami kryzysu
gospodarczego. Jak to zrobić? Receptę dla
naszych Czytelników przygotowała założycielka MINT-MEDIA.PL – Agata Ornafa.

ANALIZUJ, PLANUJ I WYBIERZ
NAJLEPSZE NARZĘDZIA
Zanim zdecydujesz się na konkretną formę
reklamy online, zastanów się, do kogo chcesz
dotrzeć i jaki cel osiągnąć. Czy zależy Ci
na sprzedaży produktów przez internet?
A może chcesz powiadomić swoich klientów
o zmianach w działalności Twojej firmy?
Celujesz w mieszkańców swojej okolicy czy
szukasz szerszej grupy odbiorców? Jeśli nie
jesteś w stanie samodzielnie dobrać odpowiednich narzędzi marketingu internetowego dla swojego biznesu, możesz skontaktować się z agencją reklamową, która Ci
w tym pomoże. – W MINT-MEDIA.PL zanim
rozpoczniemy współpracę z danym klientem,
omawiamy najpierw jego potrzeby i proponujemy rozwiązania dopasowane do jego
potrzeb. Ustalamy odpowiednie kanały komunikacji, nakreślamy strategię działań oraz
budżety reklamowe, które pozwolą osiągnąć
nam wyznaczone cele – wyjaśnia właścicielka
agencji interaktywnej.
Kiedy już pierwsze analizy i strategie będą
gotowe, warto przejść do konkretnych działań.
Jakie formy reklamy w internecie sprawdzą
się w dobie kryzysu i jak z nich korzystać?

SEO I GOOGLE ADS
Jeśli już od pewnego czasu inwestujesz
w pozycjonowanie swojej strony, czas pandemii to z pewnością nie jest dobry moment
na wstrzymywanie tych działań. W przypadku SEO liczą się nie jednorazowe zrywy,
a stałe działania, które umacniają pozycję
strony w wyszukiwarce. Przerwanie pozycjonowania na czas epidemii może sprawić,
że dotychczasowe efekty zostaną częściowo
zaprzepaszczone lub ich osiągnięcie będzie
opóźnione. Kryzys kiedyś minie, a pozycja
Twojej strony www w wyszukiwarce pozostawi wtedy wiele do życzenia...
Jeśli zależy Ci na szybkim i skutecznym
wyprzedzeniu Twojej konkurencji w wyszukiwarce, najlepszym rozwiązaniem będzie
z kolei uruchomienie kampanii Google Ads.
Dzięki nim dotrzesz do osób, które szukają
konkretnych produktów lub usług na danym
obszarze geograficznym. Twoja reklama
wyświetli się tylko po wpisaniu konkretnych
słów kluczowych, a co za tym idzie – będziesz

mieć pewność, że trafiasz ze swoją ofertą do
właściwych odbiorców we właściwym czasie.

SOCIAL MEDIA
Warto pamiętać, że marketing internetowy
to także social media, czyli np. Facebook oraz
Instagram. W czasie kryzysu przyjrzyjmy
się dotychczasowemu stylowi komunikacji
i dopasujmy go do panujących warunków.
Stojąc przed wyborem – „komunikować się
czy nie?” – zawsze lepiej wybrać pierwszą
opcję. Profesjonalne i regularne prowadzenie
fanpage’a firmowego sprawia, że marka jest
bliżej klientów, wzbudza ich zaufanie i buduje
poczucie jedności. To właśnie teraz nadszedł
czas, by przekonać odbiorców, że Twoja marka
stoi murem za klientami i oferuje nie tylko
usługi oraz produkty, ale i wsparcie. Konsumenci odwdzięczą się lojalnością. Chętniej
decydują się na zakupy od firm, które po
prostu lubią i z którymi się identyfikują.

DOPASUJ DZIAŁANIA
DO SWOJEJ BRANŻY
– Każda branża i każda firma wymagają indywidualnego podejścia oraz osobnego planu
marketingowego. Przygotowaliśmy dla Czytelników kilka ciekawych pomysłów, które
sprawdzą się w czasie kryzysu i pozwolą na
zaistnienie w internecie – mówi Agata Ornafa
z MINT-MEDIA.PL.
• GASTRONOMIA
–	wykorzystaj social media do prezentowania swoich potraw
– publikuj posty, relacje, zdjęcia,
wideo, ankiety – zaangażują Twoich
obserwujących
– prowadź bloga firmowego i newslettera –
informuj w nich o możliwościach zamówienia na wynos, nowych daniach czy
promocjach
– uruchom kampanie Facebook
i Google Ads na obszarze
geograficznym, który
pokrywa się z Twoją
strefą dowozu

TYGRYSY BIZNESU
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– pokaż swoje zaplecze – jak przygotowujesz dania? Jak je pakujesz na wynos?
– przygotuj dla swoich klientów opcję zamówienia półproduktów, niech sami ugotują
do końca posiłek w domu :)
• FITNESS
– w social mediach prezentuj swoich trenerów, pokazuj krótkie zestawy ćwiczeń
– przenieś treningi do sieci – zachęć swoich
klientów do treningów online na Skypie
czy Zoomie

Profesjonalne i regularne
prowadzenie fanpage’a firmowego
sprawia, że marka jest bliżej
klientów, wzbudza ich zaufanie
i buduje poczucie jedności
– reklamuj nowe formy treningów (np.
online lub outdoor) za pomocą Facebooka, Google czy YouTube Ads
– przygotuj vouchery lub karty podarunkowe, które można kupić już teraz i wykorzystać w przyszłości
– organizuj wydarzenia online, np. spotkania
z trenerami, dietetykami lub nagrywaj
webinary

• EVENTY I SZKOLENIA
– na Facebooku, Instagramie i Twitterze
publikuj aktualności na temat wydarzeń
– informuj o ich odwołaniu lub zmianie
terminu
– postaraj się przenieść maksymalnie dużo
eventów i szkoleń do internetu
– podczas wydarzeń nagrywaj relacje, które
udostępnisz w social mediach
– nagrywaj wywiady, podcasty czy webinary
– pokaż, że jesteś specjalistą w swojej
dziedzinie i że nie siedzisz z założonymi
rękami
– stwórz platformę e-learningową, która
ułatwi przeprowadzanie kursów
– promuj wydarzenia, które odbędą się za
kilka miesięcy, wykorzystaj do tego celu
Facebook i Google Ads
– zastanów się nad sprzedażą voucherów
do wykorzystania w przyszłości lub stwórz
pakiety szkoleń (przy zakupie drugiego
szkolenia – rabat 50%)
• TURYSTYKA
– jeśli jesteś właścicielem hotelu czy pensjonatu, użyj social mediów do pokazania,
jak dbasz o czystość i higienę w pokojach oraz częściach wspólnych, informuj
o standardach bezpieczeństwa
– reklamuj wolne terminy wśród swoich
fanów i followersów za pomocą atrakcyjnych zdjęć – może ktoś spontanicznie
skusi się na krótki wyjazd?
– na Facebooku i Instagramie pokazuj
piękno okolicy, publikuj zdjęcia i wideo
z lokalnymi atrakcjami czy widokami
– przygotuj atrakcyjne rabaty, pakiety
pobytowe i vouchery do wykorzystania
w przyszłości
– przygotuj zdjęcia 360 do prezentacji swojego obiektu – potencjalni klienci łatwiej
podejmą ostateczną decyzję, kiedy
dokładnie obejrzą pokoje i inne miejsca
w Twoim hotelu
Mamy nadzieję, że te krótkie marketingowe drogowskazy zainspirują Cię do działania. Nieważne, w jakiej branży działasz
i jak bardzo dotknął Cię kryzys. Internet
otwiera wiele możliwości nawet przed tymi
biznesami, których podstawowa działalność do tej pory miała tylko formę stacjonarną. Może czas odrobinę zmienić
profil działalności? Może wystarczy zbudować sklep internetowy lub wprowadzić
bezpłatne dostawy do klientów? A może
poszerzyć ją o całkowicie nowe obszary,
które pozwolą Ci działać online? Ważne,
żeby opracować nową strategię działania,
zacząć aktywnie działać i z nadzieją patrzeć
w przyszłość!
Agata Ornafa
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GDZIE
INWESTOWAĆ
w czasie kryzysu?
Obecny kryzys gospodarczy
na wiele sposobów
oddziałuje na rynki
finansowe i kapitałowe.
Inwestorzy, aby osiągnąć
dodatni zwrot z inwestycji,
będą musieli korzystać
z bardziej ryzykownych
instrumentów. Czy są na
to gotowi i czy potrafią
ograniczać ryzyko?
18 TYGRYSY BIZNESU
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ie ma wątpliwości, że obecna
sytuacja gospodarcza staje się
bardzo niekorzystna dla inwestorów i posiadaczy oszczędności. Prawie zerowe stopy procentowe
utrudniają instytucjom finansowym oferowanie atrakcyjnych produktów depozytowych, podczas gdy wskaźnik inflacji, mimo
deflacyjnego charakteru kryzysu, wzrósł do
3,2 proc.
Oznacza to, że pieniądze zdeponowane
w formie lokat bankowych będą szybko tracić
na wartości, a szczególnie trudna stanie się
sytuacja osób oszczędzających długoterminowo. Utrata 3 proc. wartości kapitału rocznie

przy procencie składanym oznacza, że nasze
oszczędności stopnieją o połowę w zaledwie 15 lat. Zakładając, że zostaną utrzymane
niskie stopy procentowe, jest to sytuacja
bardzo korzystna dla zadłużonych i niekorzystna dla inwestorów. Jak wiadomo, aktualnie najbardziej zadłużonymi podmiotami na
świecie są rządy państw. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że mając wpływ na wysokość
stóp procentowych, będą zainteresowane
odniesieniem korzyści z istniejącej sytuacji.
Inwestorzy nie mają wyjścia i muszą ratować
zgromadzone przez siebie środki.
Wyraźnie widać jednak, że niektóre
instrumenty finansowe od początku kryzysu
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przyniosły całkiem niezłe dochody. Złoto od
początku roku podrożało o około 24 proc.
Srebro na początku kryzysu taniało, aby od
końca marca do sierpnia podrożeć prawie
trzykrotnie. Amerykańskie giełdy są w okolicy historycznych rekordów, a technologiczny
indeks Nasdaq 100 od końca marca wystrzelił
do góry aż o 80 proc. Obecnie wielu inwestorów boi się kupować akcje tak drogo. Inwestycje w akcje i w złoto są postrzegane jako
coraz bardziej ryzykowne. Przy tak wysokich
cenach zakupu stopy zwrotu wcale nie muszą
okazać się atrakcyjne.

Start-upy odpowiedzią
na potrzeby inwestorów
Inwestorzy mają jednak do dyspozycji coraz
więcej metod inwestowania w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie. Szczególną
popularność zdobyły w ostatnich latach
inwestycje w start-upy, czyli przedsiębiorstwa, najczęściej z branży technologicznej,
które znajdują się w początkowej fazie
rozwoju i mają wysoki potencjał wzrostu.
Zachętą dla inwestorów jest możliwość
uzyskania bardzo wysokich stóp zwrotu,
często sięgających tysięcy procent. Należy
jednak pamiętać o tym, że takie inwestycje
wymagają specjalistycznej wiedzy. W przeciwieństwie do spółek giełdowych start-upy nie mają określonych prawem obowiązków informacyjnych. Również obrót ich
udziałami jest trudniejszy, a inwestor musi
być w stanie ocenić szanse rynkowe przedsiębiorstwa, jego strategię marketingową
i sytuację finansową.
Niestety w Polsce wyraźnym problemem
wydaje się być niewielka wiedza inwestorów i posiadaczy oszczędności. Szczególnie wyraźne było to w przypadku afery
Amber Gold. Bardzo trudno zrozumieć,
czemu tak duża liczba klientów, chcąc zainwestować w złoto, zamiast kupić sztabkę
lub monetę w kantorze, zdecydowała się
zlecić zakup nierzetelnemu pośrednikowi.
Brak umiejętności oceny ryzyka przez polskich inwestorów detalicznych to bardzo zła
wiadomość w czasie, gdy dochody można
osiągnąć tylko dzięki ryzykownym instrumentom, przy czym afera GetBack pokazuje, że problem dotyczy również inwestorów profesjonalnych.

Gdzie szukać wiedzy
o inwestowaniu w start-upy?
Dla osób chcących inwestować w rynek
start-upów, ale nieposiadających wystarczającej wiedzy ekonomicznej, rozsądną
opcją wydaje się skorzystanie z oferty alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Są

to specjalistyczne przedsiębiorstwa działające pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego, które zgodnie z prawem mogą
przyjmować środki od inwestorów oraz alokować je zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną. Takie fundusze zatrudniają specjalistów, których podstawowym zadaniem
jest redukcja ryzyka inwestycyjnego dzięki
wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorstw,
prawa, marketingu i finansów. Nie bez znaczenia jest fakt, że alternatywna spółka
inwestycyjna, będąc również inwestorem,
ma interes w powodzeniu finansowym
przedsięwzięcia. Jej cele są więc zbieżne
z interesem inwestora, podczas gdy trady-

„

Szczególną popularność zdobyły
w ostatnich latach inwestycje
w start-upy, czyli przedsiębiorstwa,
najczęściej z branży
technologicznej, które znajdują
się w początkowej fazie rozwoju
i mają wysoki potencjał wzrostu

cyjne fundusze inwestycyjne często spotykają się z zarzutem, że są zainteresowane
głównie prowizją, a nie wynikami inwestycji.
Ponadto alternatywne spółki inwestycyjne
mogą pełnić dość ważną rolę dla samych
start-upów. Nie tylko dostarczają im kapitału niezbędnego do funkcjonowania i rozwoju, ale również są doradcą w zakresie biznesowego know-how. Jest to kolejny element
redukcji ryzyka inwestycyjnego, dzięki któremu młode przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na pracy nad swoim projektem,
czyli na tym, na czym najlepiej znają się ich
założyciele, podczas gdy spółka inwestycyjna
pomaga im w spełnianiu zadań formalnych
i administracyjnych.
Banki często rezygnują z finansowania
start-upów. Powodem jest zarówno wysoki
poziom ryzyka, jak i brak wystarczającej
historii kredytowej. Oznacza to, że banki
z własnej woli rezygnują z finansowania
najbardziej dynamicznej gałęzi gospodarki.
Istniejący od kilkuset lat model biznesowy
banków, polegający na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów, staje pod znakiem zapytania, przynajmniej na innowacyjnych rynkach technologicznych. Rolę banków
muszą więc przejąć alternatywne spółki inwestycyjne oraz nowoczesne przedsiębiorstwa
z sektora technologii finansowych.

ŁUKASZ BLICHEWICZ
Współzałożyciel
i prezes zarządu
Grupy Assay, ekspert
w zakresie rozwoju
i finansowania spółek
technologicznych.
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PERSONAL
BRANDING
w czasach
pandemii
koronawirusa
W związku
z epidemią COVID-19
znaczna część naszej
zawodowej aktywności
została przeniesiona
do sfery wirtualnej.
Popularność zyskały
wideokonferencje,
projekty digital
czy szeroko
pojęta aktywność
w sieci – również
na nakierowanych
biznesowo portalach
takich jak: LinkedIn
czy Xing. Rynek pracy
przeszedł transformację
w kierunku zdalnych
rozmów rekrutacyjnych,
będących nowym
doświadczeniem
zarówno dla
pracowników, jak
i pracodawców.
20 TYGRYSY BIZNESU

W

ażną umiejętnością okazał
się personal branding, czyli
kreowanie marki osobistej
i zarządzanie nią**. *Trend
zapoczątkowany został w anglosaskiej tradycji biznesu i budowania wizerunku (zarządzanie osobą jako marką). Stał się bardzo
popularny na całym świecie, w Polsce natomiast na szeroką skalę od niedawna. Warto
spojrzeć w kierunku Stanów Zjednoczonych
Ameryki. To właśnie politycy zza oceanu stanowią doskonały przykład budowania i kreowania wizerunku.
Budowanie strategii zarządzania marką
własną oraz powiązane działania powinny
być bardzo przemyślane i wyważone z racji
tego, że każda osoba wysyła określony komunikat, jednocześnie oczekując reakcji zwrotnej
od grupy odbiorców. Taka strategia jest niezwykle użyteczna w czasie poszukiwania
nowego miejsca pracy, chociaż najczęściej
wspomina się o niej w kontekście ludzi działających publicznie w mediach czy w polityce.
Każda osoba dąży do szeroko pojętej doskonałości w swojej dziedzinie i wzmocnienia
swojej pozycji na rynku. Aby tego dokonać,
oczywiste staje się podjęcie odpowiednich
działań z zakresu kreowania marki własnej,
również dzięki aktywności w mediach
społecznościowych.
Pierwszym krokiem jest określenie kierunku budowania marki własnej, czyli

strategia. Każde działania powinny być
oparte na analizie osobistych celów, umiejętności, mocnych i słabych stron czy cech
osobowości. W ostatniej kwestii pomocne
są testy osobowości dostępne na rynku,
takie jak model Insights Discovery czy test
Gallupa. Świadome i precyzyjne kroki umożliwią podjęcie celowanych działań pozwalających na otrzymanie określonych efektów.
Jednym z czynników zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest,
moim zdaniem, korzystanie z usług specjalistów z obszaru personal brandingu, gdyż
pozwala to stworzyć odpowiednie i, co ważne,
obiektywne oraz autentyczne treści. Koncentrowanie się na własnej osobie oraz konsekwentne, długotrwałe działanie oparte na
faktach zapewnią uzyskanie wiarygodności i
realizmu w działaniu. Tego rodzaju działania
często wychodzą poza strefę komfortu i są
wyrazem samodyscypliny, ale tylko poszerzanie granic tej strefy pozwala na rozwój
i zdobywanie nowych kompetencji. Personal
branding i dbałość o jego kształt wskazany
jest zarówno dla przedsiębiorstw, jak i indywidualnych jednostek. Niniejszy artykuł chciałabym poświęcić właśnie osobom indywidualnym ze względu na ewolucję na rynku pracy
spowodowaną pojawieniem się nowego zjawiska w realiach biznesowych, czyli pandemii
koronawirusa, której to skutki odczuwalne są
ekonomicznie.

SZKOŁA SUKCESU

Każdy cel w przyjętej strategii powinien
być oparty na metodzie SMART***, a zatem
powinien być sprecyzowany (s), mierzalny (m), osiągalny (a), realny (r), okreś
lony w czasie (t). Każda osoba powinna
odpowiednio dostosować ten schemat do
siebie, mając na uwadze cele biznesowe,
personalne czy chociażby hobby. Istotna
jest wcześniej wspomniana przeze mnie
samodyscyplina, a dodatkowo motywacja
w działaniu. Dobrze jest też szukać możliwości poszerzania wiedzy przez udział
w webinariach tematycznych, kontakt
ze specjalistami czy poszukiwanie publikacji. To właśnie systematyczne poszerzanie wiedzy pozwala zachować otwartość
umysłu, wiarę i nadzieję, że nawet w tak
trudnym czasie, jakim jest okres pandemii
wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami,
można osiągnąć cel.
Każda osoba w zależności od cech osobowości będzie podchodziła do omawianej
kwestii w sposób wysoce zindywidualizowany, na który będą miały również wpływ
doświadczenia zawodowe czy prywatne.
Efektywność działań zależy jedynie od ciężkiej pracy, determinacji, odwagi i zaangażowania. Warto jednak postawić na swobodę,
autentyczność i dać sobie szansę.
Duże możliwości daje popularny na
całym świecie portal LinkedIn, który ma
potencjał ponad 700 milionów relacji

„

Każde działania powinny
być oparte na analizie osobistych
celów, umiejętności, mocnych
i słabych stron czy cech osobowości
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MAGDALENA BOJKO
Specjalista ds. marketingu z 11-letnim
doświadczeniem
w marketingu w globalnych firmach
farmaceutycznych.
Specjalizuje się
w implementacji strategii marketingowej,
w tym w zarządzaniu
projektami marketingowymi, tworzeniu
materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
Zajmowała się projektami digitalowymi
i compliance. Świetnie
odnajduje się w złożonym środowisku
biznesowym.
Obecnie poszukuje
nowych wyzwań
zawodowych.
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To właśnie systematyczne poszerzanie wiedzy pozwala
zachować otwartość umysłu, wiarę i nadzieję, że nawet
w tak trudnym czasie, jakim jest okres pandemii wraz
ze wszystkimi jej konsekwencjami, można osiągnąć cel

biznesowych z ludźmi z całego świata.
W Polsce platforma stanowi ogromny
potencjał marketingowy i sprzedażowy –
rocznie rośnie o około 30%. Stanowi najlepsze miejsce do rozwoju kariery, biznesu
i firmy. To właśnie dzięki LinkedIn budowanie marki własnej nabiera nowego znaczenia. Nasza aktywność będzie zauważona
przez kolegów z pracy, uczelni, rekruterów,
osoby decyzyjne w firmach o zasięgu
globalnym czy partnerów biznesowych.
Portal daje ogromne możliwości rozwoju
kompetencji miękkich i twardych, dzięki
e-learningom lub quizom. Warto zauważyć,
iż jest to miejsce, które pozwala pozyskiwać
potwierdzenia umiejętności, rekomendacje
czy wreszcie budować sieć kontaktów biznesowych. Istotne jest to, że portal odpowiada na potrzeby jego obiorców, ewoluując i dodając nowe funkcje i możliwości,
np. oznaczenie profilu w sytuacji poszukiwania pracy jako open to work. Każdy posiadacz konta ma możliwość zindywidualizowania profilu przez spersonalizowanie tła,
obszaru zainteresowań czy wreszcie udostępnianie treści skierowanych do okreś
lonej grupy odbiorców nakierowanych na
osiągnięcie obranego celu. W zdygitalizowanym świecie jest to jedno z głównych
narzędzi poszukiwania kontaktów, ofert
pracy czy możliwości zawodowych, a także
budowania marki własnej. Platforma stanowi miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń
i spostrzeżeń dzięki możliwości udostępniania, komentowania czy reagowania na
treści udostępniane przez innych. Posiadaczami kont na portalu są różne osoby z różnych branż, łącznie z polityką czy sportem.
Budowanie i zarządzanie marką własną
jest szeroko wykorzystywane przez

polityków, zwłaszcza obecnie w związku
z tym, że większość działań związanych
z wyborami w Polsce została przeniesiona do internetu i telewizji ze względu
na szczególne warunki prowadzenia kampanii wyborczej podczas trwania pandemii
koronawirusa. Wielu polityków jest bardzo
aktywnych w sieci, tworząc jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek własnych,
wykorzystując do tego Twitter, Facebook
czy Instagram. Pozwala to im docierać do
bardzo szerokiej grupy odbiorców z okreś
lonymi komunikatami, umożliwia kreowanie
wizerunku jako aktywnego uczestnika społeczności czy określonego środowiska. Ta
grupa docelowa to ludzie mający dostęp
do internetu, korzystający z wymienionych
przeze mnie portali, poszukujący tego typu
treści. Przykład polityków pokazuje również ogromną rolę strategii budowania
marki i precyzowania komunikatów skierowanych do społeczeństwa w Polsce, ale
nie tylko. Wielu polityków za oceanem było
prekursorami kreowania wizerunku w sieci
– wystarczy wspomnieć Baracka Obamę
czy Donalda Trumpa.
W związku ze stale rosnącą popularnością internetu, a także bardzo szybko postępującego procesu digitalizacji, który dodatkowo został przyspieszony przez specyficzne
realia ostatnich miesięcy, warto podkreślić, iż
budowanie marki własnej stało się jednym
z podstawowych narzędzi współczesnego
marketingu.

Artykuł oparłam na własnej wiedzy
i doświadczeniach, wiedzy zaczerpniętej
z publikacji, konsultacji ze specjalistami,
udziału w tematycznych spotkaniach
wirtualnych.
Celem tego artykułu jest dostarczenie
podstawowej wiedzy ludziom zainteresowanym i raczkującym w temacie personal
brandingu, a także osobom tak jak ja poszukującym nowych możliwości zawodowych.

** * https://pl.wikipedia.org/wiki/Personal_
branding DOA 27.06.20
*** https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_
SMART DOA 28.06.20
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Jak prowadzić
komunikację
w czasach kryzysu?
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Gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, część
firm wstrzymała działania marketingowe. Pojawiły
się wątpliwości, czy wypada teraz reklamować
produkty i usługi. Po kilku miesiącach wiemy,
że nie jest to chwilowa niestabilność, ale „nowa
rzeczywistość”, z którą trzeba się zmierzyć.
I zdecydowanie nie jest to czas, aby poddawać
marketing kwarantannie!

M

ądrzejsi o doświadczenia wiosennego lockdownu wiemy
już, że powrót do sytuacji sprzed pandemii długo
jeszcze nie będzie możliwy, a może niektóre aspekty działalności firm zmienią się
na zawsze (np. popularność pracy zdalnej,
wzrost sprzedaży online). Aż 64 proc. firm
uważa, że COVID-19 wywołał trwałe zmiany
w komunikowaniu się (wynika z badania „Kryzysometr 2020 – komunikacja w czasie pandemii”). Co te zmiany oznaczają i jak się do
nich dostosować?

Wsparcie czy ucieczka – czego
oczekują konsumenci?
Ta nowa rzeczywistość wiąże się z dużymi
emocjami i ogromnym lękiem na wielu
poziomach (o zdrowie, życie, pracę), dlatego
wszelkie działania marketingowe powinny
być teraz szczególnie przemyślane i dopasowane do nastrojów konsumenckich.
Firmy powinny pokazać swoją ludzką twarz
i okazać empatię. Milczenie nie jest dobrym
wyjściem, ponieważ klienci chcą wiedzieć,
co firma robi, aby zrealizować zobowiązania, chronić interesy klientów, zapewnić
bezpieczeństwo itd. Dlatego w komunikacji
akcent powinien padać na troskę o konsumenta, podkreślać ważne dla niego aspekty,
jak ochrona zdrowia, pewność, racjonalność
decyzji zakupowej.
Pamiętaj jednak, aby nie przedobrzyć i nie
odgrywać roli eksperta medycznego. Wielu,
szczególnie młodszych odbiorców, szuka
ucieczki i treści epatujące koronawirusem są
przez nich odbierane negatywnie (SW Research). Dlatego warto postawić na pozytywny
przekaz, umiejętnie wpisać swój produkt czy
usługę w obecną sytuację, np. edukować
(jak dbać o zdrowie psychiczne i odporność)
i inspirować (jak zająć dzieci w domu). To też
doskonały czas, aby włączyć się w pomoc

lokalnej społeczności, prowadzić działania
CSR-owe. Warto więc poprzeć słowa troski
realnymi działaniami i zaangażować swoich
odbiorców (np. organizując zbiórkę rzeczy dla
potrzebujących).
Zmiana tonu komunikacji powinna być
powiązana z konkretnymi działaniami firm.
Wielu przedsiębiorców dość szybko dostosowało się do wymogów sanitarnych, wprowadziło możliwość składania zamówień online,
dostawę do domu, konsultacje telefoniczne
i wirtualne. Kryzys był dla nich wielką próbą,
wyzwaniem wymagającym reorganizacji, ale
też okazją, aby pokazać, że firma potrafi się
zmienić, dostosować, dba o dobro klientów.

„

Postaw na online, nawet jeśli
działasz offline
Nie wszystkie modele biznesowe można
jednak szybko przenieść do świata online,
a spadek obrotów powoduje w konsekwencji cięcia wydatków na promocję. Mar-

Te marki, które pozostaną
w kontakcie z odbiorcami,
zostaną zapamiętane

keting to pierwszy obszar, który zamraża się
w niesprzyjających warunkach, co niestety
pogłębia kryzys. Jeśli wstrzymasz swoje
działania marketingowe, a Twoja konkurencja nie, to kogo wybiorą klienci, gdy sytuacja wróci do normy? Te marki, które pozostaną w kontakcie z odbiorcami, zostaną
zapamiętane.
Jeśli jesteś zmuszony ograniczyć budżet
marketingowy, to postaraj się ten uszczuplony
TYGRYSY BIZNESU
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To doskonały moment, aby zadbać
o swoją obecność w sieci, nadrobić
zaległości w social mediach,
bardziej wyjść w komunikacji
do ludzi

wykorzystać lepiej. Zrób audyt dotychczasowych działań, zastanów się, które w obecnej
sytuacji są uzasadnione, a których można
zaniechać oraz jak dostosować przekaz. Na
pewno jest to czas komunikacji online, jako
że więcej czasu spędzamy przed komputerami, ze smartfonem w ręku, jesteśmy mniej
mobilni, pracujemy z domu itd. To doskonały moment, aby zadbać o swoją obecność
w sieci, nadrobić zaległości w social mediach,
bardziej wyjść w komunikacji do ludzi.
Oto kilka podpowiedzi, jakie działania
warto podejmować:
• Widoczność w Google – większość osób
pracuje zdalnie i szuka w najbliższej okolicy możliwości zaspokojenia potrzeb. Dlatego jeśli nadal prowadzisz działalność,
koniecznie zadbaj o to, aby można Cię
było znaleźć w wyszukiwarce! Na przykład załóż bezpłatną wizytówkę w Google,
jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Uzupełnij
dane kontaktowe, dodaj zdjęcia, informacje o aktualnych ofertach i promocjach,
regularnie publikuj aktualności.

AGATA CUPRIAK
Specjalistka PR
i content marketingu, copywriterka,
doradza firmom i prowadzi poradnikowy
fanpage: fb.com/
prdlaprzedsiebiorcy
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• Kampanie online – jeśli masz budżet
(wystarczy już kilkaset złotych miesięcznie), warto zainwestować w kampanie
linków sponsorowanych i pozycjonowanie
w Google, kampanie na Facebooku, Instagramie czy LinkedIn (w zależności od tego,
gdzie są Twoi potencjalni klienci). Takie
działania pozwalają skutecznie dotrzeć do
potencjalnych klientów, są niezastąpione
jeśli prowadzisz e-sklep.
• Recycling starych treści – wykorzystaj
to, co już masz, zoptymalizuj swój obecny

kontent, przejrzyj swoje treści na stronie
i blogu, zobacz, które pasują do obecnej
sytuacji, albo je dostosuj. Przerób stare
treści na inny format (np. wpis na blogu
na prezentację na SlideShare czy animację) i ponownie udostępnij je w social
mediach.
• Nowe treści – pomyśl o nowych treściach, które mogą być przydatne,
np. poradniki, instrukcje zrób-to-sam.
Zastanów się, jak Twój produkt może
pomóc w obecnej sytuacji. A może
stwórz listę odpowiedzi na pytania, które
klienci najczęściej zadawali Ci podczas
spotkań? To też dobry moment na stworzenie kursu online i zyskanie dodatkowego kanału sprzedaży.
• Webinary, podcasty, live’y – jeśli nie
boisz się występować, to postaw na te
formaty. Wideo i podcasty są najbardziej
lubianymi treściami w sieci. Do ich prowadzenia wystarczy już porządny smartfon.
Podziel się wiedzą, oddaj głos ekspertom
z zespołu, pokaż, kto stoi za sukcesem
Twojej firmy, zaproś klienta i przedstawcie Wasze success story. To świetny
sposób, aby się wyróżnić i budować zasięg
w social mediach!
• Współpraca z influencerami – warto
nawiązywać współpracę z pasującymi do
Twojej marki twórcami internetowymi. To
oni często cieszą się największym zaufaniem, są kreatywni i potrafią dotrzeć do
odbiorców. Zaproponuj im wypróbowanie
Twoich usług, przekaż produkt do przetestowania, ustal dokładne zasady i kontekst przedstawienia marki.
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Od lewej: Leonarda Knap, Violetta Sołtysiak

NIEZALEŻNE,
ODWAŻNE,
PEWNE SIEBIE
I PRZEBOJOWE
– dwie wizjonerki,
które wierzą,
że to, co chcą
sprzedać, działa
i jest warte zachodu
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Najlepszym przykładem
pokazującym, że marzenia trzeba
spełniać, są przyjaciółki – Violetta
Sołtysiak i Leonarda Knap, które nie
bały się zaryzykować i osiągnęły
to, co chciały. O wspólnym
biznesie, sukcesie, zakładaniu firmy
w dobie pandemii i płynącej z tego
satysfakcji opowiadają właścicielki
nowo powstałej firmy LEKNAVIS.
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J

Jak to jest otworzyć biznes w pandemii?
L. Myśl o otwarciu własnego interesu
w tym kształcie zrodziła się już wcześniej.
Pandemia tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że to dobry kierunek. W marcu
zaczęłam obserwować rynek pod kątem
wyników sprzedaży online i 600-procentowy wzrost bardzo umocnił mnie w przekonaniu, że to dobry czas i azymut na biznes.
To był ostateczny impuls, żeby wystartować.
Ten trend będzie się utrzymywać, bo
ludzie zrozumieli i nauczyli się kupowania
w sieci. Trzeba tylko mieć coś, czego potrzebują, lub wykreować tę potrzebę.
V. Ja już mam swoją firmę, ale należę do
osób, którym zawsze mało. Nie lubię stać
w miejscu, lubię się przeprowadzać, zmieniać, usprawniać. Od dawna chodziło mi po
głowie, żeby jeszcze coś zrobić, no i proszę.
Pandemia spowodowała, że pracujemy
zdalnie, nie tracimy czasu na stanie w korkach,
więc mamy więcej czasu na przemyślenia.
Spotkałyśmy się z Leną i tak się zaczęło.
Lena wspomniała o firmie, mnie pomysł się
spodobał i poszło.
Jedyną trudnością w tych czasach jest
ograniczona możliwość spotkań. Oczywiście
są komunikatory i nowinki techniczne, które
pozwalają na kontakt z ludźmi. Jednak taki
fizyczny kontakt, w kawiarni lub restauracji
przy kawie, omówienie biznesu face to face
z uściskiem dłoni jest o wiele bardziej przyjemne niż wideokonferencje.
To jest to coś, czego mi bardzo brakuje.

naprzeciw stojącym przed Wami
wyzwaniom?
L. V. To te badania były prowadzone na nas,
Marcin…
L. My jesteśmy ultraoptymistkami, pod tym
względem dobrałyśmy się idealnie. Mamy
zasadę, że szklanka jest zawsze do połowy
pełna, a nie pusta. I choć oczywiście zdarzają nam się cięższe dni, to wyczuwamy
to nawzajem doskonale i włącza nam się
tryb „podładowywania baterii wspólniczce”.
Czasem sama świadomość, że ktoś jest za
tobą, czuwa nad wszystkim, a ty na chwilę
możesz się wyłączyć, daje dużo oddechu
i komfortu psychicznego. My sporo – bardzo
dużo rozmawiamy ze sobą, planujemy,
wizualizujemy. Ja to nazywam sięganiem

„

Nie lubię stać w miejscu,
lubię się przeprowadzać,
zmieniać, usprawniać

Czy wykorzystujecie w pracy swoje
dotychczasowe doświadczenia, Ty, Leno,
medyczne, a Viola księgowe – oczywiście
nie muszę się pytać, kto prowadzi Waszą
księgowość?
L. Tak, oczywiście bardzo naturalnie podzieliłyśmy się obowiązkami, jeśli chodzi o kwestie
merytoryczne dotyczące samych preparatów
oraz finansowe. Póki co marketing udaje nam
się dzielić na pół, i to bez strat w ludziach.
I o ile ja decyduję, jak ma wyglądać czy pachnieć paczka wysyłana do naszego klienta, to
Viola decyduje o kalkulacji ceny, promocji
i bardzo tego pilnuje. To ogromna frajda mieć
wpływ na finalny wygląd takiej paczki, która
jest wizytówką naszej firmy.

Zdjęcia: Kasia Saks

V. To również duża odpowiedzialność skalkulować ceny produktu w taki sposób, aby
nie urazić kupujących, zaspokoić urzędy i nie
zbankrutować.
Badania wykazują, że kobiety
prowadzące firmy mają w sobie dużo
optymizmu. Jak Wy wychodzicie

Violetta Sołtysiak
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„

dobrej energii. U nas nie ma głupich pomysłów, mamy głowy otwarte na otaczających
nas ludzi, bo często o szczęściu czy farcie
lub powodzeniu danego projektu decydują
właśnie inni ludzie. To zazwyczaj splot wydarzeń. My w tym wszystkimjedynie inicjujemy
pewne rzeczy bądź pomysły.
I to jest chyba kluczowe – ja i Viola lubimy
ludzi. I dajemy dużo od siebie. A jak wiadomo,
dobra energia powraca.
Mimo parytetów wciąż więcej mężczyzn
niż kobiet prowadzi działalność,
a branża beauty i zdrowia, w której
działajcie, chyba nadal jest domeną
mężczyzn?

Czasem sama świadomość,
że ktoś jest za tobą, czuwa nad
wszystkim, a ty na chwilę możesz
się wyłączyć, daje sporo oddechu
i komfortu psychicznego

L. V. Wydaje się, że jest zdominowana przez
kobiety. Chociaż w chirurgii plastycznej jest
więcej panów, może to z tego wynika, że są
bardziej wrażliwi na piękno kobiet i nie są
zazdrośni. Oczywiście to jest żart.
Pomysł sklepu internetowego świetnie
wkomponowuje się w dzisiejsze czasy
świata online. Jak dobieracie asortyment,
aby Wasz sklep był konkurencyjny?
L. V. Asortyment! Bingo! To jest tak naprawdę
najważniejsze i kluczowe dla powodzenia
tego przedsięwzięcia. Internet jest zalany
dosłownie wszystkim, pozostaje więc kwestia
ceny i czy trafisz na uczciwego sprzedawcę.
My postawiłyśmy częściowo na zupełne
nowości, ale takie totalnie niepromowane,
które jeszcze nie miały szansy zaistnieć na
polskim rynku w sieci. Jedna to nutrikosmetyk
COLLAGEM, a druga firma to The Amber
Body – kosmetyki z naszym rodzimym bursztynem. Pozostałe dwie to Nu Skin i Arbonne.
I z jednej strony to ogromny atut, ale jest też
druga strona medalu, bardziej mroczna i żmudna.
Musimy wypromować preparaty, kosmetyki, których nikt nie szuka w otchłani internetu.
L. Podam taki przykład z mojego poprzedniego życia w farmaceutycznym korpo.
Wprowadzasz jako firma kolejny lek, inna
nazwa, opakowanie, ale substancja ta sama,
już znana – ktoś już kiedyś wypromował ten
produkt. Idziesz do lekarza, apteki i mówisz, że
to samo, co tamten lek, ale nasz jest tańszy.
Oczywiście bardzo to uprościłam, ale chodzi
mi o zasadę. A teraz mam nową cząsteczkę,
tego jeszcze nie było. Nowe badania, wskazania
itp. Musisz kogoś przekonać, że to działa, nie
szkodzi i warto za to zapłacić określoną kwotę.
Tylko że za taką firmą farmaceutyczną
stoją setki przedstawicieli, którzy docierają do
setek odbiorców tygodniowo i mówią o tym,
pokazują ulotki… zaczyna się pewien proces,
który przy odpowiednim wsparciu marketingu, przy sporych nakładach finansowych
i odpowiedniej strategii mają dużą szansę
powodzenia.
A my jesteśmy same… dwie wizjonerki,
które wierzą, że to, co chcą sprzedać, działa
i jest warte zachodu.
Jak odbijamy się od kolejnych drzwi i nie
mamy pozytywnego odzewu (a tak się dzieje
bardzo często) bo …pandemia… myślę o tym,
co napisałam powyżej, i wiem, że mi/nam się
uda, bo już kiedyś tego dokonałam. Na pewno
nie będzie lekko i droga będzie dłuższa, ale ja
to ja i dam radę. Dlaczego? Bo wierzę w to,
co robię.

Leonarda Knap
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Jakie macie plany na przyszłość?
Czy sklep jest Waszą jedyną
aktywnością? Ty, Violu, prowadzisz jedno
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z najprężniej działających w stolicy biur
księgowych, a Ty, Leno, czy poza sklepem
zajęta jesteś jeszcze zawodowo?
L. W tej chwili dzielę swój czas i uwagę
między tworzenie sklepu i studia podyplomowe z monitorowania i prowadzenia badań
klinicznych.
Po cichu myślimy z Violą o założeniu
w przyszłości fundacji związanej właśnie
z tematami wokół badań klinicznych, ale na
razie to plany, które zaparkowałyśmy i czekają na odpowiedni czas. Moim głównym
zadaniem teraz jest wystartować sklep i tak
go wypromować, żeby dawał możliwość rozwoju na innych polach.
V. Biuro rachunkowe daje mi dużo satysfakcji.
Mam wspaniały, odpowiedzialny zespół, dzięki
któremu mogę spać spokojnie. Sklep to taka
fascynująca odskocznia od liczb i paragrafów
podatkowych. Każdy księgowy powinien się
resetować, to pomaga w spokojniejszy sposób
patrzeć na szalone zmiany w przepisach. Poza
tym rozbudza kreatywność.
Co do planów na przyszłość, to Lena już
wspomniała o fundacji, ale to nie koniec.
Mamy jeszcze kilka, uważam świetnych, pomysłów i musimy zostawić je jako niespodziankę.
Jedyne, co mogę zdradzić, to że planujemy rozwój.
Każdy otwierający firmę mimo
olbrzymiej dawki optymizmu, jaka mu
towarzyszy, musi brać pod uwagę ryzyko
niepowodzenia. Czy bierzecie pod uwagę,
że coś może pójść inaczej, niż sobie
zaplanowałyście, i czy macie ewentualny
plan na tego typu sytuacje?
L. Już poszło, osoba, która pierwotnie robiła
nam sklep, nie do końca spełniła nasze
oczekiwania, a finał jest taki, że mamy trzy
miesiące opóźnienia, co, jak się domyślasz,
pociągnęło za sobą dość duże straty. Ale
kolejny raz zgodnie doszłyśmy do wniosku,
że dobre wrażenie robi się tylko raz, i zrobimy to porządnie oraz na najwyższym
poziomie z szacunku do naszych klientów.
Tak więc na samym starcie już dostałyśmy
kosza od losu.
I oczywiście, że zawsze trzeba mieć świadomość, że coś może pójść nie tak, ale w obecnych czasach, które pokazały nam, jak bardzo
nasz los jest nie do przewidzenia… warto się
cieszyć z tego, co jest tu i teraz. Ja mam taką
zasadę jak Scarlett O'Hara: „pomyślę o tym
jutro”. Polecam, to często pomaga.
Oczywiście mając tak genialną księgową,
mogę sobie na to pozwolić, ale ja mam po
prostu szczęście.
V. Podpisuję się pod tym, co mówi Lena.
Oczywiście przez skromność nie zaprzeczę,
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że jestem genialną  księgową i mam szczęście do fantastycznych ludzi, a Lena jest tego
potwierdzeniem.
Dość tego kadzenia, ale działając w myśl
zasady, którą wyznaje Lena, i dodając moją
dewizę, że „nie ma rzeczy niemożliwych”,
jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Trzeba jednak powiedzieć otwarcie,
że przeciwności losu czasem są wynikiem
błędów, które popełniamy. Grunt to wyciągać
konstruktywne wnioski i potrafić przyznać się
przed sobą, że nie jesteśmy nieomylne. Nie da
się przejść przez życie suchą stopą.
Violu, jako księgowa najlepiej wiesz, jakie
trudności czekają na osoby prowadzące
firmę. Na co głównie zwracałaś uwagę
i o czym powinni myśleć przedsiębiorcy
decydujący się na założenie spółki,
a o czym chcący prowadzić działalność
gospodarczą?
V. Przede wszystkim nie należy się bać, ale
to nie znaczy, że należy szarżować.
Szacunek do życia, do ludzi, do siebie
samego do jedna z najważniejszych cech.
Planując założenie własnego biznesu,
w pierwszej kolejności należy rozważyć,
jakie są ryzyka i czy chcemy prowadzić
takie przedsiębiorstwo sami czy z kimś. Jak
już sobie odpowiemy na takie pytania, to
należy wybrać odpowiednią formę prawną.
Bardzo istotne jest znalezienie dobrego
biura rachunkowego.
Mówię o tym nie dlatego, że prowadzę
takie biuro, ale dlatego, że wiele osób
wychodzi z założenia, że sobie poradzi
i z własnym biznesem, i z księgowością.
No, niestety, nic bardziej mylnego, bo
albo chcemy się skupić na rozwoju swojej
działalności, albo na studiowaniu przepisów
prawa podatkowego. Efekt będzie taki, że
zawsze coś zawalimy. Dajmy się poprowadzić specjalistom.
Prowadząc własny biznes, należy pamiętać
o zasadzie, iż „żeby coś wyjąć, to najpierw
trzeba coś włożyć”. Brzmi to trywialnie, ale
tak niestety jest. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i wiarę, że się rozwiniemy.
Obecnie sytuacja jest bardzo trudna.
COVID pokrzyżował przedsiębiorcom nie
tylko plany, ale i życie. Do tego dynamicznie
zmieniające się przepisy. Taka wybuchowa
mieszanka, która nie napawa optymizmem. Uważam jednak, że nie należy się
poddawać.
Zostawię Was ze wschodnim przysłowiem: „Upadnij siedem razy, ale wstań osiem”.
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć
Wam powodzenia!
Marcin Andrzejewski
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INTEGRUJ BIZNES,
by sprzedawać więcej
Czy sprzedaż w 2020 roku
wygląda inaczej niż w latach
ubiegłych? Pandemia
przyspieszyła pewne procesy
i jeszcze bardziej umocniła
niektóre trendy, przez co firmy
musiały szybciej dostosować
się do zmian. Cyfryzacja,
wielokanałowość i integracja
różnych procesów to hasła,
które nie pojawiły się nagle,
ale stały się jeszcze ważniejsze
niż kiedykolwiek wcześniej.

P

andemia nie spowodowała odwrócenia tendencji z lat ubiegłych,
a raczej wzmocniła te, z którymi
mieliśmy do czynienia w ciągu
ostatnich kilku lat. Skorzystały na tym
przedsiębiorstwa, które już od dawna śledziły trendy i starały się iść z duchem czasu.
Najtrudniej miały te firmy, które dotychczas nie rozwijały kanałów on-line, zakładając,
że sprzedaż stacjonarna jeszcze na długo
będzie dominowała. Nagle stanęły one przed
alternatywą: albo błyskawicznie wezmą się
do nieodrobionych lekcji, albo będą musiały
liczyć się z widmem bankructwa.

Sprzedażowe trendy
w 2020 roku
W 2020 roku ludzie mocno ograniczyli
wychodzenie z domów, a co za tym idzie,
przerzucili się na zakupy w sieci. W praktyce
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oznacza to mniej przychodów w sklepach
stacjonarnych i jeszcze silniejszą konkurencję
w obszarze e-commerce. Tyle że dziś nie ma
już sensu zastanawiać się, czy warto wchodzić do sieci, skoro jest tam już wiele podobnych e-sprzedawców. Mimo wszystko warto
– bo w gruncie rzeczy dla wielu firm jest
to jedyna możliwa opcja na rozwój, a w niektórych przypadkach nawet na przetrwanie.
Każdy sklep stacjonarny powinien dziś prowadzić sprzedaż w internecie – nawet jeśli
swoje produkty oferuje lokalnie, na bardzo
małym obszarze.
Kolejnym silnym trendem jest w tym
roku sprzedaż w formie subskrypcji czy
abonamentów. Wcześniej świetnie rozwijała się subskrypcyjna sprzedaż usług
on-line – dostęp do serwisów z muzyką
czy filmami, z którego łatwo skorzystać,
ale też łatwo w razie konieczności zrezygnować, zyskał wielu zwolenników. Jednak
w czasach pandemii możliwe stało się
wykupienie abonamentu nawet na cotygodniową dostawę skrzynki owoców
i warzyw pod drzwi. „Netflixy” z warzywami czy jedzeniem pokazały, jak wiele
obszarów można jeszcze zagospodarować
w ten nowoczesny sposób.
Na przeciwległym biegunie w stosunku
do lokalnych sprzedawców mamy dużych

międzynarodowych producentów, którzy
wcześniej prowadzili sprzedaż wyłącznie za
pośrednictwem rozbudowanej sieci dystrybutorów. Dziś okazuje się, że pośrednicy
nie są już tak bardzo potrzebni jak dawniej. Obecność marek na platformach sprzedażowych takich jak Amazon czy Allegro
pozwala skrócić drogę produktu od produktu do klienta, eliminując wiele etapów
pośrednich. Wcześniej producent wysyłał
towar do dystrybutora w danym kraju,
a ten dopiero zaopatrywał rynek lokalny.
Dziś niemal każdy szanujący się producent posiada własne siły sprzedaży e-commerce obsługujące pojedynczych konsumentów. Regionalna i lokalna dystrybucja
nadal jest potrzebna, ale koncentruje się
na zapewnieniu dostępności i widoczności
produktów przede wszystkim w sklepach
stacjonarnych.
Tak dochodzimy do pojęcia „omnichannel”, czyli wielokanałowości. Przede
wszystkim ważne, aby kanały off-line
i on-line wzajemnie się uzupełniały. Dzięki
temu firmy nie są skazane wyłącznie na
sprzedaż stacjonarną lub internetową. Wielokanałowość pozwala także na lepsze zarządzanie przepływem towarów oraz na zbieranie dokładniejszych danych na temat
zachowań klientów. Mając szczegółowe
dane, łatwiej planować zapasy i podejmować skuteczne działania marketingowe.
Szczególnie istotna okazuje się także
dostawa na tzw. ostatniej mili. To określenie najczęściej odnosi się do końcowego
etapu łańcucha dostaw, kiedy to zamówienie jest dostarczane do domu klienta
lub do punktu odbioru. Na tym ostatnim
etapie paczka często przemieszczana jest
na stosunkowo niewielkich odległościach,

„

Każdy sklep stacjonarny powinien
dziś prowadzić sprzedaż
w internecie – nawet jeśli swoje
produkty oferuje lokalnie,
na bardzo małym obszarze

ale na jej drodze do klienta może się pojawić
dużo przeszkód (takich jak korki w mieście,
przepełnione automaty do paczek czy nieczynne punkty odbioru). Sprawne dostarczenie towaru do odbiorcy na ostatniej mili
bardzo często może przesądzać o zadowoleniu klienta z transakcji.
TYGRYSY BIZNESU
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Logistyczna integracja
obniża koszty

„

To, na ile uda się zintegrować wszystkie
dostępne systemy technologiczne i logistyczne, będzie miało wpływ na to, na
ile sprawnie będzie przebiegała sprzedaż
i dostawa towarów (a także obsługa reklamacji i zwrotów). Mniej przestojów i lepsza
integracja oznacza większe oszczędności,
a zarazem lepsze efekty sprzedażowe i zadowolenie klientów.

Warto postawić także na
automatyzację procesów
biznesowych oraz korzystanie
z oprogramowania, które pozwoli
zwizualizować i na bieżąco
kontrolować przepływ towarów
Większość firm skupia się głównie na
obniżaniu cen zakupu towarów i usług, ale
to droga donikąd. Nie można obniżać cen
w nieskończoność. Koszty można jednak
zmniejszać efektywniej, np. poprzez zwiększenie wydajności łańcucha.
Jeśli cały proces zostanie przemyślany w taki sposób, aby poprawić rotację
towarów, dokładniej dopasować podaż do
popytu czy też zmniejszyć ilość odpadów,
koszty logistyczne mogą ulec znacznemu
zmniejszeniu. Warto postawić także na
automatyzację procesów biznesowych
oraz korzystanie z oprogramowania, które
pozwoli zwizualizować i na bieżąco kontrolować przepływ towarów.
Najlepszym sposobem na osiągnięcie
takich efektów jest zintegrowanie wszystkich procesów w spójny system. W sytuacji,
w której producent lub dystrybutor współpracuje z jednym, działającym kompleksowo
operatorem logistycznym, liczba obsługiwanych transakcji spada nawet o 95%. Oznacza
to, że zamiast 100 różnych transakcji do
wykonania tych samych procesów wystarczy
ich zaledwie 5.
Jak to możliwe? Otóż producent lub
dystrybutor skupia się na działaniach,
które stanowią sedno jego działalności,
a wszystkie dodatkowe procesy związane
z magazynowaniem, transportem, podwykonawcami, a nawet fakturami i płatnościami przekazuje firmie logistycznej.
Następnie firma logistyczna rozlicza się
ze swoim klientem zbiorczo. Jak wynika
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z wewnętrznych danych XBS Group,
pozwala to zredukować wcześniejsze
koszty średnio o ok. 30%.

Większe oszczędności
– większa sprzedaż
Jeśli cała logistyka jest w pełni zintegrowana oraz realizowana w formie outsourcingu, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie,
aby jeszcze lepiej zadbać o omnichannel.
Zintegrowany łańcuch dostaw pozwala
na sprawny i szybki przepływ towarów
pomiędzy magazynem, sklepami stacjonarnymi, sklepami internetowymi czy punktami odbioru.
Skoro producent lub dystrybutor nie musi
sam organizować każdego etapu, może skoncentrować się na poszukiwaniu alternatywnych kanałów sprzedaży lub na wchodzeniu
w nowe segmenty rynku. Dlatego integracja
łańcuchów dostaw może pośrednio wpływać
na zwiększenie sprzedaży.
Firma, która oferowała swoje produkty
bezpośrednio do firm (B2B), może – korzystając z tych samych zasobów – utworzyć
sklep internetowy dla konsumentów (B2C).
Może też włączyć swoje produkty do oferty
programów lojalnościowych, np. w ramach
systemu Nagrody B2B.
Warto też wykorzystać trendy takie jak
personalizacja produktów zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta, tworzenie gotowych pakietów produktów (np.
zestawów prezentowych bądź promocyjnych). Ciekawą opcją jest także „premiumizacja” oferty poprzez przygotowanie submarki
skierowanej do bardziej wymagającego segmentu klientów lub zaoferowanie limitowanej
serii produktów.
W sytuacji, kiedy firma korzysta z kompleksowej obsługi logistycznej, większość
operacji niezbędnych do realizacji podobnych celów (w tym m.in. etykietowanie czy
tworzenie zestawów) można również „outsourcować” u operatora logistycznego, i to bez
znacznego zwiększania kosztów.
Odnalezienie się w nowej rzeczywistości,
w której sprzedaż odbywa się w wielu kanałach, a wszystkie procesy sprzęgnięte są
w jeden system informatyczny, nie musi
być wcale trudne ani szczególnie drogie.
Wymaga jednak nieco innego podejścia
do biznesu i przede wszystkim zaufania, że
zewnętrzny operator, a właściwie integrator
logistyczny, z powodzeniem może przejąć
dużą część procesów, które producent lub
dystrybutor wykonywał dotychczas samodzielnie. Właśnie od tego zaufania zależeć
może sukces firmy, szczególnie w tak trudnych czasach jak obecne.
Urszula Rąbkowska – XBS Group
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Najważniejsze jest

BUDOWANIE
SPOŁECZNOŚCI
Wywiad z Przemysławem
Olesińskim – ekspertem
w dziedzinie marketingu
i social mediów

C

Co poradziłby Pan osobie, która stawia
swoje pierwsze kroki w social mediach?
Przede wszystkim cierpliwość. Duże profile
nie powstają z dnia na dzień. Dobry pomysł
i konkretna wiedza bardzo ułatwiają zbudowanie silnej marki, jednak nawet wtedy
potrzeba na to czasu. Dlatego jeśli nawet nie
widzimy od razu jakiegoś dużego wzrostu, to
nie poddawajmy się. Przełom może nastąpić
za tydzień, miesiąc, a czasem za rok.
Czy mógłby Pan zdradzić nam, od
czego i kiedy zaczęła się Pana przygoda
z marketingiem i social mediami?
Moje pierwsze kroki w marketingu stawiałem w 2011 roku jako specjalista od
pozycjonowania. Mimo sukcesów na tym
stanowisku czułem jednak, że to nie jest
wszystko. Chciałem się rozwijać bardziej
wszechstronnie. Stąd skończone studia
z zakresu IT, masa szkoleń i certyfikatów, jak
i obecnie kończone studia MBA u dr. Mateusza Grzesiaka. Już w planach mam kolejne,
z zakresu zarządzania.
Takie wielowymiarowe podejście pozwala
mi pracować na wielu poziomach i znaleźć nić
porozumienia pomiędzy osobami z różnych

działów. W końcu ile razy słyszeliśmy, że np.
z działem IT nie da się dogadać albo dział
kreatywny znowu wymyśla koncept od nowa.
Ja wiem, jak to zrobić w taki sposób, by cały
zespół pracował zgodnie z wizją firmy.
Czym Pana zdaniem powinna wyróżniać
się skuteczna promocja firmy w mediach
społecznościowych?
Unikalnym modelem. Podstawowy błąd
firm w Polsce, jak i za granicą to kopiowanie
bez zrozumienia celu autora. Zbudowanie
własnego modelu, który wyróżni nas na tle
konkurencji, to podstawa. Przykładowo na
swoim własnym fanpage'u zastosowałem taki
model, co przełożyło się na setki polubień
pod postami.
Zbudowanie takiego modelu zajmuje
czasem wiele godzin, jednak przekłada się
to bardzo mocno na wyniki, które osiągamy.
Jeśli więc czujemy, że nasza komunikacja
w mediach społecznościowych mogłaby być
lepsza, warto wrócić do etapu planowania.
Jakie błędy najczęściej popełniają
firmy w kontekście marketingu w social
mediach?
TYGRYSY BIZNESU
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„

Brak konsekwencji w działaniach. Rozpoczynają się działania, wielkie plany, a po
dwóch tygodniach nie ma spektakularnego
wyniku i nagle zapał opada. Tak jak wspominałem wcześniej, cierpliwość i konkretny plan
to kluczowe elementy. Zarówno w samym
marketingu, jak i ogólnie w życiu. Nie poddawajmy się, a na pewno z czasem będzie lepiej.

Współczesne modele nastawione
na podejście marketingowe lub
holistyczne zakładają słuchanie
tego, co mówią nasi klienci
Który portal społecznościowy
szczególnie Pan ceni i którego nie
wolno pomijać w strategii komunikacji
marketingowej?
Chyba pora na ulubioną odpowiedź każdej
osoby z marketingu, czyli: to zależy. Jak
powtarzam swoim klientom, powiedz mi,
do jakiej grupy docelowej chcesz dotrzeć,
a wtedy dopiero możemy określić, gdzie
mamy się pojawiać.
Jeśli jednak miałbym dać jedną radę, to
mocno polecam obserwowanie nowych platform. Szybkie rozpoczęcie działań na takiej
platformie może nam dać ogromną przewagę. Czasami może się zdarzyć, że dobrze
rokująca platforma wyhamuje albo zostanie
wykupiona przez inną, jednak umiejętności
nabyte podczas pracy na niej pozostają.
Doskonałym przykładem jest Snapchat,
gdzie umiejętność tworzenia story przydaje się teraz na Instagramie.
Jakie działania w SM są najbardziej
efektywne z punktu widzenia
przedsiębiorcy?
Budowanie społeczności. Powinniśmy wyjść
z modelu marketingu, gdzie chcemy sprzedać,
bo mamy produkt. Współczesne modele
nastawione na podejście marketingowe
lub holistyczne zakładają słuchanie tego, co
mówią nasi klienci. To pomoc osobom, do
których kierujemy swoje usługi i produkty,
powinna być na pierwszym miejscu. Wsłuchajmy się w ich potrzeby, a szybko zdobędziemy ich zaufanie, co przełoży się na
sprzedaż.
Czy zawsze musi być to związane
z dużymi miesięcznymi budżetami,
czy jest możliwe promowanie w social
mediach bez przeznaczania na ten cel
sporej gotówki?
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Tak naprawdę mamy dwie opcje. Opcja
pierwsza to poświęcenie dużych budżetów
na reklamę. Jest to opcja dla większych firm,
które mają już ugruntowane stanowisko na
rynku.
Opcja numer dwa to wyjście do klienta.
Mam tutaj na myśli wejście w interakcje
z osobami, które są naszą grupą docelową.
Mogą to być komentarze, ankiety czy rozmowa jeden na jeden. Pamiętam, jak przy
tworzeniu jednej marki osobistej podczas
rozmowy z klientką zaproponowałem udzielanie się na grupach społecznościowych.
Przy małym budżecie reklamowym był to
ogromny przełom. Do dzisiaj pamiętam jej
wiadomości, w których chwaliła się, ile osób
wchodzi w interakcje z jej materiałami.
Wiedza jest obecnie kluczowym elementem pozwalającym się wybić.
Ostatnio często słyszy się stwierdzenie,
że firma, której nie ma w social mediach,
nie istnieje. Zgadza się Pan z tym
stwierdzeniem?
Na pewno jest jej dużo trudniej. Natomiast
to też zależy od tego, w jakim modelu biznesowym działa. Jeśli mamy przykładowo firmę
nastawioną na model produktowy, gdzie
chcemy jak największą ilość produktu wprowadzić na rynek przy najniższym koszcie, to
taka firma raczej nie celuje w budowanie
marki. Tutaj dużo lepiej może się sprawdzić
dział sprzedaży, który dotrze do np. hipermarketów. Social media, a nawet cały marketing jest dla firm, które nie chcą walczyć
ceną, tylko zachować dużą marżę.
Czy prowadzenie doskonałych social
mediów może zastąpić stronę www?
Według mnie nie powinno. Gdy zaczynałem swoją przygodę z marketingiem 10
lat temu, uczyłem się myślenia od amerykańskiego konsultanta Jaya Abrahama –
ogromna wiedza z dziesiątek branż. Bardzo
często mówił on o zasadzie panteonu. Panteon został zbudowany na wielu kolumnach i nawet zniszczenie kilku nie sprawi, że
upadnie. Tak samo my powinniśmy tworzyć
swój biznes w oparciu o wiele kanałów sprzedaży i informacji o naszej działalności. Dlatego np. ja nie chcę być tylko specjalistą od
mediów społecznościowych. Zawsze dążę do
tego, by znać jak najwięcej elementów układanki o nazwie biznes.
A w kontekście budowania marki
osobistej. Na jakich portalach najłatwiej
budować dziś personal branding?
Myślę, że prawie na każdym. Wszystko zależy
od tego, kim są odbiorcy oraz jaką mamy
wizję naszych działań. Na szczęście coraz
więcej firm dostrzega tę potrzebę i zaczyna
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Jak wygląda współpraca z Panem jako
ekspertem do marketingu i mediów
społecznościowych?
Najczęściej są to kompleksowe konsultacje. Zaczynamy od kilku rozmów na temat
tego, jak wygląda firma klienta, jego branża
oraz konkurencja. Dopiero mając te informacje, możemy określić cele krótko- oraz
długoterminowe.
Po takich wstępnych rozmowach rozpoczynam pracę nad konkretną strategią działania. Jej zbudowanie może zająć od kilku
do kilkudziesięciu godzin pracy. W przypadku złożonej strategii konsultuję jej części
z klientem, by mieć pewność, że zgadza
się ona z jego wizją.
Mając przygotowaną strategię pomagam
w jej wdrożeniu poprzez szkolenia czy delegowanie części zadań do zaufanych podwykonawców. Dzięki temu proces wdrożeniowy
jest dużo szybszy oraz mniej stresujący dla
pracowników.
Ostatnim elementem jest koordynowanie
i wprowadzanie zmian w taktykach. Pozwala
to mieć pewność, że wykonamy wszystkie
założone cele w terminie. Bardzo ważne jest
tutaj cykliczne spotykanie się, by nie tylko
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wyznaczyć kierunek rozwoju, ale właśnie
podążać tą ścieżką.
Z klientami jakiej branży najbardziej lubi
Pan pracować?
Bardziej niż branże lubię sposób myślenia.
Praca z osobami, które mają wizję tego, czym
ma być firma, jest tym, co mnie fascynuje
w każdym projekcie. Poznanie historii osób,
które tak jak ja zaczynały od zera i przez
kolejne lata wspinały się po drabinie sukcesu, jest rzeczą, która daje mi megasatysfakcję. Dzięki styczności z takimi osobami
nie zamieniłbym swojej pracy na żadną inną.
Na koniec chciałabym zapytać, jak
postrzega Pan przyszłość mediów
społecznościowych?
W bardzo ciekawy sposób. Fascynuje mnie
to, jak bardzo zmienia się podejście do
odbiorców, do prowadzenia działań marketingowych czy wizji tego, jak ma działać
dana branża. Ta fascynacja sprawia, że z całą
pewnością będę te zmiany śledził i rozwijał
się, by poznać wszelkie sekrety, jakie ma
nam do zaoferowania współczesny świat.
A potem mogę się tą wiedzą dzielić, sprawiając, że inne osoby też będą zadowolone
ze swojej pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna

Autor zdjęć: SebartFOTO

swoje działania od planowania. Dzięki temu
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu
jest dużo większe. Widziałem to już dziesiątki razy. Stworzenie dobrego planu to klucz
do sukcesu.
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Adam Jadczak, redaktor naczelny magazynu „ITwiz”
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Totalne
przeciwieństwa,

Zdjęcia: Łukasz Sowa, www.lukaszsowa.com

WSPÓLNY
SUKCES
Piszą o „czarodziejach” IT, którzy
potrafią tworzyć cuda, pracują
z pasją i dla pasji – wywiad
z Adamem Jadczakiem i Piotrem
Waszczukiem, właścicielami
ITwiz Media Group.
Ich charaktery i wewnętrzna
energia to kompletne
przeciwieństwa, jednak wspólna
przyjaźń łącząca ich od wielu lat
pomogła w odniesieniu sukcesu
w biznesie, bo najważniejsze jest
dzielenie tych samych wartości.
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Piotr Waszczuk, redaktor naczelny serwisu www.itwiz.pl
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Skąd pomysł na wspólny biznes
i założenie własnego czasopisma?
Adam Jadczak (A.J.): Mamy to niezwykłe
szczęście pracować z pasją. Fascynuje nas
poszukiwanie informacji, jej zbieranie, analiza, rozmowy z ludźmi, poznawanie ich opinii,
pomysłów, bycie w centrum szybko zmieniającego się świata nowych technologii. Praca
stała się naszym hobby i to chyba najlepsze,
co mogło nas spotkać w życiu zawodowym.
Piotr Waszczuk (P.W.): Stworzenie serwisu
ITwiz.pl było początkiem ITwiz Media Group.
ITwiz to skrót od „IT wizards”, bo piszemy
o „czarodziejach” IT, którzy potrafią – dzięki
nowym technologiom – tworzyć cuda. Od
początku postawiliśmy na staranny wybór
tematów, które poruszamy na naszych
łamach. Obserwujemy rynek, słuchamy
dostawców i użytkowników technologii IT.
Wsłuchujemy się też w komentarze publikowane na naszej grupie IT Professionals in
Poland w serwisie LinkedIn.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę,
bo aktualnie Wasz magazyn jest
liderem wśród mediów o tematyce
biznesowo-informatycznej…
A.J.: Zapewne jednym z liderów, ale szczerze
mówiąc, wybraliśmy jeden z najcięższych
tematów, a więc zastosowanie nowych technologii w średnich i dużych firmach oraz
instytucjach administracji publicznej. O projektach tego typu piszemy zawsze językiem
biznesu, ukazując korzyści z wdrożenia rozwiązań IT, ale także potencjalne bariery, na
które powinny zwrócić uwagę firmy w czasie
ich realizacji. Duże znaczenie ma tu fakt,
że znamy branżę „na wylot”, dzięki temu
wiemy, jakich informacji i wiedzy oczekują
nasi odbiorcy.
P.W.: Wierzymy, że nasze działania pomagają w budowaniu dotarcia i świadomości
w zakresie rozwiązań IT dostępnych na
polskim rynku. Dziś – w czasie pandemii
COVID-19 – okazuje się, że nowoczesne technologie pozwalają firmom przetrwać. Szczególnie widać to w sektorach handlu czy
gastronomii, które co i rusz dotykają kolejne
lockdowny. Myślę, że wyróżnia nas też fakt,
że nie ograniczamy swoich funkcji jedynie do
zarządzania. Fundamentem i kołem napędowym w ITwiz jest zespół redakcyjny, którego wspólnie z Adamem jesteśmy integralną
częścią.
A.J.: ITwiz powstało po to, aby dostarczyć
jak najlepszych narzędzi do komunikacji

z osobami podejmującymi decyzje o zakupie
rozwiązań informatycznych. Pomagamy
sprzedać te produkty. Aktualnie w naszej
ofercie jest magazyn „ITwiz”, który – obok
wersji cyfrowej – nadal wydajemy w formie
drukowanej, serwis internetowy, profile social
media i dedykowane programy typu Custom
Event czy Custom Publishing. Obecnie –
razem z Szymonem Augustyniakiem, który
dołączył do naszego zespołu – rozwijamy
społeczność CXO HUB. Szymon od 20
lat pisze o burzliwej współpracy IT i biznesu, a przez ponad dekadę animował społeczność CIO.

„

Wierzmy, że nasze działania
pomagają w budowaniu dotarcia
i świadomości w zakresie
rozwiązań IT dostępnych
na polskim rynku

P.W.: Nowe technologie są dziś nierozerwalnym elementem wszystkich obszarów
biznesowych, dlatego wychodzimy poza
grupę menedżerów związanych z IT. W rozmowy na temat cyfryzacji angażujemy też
osoby odpowiedzialne za pozostałe aspekty
biznesowe w swoich firmach. Jest to też
istota społeczności CXO HUB.
Wiele osób podchodzi z dużą rezerwą do
pomysłu mieszania interesów i przyjaźni.
Jak myślicie, czego się obawiają, i jak było
w Waszym przypadku? Waszym zdaniem
przyjaźń bardziej zagraża biznesowi czy
wspólny biznes przyjaźni?
A.J.: Przyjaźń na pewno pomaga. Ale najważniejsze jest dzielenie tych samych wartości.
Nawet jeśli nasze charaktery, wewnętrzna
energia to kompletne przeciwieństwa, to
postępujemy według tych samych zasad nie
tylko w biznesie – jako właściciele firmy – ale
też w życiu, jako mężowie i ojcowie. Mamy
więc pełne zaufanie do siebie. Choć oczywiście ważne jest też ustalenie zasad prowadzenia wspólnego biznesu. Wpisanie ich
w umowę spółki pozwala określić biznesplan.
P.W.: Spięcie wszystkich procesów związanych z regularnym wydawaniem drukowanego czasopisma, prowadzeniem serwisu internetowego, organizowaniem debat
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i konferencji w liczącym wcześniej kilka
osób zespole nie było proste. W pierwszych
miesiącach zajmowaliśmy się dosłownie
wszystkim. Na dobre i na złe. Przejście przez
coś takiego bez wcześniejszych doświadczeń
biznesowych wspólnie z osobą, której nie
można nazwać przyjacielem – byłoby dużo
trudniejsze, o ile w ogóle możliwe.
Kluczem do sukcesu w biznesie
tworzonym przez przyjaciół jest dobra
komunikacja i konsekwentny podział
kompetencji i obowiązków. Zgadzacie się
z tym stwierdzeniem?
A.J.: Zdecydowanie tak. Od początku wiedzieliśmy, kto i czym się zajmuje. Tytuł tego
wywiadu odzwierciedla w 100% nasze relacje.
Jesteśmy totalnie różni. Ja nie buduję ograniczeń, lecz prosty proces projektowy: pomysł,
działanie, punkty kontrolne, efekt.

„

P.W.: Ja natomiast zawsze zadaję trudne pytania
i bez jasnej odpowiedzi nie otwieram projektu.
Trudne pytania pozwalają wskazać potencjalne
zagrożenia, określić ryzyka w projekcie i przede
wszystkim uzyskujemy odpowiedź, czy to, co
robimy, ma sens i czy w ogóle powinniśmy to
robić. Doceniamy w sobie tę odmienność. Dzięki
temu rozwijamy się stabilnie, nie ma efektu
zaskoczenia, mierzymy siły na zamiary. Jakkolwiek to zabrzmi – dobrze nam razem. Czujemy,
że ta ścieżka kariery zawodowej jest budowana
w pełnym zaufaniu.

Nie udałoby nam się od
zera zbudować marki ITwiz
i rozwinąć jej na tę skalę bez
wytrwałości i zaangażowania
wszystkich członków zespołu
oraz świadomości, że wzajemnie
możemy na sobie polegać

Czym dla Was jest sukces?
Jak go rozumiecie?
A.J.: Sukces jest wielowymiarowy. Stworzenie zgranego zespołu, wyedukowanie się
w zarządzaniu firmą, możliwość ciągłego rozwoju, praca, która jest naszą pasją. Z pewnością nie udałoby się osiągnąć obecnej pozycji
„ITwiz” bez zespołu. Dzielimy te same wartości, jedną z nich jest etos pracy, dawanie
z siebie maksimum w każdym projekcie, który
realizujemy.
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Dla mnie osobiście ważne jest to, że nikt
w naszym zespole nie szuka wymówek, lecz
rozwiązań ewentualnych przeszkód, na które
się natykamy. Mamy zgrany, kilkunastoosobowy zespół. Pracownikom wyznaczamy
jedynie cele, a oni dobierają narzędzia, które
pozwalają im je zrealizować. Dla nas liczy się
efekt końcowy, a nie czas spędzony nad jego
osiągnięciem.
Każdego z pracowników traktujemy jak
członka rodziny. Dlatego pomagamy sobie nie
tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym,
w zdrowiu i chorobie. Mamy nadzieję, że
wkrótce będziemy mogli wrócić do wspólnego gotowania i mojego popisowego makaronu (śmiech).
P.W.: Nie udałoby nam się od zera zbudować marki ITwiz i rozwinąć jej na tę skalę
bez wytrwałości i zaangażowania wszystkich członków zespołu oraz świadomości,
że wzajemnie możemy na sobie polegać. To
jest podstawa naszego sukcesu. Oczywiście
makaron Adama również (śmiech).
Jakie mieliście doświadczenie w branży,
wprowadzając na rynek czasopismo
z zakresu rozwiązań informatycznych?
A.J.: Czujemy się już trochę jak dinozaury
w tej branży, ale są tego dobre strony. Przez
blisko trzy dekady śledzimy rozwój polskiego
rynku IT, kariery top menedżerów zaangażowanych w cyfrową transformację biznesu,
reprezentujących wszystkie sektory gospodarki. To niezwykle fascynujące obserwować
te zmiany. Od blisko 30 lat opisujemy rozwiązania IT i widzimy, jak te produkty się
zmieniają, napisaliśmy tysiące artykułów,
wywiadów i relacji z wydarzeń branżowych.
P.W.: Wprowadzając własne czasopismo na
rynek, mieliśmy duże doświadczenie redakcyjne, ale zerowe doświadczenie biznesowe.
Uczyliśmy się na bieżąco. Paradoksalnie było
to jedno ze źródeł naszego sukcesu, bo być
może mając świadomość ogromu spraw,
które trzeba jednocześnie koordynować,
poszlibyśmy inną, łatwiejszą drogą. Teraz
widzimy jednak, że było warto. Dziś bardzo
cieszy nas fakt, że ze swoimi publikacjami
docieramy – dosłownie i w przenośni – na
biurka czołowych menedżerów w największych lub najbardziej dynamicznie rozwijających się firmach w Polsce.
Wspólny biznes to, wydawać by się
mogło, świetna sprawa, ale na pewno
nieraz wiąże się z wieloma spięciami
i różnicami zdań?
P.W.: Różnice zdań oczywiście występują,
choć nie tak znowu często. Jesteśmy zgodni
co do długofalowej wizji i strategii działania.
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„
Po tylu latach możemy na przykład z dużym
prawdopodobieństwem sukcesu typować,
jakie mamy zdanie na dany temat. To też
ułatwia wiele decyzji. Być może to właśnie
różnice charakteru powodują, że łatwiej nam
podejmować racjonalne decyzje.
Codzienna wspólna praca, zarządzanie
zespołem ludzi i wszystkie procesy
związane z tymi działaniami to najlepszy
sposób na zbudowanie zaufania
pomiędzy sobą?
A.J.: Zaufanie było wcześniej. Znamy się
w końcu już blisko 20 lat.
Są takie osoby, które Was inspirują
biznesowo?
A.J.: Podziwiam osoby, które osiągnęły
swój sukces dzięki wykorzystaniu własnej
wiedzy i osiągnięć naukowych, szczególnie
w zakresie nauk ścisłych. Podziwiam także
tych, którzy działają zgodnie z mottem „Sky
is the limit”, którzy nie boją się przecierać
nowych szlaków. Może nie będę oryginalny,
ale jedną z taki osób jest Elon Musk, ale
przede wszystkim w zakresie tego, co robi
w ramach SpaceX. Chciałbym zobaczyć lądowanie ludzi na Marsie, tak jak mój tata i jego
pokolenie obserwowali w 1969 roku lądowanie pierwszego człowieka na Księżycu. Od
tamtej pory nie było takiego przełomu…
W Polsce są to dwie młode kobiety –
Olga Malinkiewicz, która pracuje nad ogniwami perowskitowymi, które mają zrewolucjonizować świat pozyskiwania energii ze
Słońca, i Edyta Kocyk, która rozwija system
teleopieki oparty na elektronicznych opaskach
na nadgarstek.
Podziwiam także osoby, dla których najważniejsza jest etyczna warstwa prowadzonego
biznesu. W tym kontekście wymieniłbym m.
in. Marca Benioffa, założyciela Salesforce. Częścią „pakietu założycielskiego” jego firmy była
zasada 1-1-1 – czyli darowizna 1% produktów,
1% wartości spółki i 1% czasu pracy na cele
charytatywne. Uważa on bowiem, że nie ma
nic bardziej fałszywego niż dylemat – osiągnąć
zyski czy stać się platformą, za pomocą której
można dokonać prawdziwej zmiany. Zmiany
świata na lepszy! Chciałbym, aby więcej przedsiębiorców, gdy dochodzi do dylematu „wartości czy przychód”, wybierało to pierwsze.
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Chciałbym, aby więcej
przedsiębiorców, gdy dochodzi
do dylematu „wartości czy
przychód”, wybierało to pierwsze

P.W.: Nie ma takiej jednej osoby, ale z pewnością lubię czytać biografie założycieli firm,
które dziś są liderami w swoich segmentach
branży IT. Mam tu na myśli firmy takie jak
Microsoft, Oracle, SAP czy SAS. Wszystkie
zostały założone w latach 70. XX wieku
i wywodzą się od pomysłu na inne podejście do istniejących wówczas rozwiązań.
Oczywiście były to zupełnie inne czasy, ale
mam wrażenie, że to staroświeckie podejście – wymuszające racjonalne decyzje i nierzadko angażujące właścicieli w najprostsze
operacje – pomagało w zbudowaniu lepszych
fundamentów dla rozwoju ich firm w przyszłości. Pomagało też w budowaniu organizacji skupionych na wartościach, o których
wspomina Adam.
Jak widzicie siebie za 5–10 lat?
Kim wtedy będziecie, co będziecie
wtedy robić?
A.J.: Chciałbym – może jako Anioł Biznesu – wspierać młodych, utalentowanych polskich naukowców, niekoniecznie
stricte z branży IT, bardziej może przedstawicieli firm biotechnologicznych, które
pozwolą nam ograniczyć wpływ człowieka
na środowisko z jednej strony, a z drugiej
wyżywić rosnącą w szybkim tempie populację Ziemi. Mamy też z żoną marzenie
o domu na południu Europy i spędzaniu
tam kilku miesięcy w ciągu roku. Oby się
spełniło (śmiech).
P.W.: Chciałbym popularyzować wartościowe
koncepcje społeczno-gospodarcze. W szczególności postawiłbym na idee, które pozwolą
nam zachować istotę relacji międzyludzkich
czy człowieczeństwa w ogóle w świecie
postępującej digitalizacji. Wciąż jesteśmy
na początku drogi ku szeroko rozumianej
cyfryzacji, ale to właściwy moment na świadome wybieranie kierunków rozwoju technologii i sposobów jej wykorzystania, aby wizja
przedstawiona w serialu Black Mirror nie stała
się udziałem naszych dzieci. Prywatnie zaś
wiążę swoją przyszłość ze spokojną miejscowością nad polskim morzem.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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Anna Dereszowska i Ida Karpińska – spotkały
się 10 lat temu, by działać pod szyldem
Kwiatu Kobiecości, organizacji kładącej
nacisk na profilaktykę ginekologiczną kobiet.
Połączyła je nie tylko podobna energia, ale
też trudne doświadczenia związane z chorobą
nowotworową. Ida jest założycielką fundacji,
a popularna aktorka – ambasadorką kampanii
„Diagnostyka jajnika”.
„My potrafimy łączyć kropki” – z uśmiechem
i zgodnie przyznają, że siłą kobiet jest
umiejętność działania w grupie oraz
determinacja. „Tygrysom Biznesu”
opowiedziały o niełatwych początkach fundacji
i przełamywaniu tabu, jakim było mówienie
o chorobach kobiecych.

Do odważnych kobiet
świat należy…

DERESZOWSKA I KARPIŃSKA
– to już 10 lat
wspólnego działania
na rzecz kobiet!
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Zdjęcia: Katarzyna Gołąbska

Zanim porozmawiamy o okolicznościach
Waszego spotkania, to najpierw
opowiedzmy, jak powstała Ogólnopolska
Organizacja Kwiat Kobiecości, jedna
z najbardziej wpływowych w Polsce,
ale też doceniona na świecie. Ido, po
zdiagnozowano u Ciebie raka szyjki
macicy przeszłaś trudne leczenie.
Pierwszą rzeczą, którą zrobiłaś po tym,
jak dobiegło końca, był wyjazd do Indii,
skąd wróciłaś z decyzją życia – założenia
fundacji pomagającej kobietom. Decyzja
decyzją, ale jak przebiegało realizowanie
tego celu?
Ida: Żeby założyć fundację, dużo się uczyłam
i podglądałam innych. Działałam trochę po
omacku, metodą prób i błędów, ale miałam
jasny cel – w ciągu 5 lat zbudować silną fundację, która będzie pomagała kobietom chorującym na raka szyjki macicy. Swoją drogą
po dwóch latach działalności okazało się, że
jest też potrzeba zajęcia się innymi tematami,
bo w otoczeniu fundacji zaczęły pojawiać się
dziewczyny z rakiem jajnika. Naturalną więc
koleją rzeczy była kampania „Diagnostyka jajnika”. To był trudny temat, rzadko podejmowany, a tym samym duże dla nas wyzwanie.
Jak zdobyłaś fundusze, żeby ruszyć
z miejsca i rozpocząć działania fundacji?
Ida: Na początku korzystałam ze swoich
oszczędności. Wtedy jeszcze pracowałyśmy
z laptopem na kolanach w cukierni Bliklego

przy placu Wilsona. Tam się odbywały nasze
pierwsze spotkania, bo nie miałyśmy biura.
Do tej pory zresztą pracuje tam pani, która
dziś już nie czekając na to, co powiem, przyjmuje zamówienie na „czarną kawę i rogalik”.
Potem poszłam do miasta po lokal. Miałam
swój komputer, swoją drukarkę, byłyśmy we
dwie z Magdą. Zaczęły się pojawiać jakieś
darowizny, więc musiałam znaleźć księgową.
Powolutku to wszystko zaczęło się rozwijać.
Później zaczęłam szukać ludzi i instytucji,
które mogłyby mi pomóc w działaniach, czyli
krótko mówiąc – sponsorów.
Od zawsze pracowałaś z kobietami
i potrafisz do nich dotrzeć, co też
przekonywało do wsparcia działań
fundacji.
Ida: Kocham modę, kocham dobrze wyglądać
i zawsze zależało mi na tym, żeby te kampanie były kobiece. A dzięki temu, że pracowałam do tej pory blisko z kobietami jako
wizażystka, to miałam przekonanie, że takie
właśnie być powinny, bo kobiety tego oczekują. Nigdy nie zależało mi na tym, żeby straszyć je, że umrą na raka, ale spowodować
zmianę myślenia na temat profilaktyki. I mam
poczucie, że to się udaje. Pamiętam, że
pierwsze badania społeczne, jakie lata temu
zrobiła dla nas agencja badawcza IQS, pokazywały, że tylko 17% kobiet chodzi do ginekologa. To było przerażające. Dziś te statystyki
są co prawda lepsze, bo 62% pań odwiedza

ginekologa przynajmniej raz w roku, ale z drugiej strony ten pandemiczny rok utrudnił
realizację badań profilaktycznych i wizyt…
Ania prawie od początku jest
ambasadorką Kwiatu Kobiecości,
bo Wasza współpraca rozpoczęła się
10 lat temu, czyli przy okazji kampanii
„Piękna, bo zdrowa”, przeciwko
nowotworowi szyjki macicy.
Ida: To była pierwsza kampania i strasznie
się wtedy bałam, że nikt nie będzie chciał mi
w tym pomóc. Tymczasem okazało się, że Ania
jest po prostu kochana i podjęła ze mną to
wyzwanie. Okazało się potem, że ta pierwsza
kampania narobiła trochę szumu w Polsce.
Anna: Rzeczywiście była bardzo głośna, co
przełożyło się na późniejsze kampanie, bo
potem już z roku na rok było łatwiej przebić
się z przekazem do kobiet. Ta rozpoznawalność i popularność Kwiatu Kobiecości właściwie już po roku stała się bardzo duża.
Ida: Pamiętam też ilość telefonów, jaka się
wtedy rozdzwoniła do „Kwiatka”. Jeszcze
wtedy pracowałyśmy w takim małym lokaliku,
który dostałyśmy od miasta i miał jakieś 17 m2.
Czy pamiętacie Wasze pierwsze
spotkanie i rozmowę? Czy od razu
nawiązała się między Wami nić
porozumienia?
Anna: Poznałyśmy się przez Małgosię
Matuszewską, moją managerkę, której ufam,
TYGRYSY BIZNESU
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coś do leczenia... Nic nie dzieje się
przypadkiem…
Ida: Co roku przypominamy o profilaktyce,
ale też dajemy możliwość robienia darmowych badań. Zauważam na naszych social
mediach, że dziewczyny same zaczęły się
wzajemnie pilnować. Umawiają się na przykład we trzy – mama, córka, przyjaciółka,
i idą razem robić cytologię czy USG. Potem
idą na kawę i ciastko czekoladowe. Piszą
mi o tym i dziękują mi, a bywa, że z uśmiechem dodają, że teraz po tej słodkiej rozpuście muszą przeze mnie pójść pobiegać,
żeby spalić nadmiar kalorii. To są świetne
sytuacje! Jednak czuję, że cały czas jeszcze
mamy dużo do zrobienia, czego dowodem
są przypadki wycinania w Polsce monstrualnych guzów na jajnikach. Jedna z pań nigdy
w życiu nie była u ginekologa, a druga przez
10 lat. Przerażające…

Dzięki ogromnej zasłudze
Kwiatu Kobiecości – kobiety
nie wstydzą się mówić o tym,
że idą zrobić cytologię
czy do ginekologa

bo ma niezwykłą intuicję do ludzi. Powiedziała, że jakaś fajna dziewczyna potrzebuje
pomocy w dotarciu do kobiet z tematem
chorób kobiecych, który z racji choroby
mojej mamy jest mi bliski. Od razu zapaliła mi się lampka. Rak piersi przez akcję
Różowej Wstążki był już w Polsce niejako
ułaskawiony, ale rak szyjki macicy i rak jajnika, na który zmarła moja mama, wciąż
były tematami tabu. Pamiętam, że przy
okazji naszego pierwszego spotkania to
słowo „tabu” padało wiele razy. W tej chwili
– między innymi dzięki ogromnej zasłudze
Kwiatu Kobiecości – normalnie się o tym
rozmawia, kobiety nie wstydzą się mówić
o tym, że idą zrobić cytologię czy do ginekologa. W każdym razie złapałyśmy z Idą taki
flow, bo ona jest wulkanem energii, który
mocno rezonował z moją.
Ida: Zaiskrzyło niewątpliwie! Zresztą przy
okazji tego spotkania Ania powiedziała mi
o swojej mamie. Przytuliłyśmy się do siebie
i poczułyśmy, że to jest ważne…
Anna: Po raz pierwszy tak naprawdę od
śmierci mamy zaczęłam oswajać ten temat.
To był też przyczynek do tego, by pójść
potem na terapię i to odejście mamy przepracować. Zdecydowanie dzięki temu spotkaniu dużo się w moim życiu zmieniło, jeśli
chodzi o podejście do chorób kobiecych
i pogodzenie się ze śmiercią mamy. Dzięki
Idzie, jej pozytywnej osobowości oraz temu,
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że sama chorowała na raka szyjki macicy, to
wszystko było dla mnie na maksa oczyszczające. Już pominąwszy fakt, że działalność
„Kwiatka” przynosi dużą korzyść dla innych
kobiet, to też dużo dało mnie samej.
Gdybyście miały wskazać cechy, jakie
w sobie podziwiacie, to co by to było?
Ania: U Idy podziwiam determinację i niespożyte pokłady energii. Zdarzają się czasem
sytuacje, kiedy jestem w gorszej formie, bo
coś tam się nie udało, jak to w życiu. Przypominam sobie wtedy o Idzie i o tym, jak
ona potrafi się szybko podnieść, by pomimo
jakiejś porażki nadal z uporem realizować
cele. To po prostu kobieta czołg! Zresztą
my wszystkie kobiety jesteśmy nieprawdopodobnie silne i w sytuacjach kryzysowych
zdajemy egzamin.
Ida: Natomiast ja w Ani podziwiam profesjonalizm. Kiedy ma do wykonania jakieś
zadanie, wchodzi, jest skoncentrowana
i po prostu to zadanie wykonuje. Ale nie
jest typem chłodnej profesjonalistki, bo to
cudowna osoba, delikatna kobieta o szlachetnym i dobrym sercu. Bardzo się cieszę,
że mogę z nią działać ramię w ramię.
Bywa, że przy okazji działań fundacji
kobiety odkrywają poczucie misji lub
pod wpływem Waszych apelów robią
sobie badania i okazuje się, że jest

Rzeczywiście tegoroczny przekaz
kampanii „Diagnostyka jajnika” został
wzmocniony tymi nagłośnionymi przez
media sytuacjami. Aż trudno uwierzyć, że
dzieje się to w Polsce w XXI wieku, kiedy
zdawałoby się, że wizyta u ginekologa
i badania powinny być normą…
Ida: Z tego też względu chcemy nasz cytobus
wyposażyć w niezbędny sprzęt, jeździć nim
po całej Polsce i dotrzeć do wszystkich pań,
a szczególnie tych z małych miejscowości,
gdzie utrudniony jest dostęp do ginekologa.
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Chcemy, żeby też miały szansę się zbadać.
Trzeba przyznać, że mimo wszystko udało
nam się w mediach, którymi zawładnął
COVID-19, przebić z apelem o poprawę jakości
diagnostyki. Tak sobie myślę czasem, że chyba
mama Ani nam w tym wszystkim pomagała,
i jestem wdzięczna za to jej wsparcie z góry
oraz za zaangażowanie Ani jako ambasadorki
kampanii. Ania słusznie stwierdziła, że my
nie chcemy poprzez tegoroczną kampanię
atakować lekarzy pierwszego kontaktu, lecz
zwrócić uwagę na ich rolę w tym, żeby nie
przeoczyć niespecyficznych objawów raków
jajnika. Zależy nam na tym, żeby byli bardziej
czujni i częściej kierowali pacjentki do ginekologa na dodatkową diagnostykę.
Anna: Same też musimy być czujne. Bardzo
dużo pań do mnie napisało, że pomysł na
kampanię dotyczącą diagnostyki jest świetny,
ale to zły czas, bo trudno jest dostać się do
lekarza. Zgadzam się z tym, że to niesprawiedliwe, że płacimy składki zdrowotne, a mimo
to nie możemy w państwowej placówce
medycznej tych badań zrealizować z powodu
pandemii koronawirusa. Owszem, to nie fair,
że jesteśmy zmuszone robić USG transwaginalne prywatnie, płacić za nie, bo państwowy
system zdrowia jest niewydolny. Z drugiej
strony mówimy o badaniu wykonywanym raz
w roku, które może uratować nam życie. Onkolodzy już alarmują, że wzrasta liczba pacjentów
z zaawansowanym stadium raka, więc musimy
dbać o siebie same. Ja dodatkowo zrobiłam
sobie test BRCA1/BRCA2 i w planach mam
badanie na ustalenie poziomu arsenu, cynku
i selenu w organizmie. Badanie to rekomenduje
profesor Lubiński, ekspert kampanii „Diagnostyka jajnika”, ponieważ zawartość tych pierwiastków w naszej diecie wpływa na ryzyko
rozwoju nowotworów.

Zdjęcia: Katarzyna Gołąbska

Domyślam się, że takie świadome
podejście do tematu zdrowia jest też
efektem współpracy z fundacją Idy?
Anna: „Kwiatek” zmotywował mnie do tego,
żeby się co roku badać, bo co prawda miałam
ciągle w głowie śmierć i chorobę mamy, ale to
w żaden sposób nie wpływało na moją dbałość o swoje zdrowie. Tymczasem dostałam
grupę wsparcia, która działa na mnie mobilizująco, a poza tym widzę, jakie wspaniałe
efekty przynoszą kampanie „Kwiatka” i działania Idy.
Jeden z Waszych wspólnych znajomych
określił Was jako kobiety silne i dumne.
Kiedy tak realnie poczułyście, że macie tę
moc i docieracie do kobiet?
Ida: To było kilka lat temu, kiedy odezwała się
do mnie Ashoka, światowa organizacja zrzeszająca innowatorów społecznych. Dokładnie
przeanalizowała nasze działania, cały miesiąc

analizowała dokumenty, liczbę przejechanych przez nas kilometrów i przebadanych
w ramach naszych działań kobiet. Wnioski
z tych analiz zebrano w Excelu, pokazano mi
dorobek 5 lat pracy Kwiatka” i padło pytanie
do mnie: „Czy ty wiesz, dziewczyno, co ty
zrobiłaś?”. Wtedy właśnie otworzyły mi się
oczy, bo do tej pory na takie podsumowania
nie miałam czasu, pracując od projektu do
projektu, właściwie to w połowie jednego
– zaczynałam już drugi. Potem pojechałam
do Hiszpanii, spotkałam się z założycielem
Ashoki i zostałam przyjęta do członkostwa.
Ania: Natomiast do mnie napisała pewna
pani, że po tym, jak opublikowałam spot kampanii, poszła z mamą na badania. Wykryto
u niej jakieś guzki na jajniku, które na szczęście okazały się niezłośliwe. Podziękowała mi
za to, że zmobilizowałam je do tego, żeby się
zbadać. Każda taka wiadomość to dla mnie
małe zwycięstwo. Rekompensuje mi to wiele
niefajnych komentarzy, że po co opowiadam
o tym, co się wydarzyło w moim prywatnym
życiu, i kogo to w ogóle interesuje. Otóż jeśli
pod wpływem tego choć jedna kobieta pójdzie się zbadać, to będę o tym mówiła, a nie

o tym, co ugotowałam na obiad. Drogie Panie,
badajmy się!

Dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, że
to już VI odsłona społecznej kampanii
„Diagnostyka jajnika”, której w tym
roku przyświecało hasło „Dubla NIE
będzie”. Promowały ją spoty radiowe
i telewizyjne nakręcone w czterech
gatunkach filmowych: horror, dramat,
tragedia i thriller. Natomiast bezpłatne
badania dla kobiet zostały ufundowane
przez POLMED, właściciela Centrów
Medycznych w całej Polsce, Centrum
Zdrowia Kobiety CORFAMED, Centrum
Medyczne DARMED, Poliklinikę eviMED nr 3, Centrum Zdrowia Kobiet
MEDFEMINA, Centrum Medyczne
Mediconcept Radomskie Centrum
Onkologii, Centrum Medyczne
SCANMED, Szpital Powiatowy
w Chrzanowie. Szczegóły na
www.diagnostykajajnika.pl
Justyna Sokołowska
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Nie można rzucać się
na głęboką wodę
i tworzyć coś, czego
nie poznaliśmy od początku.
Dobrze jest zacząć od podstaw
Wywiad z Beatą Drzazgą,
właścicielką BetaMed S.A.

Z

Zarządza Pani największą firmą
medyczną w Polsce. Jak udało jej
się stworzyć firmę medyczną, która
obecnie posiada 91 filii na terenie
11 województw?
Przede wszystkim warto kierować się
pasją, samodyscypliną, dobrą organizacją
i szczęściem w doborze dobrego personelu. Jeżeli kierujemy się tymi czterema
zasadami i pomysłem, co chcemy zaoferować innemu człowiekowi, to wtedy samo
to wychodzi. Moim pomysłem było traktowanie pacjentów z miłością, kiedy są
chorzy, potrzebują osób (opiekunów) pełnych empatii, cierpliwości, zrozumienia, a nie
takich, które potraktują ich bezosobowo.
Chciałam pokazać, że można inaczej, i udało
mi się to. Wokół siebie zgromadziłam wspaniały zespół ludzi, którzy posiadają te cechy,
i pacjenci po prostu czują od nich pełne zrozumienie. Lekarze czy pielęgniarki bardzo
zżywają się z pacjentami wymagającymi

respiratora czy seniorami, których odwiedzają w ich domach, i są często dla siebie jak
rodzina. Ta rodzinna atmosfera wyczuwalna
jest również w klinice, którą zbudowałam.
Ważne jest to, żeby człowiek się spełniał
w tym, co robi, i ja to właśnie robię. Wybudowałam dom dla osób wymagających
oddychania przy użyciu respiratora, które
nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii, a jednocześnie które przez
stan swojej choroby nie mogą być same
w domu. Drugą część kliniki zadedykowałam
seniorom, którzy są zakwaterowani tam na
stałe, i robię wszystko wraz z personelem, by
byli z nami szczęścili. Stworzyłam dla nich
klubokawiarnię, odbywają się dancingi, rehabilitacje. Mają do dyspozycji piękne pokoje
i ogród – który postarałam się tak wystylizować, by przypominał ich ogródki działkowe, które większość z nich kiedyś miała.
Każdy z nich znajdzie tam coś dla siebie.
Zatrudniam świetnych ludzi do opieki nad
nimi i to wydaje mi się najważniejsze.
TYGRYSY BIZNESU
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„

W USA, w Las Vegas powstał BetaMed
International – czy oprócz Stanów
Zjednoczonych współpracuje Pani
również z innymi państwami?
Jeszcze nie, ale chciałabym. Dziesięć lat
temu w Miami próbowałam pozyskać personel medyczny i szukałam odpowiedniego
miejsca na firmę medyczną. Pewnego razu
spotkałam polskiego konsula honorowego
Nevady, który zachęcił mnie, bym pomogła
im w misjach gospodarczych w Las Vegas,
i tak przez 4 lata łączyłam biznesmenów
z Vegas z innymi biznesmenami z Polski
oraz szkołami i uczelniami. W końcu sama
zdecydowałam się otworzyć BetaMed
International, który na razie jest w zarodku.
Pandemia niestety utrudnia jego rozrost,
ponieważ nie mam możliwości, by się tam

Chcemy, żeby pracownicy czuli,
że to właśnie tutaj mogą
i chcą się rozwijać oraz pracować
pojawić na miejscu. Ale na pewno to ruszy.
Otrzymałam również tytuł ambasadora
biznesu Nevady. Jeździliśmy do Peru, Chile
i pomagaliśmy rozwijać się temu regionowi.
Jak tylko mogę komuś pomóc, to oczywiście to robię. Z twórcami Kongresu 60
milionów próbujemy łączyć ludzi gospodarczo i wymieniamy się doświadczeniami.
Bardzo mnie to pasjonuje i cieszy, że tak po
prostu mogę komuś pomóc i zainspirować.
Z jakimi trudnościami finansowymi
i prawnymi można spotkać się na
początku swojej działalności, a z jakimi
w trakcie prowadzenia firmy?
Na pewno trzeba uważać i być bardzo
ostrożnym i roztropnym. Nie decydować
się na wielkie kredyty na początku. Ja na
pierwszy większy kredyt – 60 milionów
– pozwoliłam sobie w 12 roku działalności mojej firmy. Wtedy byłam pewna, że
będę w stanie spłacać te raty. Na początek
polecam zrobienie biznesplanu i zdobycie
pierwszych, mniejszych pieniędzy, żeby się
nie przewrócić. A w trakcie – podejmować
mądre finansowe decyzje, co jest najważniejsze w biznesie.
Firma BetaMed S.A. istnieje na rynku
od 19 lat. Patrząc z perspektywy czasu,
jakie było dla Pani największe wyzwanie
prowadzenia biznesu na tak szeroką skalę?
Wyzwaniem w prowadzeniu firmy na tak
szeroką skalę jest umiejętne zarządzanie,
w którym każda filia jest odbiciem siedziby
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głównej. W każdej z nich pracownicy identycznie prowadzą wszelką dokumentację
zgodną z wymogami NFZ. Cała strategia
zarządzania jest taka sama w każdej placówce. Zawarte są tam takie informację, jak
np. organizować pracę lekarzy, pielęgniarek
i rehabilitantów w domach pacjentów – jak
wygląda cała taka realizacja. Wyzwanie pojawiało się w momencie, kiedy odbywały się
konkursy w NFZ, które często w każdym
województwie miały miejsce w tym samym
czasie, i przygotowanie wszystkich ofert było
bardzo wymagające. Chodziło tu głównie
o czas, aby zdążyć wszystko wypełnić i uzupełnić i nie pomylić się w ofertach. Kolejną
rzeczą jest to, aby dobrze i z szacunkiem traktować personel, czy to medyczny, czy administracyjny. Chcemy, żeby pracownicy czuli,
że to właśnie tutaj mogą i chcą się rozwijać
oraz pracować.
Czy w miarę rozwoju firmy i otwierania
kolejnych zmienia się sposób
prowadzenia przedsiębiorstwa?
Nie, nie zmienia się. Najważniejsza jest jakość
i to jej trzeba się trzymać. Bardzo ważne jest
również to, żeby wszyscy mieli świadomość, że
praca wiąże się z pewnymi zmianami i musimy
być gotowi, by odpowiednio „przeplatać nogami”,
aby się do tego dostosować i nie czuć się sparaliżowanymi, gdy potrzebne są jakieś zmiany. Idealnym przykładem jest tutaj pandemia, która się
pojawiła. Szybko trzeba było się zmobilizować,
ustalić zasady, jak pracujemy – co robimy, i działamy dalej, bo tutaj mamy do czynienia z pacjentami, i to w dodatku pod respiratorami, czy
seniorami oraz dziećmi. Czyli trzy grupy osób,
które są najbardziej narażone. I w tym przypadku
musieliśmy się jak najszybciej dostosować do
nowej sytuacji – zakupić jak najwięcej potrzebnego sprzętu, żeby pacjent nie bał się, kiedy
wchodzi do niego lekarz, i na odwrót. Dostosowywać się jak najszybciej do zmian i wtedy
firma może dalej się rozwijać i działać. Nie
można tutaj popadać w panikę, a pracować
dalej i dawać z siebie wszystko. W sytuacji, która
miała miejsce kilka miesięcy temu, musiałam
pokazać wraz z moimi pracownikami, że można
na nas liczyć i jesteśmy odpowiedzialni.
BetaMed S.A. oferuje również pobyty
dzienne i całodobowe dla seniorów. Jak
wygląda w Polsce opieka senioralna?
Wiele placówek jest do tego przygotowanych. Trzeba niestety zmienić mentalność osób w średnim wieku. Rodzina jest
często zabiegana i nie myśli, że ta starsza
osoba, gdyby byłaby w ośrodku, byłaby
odpowiednio zaopiekowana i nie czułaby
się samotna. W takich ośrodkach można
sprawić, aby demencja nie postępowała tak
szybko. Osoby starsze potrzebują kontaktu
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z innymi ludźmi, potrzebują opieki, aby nie
zapomniały np. wziąć tabletki czy zakręcić
gazu bądź wody, a jednocześnie nie sprowadzili na siebie niechcący niebezpieczeństwa. Dzienne pobyty byłyby tutaj dla nich
dobrym rozwiązaniem. Osoby te ćwiczyłyby (oferujemy rehabilitację), a co najważniejsze, spotykałyby się ze swoimi rówieśnikami. Mogą wtedy zawierać przyjaźnie,
rozmawiać, uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, manualnych czy muzycznych.
Nie zamykają się w czterech ścianach. Bardzo
szkodliwe dla starszych osób jest jedynie
siedzenie na kanapie i oglądanie telewizji.
Pogłębia to choroby wszystkich układów, np.
ruchu czy krążenia itp.
Jakie Pani zdaniem działania powinno
podejmować państwo w stosunku do
seniorów?
Starsze osoby mają bardzo niskie emerytury czy renty, w związku z tym gdyby takie
pobyty dziennie wraz z dojazdem były bezpłatne, to na pewno rodziny korzystałyby
z tego. Gdyby państwo mogło to finansować,
to byłoby to czymś wspaniałym. Dlatego też
taka opieka dzienna w domach seniora nie
jest zbyt znana w naszym kraju, ponieważ
rodzin po prostu na to nie stać. Państwo
powinno wspomóc tę opiekę oraz opiekę
długoterminową domową.
Czym oferta BetaMed S.A. wyróżnia
się obecnie na tle innych placówek
medycznych w Polsce? W czym można
upatrywać jej przewagę konkurencyjną?
Ja upatruję ją w tym, że mam bardzo duży
wachlarz usług dla starszych, jak i młodszych. Budując taką klinikę, myślałam
o tym, żeby np. istniała rehabilitacja dla
seniorów, dla osób pod respiratorami, ale
i dla osób z zewnątrz. Te osoby mogą korzystać z pomocy wielu lekarzy. Otworzyłam
również medycynę estetyczną. Różnimy
się także tym, że opiekę tę sprawują ludzie
pełni empatii i miłości, ponadto każdego
pacjenta traktujemy indywidualnie. Bardzo
ważne dla nas jest to, że gdy wchodzi się do
placówki BetaMed S.A., widać uśmiech od
progu u wszystkich pracowników. Wyróżnia
nas kompleksowość i to, jacy ludzie u nas
pracują i jaką energią się dzielą.
Czy są jeszcze usługi medyczne, które
chciałaby Pani wprowadzić w Polsce,
a które już przyjęły się za granicą?
Te usługi nie różnią się już zbytnio. W sumie
to my mamy wiele rzeczy do zaoferowania,
czego nie posiadają inni. Gdy odwiedził mnie
gubernator Nevady, powiedział, abym otwierała takie centra medyczne w USA i tam rozdawała taką miłość, bo oni tego nie mają.
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Jak widzi Pani dalszy rozwój firmy?
Ja nie robię żadnych planów, ciągle to powtarzam. Życie mnie miło zaskakuje, co zawsze
mnie cieszy. Nie chciałabym zrobić jakichś
planów i ich nie zrealizować, bo nie byłabym
wtedy spełniona. Nie potrafię żyć bez działania i ciągle bym tworzyła nowe rzeczy, coś
ulepszała czy dodawała, ale planów jako
takich nie robię – po prostu pracuję i tworzę.
Cały czas patrzę, co nowego możemy stworzyć w BetaMed S.A.
Odniosła Pani niewątpliwie ogromny
sukces w biznesie i dla niejednych
jest Pani ogromną inspiracją. Jakie
wskazówki ma Pani dla młodych
przedsiębiorców, którzy są na początku
swojej drogi biznesowej?
Często występuję na różnych kongresach
i wypowiadam się na panelach dla młodych i powtarzam tam, że powinni odnaleźć
w sobie pasję. Może to utarte powiedzenie,
ale jeżeli praca będzie pasją, a pasja będzie
pracą, to to jest największe szczęście, jakie
człowiek może sobie zapewnić, a jednocześnie potem innym. Czasami podchodzą do
mnie młodzi i mówią, że zaczynają dopiero
studia i tak naprawdę nie wiedzą, co jest ich
pasją. Wtedy radzę, aby poszli na studia,
które w tym momencie przychodzą im do
głowy najczęściej, żeby się uczyli, a potem
niech obserwują, co lubią, co ich cieszy, i
w końcu trafią na swoją drogę. Kolejną rzeczą,
którą radzę, to, aby codziennie mocno wierzyć i myśleć o swoim marzeniu. Ja skończyłam wiele kierunków studiów, bo nauka
jest bardzo ważna, bardzo dużo nam daje.
Możemy się rozwijać, poszerzamy swoje
horyzonty, spotykamy wielu interesujących
ludzi. I nie warto martwić się, że na początku
nie mamy pomysłu albo że nam to nie pójdzie. Zawsze doradzam również, że należy
zaczynać od czegoś małego. Step by step.
Powtarzam to też swoim dzieciom – jeżeli
zaczniemy od czegoś małego i będziemy się
na tym znać, to potem bardzo łatwo jest to
rozwijać. Nie można rzucać się na głęboką
wodę i tworzyć coś, czego nie poznaliśmy
od początku. Dobrze jest zacząć od podstaw,
każdy, kto rozpoczął od konkretnej dziedziny
i poznał ją dokładnie, zatrudniając kolejne
osoby, może tłumaczyć im i doradzać, jak to
się robi. Rozwijając to, można to odpowiednio
kontrolować i stać się mentorem. Ważne jest,
by być odważnym, ale nie pochopnym. Tego
życzę młodym przedsiębiorcom – żeby się
nie wahali, jak tylko czują, że mają w sobie
talent i pasję do czegoś.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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Poszukiwanie

PRACY

w czasach pandemii
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Jeszcze nie tak dawno to
pracownik rozdawał karty na
rynku pracy i mógł wybierać
pomiędzy licznymi ofertami.
Pracodawcy dwoili się i troili,
aby zaproponować najbardziej
atrakcyjne formy zatrudnienia
i stanowisko pracy, bogate
w benefity i możliwości
rozwoju. Aż nagle przyszła
wiosna 2020 i wszystko się
zmieniło. Nie od razu, ale
stopniowo budzimy się na
rynku pracodawców. Jak teraz
wygląda rynek pracy i jak się
na nim odnaleźć, spróbujemy
odpowiedzieć w tym artykule.
Fakty
Według raportu Hays z maja 2020 roku
„Nowe oblicze normalności. Perspektywa pracowników” w wyniku pandemii pracę straciło
ok. 13% ankietowanych, przede wszystkim
z sektora sprzedaży, obsługi klienta i administracji. 46% pracowników posiadających
zatrudnienie w momencie przystąpienia do
badania negatywnie odczuło konsekwencje
pandemii w postaci: obniżenia wynagrodzenia lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy,
zwiększenia zakresu obowiązków związanego
z przeszeregowaniami w zespole, zablokowania awansu lub podwyżki, cofnięcia premii,
zmniejszenia pakietu świadczeń pozapłacowych. W celu zachowania obecnego miejsca
pracy gotowość do zaakceptowania zmiany
warunków pracy deklaruje aż 76% badanych.
Stabilność zatrudnienia zyskała na wartości,
jest to drugi co do znaczenia argument zachęcający do przyjęcia oferty pracy od innego
pracodawcy ( źródło: Pracuj.pl „Praca w dobie
koronawirusa”), który notabene przez ostatnich kilka lat nie był podawany przez kandydatów jako kluczowy. Według badania Grant
Thornton i Element w październiku 2020
roku pracodawcy w Polsce opublikowali 240
tys. ofert pracy, czyli o 21% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zdjęcie: Anna Borowska

Otwórz się na zmiany
W wyniku wiosennego lockdownu oraz ograniczeń w funkcjonowaniu jesienią niektórych
branż część firm zmniejszyła rozmach swojej
działalności lub została zmuszona całkowicie
ją zawiesić. Jeżeli specjalizujesz się w którejś z nich, może Ci być ciężko znaleźć nowe
zatrudnienie. Nowa rzeczywistość na rynku

pracy wymaga od nas elastyczności i otwartości na zmiany. Może się okazać, że zmiana
pracy będzie wymagać od Ciebie przekwalifikowania się i/lub zmiany branży. Najczęściej
poszukiwanymi specjalistami według Pracuj.
pl byli handlowcy i sprzedawcy, specjaliści od
IT oraz obsługi klienta.

Przestaw się na online
Jest wielce prawdopodobne, że pierwsza rozmowa, a może nawet cały proces rekrutacji
odbędzie się na odległość. Działy rekrutacji
w większości pracują w tej chwili zdalnie
lub hybrydowo, więc rozmowa najpewniej
odbędzie się za pomocą któregoś z internetowych komunikatorów (połowa spośród
40 000 ofert pracy zawieszonych od maja
2020 roku na stronie www.pracuj.pl przewiduje zdalny model prowadzenia rekrutacji).
Dzięki dostępnej w tej chwili technologii sam
jej przebieg będzie bardzo podobny jak podczas spotkania w cztery oczy. Warto jednak
oswoić się z nową formułą, aby być jak najlepiej przygotowanym:
• sprawdź jakość swojego połączenia internetowego, wykonaj test dźwięku i obrazu.
Jeżeli nie czujesz się swobodnie podczas
spotkań przez internet, przed umówioną
rozmową rekrutacyjną warto odbyć kilka
spotkań wirtualnych ze znajomymi lub
rodziną. Pozwoli Ci to oswoić się z technologią i swoim obrazem na ekranie;
• zadbaj o otoczenie wokół siebie – zwróć
uwagę, na jakim tle będziesz występować
podczas rozmowy o pracę. Uporządkuj
tę przestrzeń, tak aby rekruter mógł się
skupić wyłącznie na Tobie. Skutecznym

„

•

•

wyrozumiałości ze strony osoby rekrutującej, o tyle nie pozwól, aby na przykład
niespodziewany atak szczekania wytrącił
Cię z równowagi.
Otwartość na rozwiązania zdalne dotyczy
także pracy w tym trybie. Część pracodawców
stosuje ją prewencyjnie w ramach ochrony
pracowników przed zakażeniem koronawirusem, część wprowadziła na stałe w przypadku niektórych stanowisk.

Wyróżnij się na tle innych
kandydatów
Gdy rynek pracy się kurczy, liczba konkurujących ze sobą kandydatów, jak i wymagania
wobec nich rosną:
• sprawdź, czy posiadasz wszystkie kompetencje wymagane na danym stanowisku. Może jest jeszcze czas, aby podjąć
naukę na kursie lub studium, aby je uzupełnić. Wpisanie w aplikacji, że jesteś
w trakcie nauki jakiejś umiejętności,
może zwiększyć Twoje szanse na zaproszenie na rozmowę;
• skrupulatnie zweryfikuj dokumenty aplikacyjne. W obecnej sytuacji jeszcze bardziej niż kiedykolwiek nie możesz sobie
pozwolić na błędy lub niedociągnięcia
w Twoim CV lub liście motywacyjnym;
• jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego
zawodowego profilu na LinkedIn, warto
go założyć. Jest to platforma zyskująca
z każdym dniem na popularności, używana jako codzienne narzędzie pracy
przez wielu rekruterów. Podstawową ideą
profilu jest odwzorowanie swojej historii
zatrudnienia, zdobycie rekomendacji

Nowa rzeczywistość na rynku
pracy wymaga od nas elastyczności
i otwartości na zmiany

trikiem jest umiejscowienie jakiegoś
akcentu odzwierciedlającego Twoje zainteresowania – ulubiona książka na półce
czy zdjęcie uchwycone podczas uprawiania ulubionej dyscypliny sportu.
Akcent ten z pewnością zostanie zauważony przez rekrutera, jeśli będzie spójny
z Twoim CV, doda Ci wiarygodności;
poinformuj domowników o planowanej
rozmowie, aby nikt Ci nie przeszkadzał.
Rozmowa o pracę jest zawsze mniej lub
bardziej stresująca, ważne, abyś mógł/
mogła czuć się swobodnie i w pełni skupić
na zadawanych pytaniach;
powyższa zasada tyczy się również
czworonożnych przyjaciół; o ile zapewne
możesz liczyć na pewien poziom

i referencji nt. dotychczasowej współpracy,
budowanie sieci kontaktów oraz dzielenie
się ekspercką wiedzą z obszaru naszych
zainteresowań zawodowych.
Zapowiadają się ciężkie czasy dla kandydatów na rynku pracy. Koniecznie trzeba się
do nich solidnie przygotować i odrobić pracę
domową przed rozpoczęciem poszukiwań.
Oprócz odpowiadania na oferty pracy na
wielu portalach z ogłoszeniami warto także
wyjść przed szereg i rozesłać swoją aplikację
do pracodawców, przez których chcielibyśmy
zostać zatrudnieni, korzystając z zakładki
„kariera” na ich firmowych stronach www.
DOROTA SĘDEK
Can do! Consulting
TYGRYSY BIZNESU
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MARKETING
AUTOMATION
– remedium na nadchodzący kryzys
Automatyzacja jest słowem,
które nawet Wikipedia kojarzy
z finalnym powstaniem
produktu, głównie w branży
przemysłowej. Tak samo
jak można zautomatyzować
proces produkcji, można
zautomatyzować proces
komunikacji oraz, co
najważniejsze, proces
sprzedaży.

D

o takich wniosków doszedł
już ponad sto lat temu Henry
Ford, wprowadzając pierwszą
na świecie taśmę produkcyjną.
Rewolucyjne, na tamte czasy, zmiany dały
Fordowi nieograniczone możliwości rozwoju
swojego biznesu. Zbliżający się nieuchronnie
kryzys również potrzebuje rewolucyjnych
bohaterów, którzy pomogą rozwinąć Twój
biznes globalnie. Jednym z takich bohaterów
jest Marketing Automation, którego ogranicza
tylko i wyłącznie wyobraźnia marketera.

Automatyzacja źródłem
nowych możliwości
Pierwszym aspektem zastosowania marketing automation jest obniżenie kosztów
samego marketingu. Raz wdrożone scenariusze komunikacji działają już stale. Rola
marketera nie ogranicza się potem zaledwie do czekania na efekty, bardzo ważna
jest analiza wyników oraz korekty w kreacjach lub punktach scenariuszy w przypadku braku oczekiwanych efektów. Bardzo
ważne jest również testowanie zmian scenariuszy, kreacji, ale również UX na stronie.
Odpowiednio zaprojektowany scenariusz
pozwala nam także obniżyć koszt pozyskania klienta oraz trafić do prawidłowej
grupy odbiorców zainteresowanych Twoim
produktem, nie strzelając reklamami na
chybił trafił. Sama reklama może być również tak zaprojektowana, żeby każda grupa
odbiorców, nawet każdy odbiorca, zobaczył
dopasowaną kreację.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Obniż koszty marketingu.
Eliminuj błędy ludzkie.
Utrzymuj relacje z klientami.
Odzyskaj ruch z płatnych reklam.
Odzyskaj porzucony koszyk.
Segmentuj swoich klientów.
Analizuj wszystko, co się da!

I tutaj dochodzimy do kolejnego aspektu
w postaci błędów ludzkich w samej ścieżce
komunikacji. Marketing automation wyeliminuje te błędy z realizacji scenariuszy, niemniej nie unikniemy ich podczas tworzenia
samych scenariuszy. Żeby zminimalizować to
ryzyko, warto skorzystać z enterprise'owych
rozwiązań wspomaganych przez doświadczonych specjalistów od MarTechu.

Nie zapomnij
o swoich klientach
Żeby przygotować się na nadchodzący kryzys,
konieczne jest utrzymanie prawidłowych
relacji z Twoim klientem. Nie pozwól zapomnieć o sobie, swoich produktach, o wartości, jakiej im dostarczasz. Twoja konkurencja
z pewnością nie pozwoli. Przygotowując się
na to, rozpisz sobie scenariusze, które będą
odpowiednio dobrane do przyzwyczajeń
zakupowych konsumentów. Jeżeli sprzedajesz dezodorant, jesteś w stanie wyestymować czas, na jaki ów produkt wystarczy
klientowi. Zaplanuj z odpowiednim wyprzedzeniem na zamówienie i dostarczenie
komunikat do klienta, żeby przypomnieć mu
o kończącym się zapasie. Jeżeli wiesz, że szaliki sprzedają się przy panującej konkretnej
temperaturze, ustaw scenariusz, w którym
w poszczególnych regionach kraju przy prognozie spadku temperatur zostanie wysłana
reklama tych szalików. To jest właśnie nowoczesny MarTech bazujący na zachowaniach
Twoich klientów.

Retargeting, odzyskaj
utracony ruch
Niestety problem rozpoczyna się, gdy
nie mierzysz bądź zwyczajnie nie masz
historii sprzedaży produktów. Reklamując
się, pamiętaj, że wiesz, do kogo kierujesz
swój produkt, i właśnie do tej osoby powinieneś wysyłać również swoją komunikację.
Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik jednak
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DANIEL WERNER
Head of PR & Marketing SARE, odpowiada za budowanie
wizerunku narzędzia
do E-mail Marketing oraz 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, obecnie pełni
funkcję CEO projektu.
Przed podjęciem
pracy ze zrabatowani.
pl Daniel pracował
w firmie Żabka Polska,
wspierając ajentów we
wprowadzaniu globalnej strategii marki.
Jako członek Grupy
Roboczej IAB MarTech
aktywnie edukuje marketerów z możliwości
Marketing Automation
oraz szerzej – segmentu MarTech.
Prywatnie fan
fotografii, motocykli i książkowych
kryminałów.
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zapozna się z Twoją ofertą i opuści stronę,
warto ustawić scenariusz odzyskania ruchu
z płatnych reklam. Żeby takowy jednak
zadziałał, potrzebujesz skorzystać z oferty
narzędzia, które może dotrzeć do jak najszerszej bazy danych – pamiętaj, że ruch
odzyskujesz jeszcze przed pozostawieniem
danych przez użytkownika strony. Taki retargeting możesz stosować dzięki dużym graczom, jak Google czy Facebook, ale też
korzystając z e-mail marketingu dzięki
takim narzędziom jak Revhunter czy szerzej wdrożeniom SARE. Wybierając e-mail
jako medium kontaktu z użytkownikiem,
pamiętaj, żeby narzędzie, z którego korzystasz, posiadało dostęp do jak najszerszych
baz adresowych, żeby zmaksymalizować
szanse powrotu użytkownika.

Żeby móc dopasować reklamy do użytkownika, posegmentuj go według zachowania na
Twojej stronie. Jeżeli przegląda często jeansy,
dodaj adres do segmentu jeansy, dzięki
takiemu zabiegowi będzie możliwe wysłanie
do tego segmentu reklamy zarówno nowości
jeansowych, jak również casualowego paska,
który jest nieodłącznym elementem spodni.
Jeżeli ktoś kupuje dres, spróbujmy wysłać mu
reklamę butów sportowych. Jeżeli wiemy, że
adres należy do kobiety, wyślijmy jej reklamę
produktów dostosowaną do niej, nie do mężczyzny. To wszystko zawdzięczamy odpowiedniej segmentacji naszego klienta. Chociaż w zasadzie to ostatnie system powinien
rozpoznać po imieniu użytkownika, jeżeli na
którymś formularzu je poda.

Zostań bohaterem porzuconych
koszyków

Marketing automation jest niesamowicie
twórczym, ale zarazem też ścisłym „umysłem” e-commerce. Twórczym, gdyż złożoność rozpisanych scenariuszy ogranicza tylko
wyobraźnia marketera. Ścisłym, gdyż trafia
bezpośrednio w potrzeby Twojego klienta.
Niemniej żeby to zadziałało, wyniki trzeba
stale analizować i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Bez szerokiej analizy efektu
i problemu pozostaje nam tylko radosna
twórczość naszego „umysłu”.

Kolejnym sposobem na zmniejszenie
kosztów sprzedaży jest odzyskanie porzuconego koszyka czy również formularza, jeżeli
nie posiadamy stricte koszyka na stronie.
Porzucony koszyk to zmora tak naprawdę
każdego biznesu online. 70% koszyków
w e-commerce jest bezpowrotnie porzucanych podczas zakupów, zaś tylko 3% użytkowników dokonuje zakupu podczas pierwszej wizyty w e-sklepie1.

Jak dopasować reklamę do
preferencji klienta?
Ważnym elementem procentującym na przyszłość jest odpowiednia segmentacja użytkowników odwiedzających Twój e-sklep.

Podsumowanie

Daniel Werner,
Head of PR & Marketing SARE
Grupa Kapitałowa Digitree Group

1

https://revhunter.pl/
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Marka MEDORA od lat dynamicznie
się rozwija, umacnia swoją potęgę
i aktualnie uchodzi nie tylko za
lidera, ale trendsettera i wzór w całej
branży odzieży medycznej. Sukcesy
sprzedażowe przełożyły się na
zwiększenie wartości rynkowej firmy
i jej zysków, o czym informuje m.in.
wyróżnienie „Gepardy Biznesu 2019”,
przyznawane za wzrost wartości
kapitałowej firmy. Obecnie do
najnowszych sukcesów Pani Prezes
Ewy Małgorzaty Wiertelek zaliczamy
podpisanie kontraktu z chińskim
dystrybutorem sprzętu i odzieży
medycznej, który w imieniu klienta
negocjowała Agencja Commfort
Public& Trade Relations.

Największy sukces
polskiej firmy

– ODZIEŻ MEDYCZNA
MEDORA
już od listopada w Chinach, Wietnamie, Korei!

D

zięki coraz bogatszej ofercie produktowej MEDORA oraz odpowiednio poprowadzonej komunikacji produktowej udało się
firmom z rynków azjatyckich odnaleźć idealne uniformy medyczne w Polsce. W Azji
nadal dominują klasyczne kolory: biały, zielony, niebieski, często w najbardziej opatrzonych odcieniach. Dlatego przedstawiciele
chińskiego dystrybutora sprzętu i odzieży
medycznej, szukając europejskich nowości,
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wybrali polską odzież MEDORA, która
posiada wyszukane warianty kolorystyczne,
a przecież choćby medorowa zieleń oferuje ogrom możliwości: zieleń szmaragdową,
butelkową, turkus, morską zieleń, limonkę. To,
co zachwyca nowych kontrahentów w produkcie polskim poza paletą barw, to także
wyjątkowe dodatki. Najnowsza kolekcja
MEDORA wprowadza wyrafinowane połączenia, np. czerni z miedzią, a obecnie przygotowywane pozycje odzieży to popis świeżości,
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kreatywności i wyczucia w podejściu do
barwy fartucha medycznego. Przedstawiciele chińskiego dystrybutora sprzętu oraz
odzieży medycznej, firmy, z którą MEDORA
podpisała kontrakt, zachwycili się wszystkimi
kolorami, ale za najciekawsze uznali głęboki
lazur, purpurę, śliwkę, czekoladę, butelkową
zieleń, a w zakresie dodatków zdecydowali
się na złoto, srebro i miedź.
Do podpisania wieloletniej umowy doszło
w lipcu 2020 roku, dzięki zaangażowaniu
agencji Commfort Public & Trade Relations
i negocjacjom prowadzonym przez właścicielkę Agencji, Panią Katarzynę Dębicką.
Od listopada br. rozpoczyna się produkcja
zamówionej odzieży medycznej, dzięki której
w czasie pandemii MEDORA może utrzymać
miejsca pracy nie tylko dla stałych pracowników, ale także dla nowo zatrudnionych
osób. Rozwojowe działanie firmy niesie za
sobą bardzo dużo pozytywnych rozwiązań dla
przedsiębiorcy, a także dla lokalnego rynku
pracy.
„Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli
chcesz iść daleko – idź razem, to powiedzenie od lat towarzyszy moim wyborom
zawodowym. Bardzo ciężko zbudować
biznes w pojedynkę. Zawsze uważałam, że
za każdym dobrze poprowadzonym przedsiębiorstwem stoją ludzie. Tym razem poza
zespołem MEDORA do tego teamu dołączyły siły warszawskiej agencji Commfort
Public & Trade Relations. Dzięki zaangażowaniu Pani Katarzyny Dębickiej i jej zespołu
nasza wrocławska odzież medyczna już niedługo dostępna będzie w takich krajach jak
Chiny, Korea, Wietnam. Biorąc pod uwagę
fakt, że większość produktów medycznych
i nie tylko trafia do Polski z tamtych obszarów,
dla marki MEDORA to ogromne wyróżnienie,
że nasz polski produkt będzie na azjatyckich
półkach i co najważniejsze, został zakupiony
jako wersja premium. Daje nam to dodatkowe uczucie szczęścia i zawodowego spełnienia. Mam nadzieję, że także mój region
Wrocław będzie dumny z takiej współpracy”
– powiedziała Ewa Małgorzata Wiertelak,
Prezes MEDORA Sp. z o.o.
Najbliższe zamówienie złożone zostało na
listopad br. i będzie produkowane do stycznia
2021 roku, następne będą realizowane co
kwartał przez co najmniej kilka lat. Pozwoli
to marce MEDORA na poszerzanie biznesowych wpływów w kolejnych destynacjach.
„Budowaniem wizerunku marki MEDORA
i jej produktów zajmujemy się od ponad
dwóch lat. Od prawie roku zajmujemy się
również rozbudową sieci sprzedaży i ułatwiamy klientom marki MEDORA dostęp
do jej produktów. Dzięki zaufaniu, jakim
obdarzyła nas Pani Prezes Ewa Małgorzata

Wiertelak, mamy wspólny sukces o zasięgu
międzynarodowym. Każdy, nawet najlepszy
produkt, najbardziej przydatna usługa nie
wystarczą, trzeba jeszcze znaleźć sposób,
by potencjalny kupiec wybrał właśnie je
z tysięcy innych możliwości. To zadanie leży
po stronie agencji, ale otwartość klienta na
współpracę jest kluczową sprawą w osiągnięciu zamierzonego celu” – powiedziała
Katarzyna Dębicka, właścicielka Agencji Commfort Public & Trade Relations.

O marce MEDORA
Właścicielką marki MEDORA jest Ewa Małgorzata Wiertelak, która z branżą odzieży
medycznej związana jest od 2001 roku,
natomiast od 2006 roku działa pod marką
MEDORA. Firma jest liderem w branży i od
wielu lat sukcesywnie utrzymuje pozycję
trendsettera. Jej odzież wykorzystywana jest
w wielu produkcjach telewizyjnych, takich
jak „Pierwsza miłość”, „W rytmie serca”, „Diagnoza”, „Barwy szczęścia”, a także w wielu
komercyjnych reklamach i innych projektach. Marka ubiera najbardziej wymagających klientów sektora medycznego – szpitale, największe kliniki, a także prestiżowe
placówki z branży medycyny estetycznej oraz
stomatologii. MEDORA otrzymała wyróżnienie „Złota Siódemka 2017 roku” w kategorii branża odzieżowa za kreowanie nowoczesnej, indywidualnej mody w dziedzinie
odzieży medycznej. Jesienią 2018 roku wraz
z projektantką Ewą Minge stworzyła kolekcję
premium MEDORA by EVA MINGE, której

premiera odbyła się 18 grudnia 2018 roku
w salonie firmowym MEDORA w Warszawie.
W 2019 roku firma zdobyła wiele prestiżowych nagród takich „Kobieca Marka Roku”
oraz „Vip Biznesu”. W 2020 roku uhonorowana została dyplomem i statuetką „Firma
na Medal” i „Top Firma” przez Instytut Zarządzania Jakością. Ostatnio „Gepardy Biznesu
2019”, „Klub Kobiet Biznesu” oraz „Businesswoman Roku 2020”.
Więcej na temat marki na stronie
www.medora.pl oraz w social mediach:
www.facebook.com/medoraofficial/
https://www.instagram.com/
medora_official/?hl=pl
Kontakt dla mediów:
Commfort Public & Trade Relations
Press: Monika Chodak
media2@commfort.pl
Trade Relations: Katarzyna Dębicka
k.debicka@commfort.pl, + 48 509 548 666
TYGRYSY BIZNESU

69

STYL ŻYCIA

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, lipiec 2020

BRANŻA EVENTOWA
w czasach pandemii
koronawirusa
Pandemia koronawirusa przyszła
nagle i dotknęła niemal każdą
branżę. Wyjątkowo silnie
wprowadzone obostrzenia
dotknęły sektor eventowy.
Wywiad z Olgą Krzemińską‑Zasadzką, CEO Agencji POWER
i Prezes Stowarzyszenia
Organizatorów Incentive Travel
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Jak bardzo COVID-19 wpłynął na branżę
spotkań w Twoim kraju?
W mojej ocenie problemy branży incentive, turystycznej i powiązanej z nimi branży
transportowej, a później eventowej w Polsce
zaczęły się już na początku lutego tego roku.
Już wtedy zaczęliśmy obserwować wzmożoną liczbę odwoływanych wyjazdów do
Azji, w szczególności do Chin. Po kilku tygodniach klienci zaczęli odwoływać wyjazdy do
Włoch i innych krajów europejskich. Później
odwołano/przekładano wszystkie wyjazdy
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i wydarzenia. Jako branże związane z szeroko
rozumianą turystyką już od ponad 6 miesięcy robimy wszystko, co w naszej mocy,
żeby „przetrwać” i utrzymać nasze firmy.
Ile szkód spowodowała epidemia
w Twojej firmie?
Zmniejszyliśmy koszty, szukaliśmy wsparcia,
interpretowaliśmy przepisy dyrektywy
unijnej dotyczącej turystyki. Niestety okazało się, że ona w żaden sposób nie chroni
przedsiębiorców. W tym czasie złożyliśmy
także szereg postulatów do polskich ministerstw, wskazując kroki, naszym zdaniem,
niezbędne do wdrożenia. Wprowadziliśmy
nowe usługi w naszej firmie, m.in. #bezpiecznebiuro #bezpiecznyhotel, zaopatrywaliśmy
szpitale w środki ochronne, także pracowników naszych klientów w rzeczy potrzebne
do pracy zdalnej. Od lipca mamy zamówienia
na małe eventy; realizujemy także szkolenia
i spotkania online.
W jaki sposób środki wdrożone przez
samorządy regionalne pomagają wyjść
z kryzysu? Za czym tęsknisz?
W Polsce działania te były bardzo zróżnicowane. Poszczególne samorządy decydowały, czy środki mają być w formie pożyczki,
czy dotacji. Dodatkowo środki nie były przeznaczone dla wszystkich poszkodowanych,
tylko dla części branży. Często o otrzymaniu
wsparcia decydowały minuty, bo pieniądze
były rozdawane na zasadzie „kto pierwszy, ten
lepszy”. Wiele firm pozostało bez wsparcia.
W województwie mazowieckim, w którym
prowadzimy firmę, nadal nie rozstrzygnięto
naboru. Czekamy cierpliwie.
Czy uważasz, że sytuacja pogorszy się,
zanim się poprawi? Czy przygotowałaś
jakieś środki zapobiegawcze na wypadek
kolejnej fali koronawirusa?
Na ten moment w naszej firmie jest stabilnie. Zabezpieczyliśmy się na kolejne miesiące, mamy zlecenia, dostosowaliśmy się do
spotkań online i hybrydowych. W najgorszym położeniu są duże firmy z rozbudowaną strukturą pracowniczą, a także turystyka
przyjazdowa czy hotele. Staramy się działać
razem w celu odbudowy popytu. W marcu
stworzyliśmy inicjatywę TUgether, a w lipcu
Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (zrzeszamy 18 stowarzyszeń) i działamy w każdej
dziedzinie, by przetrwać ten trudny czas.

ukrywać, że dzięki nim oszczędzamy i czas,
i środki potrzebne do organizacji czy transportu. Widzimy też, jak pracodawcy i pracownicy (oczywiście nie wszyscy :)) przekonali się
do pracy zdalnej. I jak wiele może to przynieść korzyści i oszczędności obu stronom.
Przestaliśmy tak gnać, zrobiło się spokojniej,

„

Dzięki spotkaniom czy
wydarzeniom online oszczędzamy
i czas, i środki potrzebne do
organizacji czy transportu

więcej czasu spędzamy z bliskimi, zmniejszyły się korki w miastach, miejsca turystyczne nie są tak przepełnione jak niegdyś.
Mam wrażenie, że wszystko, przynajmniej
na ten moment, wróciło do równowagi. To
są ogromne korzyści, które możemy mieć
z tej sytuacji.
Jako branża nauczyliśmy się nowych
zasad reżimu sanitarnego, wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa i szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków. Teraz czekamy na nowe decyzje rządu, odmrożenie
spotkań i wyjazdów motywacyjnych przez
wszystkie światowe korporacje.
Jakie są alternatywy dla wydarzeń na
żywo? Czy wydarzenia na żywo należą
już do przeszłości, czy nadal będziemy
się spotykać osobiście po koronawirusie?
Oczywiście, że będziemy się spotykać osobiście – nie wyobrażam sobie innej możliwości.
Ten trudny czas pokazał nam, jak bardzo
potrzebujemy siebie nawzajem, jak bardzo
potrzebujemy bezpośredniego kontaktu. Już

Czego nauczyła nas epidemia o obecnym
stanie przemysłu spotkań? Czy przyniesie
też coś pozytywnego?
Pozytywne jest na pewno to, że częściej
korzystamy z możliwości, jakie dają spotkania czy wydarzenia online. Nie ma co
Spotkanie robocze „TUgenter”, kwiecień 2020
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Wszystko robiłam online. Na ten moment
mam naprawdę dość i szczerze pragnę spotkań face to face. W pracy z klientami korzystamy obecnie ze spotkań online i myślę, że
tak będzie przez najbliższe miesiące. Mam
nadzieję, że z nowym rokiem wszystko
zacznie wracać do normalności.

Spotkania członków SOIT z cyklu „OneVoice”

teraz widać, że ludzie pragną spotkań, gal,
szkoleń face to face. Część z nas jest już zmęczona światem online, potrzebujemy wyjść
do ludzi. Wyobrażasz sobie nagrodę dla najlepszych handlowców w postaci online?
Zwiedzimy online wieżę Eiffla? Nie ma
szans. Samoloty, najnowsze autokary i inne
środki transportu mają nowoczesne systemy filtracji przystosowane do bezpiecznej
podróży, hotele i agencje eventowe wprowadziły procedury do bezpiecznych spotkań.
Spotykajmy się bezpiecznie i udowadniajmy
światu, że to jest OK. Musimy nauczyć się
w tym wszystkim ŻYĆ na nowo.
Czy uważasz, że wydarzenia online
mogą zastąpić fizyczne doświadczenie
wydarzeń na żywo?
Nie. Jestem absolutną zwolenniczką wydarzeń na żywo. Począwszy od kontaktu międzyludzkiego, oddziaływania na zmysły,
emocje i przeżycia. Tego nigdy nie osiągnie
się online. Jako ludzie jesteśmy stworzeni
do bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem. Zbyt długie przebywanie w świecie
online prowadzi do wielu trudności psychologicznych, pokazuje to coraz więcej badań.
Im więcej spotkań, tym relacje biznesowe
i prywatne są zdrowsze. Uważam, że nic tak
nie ładuje akumulatorów do dalszej pracy
jak wspaniała podróż, nic tak nie relaksuje,
nic tak nie poprawia samopoczucia. Podróżujmy jak najwięcej.
Jak udało Ci się połączyć świat cyfrowy
i analogowy na swoich imprezach
i w biznesie?
Szacuję, że od marca tygodniowo brałam
udział w ponad 10 spotkaniach online.
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Co w tych burzliwych czasach odróżnia
Twoją firmę od konkurencji?
Stworzyliśmy dwa bardzo fajne projekty:
bezpieczne biuro i bezpieczny hotel. Jako
agencja zaopatrywaliśmy szpitale w niezbędne środki ochrony. Wyszliśmy poza
schemat. Dostosowujemy się bardzo szybko
do zmieniających się okoliczności. Na szczęście posiadamy swoje biuro i magazyn, więc
nie mamy dodatkowych kosztów wynajmu.
Zawsze też dokładnie planowaliśmy stałe
koszty firmowe. No i działamy w czterech
stowarzyszeniach i Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, przy ministerstwie lobbujemy pomoce. Jesteśmy na bieżąco
z przepisami.
O czym będziemy rozmawiać przy kawie
w przyszłym roku o tej samej porze?
O tym, jak wszystko wróciło do normalności
i działamy pełną parą. O tym, jakie wydarzenia są na topie i jakie kierunki podróży
najbardziej interesują naszych klientów. Sama
jestem tego bardzo ciekawa. Te ostatnie miesiące zmieniły wszystko w naszym życiu –
ciekawa jestem, jak przełoży się to na nasze
przyszłe działania.
Skąd czerpiesz inspirację do wydarzeń
w tych trudnych czasach? Czy masz
ulubioną agencję eventową lub wzór do
naśladowania?
Na co dzień obserwuję wiele polskich i międzynarodowych agencji czy konkursów
branżowych. Z ogromnym zaciekawieniem
oglądam ważne światowe wydarzenia, gale
czy realizacje. Odwiedzam ciekawe miejsca,
poznaję interesujących ludzi, dzięki nim inspiruję się każdego dnia.
Co inspiruje Cię w codziennym życiu
(muzyka, książki, przyroda...)?
Spokój i równowagę odnajduję w sporcie i podróżach. Kocham sport w każdym
wydaniu i okolicznościach. Moje zdecydowanie najmocniejsze dyscypliny to squash
i jazda na nartach. Kocham podróżować
i poznawać nowe miejsca. Uwielbiam swoje
życie i choć w tym roku jest trudniej, to jak
śpiewa jeden z polskich zespołów: wierzę,
„że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie
normalnie”.
Dziękujemy za rozmowę.
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Przyglądając się dzikim
zwierzętom (na przykład
lwom, gdy polują), zauważamy,
jak bacznie obserwują swoją
ofiarę. Cierpliwie czekają.
Gdy postanawiają zaatakować
i biegną za zdobyczą, robią
to na 100%, mając jeden cel:
zdobyć pożywienie.
Nie robiąc niczego przy okazji,
osiągają swój cel. Gdy się
najedzą, odpoczywają leniwie
w słońcu, dając sobie nagrodę
za zaangażowanie i wykonaną
pracę. A jak jest z nami
w XXI wieku?

TWÓJ LOS ZALEŻY
OD TWOICH NAWYKÓW
Brian Tracy

B

iorąc przykład z kotów, moglibyśmy
być bardziej cierpliwi, intensywniej obserwujący, a zadania wykonywać w uważności, zajmując się
w danej chwili tylko nimi. Po pracy umielibyśmy lepiej odpoczywać. Dlaczego tak
prosty schemat jednak się nie sprawdza,
skoro świadomość ludzi jest tak duża? Gdzie
i dlaczego pogubiły się nasze dobre praktyki
i wzorce? Mamy coraz bardziej zaawansowane technologie, a brakuje nam czasu na
zwykłe sprawy i odpoczynek. Rano włączamy

74 TYGRYSY BIZNESU

stoper, biegniemy do swoich spraw, zapominając o nas samych, a wieczorem wyczerpani
lądujemy w łóżku, często po północy. Czy
miarą sukcesu zawodowego jest tylko wynik
finansowy na koncie i rozmiar firmy mierzony
ilością pracowników lub jej znaną marką?
Dzięki nowoczesnym aplikacjom i rozwiązaniom technologicznym łączymy się ze
światem 7 dni w tygodniu przez 24 h, niemal
bez zakłóceń. Poszukujemy coraz lepszych
rozwiązań, usług i produktów. Nasz mózg
nie akceptuje ilości bodźców, która do niego
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dociera. Czy stres, który przez to się wyzwala,
a co za tym idzie – deficyt snu, pośpiech
i multitasking będą już z nami na co dzień?
Nie bez realnego wpływu zjawisko nadmiaru
i pędu zaznacza się na naszym samopoczuciu.
Brakuje nam relaksu, zwykłej rozmowy na
spacerze bez przeglądania telefonu czy realizacji w spokoju swoich planów.
Jak wskazują badania, przeciążenie pracowników staje się tematem ważnym dla
świadomych firm i biznesów, gdzie stawia
się na jakość i efektywność. Nowe podejście
do zarządzania, nie tylko kapitałem ludzkim,
a właśnie energią człowieka, wydaje się być
dobrym kierunkiem. Umiejętnie dobrane
techniki relaksacyjne, obowiązkowe przerwy
w pracy, zwłaszcza siedzącej, mikroodpoczynek mogą być dobrymi praktykami,
a także nawykami w codziennych czynnościach. Benefity płynące z wdrażania zdrowego stylu życia stają się fundamentem dla
efektywności w pracy, jak i własnej kreatywności biznesowej.
Jak podaje HR Review w raporcie
BPCC2020, opracowanym przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową, tylko 7% polskich
firm stawia w swojej strategii działania na
wellbeing, czyli dobrostan pracowników.
Około 50% inwestuje w aktywność fizyczną,
a tylko ok. 16% w sposób radzenia sobie ze
stresem. To jest niewspółmierne do rzeczywistych potrzeb. W artykule ICAN INSTITUTE z marca 2020 roku możemy przeczytać:
„Obecnie większy nacisk kładzie się na organizację pracy, kulturę miejsca pracy, styl życia
i społeczność, zwracając uwagę na konieczność holistycznego podejścia do zdrowia
pracowników”. Konkluzja nasuwa się sama.
Zdrowie staje się najwyżej cenionym
dobrem luksusowym. Jak o nie zadbać na
wszystkich poziomach w czasie pełnym niepewności, kiedy dostęp do służby zdrowia
jest coraz bardziej utrudniony? Fundamentem staje się właściwy styl życia, nasze
codzienne działania.
Wprowadzając krok po kroku dobre
nawyki do naszego życia, sprawiamy, że
los leży w naszych rękach. Najważniejsze
obszary, którymi warto się zająć, to:
1. Regulacja rytmu dobowego: godziny snu,
pracy, posiłków, relaksu i ćwiczeń.
2. Zdrowe odżywianie.
3. Regularne ćwiczenia fizyczne, w tym na
świeżym powietrzu.
4. Regeneracja organizmu.
5. Dobre relacje zawodowe i prywatne.
6. Praktyka behawioralno-poznawcza (umiejętność radzenia sobie ze stresem).
7. Wizualizacja pozytywnej energii i radość
życia.
Na temat każdego z powyższych punktów
napisano wiele poradników i e-booków,

a także nagrano niejedno video, jednak wprowadzenie tych nawyków w życie to kolejne
działanie, na które należy znów znaleźć czas.
Świadomość konieczności zadbania o siebie
to już jednak nie jest kwestia wyboru, lecz
nasza osobista odpowiedzialność. Przysłowie
chińskie mówi:

„

Osoba, która twierdzi,
że coś jest niemożliwe,
nie powinna przeszkadzać osobie,
która właśnie to robi

Postanowienie tego, co możliwe, a więc
wdrażanie dobrych nawyków w kontekście
zdrowia, to pierwsza i najważniejsza decyzja.
W Polsce co dziesiąty człowiek przyznaje, że
nie jest w dobrej kondycji zdrowotnej, a 1/3
populacji ma minimum dwie przewlekłe choroby. Zdajemy się na reklamy suplementów
i sugestie profilaktyczne w wybiórczym podejściu do profilaktyki zdrowia czy też próby
samodzielnego leczenia. Takie rozwiązanie
zatacza często błędne koło, ponieważ problem zazwyczaj nie znika i pojawia się rozczarowanie oraz brak wiary w naturalne sposoby
dbania o kondycję psychofizyczną. Wdrożenie
komplementarne jest jak strategia marketingowa w firmie. Plan, działanie, sprawdzenie
rezultatu, korekta i dalsze działanie. Korzystanie z usług profesjonalnych instytucji czy
ekspertów jest kluczowe. Biorąc pod uwagę na
przykład dietę, w swojej praktyce spotykam
się z osobami z ogromnymi niedoborami
witamin i minerałów czy też rozregulowanymi układami: pokarmowym lub hormonalnym. Odpowiedź często brzmi: „Ale ja jem
zdrowo”. Niestety diabeł tkwi w szczegółach.
Dietetyk zawsze ma na uwadze: jedzenie niekoniecznie musi być odżywcze, dlatego nieodłączną dobrą praktyką jest pełen wywiad
i korekta przyjmowanych produktów przez
ich wyłączenie lub wprowadzenie tych, które
są niezbędne. Prowadzi to do uzupełnienia
niedoborów żywieniowych: witamin, pierwiastków, koenzymów. Niektórzy potraktują
taką zmianę jako stratę, niedostatek (wyłączenie ulubionych produktów). Jakościowe
odżywianie szybko się jednak sprawdza –
pierwsze odczują to kubki smakowe (już po
około dziesięciu dniach odżywają).
Zasady odżywiania są furtką do
dobrego samopoczucia, to zmiana perspektywy patrzenia na wiele spraw. Każdy
z nas jest inny, ma inną podstawową przemianę materii, inne zapotrzebowanie
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„
Zasady odżywiania
są furtką do dobrego
samopoczucia, to
zmiana perspektywy
patrzenia na wiele
spraw

76 TYGRYSY BIZNESU

energetyczne, inne skłonności genetyczne.
Nie warto marnować czasu na studiowanie
tego, co już wiedzą eksperci od żywienia.
Można skorzystać z indywidualnej porady
dopasowanej do potrzeb własnych i domu.
Dla pracowników firm warto wprowadzić
warsztaty żywieniowe lub szkolenia on-line,
restroomy lub inne rozwiązania. Dobre
samopoczucie wpływa na efektywność,
mniejszą ilość zwolnień lekarskich, wyższą
percepcję. Wprowadzenie dalszych kroków
zwiększa zapał do pracy, wzmacnia odporność na stres czy też rozwija kreatywność.
Zwiększa się również potrzeba przynależności do organizacji, która już w strategii
dba o dobrostan i samopoczucie człowieka.
Jak wskazują badania, pracownik chętniej
wybierze profit w takiej postaci, korzystając z niego w godzinach pracy, niż podwyżkę o podobnej wartości. Stan zadowolenia może utrzymywać się na podobnym
poziomie przez długi okres, w przeciwieństwie do awansu czy podwyżki.
Namacalnym dowodem na przełożenie dobrych nawyków zdrowego stylu
życia na samopoczucie było badanie dr.
Deana Ornisha (absolwent Harvard Medical
School). W dodatku sprawił, iż jego koszty
leczenia dietą zostały pokryte przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W badaniu „Lifestyle Heart Trial” udowodnił na dwudziestu
ośmiu osobach chorych na serce, iż wyłącznie
poprzez zmianę stylu życia można całkowicie
wyzdrowieć. Badanie trwało rok i zawierało,
oprócz zmiany diety, także zalecenia co do
praktyki relaksacji, takich jak medytacja, ćwiczenia oddechowe, minimum jedną godzinę
dziennie, oraz ćwiczenia fizyczne. Pełen
przebieg badania dostępny jest w powyższej publikacji lub w książce: T. Colin Campbell i Thomas M. Campbell II Nowoczesne
zasady odżywiania.
Korzyści płynące ze zdrowego stylu życia
są ogromne, długofalowe. W szczególności
prowadzą do:
• równowagi wewnętrznej,
• witalności,
• zwiększenia energii życiowej,
• regulacji wagi,
• regulacji układów: krążenia, pokarmowego,
hormonalnego, oddechowego,
• zachowania zdrowych kości, wzroku,
narządów,
• poprawy snu,
• zwiększenia wydajności fizycznej,
• zmniejszenia poziomu kortyzolu,
• zwiększenia świadomości możliwości
radzenia sobie w przypadku kłopotów ze
zdrowiem swoim lub bliskich,
• zwiększenia wiedzy o potrzebach
organizmu,

•
•
•

zwiększenia odpowiedzialności,
pojawienia się potrzeb transformacji energetycznych poprzez rozwój duchowy,
realizacji celów w zamierzonym czasie
i wielu innych.

Osobiście uważam, że ludzie nie lubią
rewolucji w swoim życiu, jedynie małe drogowskazy na ich drodze, by czuli się dobrze
i szczęśliwie. Moją misją jest inspirować do
poszukiwania drogi do zdrowia. Pomagam
małymi krokami osiągać witalność, zamieniać złe nawyki na dobre, uwierzyć w siebie.
Powołałam Instytut Zdrowia i Urody
Holispace, nowatorską markę z filozofią
miejsca „Przez zdrowie do urody”, gdzie
połączyłam wiedzę, płynącą z całego świata,
o naturalnych metodach dla wsparcia
zdrowia i urody z nowoczesnymi technologiami medycznymi. Celem jest dobre
samopoczucie, odzyskanie life-balansu,
pięknej cery i sylwetki. Dla osób poszukujących odosobnienia, w kameralnej pięknej
przestrzeni, pełnej obrazów i stonowanych kolorów, zapachu świec, wyszukanych
dodatków – Holispace to idealne miejsce.
Realizujemy potrzeby organizmu w unikalnych autorskich projektach, łącząc wiedzę
płynącą z fizjoterapii, kosmetologii, ajurwedyjskiego systemu medycznego, medycyny
chińskiej, psychologii, dietetyki, zielarstwa.
Korzystamy z naturalnych immunomodulatorów jako alternatywy dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak
herbaty ziołowe, suplementy, superfoods.
Dla osób wymagających opieki psychologa,
w nurcie slow-mind therapy, dostępna jest
Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) oraz
terapia oparta na metodzie C. Simontona
(polecana pacjentom onkologicznym i ich
rodzinom), ciesząca się na świecie dużą
skutecznością, polecana przez psychiatrów
i psychologów. Jesteśmy prawdopodobnie
pierwszym miejscem w Polsce, gdzie
łączymy tę technologię z zabiegami i terapiami w autorskich programach dla zdrowia
i urody. Nowością docenianą przez klientów
jest fizjoterapia w SPA. Świetnym, uniwersalnym rozwiązaniem jest fizykalna terapia
naczyniowa, najlepiej przebadana na świecie
fizykalna terapia w dziedzinie mikrokrążenia.
Instytut Holispace to przede wszystkim
ludzie, świetni fachowcy, terapeuci. Każdy
z nas, z 11-osobowego zespołu, z pasją do
swojej pracy i ogromnym zaangażowaniem
wykonuje poszczególne terapie oraz zabiegi.
Współpracujemy również z innymi markami,
by móc zapewnić kompletną ofertę.
Weronika Ławniczak, terapeuta
Instyt Zdrowia i Urody Holispace
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BIEG 24 H DLA ŻYCIA
– dla Anity Lewandowskiej
Anita Lewandowska
– 39-letnia kobieta, której świat
legł w gruzach. Ale zacznijmy od
początku… Piękna Anita żyje wraz
z mężem i synkiem Aleksandrem
w miejscowości Lisów koło Radomia.
Spodziewają się dziecka
– Anita jest w 8 miesiącu ciąży
– niebawem na świat ma przyjść
wyczekana córeczka. Wrześniowy,
niedzielny wieczór nie zapowiadał
tragedii… Paweł – mąż Anity
odprowadził synka do sąsiadki,
tłumacząc, iż musi porozmawiać
z żoną. W domu brutalnie
zaatakował ją siekierą.
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Wstrząs urazowy
Liczne rany rąbane twarzoczaszki, karku, tułowia, kończyn górnych
• Stłuczenia struktur głębokich mózgowia
• Śpiączka
• Poród martwego płodu
• Tracheotomia
• Wielokrotne złamania kości twarzy i twarzoczaszki
• Rozlany uraz mózgu
Brzmi jak scena z horroru?? To niestety nie film, a rzeczywistość, w jakiej znalazła się 38-letnia Anita. Od tamtej pory
Anita zaczęła swoją walkę o życie, choć nawet lekarze nie
wierzyli, że uda się uratować kobietę. Tę walkę Anita wygrała,
ale przed nią jeszcze wiele innych: walka o to, aby być samodzielną, aby chodzić, aby mówić, aby żyć bez strachu, aby
móc patrzeć w lustro bez łez, aby mieć namiastkę normalnego życia dla siebie i swojego synka Olusia.
Aby to osiągnąć, potrzebna jest pomoc, żeby opłacić
drogie turnusy rehabilitacyjne, zabiegi, prywatne rehabilitacje i konsultacje.
Fundacja Dietering – Pomagamy Z Pasją, której Anita
jest podopieczną, zorganizowała 24-godzinny bieg, w którym
osoby, które chcą pomóc Anicie w zebraniu środków na
leczenie, biegły w sztafecie 24 godziny bez przerwy. Wydarzenie odbyło się w klubie Halny w Nowym Sączu pod
honorowym patronatem Prezydenta Nowego Sącza – Ludomira Handzla, oraz posłanki na Sejm RP – Urszuli Nowogórskiej. W biegu wzięli udział m.in. sama poseł Urszula Nowogórska, Radny Rady Miasta Dawid Dumana, Radna Powiatu
Gorlickiego – Iwona Tumidajewicz, dyrektor biura poselskiego Mirosław Zygmunt, przedsiębiorcy: Sebastian Barnaś,
Stanisław Szpyrka, Anna Jaszewska-Mosak, Krzysztof
Saczka, manager klubu Halny – Andrzej Grzegorczyk.
W trakcie biegu organizatorzy łączyli się ze znanymi
gwiazdami ze świata mediów i sportu, które wsparły akcję
poprzez słowa wsparcia dla Anity i przekazanie gadżetów
na licytację, m.in. Paweł Zagumny, Walerija Żurawlewa,
Żora Korolyov, Paulina Koziejowska, Beata Chmielowska-Olech, Paulina Drażba.
Sama Anita była niezmiernie wzruszona akcją i tym,
że tak wielu ludzi chce jej pomóc i nie jest im obojętny
jej los. Wzruszona dziękowała wszystkim, którzy podjęli
się trudu biegu, oraz tym, którzy w inny sposób wspierali akcję.
Bieg charytatywny 24h dobiegł końca, ale walka Anity
nadal trwa.
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Każdy z nas może pomóc Anicie w walce o lepsze jutro poprzez wpłaty na konto Fundacji Dietering
19 1050 1722 1000 0090 3192 6554 z dopiskiem DLA ANITY LEWANDOWSKIEJ
lub bezpośrednio przez portal zrzutka: https://zrzutka.pl/rxmmba

Wspierają nas:
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