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Drodzy Czytelnicy,

J

edno, czego jesteśmy pewni, to aby istnieć w biznesie, musimy być zauważalni. Jak mają trafić do nas potencjalni klienci, jeśli nie będą wiedzieli
o naszym istnieniu? Nie ma na to szansy.
Dlatego najnowszy numer Tygrysów poświęcamy ważnej kwestii, jaką jest
Marketing Marki.
Jak już wcześniej pisałem, budowanie Marki to gra zespołowa. A jak w każdym
zespole, sukces możemy odnieść jedynie, kiedy mamy wśród graczy najlepszych.
I taki właśnie jest nasz najnowszy numer.
Wskazujemy najlepszych, piszemy o tym, co ważne, abyście swoje biznesy mogli
lepiej i łatwiej poprowadzić.
Od lat specjalizuję się w budowaniu wizerunku firm i osób za nimi stojących.
Dziś nie ma czasu na to, aby stać gdzieś w tyle. Trzeba się chwalić i pokazywać
sukcesy. Czyż nie wszyscy chcemy się otaczać ludźmi, którzy ten sukces właśnie
uosabiają? Oczywiście, że tak.
Życzę przyjemnej lektury, ale i zachęcam do publikacji wywiadów. Chętnie pomożemy w budowaniu Twojego wizerunku jako człowieka sukcesu.
Sukces jest na wyciągnięcie ręki, tak jak i nasz magazyn.
Życzę przyjemnej lektury
Marcin Andrzejewski
Redaktor Naczelny
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WIZERUNEK MARKI
W CZASACH PANDEMII
czyli jak komunikować się
z klientem w trudnych czasach?
Komunikacja z klientem należy do najważniejszych metod pozwalających lepiej zrozumieć
jego potrzeby, zbudować zaufanie czy wpłynąć na jego pozytywne postrzeganie marki,
a finalnie – pomyślną transakcję. W czasach pandemii szczególnie należy zwrócić uwagę
na konstruowanie komunikatów i wykorzystanie mocy słowa w kreowaniu wizerunku
firmy, żeby móc skutecznie dotrzeć do konsumenta. Jak rozmawiać z klientem w trudnych
czasach? W jakich kanałach najlepiej się komunikować? Jak odpowiednio wykorzystać
content do budowania wizerunku silnej marki?
Z tego artykułu dowiesz się:
• jak zdobyć zaufanie klienta i odpowiadać
na jego zmieniające się potrzeby, nawyki
i oczekiwania,
• jak budować silną pozycję marki poprzez
dzielenie się wiedzą,
• na jakie działania warto postawić w skutecznej komunikacji w social mediach,
• jak marki komunikują się z odbiorcami
w czasie pandemii – co zrobić, żeby
zachęcić klienta do zakupu?

Klient w czasie pandemii, czyli jak
odpowiadać na zmieniające się nawyki,
potrzeby i obawy konsumentów
Znajdujemy się w momencie, w którym większość obszarów życia społecznego, gospodarczego, jak i biznesowego została przeniesiona do świata online. Jest to ogromne
wyzwanie dla firm ze względów logistycznych, technologicznych czy komunikacyjnych,
ale też ogromna szansa na rozwój i zwiększenie sprzedaży. Według raportu przygotowanego przez KPMG średnio podczas trwania
pandemii sklepom internetowym przybyło
6% nowych klientów, wybierających wcześ
niej tradycyjne kanały zakupów1. Czas pandemii to duży test dla wszystkich firm,
pokazujący, które z nich potrafią działać
elastycznie, weryfikować potrzeby i słuchać konsumentów oraz odpowiednio na
nie reagować. Według tego samego raportu
aż 75% Polaków zadeklarowało, że koronawirus miał wpływ na ich decyzje oraz
zwyczaje zakupowe2. Oznacza to, że marki,
6 TYGRYSY BIZNESU

szczególnie w tym trudnym czasie, powinny
udoskonalać strategie biznesowe, dokładniej
słuchać odbiorców, kierować do nich bardziej
precyzyjne komunikaty i pytania, aby móc
poznawać ich bieżące potrzeby, obawy oraz
oczekiwania (zdj. 1).
Większa świadomość i kontrola domowego budżetu mają duży wpływ na rozważne
wybory oraz decyzje. Niewątpliwie tzw. nowa
rzeczywistość zmieniła nastawienie klientów
zarówno do zakupów, jak i samych marek,
dlatego firmy powinny jeszcze staranniej
pokazywać oraz komunikować o konkretnych
powodach, dla których warto skorzystać z ich
oferty. Konsumenci bardziej zwracają uwagę
na przedsiębiorstwa dbające o dostarczenie
rzetelnych i pełnych informacji o produktach,
zapewniające możliwości kontaktu z doradcą
klienta czy wyboru sposobu przesyłki. Tylko
te firmy, które aktywnie dostosowują ofertę
i formę komunikacji do dynamicznie zmieniających się potrzeb odbiorców, mają
szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji oraz zbliżenie się do konsumentów.

Dzielenie się wiedzą,
wzbudzanie zaufania
Dobra komunikacja z odbiorcą powinna
opierać się także na budowaniu zaufania
przy pomocy dzielenia się wiedzą. W tym
zakresie szczególną rolę odgrywa też samo
wsparcie klienta poprzez odpowiadanie na
jego podstawowe potrzeby, pytania i obawy.
Warto wykorzystać do tego moc content
marketingu i publikować zarówno wartościowe artykuły, e-booki, materiały wideo,
jak i organizować tematyczne webinary.
Konsumenci w dobie pandemii ostrożniej dokonują transakcji zakupowych, dlatego chcą mieć pewność, że marka oraz
oferta, na którą się zdecydują, będą spełniały ich oczekiwania. W tym celu należy
w pierwszym kroku ustalić bądź ponownie
dokładnie zweryfikować, kim jest tzw. persona, czyli odbiorca komunikatów, i poznać
nie tylko jego wiek, płeć, dane demograficzne czy zainteresowania, ale także podstawowe obawy, cele, problemy czy oczekiwania (zdj. 2).

Zdj. 1. Czynniki, na których powinny skupić się sprzedawcy online wg klientów.
Źródło: https://home.kpmg/pl/pl/home.html
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Następstwem tego powinno być sprawdzenie, jakich informacji oraz odpowiedzi
na jakie pytania poszukują konsumenci.
Pozwoli to dobrać odpowiednie tematy do
tworzonych materiałów. Pomocne w tym
zakresie są dostępne online narzędzia np.
Answer The Public czy Ubersuggest, które
po wpisaniu konkretnego zapytania pokazują, czego najczęściej szukają odbiorcy, oraz
wskazują średnią miesięczną liczbę wyszukiwań danego słowa bądź frazy (zdj. 3).

Skuteczna komunikacja
w social mediach
Oprócz działań związanych z edukowaniem
odbiorców, poprzez dostarczanie im niezbędnych informacji czy wiedzy, warto też
skupić się na zapewnieniu im wygody, automatyzacji, a także rozrywki. Kluczową rolę
odgrywa także pozostanie z konsumentami
w stałym kontakcie. W tym zakresie najlepiej sprawdzają się profile marki w social
mediach. Publikowane w nich posty mogą
w ciekawy sposób prezentować zarówno
nowości w ofercie, jak i promocje, zapewnić
o wysokiej jakości oferowanych produktów
bądź usług oraz zachęcić użytkowników do
dyskusji czy wymiany doświadczeń.

Zdj. 2. Przykład tworzenia persony.
Źródło: http://warsztatinnowacji.pl/wp-content/uploads/2017/07/Persona-.pdf

W jaki sposób robią to inni?
•

Wykorzystanie dzielenia się wiedzą przy
pomocy transmisji live na Facebooku,
której następstwem jest post nawiązujący
do poruszanej podczas spotkania online
tematyki, to przykład komunikacji stosowanej przez markę HealthLabs. Zastosowanie pytań aktywizujących odbiorców
do dyskusji oraz krótkie przypomnienie
omawianego wcześniej tematu w formie
grafiki to świetny pomysł na promocję
nowego produktu przy wykorzystaniu
wcześniejszej edukacji odbiorcy oraz
zaznajomieniu go z tematem (zdj. 4).

•

Ułatwienie zakupów online w Zalando
poprzez opcję odbioru, wysyłki czy zwrotu
zamówionego towaru w Żabce. Coraz częściej marki stawiają na wygodę klienta.
Zmieniające się obostrzenia oraz niepewna sytuacja związana z pandemią
uniemożliwiają swobodne zakupy stacjonarne, a wielu konsumentów obawia
się ich wersji online, chociażby z uwagi
na ryzyko nietrafionego rozmiaru czy niezgodności towaru ze zdjęciem. Wygodne
opcje zwrotu czy wymiany zachęcają do
skorzystania z tego typu rozwiązań (zdj. 5).

•

Wykorzystanie obecnej sytuacji do
żartów jest często praktykowane przez
Netflix. Przebywanie w domu, brak możliwości swobodnego spędzania czasu

Zdj. 3. Wyniki wyszukiwania na frazę książki online.
Źródło: https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/

Zdj. 4. Przykład dzielenia się wiedzą i zachęcania
odbiorców do aktywności.
Źródło: facebook.com/healthlabspl/

Zdj. 5. Przykład współpracy Zalando i Żabki w celu
ułatwienia zakupów online.
Źródło: facebook.com/zabkapolska
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Zdj. 6. Przykład komunikacji z klientem
i wykorzystania żartu.
Źródło: instagram.com/netflixpl/

•

z bliskimi czy praca zdalna powodują,
że relacje pielęgnowane są wirtualnie,
spotkania odbywają się online, a seriale
pochłaniane są nie tyle odcinkami, ile
sezonami. Marka skraca dystans i stosuje luźną oraz bezpośrednią komunikację z odbiorcami, wykorzystując do
tego poczucie humoru, co bywa szczególnie ważne w trudnych i niepewnych
czasach (zdj. 6).
Zachęcanie do samodzielnego dbania
o siebie w domu — to propozycja od
firmy Semilac, która w swoich instruktażowych filmikach na oficjalnym kanale
marki na YouTube prezentuje m.in. tutorial
Jak prawidłowo ściągnąć manicure hybrydowy w domu? – pod hasłem: #SiedzewDomuRobieMani. Ze względu na obostrzenia salony kosmetyczne były przez
pewien czas zamknięte, a nawet po ich
otwarciu nie każdy decyduje się na powrót
do bezpośrednich wizyt. Marka promuje
zakup swoich produktów i gotowych
zestawów, umożliwiających wykonanie
manicure w domowym zaciszu (zdj. 7).

„

Zdj. 7. Tutoriale wideo pokazujące, jak zadbać o manicure w domu.
Źródło: YouTube Semilac

aż 75% Polaków zadeklarowało,
że koronawirus miał wpływ na ich
decyzje oraz zwyczaje zakupowe

Komunikacja na miarę nowej
rzeczywistości
Dostosowanie komunikacji do nowej rzeczywistości oraz dbanie o bezpieczeństwo
klientów czy otwartość na zmieniające się
potrzeby to kluczowe aspekty umożliwiające wyróżnienie się i zdobycie zaufania
odbiorców. To, w jaki sposób marki rozmawiają z konsumentami podczas trudnych
sytuacji, ma ogromne znaczenie i wpływ
na ich zadowolenie oraz stosunek do firmy.
DHL w niepewnych czasach jeszcze bardziej
podkreśla, jak ważny jest komfort i wybór
przedsiębiorstwa, które odpowiedzialnie podchodzi do przestrzegania obostrzeń. Marka
wysyła do odbiorców komunikaty w formie
newslettera, przypominając o tym, że stosuje wszystkie wymagane środki ostrożności
8 TYGRYSY BIZNESU

Zdj. 8. Newsletter przypominający o zasadach bezpieczeństwa
i dodatkowym rabacie.
Źródło: Newsletter DHL

1 Nowa rzeczywistość:
konsument w dobie
COVID-19, Raport
KMPG, 09.2020 r.
2 Tamże.

„
Zdj. 9. Przykład artykułu blogowego na stronie marki związanego z aktualną sytuacją.
Źródło: dietly.pl

Zdj. 10. Wprowadzenie nowych produktów do oferty. Źródło: wolczanka.pl

nadawania i odbierania paczek. Dzięki temu,
że podkreśla, w jaki sposób dba o bezpieczeństwo oraz higienę pracowników i klientów,
zachęca do wyboru jej oferty (zdj. 8).
Podobne działania podjęła firma Dietly –
porównywarka cateringowa na swoim blogu
pokazuje, jak ważne jest dbanie o zdrowie
i bezpieczeństwo podczas pandemii. W artykułach dzieli się wiedzą, poruszając tematy
związane ze znaczeniem aktywności, diety
czy np. sposobami na zwiększanie odporności. Za pomocą poradników marka wskazuje gotowe rozwiązania, jak troszczyć się
o siebie i najbliższych, tym samym zachęcając odbiorców do bliższego zapoznania się
z ofertą (zdj. 9).
Wsparcie, bezpieczeństwo, zdrowie i stabilność to wartości, które podczas pandemii
są szczególnie ważne dla konsumentów,
dlatego zwracają oni szczególną uwagę na
marki mogące je zapewnić. Nowe okoliczności wymuszają na firmach dopasowanie
komunikacji, ale i oferty do bieżącej sytuacji, z tego względu tak często decydują się
one na wprowadzanie nowych produktów,

tym samym umożliwiając funkcjonowanie
w przestrzeni publicznej. Wólczanka postanowiła zaoferować bawełniane maseczki, by
zapewnić najwyższą ochronę i jakość swoim
konsumentom. Jak podkreśla marka, naturalny materiał pomaga w komfortowym
oddychaniu i zapewnia wygodę noszenia
oraz bezpieczeństwo (zdj. 10).

Komunikacja w trudnych
czasach
Podczas pandemii marki powinny nie tylko
umożliwiać dokonywanie bezpiecznych
zakupów w kanałach offline i online, ale
także szukać nowych sposobów ułatwiających zbliżenie się do odbiorcy. Modyfikacja
dotychczasowych działań, a także obserwowanie dynamicznie zmieniających się postaw
i zachowań konsumenckich pozwalają dopasować oferty do aktualnej rzeczywistości oraz
budować silny wizerunek marki dbającej
o los swoich klientów. Tylko te firmy, które
na czas reagują na rosnące obawy i zmiany
nawyków odbiorców, mają szansę na zdobycie ich zaufania i wyróżnienie się na rynku.
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Tylko te firmy, które na
czas reagują na rosnące
obawy i zmiany nawyków
odbiorców, mają szansę
na zdobycie ich zaufania
i wyróżnienie się na rynku.
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Jak robot MOŻE BUDOWAĆ

MARKĘ OSOBISTĄ
i wspierać
SPRZEDAŻ W SIECI?
W temacie sprzedaży powiedziano
i napisano już chyba wszystko.
Przedsiębiorcy, handlowcy i marketerzy
od zawsze zgłębiają tajniki możliwie
najefektywniejszego nawiązywania relacji,
poznawania potrzeb potencjalnego
klienta, atrakcyjnego prezentowania
oferty, perswazyjnego języka, jakim
powinni się posługiwać, a wszystko to,
by skutecznie doprowadzić do zawierania
kolejnych transakcji.
10 TYGRYSY BIZNESU

S

przedaż to kluczowy proces w biznesie. Trudno się więc dziwić, że
wciąż szukamy ulepszeń w zakresie
technik sprzedaży, a wraz z rozwojem nowych kanałów komunikacji
sprzedaż przenosi się także na nowe pola.
Szczególnie w dobie pandemii, gdy kontakty międzyludzkie zostały tak dotkliwie
ograniczone, zainteresowanie możliwością
sprzedaży zdalnej – głównie jako sprzedaży
w internecie – znacząco wzrosło. Obecnie
podstawowe pytanie to nie jak sprzedawać,
a jak robić to stale i efektywnie. Takie możliwości daje nam obecnie rozwój sieci społecznościowych oraz… roboty.
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Sprzedaż w oparciu o markę
osobistą w sieci
Social selling to technika generowania sprzedaży i budowania sieci kontaktów zawodowych przy wykorzystaniu współczesnych
mediów społecznościowych. Najlepszym
narzędziem do tego celu jest portal LinkedIn,
na którym aktywne profile ma przeszło 675
milionów specjalistów z całego świata. Przy
odpowiedniej strategii z dobrze zaprojektowanym i prowadzonym profilem można
w stosunkowo prosty sposób znaleźć potencjalnych klientów oraz nawiązać wartościowe
relacje biznesowe.
Okazuje się, że portal społecznościowy
koncentrujący się na życiu zawodowym to
doskonałe narzędzie, które w wielu przypadkach skutecznie zastępuje klasyczny cold
calling. Media społecznościowe dają możliwość prowadzenia bardziej precyzyjnych
działań w większej skali przy zaangażowaniu
mniejszych nakładów. Jednakże trzeba
mieć na uwadze, że social selling to strategia wymagająca zaangażowania i aktywności wokół branżowych newsów, dyskusji
i wydarzeń.
W mediach społecznościowych trendem
jest prowadzenie dyskusji i otwartej komunikacji z branżą. Kluczem do sukcesu jest
aktywny udział w konwersacjach generowanych przez społeczność. Najlepszym
sposobem na zwrócenie na siebie uwagi
jest czynny udział w dyskusjach na istotne
tematy, w których możemy zaproponować
siebie, nasze doświadczenie oraz usługi i produkty oferowane przez naszą firmę jako rozwiązanie problemu lub sposób na optymalizację ważnego procesu biznesowego.
Angażowanie się we właściwe dyskusje w odpowiednim momencie to jeden
z filarów skutecznego social sellingu. Warto
mieć jednak na uwadze, że każda aktywność w największej biznesowej sieci społecznościowej jest realizowana z perspektywy
profilu użytkownika. To właśnie profil jest
awatarem, dzięki któremu zyskujemy zainteresowanie, sympatię i szansę na budowanie
zaufania opartego na wiedzy i doświadczeniu
oraz płynącej z nich wartości dla naszych
potencjalnych klientów.

się z wiarygodnym środowiskiem uznanych
branżowych specjalistów. W takim otoczeniu
łatwiej budować zaufanie i oparte na nim
solidne relacje biznesowe, które przekładają
się na realny wynik sprzedażowy.
Profesjonalne posługiwanie się profilem
na LinkedIn pozwala skutecznie czerpać
informacje z sieci społecznościowej, znajdować właściwe osoby we właściwym czasie,
budować zaufanie, relacje i osiągać założone
cele biznesowe. Można powiedzieć, że dobry
profil na LinkedIn daje możliwość szybkiego
równoległego realizowania wszystkich zadań
składających się na skuteczny social selling,
do których zalicza się:

„

•

•

•

Jak sprzedaje się w zawodowej
sieci społecznościowej?
Profil zawodowy na LinkedIn to znacznie
więcej niż zwykłe internetowe CV. Dobrze
przygotowany i odpowiednio zastosowany
daje szereg nowych możliwości na budowanie i kapitalizowanie swojego branżowego wizerunku. Poza tym nawiązywanie
nowych i utrzymanie istniejących wartościowych relacji jest o wiele prostsze, gdy mamy
możliwość swobodnego komunikowania

•

Social selling to strategia
wymagająca zaangażowania
i aktywności wokół branżowych
newsów, dyskusji i wydarzeń

Zaangażowanie wokół wartościowych
branżowych wiadomości – publikowanie
i udostępnianie istotnych treści to podstawa budowania zasięgu i rozpoznawalności. Osoby poszukujące informacji
w mediach społecznościowych chętniej
nawiązują relacje z dostawcami, którzy
korespondują z istotnymi informacjami
i newsami, które społeczność uznaje za
wartościowe.
Budowa relacji opartych na wiarygodnym wizerunku – budowanie wizerunku specjalisty, który oferuje istotną
wiedzę i doświadczenie, sprzyja zaufaniu
ze strony społeczności i wspiera nawiązywanie trwałych relacji. Kluczem do
tego jest koncentrowanie komunikacji
na potrzebach członków społeczności,
co z reguły prowadzi do kreowania szans
sprzedażowych.
Kreowanie profesjonalnej marki personalnej – rozwój sieci kontaktów i wartościowa komunikacja sprzyjają zainteresowaniu ze strony potencjalnych partnerów
biznesowych. Dobra marka personalna
ułatwia budowanie zaufania i generuje więcej interakcji, przez co znacznie
zwiększa zasięg komunikacji.
Koncentracja działań na właściwej
grupie docelowej – rosnąca sieć kontaktów i wzrost zasięgu komunikacji
sprzyja skutecznemu social listeningowi,
czyli procesowi monitorowania mediów
społecznościowych. Dzięki stosowaniu
odpowiednich taktyk i narzędzi zyskuje
TYGRYSY BIZNESU
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się dostęp do wartościowych informacji
i konwersacji. Udział w nich daje szansę
na dotarcie z przekazem i ofertą do osób
aktualnie komunikujących potrzeby, które
realizują oferowane przez nas produkty
i usługi.
Profil na LinkedIn to dla wielu osób jedno
z ważniejszych narzędzi do pozyskiwania
wartościowych informacji o branży i rynku.
Coraz więcej osób odwiedza portal przynajmniej raz dziennie w ramach ustalonej
rutyny. W czasach pandemii ta forma kreowania marki osobistej i nawiązywania relacji
z otoczeniem biznesowym, czyli z klientami,
partnerami i współpracownikami, wydaje się
optymalna pod każdym względem.

Jak roboty wspierają social
selling na LinkedIn?
Zapewne wielu z doświadczonych przedsiębiorców i handlowców od dawna posiada
dobrze przygotowany profil na LinkedIn. Nie
wszyscy jednak są w pełni świadomi faktu,
że dużą część działań związanych z nawiązywaniem kontaktów, budowaniem sieci
networkingowej czy nawet z publikacjami
na LinkedIn można z powodzeniem zautomatyzować dzięki wykorzystaniu robotów.
O ile oczywiście automatyzacja nie zastąpi
człowieka nigdy tam, gdzie dochodzi już
do rozmowy, wymiany argumentów oraz
samego procesu nawiązywania porozumienia handlowego, to z powodzeniem
odciąża od powtarzalnych i rutynowych
działań.

1. Narzędzia online

ANNA GODEK-BINIASZ
Ekspert ds. komunikacji
i marketingu z ponad
15-letnim stażem pracy
w mediach i działach
marketingowych
firm operujących na
rynkach międzynarodowych. Zarządzała
m.in. Agencją Promocji
Polskiego Radia oraz
brytyjskim wydawnictwem Zetha Ltd.
Obecnie współtworzy
agencję KOMU MEDIA.
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Istnieje co najmniej kilka płatnych narzędzi
i platform, które po założeniu konta i spięciu
go profilem na LinkedIn umożliwiają przeszukiwanie sieci pod kątem kluczowych
kompetencji, stanowiska zajmowanego
w firmie czy różnych słów kluczowych,
a następnie automatyczne zapraszanie do
znajomych, wysyłanie wiadomości powitalnej, udzielanie referencji poprzez polubienie kompetencji. Dzieje się tak dzięki
robotom, czyli programom, które automatyzują czynności, które normalnie wykonywaliśmy sami. Niektóre narzędzia umożliwiają tworzenie całej ścieżki komunikacji
zależnej od akcji, jaką podejmie nasz potencjalny kontakt. W momencie zainteresowania ofertą lub w dowolnym momencie
właściciel profilu na LinkedIn może przejąć
komunikację. Jest to rozwiązanie dla osób
swobodnie i samodzielnie korzystających z narzędzi marketingowych, które
w sposób świadomy budują swoją komunikację i sprzedaż za pośrednictwem marki
własnej. Przykładem takiego rozwiązania

automatyzującego social selling jest ProspectIn, choć oczywiście nie jest ono jedyne.

2. Platformy automatyzujące
publikację treści
Świadome możliwości narzędzi osoby
mogą też być wspierane przez inne aplikacje online, które automatycznie będą
publikować na profilu osobistym LinkedIn
oraz profilach firmowych to, co publikujemy w innych sieciach społecznościowych
lub na stronie www w blogu. Zapewnia to
dużą oszczędność czasu, porządkuje komunikację i automatyzuje czasochłonne procesy. Narzędzia do publikowania nie służą
tylko do publikowania na LinkedIn, ale
umożliwiają automatyzację na różnych
platformach. Lubianym przez marketerów
narzędziem jest Hootsuite, ale duże możliwości daje także przykładowo SocialBee,
któremu bliżej do działań związanych
z automatyzacją niż zwykłym planowaniem postów.

3. Agencje lead generation
Co jednak, gdy chcemy wspierać swoją
sprzedaż, ale nie do końca mamy czas lub
umiejętności pozwalające na zarządzanie
dodatkowymi aplikacjami czy programami?
Na to rynek także znalazł rozwiązanie. Istnieją bowiem firmy, jak polski RobotIn, zajmujące się generowaniem leadów za pośrednictwem naszego profilu, jednak bez naszego
udziału. Agencje samodzielnie programują
roboty i pozwalają im działać – bez ryzyka
błędu i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Aby
roboty, które mają odwzorowywać działania
człowieka, mogły być skuteczne, konieczne
jest oczywiście wstępne zdefiniowanie strategii, określenie profilu idealnego klienta oraz
omówienie planu komunikacji. Późniejsze
działania zmierzające do wygenerowania
zapytań sprzedażowych dzieją się bez udziału
zainteresowanego właśnie dzięki skonfigurowanym robotom. Klient agencji typu lead
generation otrzymuje tylko dane kontaktowe
zainteresowanych usługą lub produktem,
oszczędzając czas na żmudną i często bardzo
deprymującą handlowców komunikację typu
cold mailing czy cold calling.
Biorąc pod uwagę, że czas to waluta
naszych czasów, to wydaje się, że wykorzystanie robotów do automatyzacji procesów
powtarzalnych to najlepsze, co możemy
zrobić dla naszych działań w obszarze social
sellingu. Oczywiście zanim zaczniemy automatyzować działania, poświęćmy czas na
uzupełnienie naszego profilu i opowiedzenie
naszej osobistej historii, wspierając naszą
markę osobistą i wizerunek w sieci. Networking możemy zostawić robotom.
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MARKA
TO

JA

Odpowiadając
na wiele Waszych
próśb oraz za namową
redaktor prowadzącej,
postanowiłem
z początkiem roku ruszyć
z cyklem artykułów
poświęconych budowaniu
marki osobistej.
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„

acznę od tego, dlaczego to takie
ważne.
Wielu z Was nie jest tego świadomych, ale każdy ma już swoją markę
– ja, Ty, Twoi znajomi, współpracownicy – każdy.
Bo czymże jest marka jak nie opinią?
Opinią, którą wyrabiamy sobie przez całe życie,
a wystarczy jedno niepowodzenie, abyśmy
mieli przypiętą łatkę nieudacznika, człowieka
niesłownego czy takiego, któremu nic się
w życiu nie udaje.
Przez to, że zawsze staram się sprawiać
wrażenie pewnego siebie – postawa, uśmiech,
gestykulacja – jestem odbierany jako człowiek
sukcesu.

Budując swój wizerunek,
ważne jest, abyśmy na początku
zainteresowali innych swoją osobą,
a docelowo wzbudzali podziw

Nie ukrywam, że ułatwia mi to bardzo prowadzenie biznesów, gdyż każdy z moich rozmówców odbiera mnie jako osobę decyzyjną.
I tak też jest w rzeczywistości. Staram się być
zawsze najlepszą wersją samego siebie.
Jeśli szukamy sekretarki, agenta nieruchomości, hydraulika, lekarza, to o kogo pytamy?
Zawsze szukamy najlepszych...
Jaki z tego wniosek? Musimy czynić
wszystko, abyśmy w tym, co robimy, zawsze
odbierani byli jako najlepsi. Czy musimy być
najlepsi? O tym już napiszę w innym artykule, bo to jest temat rzeka, tak jak i ten, czy
musimy być wiarygodni ze swoją marką. Najważniejsze, abyśmy robili wszystko, aby tak
nas właśnie odbierano. Trochę jak w bajce
o Jasiu i Małgosi – Baba Jaga kokietuje, udaje
sympatyczną, kusi ciastkami, ale na próżno.
My, w odróżnieniu od bajki, musimy się starać,
aby nie pokazywać naszych niedoskonałości,
tylko eksponować zalety, dobrze kusić.
Krąży od lat takie powiedzenie, że „marka
osobista to jest to, co mówią o Tobie, kiedy
wyjdziesz z pokoju” – ciekawi mnie, co myślicie
na ten temat? Ja osobiście zupełnie się z tym
nie zgadzam. Dla mnie marką jest to, co będą
mówili o Tobie, zanim wejdziesz do pokoju.
Moim zadaniem jest budowanie takiej marki
moich klientów, aby było o nich na tyle głośno,
żeby byli bez problemu rozpoznawalni w swojej
branży. Tak, tak, dobrze czytacie – branży. Gdyż
nie chodzi mi tutaj o ogólnopolski czy światowy rozgłos, bynajmniej nie na tym etapie.
Chodzi mi o to, aby środowisko biznesowe,
16 TYGRYSY BIZNESU

w którym przebywasz, wiedziało, z kim ma
do czynienia, a wchodząc na jakikolwiek bankiet czy galę branżową, aby każdy wiedział, kim
jesteś, i zabiegał o miejsce przy Twoim stoliku.
Ciekawi mnie też, czy wierzycie w to, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie, te pierwsze
5 sekund, kiedy kogoś poznajemy. Oczywiście,
jest to mega ważne, ale nie ukrywam, że dla
mnie nie najważniejsze.
Czy Wam, jako ludziom doświadczonym,
nie zdarzyło się wielokrotnie mieć mylne
o kimś wyobrażenie, mniemanie?
Ja nauczyłem się jednego. Im bardziej mi
ktoś w ciągu tych pierwszych 5 sekund nie
pasuje, tym bardziej chcę go poznać i przekonać się, czy warto brnąć dalej w tę znajomość, czy nie.
Czymś innym jest intuicja, którą powinien
mieć każdy z nas, ale niestety u wielu jest ona
po prostu wyłączona albo przytłumiona. Dlatego zanim nie opanujemy tego daru, którym
jest intuicja, pozwólmy sobie na komfort
poznawania osób takimi, jakie są naprawdę.
Poświęćmy im choć chwilę.
Przekonałem się już nie raz, że osoby pojawiają się w naszym życiu po coś, mają jakieś
zadanie do wykonania, a może tym zadaniem
jesteśmy właśnie my.
Budując swoją markę, miejcie na uwadze,
że nie powinno się kupować swojego wizerunku. Mówiąc „kupować wizerunek”, mam
na myśli zaopatrywanie siebie w dobra luksusowe wykraczające poza nasze możliwości
finansowe w danym momencie.
Czym różni się portfel za 50 złotych od
tego za 3000 złotych? Ten droższy z pewnością będzie bardziej imponował innym.
Można mieć miliony w niedrogim portfelu albo
parę groszy w markowym i drogim. Jedyne,
co jest tutaj pewne, to to, że posiadając taki
drogi portfel, masz o 2950 złotych mniej na
koncie. Masz mniej na koncie o kwotę, którą
możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu, pensję pracownika, wynajem biura, jedną
z wielu różnych rzeczy. Jak dodasz do tego
buty, ubranie, zegarek i leasing na drogi samochód, to masz dodatkowe fundusze na biuro
i pracowników, którzy rozwiną Twój biznes,
a nie wygląd. Nad tym jeszcze popracujesz.
Myślę, że w tańszym wydaniu zyskasz
większe uznanie, a Twój sukces zostanie szybciej dostrzeżony.
Nie kupujmy sobie pozycji społecznej, tylko
zapracujmy na nią. To będzie nasze, wyjątkowe, z tego będziemy się cieszyli najbardziej.
Uwierzcie mi, ludzie w drogich ubraniach, drogich autach, z drogimi zegarkami nie zwracają
na takie rzeczy uwagi, dla nich to jest normalność. Uwagę mogą zwrócić jedynie równi nam
lub ci, którym się nie udaje, ale wówczas w grę
wchodzi bardziej zazdrość aniżeli podziw.
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Budując swój wizerunek, ważne jest,
abyśmy na początku zainteresowali innych
swoją osobą, a docelowo wzbudzali podziw.
Zawsze muszą być to pozytywne wibracje,
ponieważ tylko takie będą się udzielały
naszym odbiorcom.
Ludzie chcą otaczać się ludźmi sukcesu, ale
też takimi, którzy autentycznie sami doszli do
tego miejsca, w którym się znajdują.
Dlatego istotne jest, aby pokazywać swoje
najlepsze strony. Nie wstydzić się mówić
o tym, co jest w nas najlepsze, i to mówić
głośno. Być pewnym siebie, stanowczym.
Z takimi ludźmi i dla takich ludzi chcą pracować liderzy. A kto ma mieć o nas dobre
zdanie, jeśli nikt nas nie zna, a nawet jeśli już
pozna, to nie wie o naszych sukcesach.
Pamiętajcie, budując swój wizerunek,
chwalcie się sukcesami, mówcie o nich. Im
więcej będziecie mówili o sobie pozytywnych
rzeczy, tym częściej te pozytywy będą powtarzane w środowisku, w którym się obracacie.
Nie ma się tutaj co krępować, tym bardziej
jeśli ktoś będzie Cię wyśmiewał. Taka osoba
i tak nigdy w życiu nie powiedziałaby niczego
dobrego na Twój temat. Musimy być świadomi
jednego – budując swoją markę, stając się
osobą popularną, zawsze napotkamy osoby,
które będą chciały popsuć nasze wysiłki.
Ważnym elementem budowania marki
osobistej jest poznanie swojej konkurencji.
Jest to szczególnie istotne w czasach, w jakich
przyszło nam żyć aktualnie, w czasach pandemii koronawirusa. Dziś już nie wystarczy
być postrzeganym jako najlepszy, dziś trzeba
być naprawdę wyjątkowym.
Proszę, zastanów się nad tym, co można
zrobić, aby właśnie Ciebie wyróżnić na tle
konkurencji. Co należałoby zrobić, aby odbierano Ciebie jako specjalistę w danej branży.
W dobie, w której wszyscy przeszli do internetu, trzeba się bardzo napracować, aby
zwrócić na siebie uwagę. I mimo możliwości
wykupienia kampanii marketingowych to
zawsze należy zdać się na opinie pracowników
i partnerów w biznesie.
Budując swoją markę, własny wizerunek,
musimy pamiętać też o tym, że nie należy
oszczędzać. Będąc najlepszym albo chcąc być
za takiego uważanym, powinieneś od samego
początku pracować z najlepszymi. Tutaj nie
ma półśrodków. Zamiast wydawać na pseudoprofesjonalną sesję zdjęciową kilkaset złotych,
odkładaj na prawdziwą, profesjonalną, a w międzyczasie ucz się robić sobie samemu zdjęcia
telefonem. Naprawdę wiele razy byłem świadkiem lepszych selfie od fotografii będących
wynikiem pseudosesji zdjęciowych. Jeśli nie
stać Cię na tego typu działania, możesz udać
się na eventy, gdzie robione są zdjęcia w trakcie
wydarzenia lub na ściankach. Organizatorzy

zazwyczaj udostępniają potem takie fotografie
gościom, a tego typu eventy obsługiwane są
przez profesjonalistów, więc tutaj będziecie
mieli do dyspozycji dobrej jakości materiał.
Pamiętajcie tylko o zgodzie organizatora, która
jest niezbędna, aby móc cokolwiek z otrzymanych materiałów opublikować.
Nie zapominajmy też o tym, że publikując
materiały w social mediach, musimy wybierać
te najlepsze. Jeśli nie mamy pomysłu, które
docelowo wykorzystać, jaki ma być nasz wizerunek, powinniśmy popracować z ludźmi,
którzy wymuszą na nas odpowiedni styl
i zachowanie. Ale w tym wszystkim jedno
jest najważniejsze – nie możemy zapomnieć
o wiarygodności.
Uwielbiam przeglądać social media, szczególnie jak mnie ktoś zainteresuje, wchodzić
w szczegóły historii danej osoby, oglądać stare
posty i zdjęcia. I jakież było moje zdziwienie,
kiedy zainteresowałem się na FB profilem
jednego mężczyzny, który właśnie budował
swój wizerunek jako guru finansowe w Hongkongu – w świecącym żółtym garniturze. I tak
naprawdę – no, może poza tym garniturem
– wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zdjęcia
sprzed paru miesięcy zamieszczone na tym
samym profilu na FB: w poplamionym dresie,
farbowanych włosach, z piwem i kiełbasą
w ręku, szczerząc się do kamery.

„

Chwalcie się sukcesami, mówcie
o nich. Im więcej będziecie
mówili o sobie pozytywnych
rzeczy, tym częściej te pozytywy
będą powtarzane w środowisku,
w którym się obracacie

Żebyście nie myśleli, że mam coś do takich
wypadów – sam lubię kiełbaskę z ogniska, ale
to jest właśnie to, o czym pisałem na początku.
Jeśli chcesz, aby traktowano Cię poważnie,
zadbaj o to. Pamiętaj, aby nie zamieszczać
zdjęć, które zaburzą ciężko wypracowane
wyobrażenie na Twój temat. Stając się osobą
popularną, w pewnym sensie publiczną, nie
możemy zapominać, że nasze dotychczasowe,
prywatne, profile stają się – tak jak i my –
bardziej popularne, dlatego niektóre materiały chrońmy przed wzrokiem osób, które
nie powinny ich oglądać.
cdn.
Marcin Andrzejewski
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MARKA
PREMIUM
w niepewnych
czasach
Luksus rządzi się innymi prawami.
Czy to popularne stwierdzenie
sprawdza się również w czasach
pandemii? Wydaje się, że obecna
sytuacja była swoistego rodzaju
przebudzeniem dla wielu marek z tego
segmentu. Zmiany wymuszone przez
czynniki rynkowe czy też związane
z redefiniowaniem niektórych
potrzeb konsumenta mogą okazać się
w dużym stopniu bazą do stworzenia
„współczesnej definicji luksusu”. Takiej,
która przystaje do obecnego świata
i potrzeb młodszego pokolenia.
18 TYGRYSY BIZNESU

Nowa rzeczywistość
Marki premium są odporne na kryzys – z taką
opinią bardzo często można było się spotkać w kontekście wywiadów czy artykułów
sprzed ponad roku. Przecież nawet podczas
spowolnienia gospodarczego w latach 2008–
2009 globalny rynek dóbr luksusowych
zmalał jedynie o 9% i bardzo szybko odrodził się do wcześniejszego poziomu. W 2020
roku segment premium musiał jednak zmierzyć się z wyzwaniem nieporównywalnym do
żadnego wcześniejszego. Rynek osobistych
dóbr luksusowych zmalał o 23% w porównaniu do roku 2019. Był to najgłębszy spadek
w historii. Zdaniem ekspertów z Euromonitor International globalny rynek powinien powrócić do poziomu sprzed pandemii
koronawirusa w 2023 roku, ale z pewnością
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ulegnie znacznym przeobrażeniom. Dlaczego
pandemia wpłynęła tak negatywnie na większość gałęzi tego sektora?
• W pierwszych miesiącach pandemii podstawowe produkty stały się prawdziwym
luksusem. W obliczu niepewności, braku
poczucia bezpieczeństwa konsumenci
ograniczyli do minimum wydatki na
zbędne artykuły. Dodatkowo grupa tzw.
aspirujących konsumentów klasy średniej,
którzy nabywali produkty luksusowe nieregularnie, często na promocjach, również
zawiesiła wydatki na tego typu produkty.
• Zdecydowana większość sprzedaży produktów premium odbywa się kanałami
offline. Sklepy monobrandowe zlokalizowane na najsłynniejszych ulicach czy
domy towarowe to główne punkty sprzedaży. Ich lokalizacja często wybierana jest
pod kątem atrakcyjności dla turystów.
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, zamykaniem placówek handlowych,
ograniczonym do minimum ruchem turystycznym dotychczasowy focus na stacjonarną sprzedaż stał się największym
ciosem dla branży.
• Luksus bazuje na doświadczeniach, które
do tej pory w zdecydowanej mierze
dotyczyły tylko sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż online była obecna, natomiast traktowana raczej jako „dodatek”.
Przed pandemią sprzedaż przez internet
wynosiła zaledwie 12%, w czasie pandemii
wzrosła natomiast niemal dwukrotnie do
23%. Nie pokryła jednak strat wynikających z zamknięcia butików stacjonarnych. Pokazała za to silny kanał dystrybucji, którego potencjał nie był w pełni
wykorzystany.
Trzeba pamiętać, że nie wszystkie sektory czy marki reagowały podobnie. Podczas gdy większość branż borykała się z pikującymi w dół wynikami finansowymi, rynek
dzieł sztuki w Polsce i na świecie bił kolejne
aukcyjne rekordy. W pierwszym półroczu 2020
roku, w czasie największej niepewności rynek
wzrósł niemal o 30% w porównaniu do ubiegłorocznego wyniku. Sztuka podobnie jak metale
szlachetne stały się lepszą alternatywą na
lokowanie oszczędności niż lokaty w związku
z niskimi stopami procentowymi i inflacją.

Potrzeba konsumenta
Jak przewidują eksperci (Deloitte), do 2025
roku za niemal połowę sprzedaży osobistych
dóbr luksusowych będą odpowiedzialni konsumenci pokolenia Z i milenialsi. W obliczu
ostatnich wydarzeń mogliśmy zaobserwować przyspieszone zmiany w zachowaniach konsumentów oraz klarowanie zupełnie
nowych potrzeb. Na jakie potrzeby marki premium powinny starać się odpowiadać swoją

komunikacją i asortymentem w czasie pandemii, ale również po jej zakończeniu?
Światem luksusu rządzą emocje, jednak
w czasach kryzysu, niepewności pomagajmy
klientowi bardziej racjonalizować wybór
naszego produktu czy usługi. Podkreślajmy
walory produktu, niespotykaną jakość, kunszt
rzemiosła czy inne unikalne USP, które kryje
się za naszym wyrobem. Oczywiście nie zapominając o emocjach! Łączy się z tym de facto
druga potrzeba, jaką jest postrzeganie swojego zakupu jako dobrą inwestycję, zwłaszcza
w niepewnych czasach. Dlatego rynek dzieł
sztuki cieszy się obecnie taką popularnością.
Wyroby marki Hermes, Chanel czy Patek Philippe również na taką potrzebę klienta odpowiadają. Co ważne, oczywiście nie każdy produkt marki premium będzie dobrą inwestycją.
Natomiast inwestycją w rozumieniu klienta
może być równie dobrze pobyt w spa czy
weekend w luksusowym hotelu. O ile oczywiście w taki właśnie sposób marka przedstawi swoją ofertę w komunikacji.
W czasie pandemii mogliśmy zaobserwować również potrzebę rekompensaty wśród konsumentów. Rekompensaty
będącej pewnego rodzaju nagrodą za czas
kwarantanny. Na przykład w kwietniu flagowy butik Hermes w chińskim Guangzhou
w pierwszy dzień otwarcia po kilkutygodniowym zamknięciu odnotował rekordową
sprzedaż na poziomie 2,7 miliona dolarów.

„

Podczas gdy większość branż
borykała się z pikującymi w dół
wynikami finansowymi, rynek
dzieł sztuki w Polsce i na świecie
bił kolejne aukcyjne rekordy

Świadomość konsumentów znacząco
wzrosła. Luksus jak nigdy stał się pewnego rodzaju synonimem dobrostanu, ale
nie tylko jednostki, lecz również dobrostanu
środowiska, pracowników, transparentności
produkcji. Konsumenci oczekują od marek
promowania zrównoważonego rozwoju,
potrzeby, której relatywnie nie mogą oczekiwać od sieciówkowych gigantów. Jak powiedział jeden z topowych designerów, Tom
Ford: ethical luxury is the greatest luxury of
all! Zdaniem badaczy The Future Laboratory można zaobserwować tendencję, że
obecni konsumenci marek premium, nabywając je, bardziej chcą pokazać, kim są, jakie
wartości wyznają, niż co stricte posiadają.
Marki bardzo szybko zaczęły odpowiadać
TYGRYSY BIZNESU
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na tę zmianę konsumenta. Gucci w czasie
pandemii zaprezentował pierwszą kolekcję
opartą na zrównoważonej modzie „Off The
Grid”, Stella McCartney z kolei uruchomiła
projekt „World of Sustainability”. Na uwagę
zasługuje również fakt, że Emma Watson
jako głos młodego pokolenia dołączyła do
zarządu grupy Kerring (m.in. Gucci, Alexander
McQueen, Saint Laurent), gdzie będzie odpowiadać za zrównoważony, etyczny rozwój
marek w portfolio grupy.
Brak możliwości utrzymania konsumpcji
na dotychczasowym poziomie dla wielu
klientów może być frustrujący. Dlatego też
próbują utrzymać swój poziom zakupów,
zmieniając ich formę. Wyjaśnia to tak zwany
„efekt szminki”, który tłumaczy, że ludzie
ograniczają konsumpcję wysokobudżetowych produktów na rzecz tych mniej kosztownych. Zamiast kupić wisiorek z brylantem
od Tiffany & Co., zakupię srebrny pierścionek,
zamiast nowej torebki kupię portfel itd. Trzeba
podchodzić ostrożnie do tego mechanizmu,
ponieważ nie jest on potwierdzony w badaniach. Natomiast potwierdza go inne działanie
klientów. Podczas pandemii nastąpił gwałtowny wzrost zakupów luksusowych produktów z drugiej ręki (raporty Tradesy.com).

No fear in love marki Louis Vuitton zrealizowana na rynku chińskim z okazji walentynek. Miała swoją premierę w lutym,
kiedy Chiny borykały się już z epidemią
koronawirusa, i pozwoliła marce osiągnąć
znacząco lepsze wyniki w tym samym
okresie niż rok wcześniej.
Odpowiedź na sytuację to nie tylko dostosowanie komunikatu, ale również działania nieplanowane. Część marek premium podczas pandemii pokazała swoim
konsumentom ludzkie oblicze, pomagając
w walce z COVID-19, przekazując dotacje
czy wytwarzając produkty potrzebne
w walce z pandemią.
•

Rozwijanie digitalowych możliwości
Jak już wcześniej wspomniano, digitalizacja marek premium powinna być ich
priorytetem. To kanał dystrybucji, który
do tej pory nie był w pełni wykorzystany.
Jest to również obszar do budowania
nowych doświadczeń. Większość marek
kosmetycznych, jak na przykład Chanel
czy MAC, udostępnia użytkownikom wirtualne lustra, które pozwalają na dopasowanie podkładu czy cieni do powiek.
Bardziej zaawansowane rozwiązania digitalowe swoim klientom zaproponował
dom mody Burberry, który udostępnił
nowe narzędzie do zakupów, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość (AR).

•

Podtrzymywanie ciągłej relacji
z klientem
Sklepy stacjonarne oferujące produkty
premium różnią się od typowego sklepu
pod kątem doradztwa i obsługi klienta.
W momencie braku możliwości fizycznego kontaktu marki wprowadziły wideorozmowy czy możliwość wirtualnego
doradztwa. Klienci mogli porozmawiać
z obsługą sklepu na temat asortymentu,
nowości, przez co relacja z marką uległa
wręcz wzmocnieniu. Dbanie o relacje
odbywa się również poprzez kanały social
media marki czy większą personalizację
przekazu (private sale, zaproszenia na
eventy online).

•

Kreatywne myślenie i odważne działania
Marki luksusowe nie są dla mas, muszą
pracować nad wyjątkowością samej
swojej oferty, ale też komunikacji. Czasami
powinny iść pod prąd, myśleć inaczej niż
większość. Ciekawym przypadkiem jest
chociażby niedawny ruch marki Bottega
Veneta, która zniknęła z mediów społecznościowych, usuwając swoje konta. Czy
jest to element kolejnej kampanii, czy
faktyczne, stałe zniknięcie marki – czas
pokaże.

Dobra komunikacja marki
premium, czyli jaka?
Wiemy, na jakie potrzeby konsumentów
powinna odpowiadać marka premium
w czasie pandemii, ale nie tylko. Co jeszcze
charakteryzuje dobrą komunikację luksusowego brandu?
• Budowanie nowych doświadczeń i rozwijanie wartości marki
Do tej pory głównym punktem styku
pomiędzy marką a klientem była przestrzeń butiku stacjonarnego. Z pewnością w trakcie pandemii, co już widzimy,
jak i po jej zakończeniu duża część marek
premium będzie musiała na nowo zrewidować doświadczenia oferowane konsumentom. Na wartość naszej marki
składa się cała suma doświadczeń, które
oferujemy klientom, od nich zależy tak
naprawdę, jak bardzo przywiązujemy się
do marki.
•
ARKADIUSZ MOGIŁA
Strategy Planner,
Schulz brand friendly.
Analizuje, bada
i tworzy strategie
marek. Pracował m.in.
dla takich marek jak
Wawel, Stock Polska
(Lubelska), Bausch &
Lomb, Politan, Concept
Energy, PKL, Optopol,
Angelini Pharma.
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Dostosowanie się i odpowiadanie na bieżącą sytuację
Nie można ignorować rzeczywistości,
nawet jeżeli pracujemy dla marki premium. Jak pokazują nam doświadczenia
ostatnich miesięcy, kampanie, które do tej
pory podobałyby się większości, spotkały
się z zarzutem braku zrozumienia włas
nego konsumenta. Dobrym przykładem
kampanii reklamowej biorącej pod uwagę
otaczającą rzeczywistość jest kampania

SZKOŁA SUKCESU

JAK PODBIĆ

LINKEDINA,

czyli social media dla biznesowej
marki osobistej bez tajemnic
Z artykułu dowiesz się:
• dlaczego warto budować markę osobistą
online,
• jak social media i PR mogą pomóc Twojej
marce eksperckiej,
• jakie są nowości na LinkedInie pomocne
dla budowania marki osobistej,
• jak korzystać z nowych funkcjonalności
LinkedIna dla silnej marki eksperta,
• czy silna marka osobista przekłada się na
zyski dla biznesu.
Dopóki nie będziemy pewni samych
siebie, nie pozwolimy tym samym innym
mieć zaufania do nas samych. Każdy przecież chce zatrudniać, prowadzić interesy czy
zdobywać wiedzę w pierwszej kolejności od
osób, które wierzą w siebie. Nasz obraz, nawet
ten wirtualny, decyduje prawie o wszystkim.
A do dlatego, że podejmowane przez nas
działania, decyzje lub ich brak mają wpływ
na nasze życie, więc choćby podejmując
decyzję o założeniu konta na LinkedInie, już
kontrolujemy, co może się wydarzyć dalej.
Mówimy tutaj o wizerunku naszej osobowości, który tworzymy w naszych głowach,
i warto, by w mózgu stworzył się obraz nas
samych jako ludzi sukcesu. A sukces wymaga
energii, z kolei kreatywność do działania jest
efektem sprawności umysłowej. Pewność
sukcesu zawsze jest znakiem zwycięzcy.
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Przyszło nam żyć w czasach konkurowania jakością koncepcji i myśli. Kreatywność stała się wartością nie tylko w kulturze,
ale i biznesie. Zaufanie z kolei zostało uznane
za jeden z kluczowych warunków budowania
sukcesu rynkowego opartego na innowacjach.
Budowanie marki osobistej nigdy przedtem
nie było tak ważne biznesowo, szczególnie
że kryteria silnego brandu znacznie się
zmieniły. To już nie kaprys młodego social
media ninja, a zwykła konieczność świadomego swoich potrzeb tygrysa biznesu.

Dlaczego marka osobista
ma moc?
Pracując na swoje nazwisko, pomagamy sobie
w uzyskaniu pożądanej pozycji w biznesie,
szacunku, rozpoznawalności i zrozumienia
w oczach innych. Doprowadzamy po pewnym
czasie do przemyślanego budowania marki
osobistej do zmiany – zmiany w rezultatach
i jakości pracy, wizerunku, komforcie bycia.
Jednym słowem – pomagamy sobie zbudować markę publiczną: osobistą i biznesową. Świadome budowanie marki osobistej
prowadzi do tego, że potrafimy przynajmniej
w podstawowym stopniu zarządzać swoją
karierą, tym samym na początkowym etapie
maratonu zwanego personal brandingiem
częściej możemy liczyć na lepsze oferty pracy,
stajemy się cenniejszym kandydatem(ką)
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i lepiej radzimy sobie w trakcie procesu rekrutacji. Mówi się nawet, że silna marka osobista nie musi szukać pracy, podobnie jak nie
musi długo poszukiwać i z trudnością zdobywać klientów. Od jakości marki osobistej
zależy nie tylko to, jak postrzegają nas nasi
klienci, pracownicy, współpracownicy, ale również to, co robimy, i finalnie ile zarabiamy. Personal branding (projektowanie i zarządzanie
marką osobistą) jest swoistą marketingową
dźwignią, która zwiększa postrzeganą wartość i pomaga mieć więcej zleceń, lepiej
zarabiać bądź szybciej osiągać cele zawodowe. Dlatego warto dobrze i odpowiednio
wcześniej zaplanować jej rozwój i właściwie
tym rozwojem zarządzać.

Ekspert niejedno ma imię
Punktem wyjścia budowania silnej marki
osobistej jest jakość relacji człowieka
z samym sobą. Silna marka to marka z charakterem, a tutaj najważniejsze jest odpowiedzenie sobie na dwa pytania: Co nadaje
sens mojemu życiu? Co jest najważniejszą
wartością mojego życia? Pamiętajmy, że nikt
nie przeżyje i nie wymyśli za nas naszego
życia. Warto zatem odważyć się być tym,
kim chcemy. Zanim zaczniemy komunikować
naszą markę na LinkedInie bądź innej platformie social media: 1. Połóżmy nacisk na
to, co nas wyróżnia. 2. Pamiętajmy o tym,
co ważnego i wartościowego chcemy
zaoferować/dać innym. 3. Miejmy zawsze
w pamięci nasze drogowskazy i mantry
zawodowe. Marka, także ta ekspercka, musi
wywoływać w odbiorcy pozytywne emocje,
a bez wartości to niemożliwe. Nie ma
emocji, jeśli marka nie zdobędzie podziwu
i wiary odbiorcy w jej szczere, czyste intencjonalnie działania. Jeśli chcemy być silną,
autentyczną marką, powinniśmy zrozumieć,
w czym tkwi źródło naszej autentyczności,
a to z kolei wymaga uświadomienia sobie,
kiedy i z jakiego powodu chowamy się za
„maskami”, odgrywamy „role” wykreowane na
potrzeby sytuacji zawodowych. Jeśli chcemy
rozwijać się jako specjalista na konkurencyjnym rynku bądź być ekspertem w danej
dziedzinie, pamiętajmy o wiarygodności

i autentyczności. Budowanie marki eksperta
danej branży to nic innego jak świadomy
i celowy proces mający za zadanie stworzyć wizerunek profesjonalisty, dzięki któremu przedstawiamy propozycję wartości
na rynku, na którym działamy, propozycję
często ciekawszą, korzystniejszą biznesowo
bądź droższą.

Social media przychodzą nam
z pomocą
Korzystanie z mediów społecznościowych to już nasza codzienność, nie da się
bez nich skutecznie budować marki osobistej w internecie. Warto poznać swojego
potencjalnego odbiorcę i kanały, z których
najczęściej korzysta, aby przygotowywać
treści, które przypadną mu do gustu i będą
szybko rozprzestrzeniać się w nieskończonych zasobach sieci. Aktywność w mediach
społecznościowych powinna stać się jednym
z elementów pracy – dlatego też trzeba podchodzić do niej z profesjonalizmem, skrupulatnością i regularnością. Jeśli zatem na
poważnie myślimy o budowaniu marki eksperta dzięki social mediom, warto postawić
na LinkedIna. To właśnie ten biznesowy
serwis, podobnie zresztą jak Facebook czy
TikTok, rośnie w siłę. Szacuje się, że w Polsce
już ok. 4 mln osób korzysta z LinkedIna, podczas gdy na świecie to już prawie 700 mln
ludzi. Zauważalny wzrost użytkowników,
szczególnie mający na celu budowanie marki
osobistej czy poszukiwanie pracy, to jedno,
rośnie również ilość stron firmowych, których w Polsce jest już ok. 80 000. Sam serwis
zmienia się również w kierunku nowych rozwiązań dla biznesu z uwzględnieniem rzeczywistości pandemii. Jak widać, jednym
z głównych celów, jaki obrał sobie portal na
rozwój w następnych latach, to budowa silnego portalu biznesowego, na którym przede
wszystkim liczą się kontakty i relacje. Posiadanie konta na LinkedInie to tak naprawdę
element biznesowego lifestyle’u. Nie służy
ono już wyłącznie do prezentacji swojego
dorobku zawodowego i poszukiwania ofert
pracy. Dzięki niemu poznajemy nowe osoby,
budujemy swój wizerunek w sieci, a także,

mówiąc wprost, sprzedajemy. Zatem jeśli
myślimy o budowaniu bądź promowaniu
silnej marki osobistej tygrysa – poznajmy
bliżej LinkedIna.

Jakie są użyteczne biznesowo
nowości na LinkedInie?
Jedną z największych i najświeższych
nowości na LinkedInie są długo wyczekiwane LINKEDIN STORIES, za pomocą których możemy zarówno na profilach prywatnych, jak i firmowych dzielić się firmowymi
materiałami video (do 20 sekund), zdjęciami
i dedykowanymi grafikami uwiarygadniającymi wykonywaną przez nas pracę czy eksperckość. Możemy w nich dodatkowo:
• oznaczać inne firmy i użytkowników
(użyteczna opcja przy np. organizowaniu
wydarzeń branżowych online bądź wspieraniu rozwoju profili firmowych firm
partnerskich),
• dodawać naklejki i napisy (naklejki są
skomponowane z mocnym przeznaczeniem biznesowym, ale są w języku angielskim jeszcze, z kolei napisy możemy formatować, wyróżniając je kolorem),
• jako użytkownicy odpowiadać na relacje
w prywatnych wiadomościach (to również przydatna opcja, jeśli szybko chcemy
wejść w relację z firmą rekrutującą lub
potencjalnym klientem).
Serwis wprowadził także w styczniu tego roku
opcję SWIPE-UP w Stories umożliwiającą
linkowanie do stron firmowych i blogów.
Aby móc z niej korzystać, trzeba spełnić jeden
z 2 warunków: posiadać profil firmowy lub
być użytkownikiem z min. 5 tysiącami kontaktów w swojej sieci.
Myśląc o budowaniu marki osobistej czy
pozycjonowaniu eksperckim pracowników
firmy, wśród stories na biznesowym kanale
mogą pojawić się:
• relacje z naszego udziału w wydarzeniach
branżowych jako dowód śledzenia aktualności, nowinek czy trendów;
• prezentacje zaangażowania w dzielenie się
wiedzą ze studentami lub kursantami jako
potwierdzenie doświadczenia;
TYGRYSY BIZNESU
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•

porady bądź branżowe tipy mogące przybrać formę cyklu prezentowanego w dany
dzień tygodnia jako potwierdzenie słuszności dzielenia się wiedzą;
• odpowiedzi na pytania (Ask Me Anything
– jest nawet taka naklejka, którą można
dodać do stories), które można wykorzystać do kontaktów z dziennikarzami
i wypowiedzi eksperckich w branżowych
mediach.
Należy mieć pełną świadomość generowania stories do kompletnie innej grupy
docelowej, co powinno mieć odzwierciedlenie nie tylko w ich tematyce, ale też w ich
wyglądzie. Na pewno w atrakcyjnej graficznie
formie można prezentować ważne dane rynkowe, analizować raporty, omawiać trendy,
zdradzać ciekawostki branżowe, wypowiedzi
eksperckie czy polecać wiarygodne firmy
bądź sprawdzonych pracowników.
Kolejna nowość na LinkedInie to tworzenie NEWSLETTERÓW. Możemy je

AGNIESZKA PAJĄK
CEO, PR & Social
Media Manager
My Way Media
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przygotować w oknie tworzenia publikacji, wybierając opcję napisania artykułu.
Następnie pojawia się opcja stworzenia biuletynu wraz z niezobowiązującym określeniem częstotliwości jego publikacji. W treści
można dodawać zdjęcia, hashtagi czy linki.
Co ważne, newslettery na LinkedInie mają
możliwość subskrypcji. Poza tym biuletyny
mają dostęp do tych samych narzędzi, co
artykuły w serwisie. W praktyce oznacza
to między innymi możliwość udostępniania
ich w innych mediach społecznościowych,
jak również dostęp do statystyk. Wiedząc
to, warto rozwijać profile naszych ekspertów
bądź pozycjonować marki osobiste założycieli lub pomysłodawców firmy. Poza news
letterami warto wspomnieć o BIZNESOWYCH WYDARZENIACH ONLINE, którymi
mogą być webinaria, szkolenia, a nawet konsultacje biznesowe eksperta.
LINKEDIN EVENTS pojawiły się na platformie w maju 2020 roku. Od tego czasu
z racji trwającej na całym świecie pandemii
w większości branż wydarzenia przeniosły
się do internetu. Pojawiły się nowe funkcjonalności w wydarzeniach, jak chociażby
możliwość odkrywania – w zakładce „Moja
sieć” pojawiać się będą spersonalizowane
rekomendacje wydarzeń online. Dodatkowo użytkownicy otrzymywać będą cotygodniowe maile, w których znajdą się podsumowania minionych eventów online,
a obserwatorzy stron firmowych będą
dostawać powiadomienia (alerty) za każdym
razem, gdy te utworzą nowe wydarzenie.
Kolejną nowością, ważną na pewno dla każdego organizatora wydarzeń, szczególnie
bezpłatnych, jest możliwość tworzenia formularzy rejestracyjnych na wydarzenia,
aby firmy mogły łatwiej gromadzić dane
na temat uczestników. Przy odpowiednim
zaplanowaniu wydarzeń, szczególnie jeśli
mamy do dyspozycji ciekawego eksperta
bądź też treść warsztatową, możemy utworzyć sobie dedykowane listy mailingowe, aby
wysyłać wiadomości z podziękowaniami za
wzięcie udziału w evencie, lub listy kontaktów, które mogą przydać się przy targetowaniu. Dzięki takim bazom mailingowym
możemy podjąć kolejne działania mające
na celu pozyskanie potencjalnych klientów.
Wystarczy, że utworzymy niestandardową
grupę docelową w Menedżerze Reklam na
podstawie tych, którzy wzięli udział w którymkolwiek z firmowych wydarzeń na
LinkedInie.
LinkedIn wdrożył również możliwość prowadzenia wideorozmów w prywatnych konwersacjach, co daje duży potencjał rekrutacyjny, ale także biznesowy, mając na
względzie rozmowy z partnerami biznesowymi na całym świecie, dużo łatwiej przecież

znaleźć ich na LinkedInie. Dodano także filtr
aktywności pracowniczej, który może być
przydatny dla marek dbających o swoje działania z zakresu employer bradingu. Dzięki
funkcjonalności Notify Employees możemy
mieć pewność, że każdy pracownik dowie
się o każdej nowej publikacji na profilu firmowym, co zwiększa szansę na ilość udostępnień, które przekładają się na zasięgi
profilu oraz szanse na wzrost obserwujących.
Z kolei na profilach prywatnych mamy możliwość redagowania dłuższych nagłówków,
składających się z 220 znaków, i możemy
zawierać w nich hasła czy słowa kluczowe
związane z naszym doświadczeniem zawodowym oraz zaznaczać opcję „open to work”,
by ułatwić rekruterom wyszukiwanie osób
otwartych na nowe wyzwania i pracę, to
szczególnie ważne, gdy tworzy się dedykowane opisy ekspertów rynkowych. Najświeższą nowoścą jest możliwość decydowania, kto może ODPOWIEDZIEĆ na nasze
posty. Domyślnie zaznaczona jest opcja
„Każdy", ale istnieją jeszcze opcje:
• Tylko kontakty,
• Nikt.
W przypadku budowania marki osobistej
eksperta na profilu prywatnym częste korzystanie z publikowania artykułów naszego
autorstwa to jeden z „must do”, podobnie
zresztą jak aktywizowanie się w postaci
komentarzy na innych profilach prywatnych czy firmowych.

Silna marka a biznes tygrysa
Silna marka osobista jest przede wszystkim
prawdziwa, wiarygodna, autentyczna. Czyli
posiada prawdziwe wartości, szczere obietnice, pomaga i realnie odpowiada na potrzeby
grupy docelowej, którą mogą być np. właściciele innych firm, ma testymoniale, referencje
i nieustannie czuwa nad strategicznym pozycjonowaniem online, choćby poprzez regularne prowadzenie komunikacji na swoim
profilu LinkedIn (2–3 x w tygodniu). Nie
potrzebujemy także do tego serii gościnnych
wykładów na uczelniach czy publikacji w biznesowych magazynach. Możemy skorzystać
z dobrodziejstw internetu, jak LinkedIn, ale
także własny kanał na YouTubie, coraz bardziej popularny podcast tematyczny, ekspercki blog, wizytówkowa strona internetowa wraz z chatem do kontaktu, profil na
Facebooku czy odpowiednie wykorzystanie
Twittera oraz obecność w lokalnych mediach.
Zaniedbanie tego typu działań może skutecznie uniemożliwić wyzwolenie z prowadzonego biznesu pełni potencjału. Inwestowanie w tego typu działania to z kolei
znakomity pomysł na szybsze osiągnięcie
celu i ukształtowanie pozytywnego wizerunku tygrysa biznesu.
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MARKETING
INTERNETOWY
A PANDEMIA
Zobacz, w jakie działania
warto inwestować w czasie kryzysu
Na skutek pandemii koronawirusa dla wielu z nas
internet stał się prawdziwym oknem na świat. Za jego
pośrednictwem pracujemy, uczestniczymy w firmowych
spotkaniach i konferencjach czy zajęciach fitness,
oglądamy filmy, czytamy książki, ale i robimy zakupy.
Firmy, których działalność została ograniczona lub
zawieszona na skutek obostrzeń, mogą wykorzystać
ten trend. W jakie działania z zakresu marketingu
internetowego warto zainwestować, by przetrwać kryzys?
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Pozycjonowanie – skuteczna
reklama online w dobie pandemii
Dotychczas Twoja działalność opierała się na
stacjonarnym punkcie sprzedaży? W dobie
pandemii musisz działać szybko i dostosować się do panujących warunków. Możesz
rozważyć założenie sklepu internetowego lub
strony internetowej. Dzięki nim będziesz mógł
przyjmować zamówienia 24 godziny na dobę
i pozostawać w kontakcie ze swoimi klientami
oraz informować ich o godzinach pracy lub
zamknięciu stacjonarnego punktu. Co jednak
zrobić, by zaistnieć w internecie? Zainwestuj

w pozycjonowanie, które jest jednym ze skutecznych sposobów na dotarcie do klienta
przebywającego we własnym domu. Prowadzisz restaurację i oferujesz posiłki z dowozem
do domu? A może z racji pandemii dostarczasz
zakupy z drogerii prosto do drzwi klienta? Poinformuj go o tym i postaw na reklamę w internecie. Lokalne SEO (optymalizacja witryny
pod kątem wyszukiwarek) pozwoli Ci osiągnąć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania na popularne frazy powiązane z Twoją
ofertą i lokalizacją. W dłuższej perspektywie
umożliwi Ci wypracowanie stabilnej pozycji na
czasy po pandemii. Pozycjonowanie można
uzupełnić o działania content marketingowe
oraz stworzenie wizytówki Google Moja Firma,
dzięki której będziesz mógł poinformować
klientów na przykład o zmianie godzin pracy
czy też czasowym zamknięciu stacjonarnego
punktu sprzedaży.
Dotychczas nie inwestowałeś w działania online? Czas to zmienić! Dlaczego
warto? Ponieważ inwestując w pozycjonowanie, możesz mierzyć skuteczność swoich
działań, masz nieograniczone możliwości
reklamy, a ponadto zyskujesz coraz lepsze
efekty przy zaangażowaniu takich samych
środków.

Content marketing – zbuduj
wizerunek marki w trakcie
pandemii
Content marketing, polegający na tworzeniu
wartościowych treści, to jeden z elementów
kampanii pozycjonowania. Dzięki niemu osiągniesz nie tylko wyższe pozycje w wynikach
wyszukiwania, ale także zbudujesz wizerunek eksperta. Czas przestoju możesz

„
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Inwestując w pozycjonowanie,
możesz mierzyć skuteczność swoich
działań, masz nieograniczone
możliwości reklamy

wykorzystać na przygotowanie interesujących treści, takich jak:
• artykuły blogowe,
• landing page’e, czyli podstrony ofertowe,
• grafiki i infografiki,
• zdjęcia produktów, przede wszystkim
zdjęcia kontekstowe, prezentujące produkt w trakcie korzystania z niego,
• filmy instruktażowe, prezentujące sposób
korzystania z Twoich produktów,
• opisy produktów i kategorii produktowych
w sklepie internetowym,
• e-booki, zestawienia i raporty.

Reklama Google Ads i Facebook
Ads – pozyskaj nowych
klientów za pośrednictwem
internetu
Marketing internetowy oferuje również inne
możliwości reklamy w świecie online. Jeśli
chcesz postawić na szybkie efekty i pozyskanie
nowych klientów w krótkim czasie, zastanów
się nad inwestycją w działania reklamowe
Google Ads oraz Facebook Ads. W przeciwieństwie do pozycjonowania na efekty nie będziesz
musiał czekać kilka miesięcy – kampania będzie
działać na Twoją korzyść od razu po jej uruchomieniu. Jakie zalety mają reklamy w sieci reklamowej oraz sieci wyszukiwania Google, a także
na Facebooku? Przede wszystkim:

•

zapewniają dużą elastyczność – wysokość
budżetu reklamowego oraz rodzaj reklamy
zależy tylko od Ciebie,
• umożliwiają dotarcie do klienta potencjalnie zainteresowanego Twoją ofertą,
• zapewniają duży zasięg – wybierając
system reklamowy Google Ads, możesz
reklamować się zarówno w wynikach
wyszukiwania, sieci reklamowej Google,
a także na platformie YouTube czy Gmailu.
Opłaty za prowadzenie kampanii Google
Ads nie są wysokie, a w przypadku płatnej
promocji na Facebooku możesz zacząć od
samodzielnego promowania postów i sprawdzić efekty.
Jeśli prowadziłeś wcześniej działania
reklamowe Google Ads i Facebook Ads, przeanalizuj treści reklam i przeredaguj te, które
zachęcały do odwiedzin w stacjonarnym
punkcie.

Kontakt z klientem – sposób
na przetrwanie pandemii
Klienci dokonujący zakupów w internecie mają
coraz wyższe oczekiwania wobec sklepów
e-commerce. Spełnienie ich potrzeb jest
jednak jednym z niezbędnych działań, które
pozwolą Ci przetrwać kryzys gospodarczy. Co
możesz zrobić, by Twój sklep e-commerce
przynosił zyski mimo pandemii?
• Zapewnij klientom obsługę 24/7 – na
przykład poprzez chatboty na stronie
internetowej lub Facebooku.
• Zadbaj o szybki czas dostawy oraz różnorodne formy dostawy i płatności – nadanie
paczki z zamówieniem powinno nastąpić
w jak najkrótszym czasie, a klient powinien
mieć możliwość wyboru jak największej
ilości form dostarczenia przesyłki i płatności.
• Pozostań w kontakcie z klientami –
aktywnie prowadź konta w kanałach
social media oraz kampanie e-mail
marketingowe.
• Zapewnij klientom rozrywkę, której szukają – być może Twoi dotychczasowi
klienci chętnie skorzystają z zajęć sportowych online prowadzonych przez Twoich
trenerów czy też webinaru lub szkolenia
online.
Darmowe narzędzie Google Analytics
pozwoli Ci na bieżąco śledzić efekty kampanii
pozycjonowania oraz innych działań z zakresu
marketingu internetowego
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•

Kampania InPost reklamująca dostawy
w weekend, nawiązująca do niedziel
niehandlowych, źródło: InPost

Zaoferuj darmową dostawę oraz zwrot
produktów – w ten sposób być może
zachęcisz klientów do zakupów online,
nawet jeśli wcześniej z nich nie korzystali.
• Postaw na działania z zakresu marketing
automation, które pozwolą Ci pozostać
w kontakcie z klientami i na bieżąco odpowiadać na ich pytania i wątpliwości.
Wiele marek w dobie pandemii wyciąg
nęło rękę do swoich klientów – Allegro zaoferowało bezpłatny pakiet SMART gwarantujący darmową dostawę przy zakupach od 40
złotych, a Empik udostępnił za darmo swoją
aplikację Empik Go. By przetrwać kryzys,
warto wziąć z nich przykład i również dać
klientom coś od siebie.

Wykorzystaj marketing
internetowy i przygotuj się
do powrotu po pandemii

KATARZYNA NOWAK
Specjalista ds. marketingu internetowego
w agencji Widoczni.
Choć zawodową
karierę zaczynała od
pracy dziennikarza
sportowego, dziś
w agencji Widoczni
z powodzeniem tworzy
merytoryczne artykuły
blogowe dotyczące różnych aspektów marketingu internetowego –
m.in. pozycjonowania,
content marketingu,
płatnych kampanii
Google Ads. Odbyła
szkolenia „Google
Analytics dla początkujących” oraz „Podstawy
marketingu internetowego”. Regularnie
poszerza swoją wiedzę,
czytając polskie i zagraniczne blogi o pozycjonowaniu i promowaniu
biznesu w internecie
(m.in. Search Engine
Journal, Search Engine
Land, MOZ, Content
Marketing Institute,
blog Google). Sprawnie
posługuje się nie tylko
słowem pisanym – do
tworzenia treści wykorzystuje takie narzędzia jak SurferSEO,
SENUTO, Ahrefs czy
SEMSTORM.
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Nie możesz prowadzić stacjonarnej działalności ani przenieść się w 100% do świata
online? Wykorzystaj czas przestoju na przygotowanie się do powrotu. Poprzez marketing online możesz:
• edukować użytkowników, organizując
szkolenia i webinary oraz wydając e-booki,
• zachęcić użytkowników do skorzystania
z Twojej oferty po ustaniu obostrzeń –
na przykład oferując voucher do restauracji czy na pobyt w hotelu,
• dzielić się wiedzą na blogu eksperckim,
• utworzyć swoją stronę internetową lub
ulepszyć ją – na przykład poprzez stworzenie nowych treści lub uzupełnienie jej
o atrakcyjne zdjęcia i grafiki,
• przeanalizować dotychczas prowadzone
działania z zakresu marketingu internetowego pod kątem efektywności i wyeliminować te, które nie przyniosły oczekiwanych efektów,
• przygotować strategię marketingową na
przyszłość.

Zaoferowanie klientom voucherów czy
też darmowych materiałów edukacyjnych
to wyraz solidarności w trudnej sytuacji –
prawdopodobnie część Twoich klientów również boryka się z problemami związanymi
z kryzysem gospodarczym. Jeśli wesprzesz ich
w trudnym czasie, być może chętnie wrócą
do Ciebie, gdy pandemia się skończy.

Dlaczego warto postawić
na marketing internetowy
w dobie kryzysu?
Z badań Gemius zebranych w zestawieniu
„Raport e-commerce w Polsce 2020” wynika,
że aż 73% internautów robi zakupy online. To
wynik aż o 11 punktów procentowych lepszy
od zeszłorocznego, na który prawdopodobnie
niemały wpływ miała pandemia. Dane te udowadniają, że w dobie kryzysu spowodowanego
przez koronawirusa obecność w internecie jest
niezbędna, by przetrwać i generować dochody.
Dlatego też porzucanie działań z zakresu marketingu internetowego w okresie kryzysu jest
dużym błędem. Jeśli jednak Twoja firma nie
może funkcjonować, a Ty wciąż musisz ponosić
koszty, powinieneś postawić na działania marketingowe generujące jak najmniejsze wydatki.
Wśród nich możesz postawić na zredagowanie
treści na stronie internetowej, stworzenie wizytówki Google Moja Firma lub też na dokładniejszą analizę zachowań i oczekiwań Twoich
klientów.

Marketing internetowy
a pandemia – podsumowanie
Pandemia koronawirusa przeniosła życie do
świata online, a większość firm musiała się
dostosować do nowej rzeczywistości. Kryzys
skłania do oszczędzania, jednak warto
potraktować wydatki na marketing online
jako inwestycję. Dzięki niej możesz zbudować grono lojalnych klientów i wygenerować sprzedaż w trakcie, jak i po pandemii.

Wykres z narzędzia Google Trends prezentujący zainteresowanie hasłem „marketing
internetowy” w wyszukiwarce Google w 2020 roku (dane pobrane 13.01.2021)
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Być może jesteś
przedsiębiorcą. Może
menedżerem pracującym
na etacie. Może kimś
z działu HR czy PR. Albo
po prostu myślisz o tej roli
w przyszłości. Kimkolwiek
jesteś i gdziekolwiek jesteś,
jakąkolwiek branżę i dział
reprezentujesz – polecam
Ci inwestować w siebie
i budować swoje nazwisko.
Nie tylko budować markę
produktu czy firmy, jaką
reprezentujesz – ale także
Twoje własne nazwisko.
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JAK BUDOWAĆ

MARKĘ OSOBISTĄ,

5

GDY NIE MAMY
DUŻEGO BUDŻETU?

nieszablonowych
metod i tricków

N

azwisko to coś, co prawdopodobnie zostanie z Tobą do końca
życia. To unikatowa część Twojej
osoby, coś, co wyróżnia Cię wśród
dostawców, pracowników, przedsiębiorców.
W wielu firmach mówi się o tym, jak ważny
jest employer branding, jak ważna jest marka
produktów, jakie sprzedajemy, jak istotna jest
rozpoznawalność firmy, którą reprezentujemy.
I na te działania poświęca się często znaczące budżety. Ale zdecydowanie mniej mówi
się o tym, jak ważne jest własne nazwisko
i marka osobista. Miejsca pracy można zmieniać, oferowane w sprzedaży produkty także,
ale nazwisko – to coś, co, może z wyjątkiem
wyjścia za mąż, zmienia się niesamowicie
rzadko. Dlatego warto w ten temat zainwestować przede wszystkim trochę czasu
i własnej kreatywności. Niekoniecznie trzeba
wykładać od razu konkretne środki finansowe
– wiele metod i tricków możemy wdrożyć
praktycznie za darmo lub z dosłownie niewielkim nakładem kosztów.
Bo jeśli masz nazwisko, czyli jesteś osobą
rozpoznawalną, na której inni mogą polegać,
budujesz zaufanie, zanim jeszcze Twój potencjalny partner w biznesie umówi się z Tobą
na spotkanie.
W tym artykule przedstawiam zatem
5 nieszablonowych metod na budowanie
własnej marki osobistej, czyli marki opartej
na swoim nazwisku. Każda z tych metod
będzie wpasowywać się w strategię bez- lub
niskokosztową.

1. C
 IEKAWE TECHNIKI DZIAŁANIA
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Po pierwsze, działaj w mediach społecznościowych. Niegdyś, aby odnaleźć dobrego
sprzedawcę, trzeba było znaleźć go w sklepie.
Potem nastała moda na tworzenie stron

internetowych, które na swoich łamach prezentowały twarze członków zespołu wraz
z notką o zajmowanych przez nich stanowiskach i ich doświadczeniach. Dziś zaś
mówimy, że jeśli nie ma Cię w mediach
społecznościowych, to nie istniejesz. Niezależnie bowiem od zawodu, jaki reprezentujesz, warto zaznaczyć swoje kompetencje –
szczególnie na portalu LinkedIn.
Nieszablonowe działanie w tym obszarze
to w dzisiejszych czasach nie tylko założenie
swojego konta i dbanie o to, by poszerzać
kręgi biznesowych znajomych. To przede
wszystkim aktywność na grupach tematycznych związanych z branżą, komentowanie
postów i artykułów innych internautów oraz
– co bardzo ważne – dzielenie się swoją ekspercką wiedzą.
Dla przykładu odwołam się do dobrowolnego działania koleżanki z własnej firmy,
która jest szefową działu rekrutacji oraz
doradcą biznesowym. Na swoim prywatnym
koncie, tj. na swojej tablicy na LinkedIn oraz
na Facebooku, prowadzi ona dialog z kandydatami do pracy, dzieli się ciekawymi
spostrzeżeniami, wynikami badań, prosi
o udostępnianie postów z ofertami pracy
we własnych, a nie tylko firmowych, kanałach dystrybucji.
Dzięki temu nie tylko firma poszerza swój
zasięg, ale także moja koleżanka buduje swój
autorytet, doskonale wykorzystując w tym
celu markę firmy, jak i budując własną. Do
naszej organizacji trafia dzięki temu więcej
ciekawych CV, a potencjalni klienci mogą
lepiej nas poznać – zarówno od strony bardziej formalnej, publikowanej oficjalnie
przez firmę, jak i od strony konkretnych
działań, realizowanych przez zaangażowanych członków zespołu na rzecz tych właśnie
klientów.
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Budowanie swojego nazwiska,
swojej marki osobistej, oparte
być musi na wzajemnym zaufaniu
i pewnych zaakceptowanych
przez obie strony zasadach

I choć bazą do takiego działania jest wzajemne zaufanie i kultura organizacyjna firmy,
taka synergia przynosi zwielokrotnione rezultaty dla obu stron.

2. PRYWATNA SESJA ZDJĘCIOWA
– NA PRZYKŁAD NA POTRZEBY
ARTYKUŁÓW DO PRASY
Kolejnym ciekawym narzędziem pracy są
profesjonale zdjęcia, ale zrobione pracownikom indywidualnie, także na ich własne
potrzeby. Idealnie, jeśli mamy dostęp do profesjonalnego fotografa, ale czasem wystarczy
dobre oko kogoś, kto po prostu ma niezły
sprzęt i talent do zdjęć. Sesje takie ułatwiają
wykonanie potem profesjonalnych wizytówek, folderów reklamowych czy stopek
mailowych w danej firmie, a pracownikowi
pozwalają od samego początku budować
wizerunek specjalisty na wysokim poziomie.
Zdjęcia takie warto zachować na potrzeby
publikacji w mediach społecznościowych, jak
również skorzystać z nich w firmowych artykułach, publikowanych na firmowym blogu,
intranecie czy na zewnątrz firmy – na przykład w prasie.
Jeśli pracodawca pozwoli swoim pracownikom na pisanie eksperckich artykułów
i opatrzenie ich własnym nazwiskiem i fotografią autora, zyskuje zarówno marka osobista danej osoby, jak i całokształt marki
firmy – jako pracodawcy i jako firmy, która
zatrudnia odpowiednich, merytorycznie przygotowanych do pracy ludzi.
Philip Kotler niegdyś powiedział: „Obraz
jest wart tysiąca słów”. Ale nie miał racji. Dziś
obraz jest wart miliona słów.

MARTA
WOŹNY-TOMCZAK
Prezes Zarządu,
Trener biznesu
Personia Sp. z o.o.
marta.wozny@
personia.pl
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3. W
 YSTĄPIENIE NA KONFERENCJI,
TAKŻE ONLINE
Kolejną doskonałą możliwością na połączenie korzyści z budowania rozpoznawalności firmy i nazwiska zatrudnionej w niej
osoby jest umożliwienie jej udziału jako prelegent czy gość na konferencji, także organizowanej online. To kolejna nieszablonowa technika, a w dzisiejszej dobie – mimo
wszystko dość rzadko stosowana wśród pracowników firm czy przedsiębiorców. Jeśli
w danym temacie czy branży nie organizuje się konferencji, należy to przyjąć jako
wyzwanie i po prostu zorganizować ją
samemu.
Koszty platform online, które umożliwiają
takie rozwiązania techniczne w wystarczającym stopniu, to kwoty marginalne, rzędu
nawet kilkudziesięciu złotych. Zaś reklama
takiej konferencji, o ile nie zdecydujemy
się na opcje płatne, może przebiegać także
w postaci bezpłatnej – SMS-owej, mailowej
lub w formie komunikacji w mediach społecznościowych. Dla przykładu firma oferująca produkty gastronomiczne czy cateringowe nawet w obecnych czasach może
zorganizować konferencję wirtualną na
temat sposobu zdrowego odżywiania się.
Firma turystyczna, organizująca niegdyś
wycieczki z plecakiem na łono natury, może
zabrać potencjalnych klientów do najpiękniejszych zakamarków świata, prezentując
na online’owym spotkaniu sylwetki swoich
pracowników, uczących troski o planetę
i ekologii.

4. P
 RACA PROJEKTOWA
– MARKA OSOBISTA NIE TYLKO
WEWNĄTRZ SWOJEGO DZIAŁU
W FIRMIE
Czwartym niskokosztowym pomysłem
na budowanie marki swojego nazwiska jest
dobra praca projektowa, wychodząca poza
ramy danego działu czy wręcz całej organizacji. Mowa tutaj o organizacji projektów
interdyscyplinarnych, które udoskonalają wiele procesów wewnątrz firm, łącząc
czasem zupełnie antagonistycznie nastawione do siebie działy. Przykładem na takie
projekty jest współpraca działu zakupów
z działem produkcji i dystrybucji lub działu
sprzedaży z działem marketingu. Pracownicy

zainteresowani wyjściem poza myślenie szablonowe spotykają się razem, by przedyskutować tzw. wąskie gardła w procesach,
a potem by wprowadzić w nich konkretne
ulepszenia (np. poprawić komunikację między
działami czy przyspieszyć tempo realizacji
zleceń). Takie działania budują markę osobistą pracowników wewnątrz organizacji, co
również ma bardzo duże indywidualne znaczenie i podnosi morale pracy. Dodatkowo,
jeśli o danym projekcie będzie można powiedzieć coś więcej na zewnątrz firmy, pochwalić
się nim w mediach społecznościowych czy na
konferencji branżowej, zyskuje i sama firma,
i inicjatorzy projektu.

5. AKCJE CHARYTATYWNE JAKO
JEDNA Z NAJPIĘKNIEJSZYCH FORM
BUDOWANIA MARKI OSOBISTEJ
Po piąte, serdecznie rekomendowane
są akcje charytatywne, organizowane przez
wewnętrzne inicjatywy pracowników. Budowanie swojego nazwiska oznacza nie tylko
troskę o wiedzę merytoryczną i relację z klientami. Oznacza też troskę o dobro społeczności lokalnej (jak i globalnej), która otacza
firmę i zatrudnionych w niej ludzi. W tej
formie działania wykazać mogą się szczególnie osoby, które nie czują się jeszcze ekspertami merytorycznymi w danym obszarze,
bo na przykład pracują za krótko, by móc
się poszczycić konkretnymi umiejętnościami.
Sprawa wygląda jednak zupełnie inaczej w pracy czy we wsparciu na rzecz osób
starszych w hospicjum lub dzieci w domach
opieki społecznej. Doskonałym przykładem
jest tutaj działanie Fundacji Santander, która
od kilku lat zrzesza pracowników tego banku
we wspólnych inicjatywach na rzecz najbardziej potrzebujących. Pracownicy z całej
Polski dobrowolnie biorą udział w projektach, na przykład w wirtualnych biegach, by
w ten sposób zbierać fundusze na pomoc
chorym dzieciom. Przy okazji publikują posty
reklamujące zarówno ich wolontariackie działania i dobre serca, jak i markę samego banku.
Budowanie swojego nazwiska, swojej
marki osobistej, jak widać w każdym
w powyższych przykładów, oparte być musi
na wzajemnym zaufaniu i pewnych zaakceptowanych przez obie strony zasadach. Musi
też bazować na otwartości zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Ale na pewno nie
musi opierać się na dużym budżecie.
I to bardzo dobrze, bo świat biznesu
nieubłaganie zmierza w kierunku budowania marki osobistej. Im szybciej to zrozumiemy, im szybciej wdrożymy, tym szybciej
będziemy cieszyć się z wzajemnych korzyści.
Organizacja, która zaprzepaści tę szansę, i pracownik, który ją przeoczy, pozostaną w tyle na
rynku. A to już na pewno będzie kosztowało.
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CASE STUDY:

Jak rozwinęłam skrzydła
w czasie pandemii
mimo utraty wszystkich klientów
w marcu 2020 roku
Sukces to suma trzech
elementów: pracowitości,
zwinności biznesowej oraz łutu
szczęścia. Aby go odnieść, nie
może zabraknąć żadnego z tych
elementów.
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T

o nie będzie historia rodem
z Doliny Krzemowej. Moje osiągnięcie to nie miliony na koncie
i życie w luksusie. Opowiem Wam
o kobiecie, która jeszcze rok temu miała przyzwoicie prosperującą jednoosobową firmę
marketingową w branży hotelarskiej. Której
w marcu 2020 roku świat, jak wielu przedsiębiorcom z branży hotelarsko-gastronomicznej, po prostu wywrócił się do góry
nogami. I o tym, jak nie tylko przetrwałam
ten rok (co już uznaję za niebywały sukces),
ale jak rozwinęłam firmę, notując rekordowe
przychody za rok 2020.
Nazywam się Ania Amsolik, jestem współzałożycielką i współwłaścicielką butikowej
agencji social media i brandingu: Social Spot.

Własny biznes
Jest sierpień 2016 roku. Jestem kierownikiem marketingu i sprzedaży w pewnym
5-gwiazdkowym hotelu w Trójmieście.
Jestem strasznie zawiedziona pracą, gdyż
piękny hotel jest prowadzony przez osoby,
które działają kompletnie po omacku. Do
tego kierowany przez osobę, która jest najgorszym szefem, jakiego możecie sobie
wyobrazić. Zatrudniając się rok wcześniej
w tym miejscu, pokładałam w nim wielkie
nadzieje. Wyobrażałam sobie, że po latach
doświadczenia w 5-gwiazdkowych obiektach
w Sopocie wspaniale będzie współtworzyć
miejsce nietuzinkowe i wyjątkowe.
Niestety rzeczywistość okazuje się brutalna. Brak komunikacji. Ciągłe zmiany
decyzji, zdania, wizji. Zero jakiegokolwiek
szacunku na linii pracodawca–pracownik
(nikogo nie obchodzi, że mam dziecko do
odebrania o 16:00 z przedszkola – spotkania
wewnętrzne planowane są np. na 15:30).
Notoryczna praca po godzinach i pretensje, że
miałam czelność spędzić weekend z rodziną
zamiast w pracy. Żyję w kołowrotku, jestem
tak zajęta pracą, że nie mam czasu trzeźwo
spojrzeć na sytuację i powiedzieć sobie „dość”.
Powoli zaczynam się frustrować i buntować,
ale nie mam odwagi odejść.
Mój pracodawca podejmuje tę decyzję za
mnie. Pierwszy raz w życiu zostaję zwolniona
z pracy. Jest do dla mnie bardzo bolesne
doświadczenie i duży cios dla mojej ambicji.
Jednak ulga, którą przynosi uwolnienie się
z toksycznego środowiska, jest nieoceniona.
Z perspektywy czasu wiem, że to najlepsze,
co mogło mnie wtedy spotkać.
Jestem przerażona. Mam rodzinę, dwa
kredyty hipoteczne, żyjemy na pewnym
poziomie, z którego nie chcę rezygnować.
Boję się, że nie znajdę sobie dobrze płatnej
pracy. I rośnie we mnie poczucie, że nie chcę
już nigdy więcej angażować 120% siebie
w czyjś biznes.

hotelike.pl
Porażki działają na mnie supermotywująco.
Jest koniec roku 2016. Pracuję już na własny
rachunek. Jako freelancer prowadzę zdalnie
dział marketingu pewnego hotelu, obsługuję social media kilku firm, szkolę się intensywnie z projektowania graficznego. Działam
spontanicznie, brakuje mi strategii, nikt mnie
nie zna, nie mam portfolio. Jestem kiepska
w sprzedaży bezpośredniej, więc ciężko mi
zdobywać szybko nowych klientów. Moje
miesięczne zarobki są dalekie od oczekiwań
i potrzeb.
Wtedy postanawiam opracować strategię działania. Stawiam na bloga o marketingu w branży, którą znam najlepiej, w której
świetnie się czuję, czyli hotelarstwie. Postanawiam sobie, że napiszę 20 artykułów,
zanim „odpalę” bloga. Postanawiam też do
każdego artykułu dodać jakiś prezent, szablon, checklistę, które mają być dostępne
dopiero po podaniu adresu email. Uczę się
bardzo dużo, słuchając podcastów: Mała
Wielka Firma Marka Jankowskiego i Pawła
Tkaczyka, Po nitce Ariadny Ariadny Wiczling,
Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Michała
Szafrańskiego. Zachwyca mnie idea prowadzenia biznesu online.
W marcu 2017 roku rusza hotelike.pl.
Promowanie bloga staje się o tyle proste, że
w mojej branży mamy świetnie rozwiniętą
grupę na FB. Każdy mój artykuł niesie się
w Polskę i szybko buduję listę mailingową
oraz zyskuję stałych czytelników oraz rozpoznawalność w branży.
Od marca 2017 do marca 2020 roku rozwijam się stabilnie, lecz powoli. Występuję na
branżowych konferencjach, przeprowadzam
szkolenia, tworzę pierwszy kurs online dla
hotelarzy, obsługuję social media kilkunastu
obiektów. Pracuję w domu, zatrudniając podwykonawców do prac, które mnie przerastają,
lub wtedy, gdy doba zaczyna mieć za mało
godzin. Staję się ekspertem od social mediów
dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Nie
umiem jednak rozwinąć się ponad poziom
jednoosobowej firmy.

„
W bardzo ciężkich
czasach sprawdziło
się moje założenie,
że aby odnieść
sukces, musisz
ciężko sobie na niego
zapracować, musisz
podejmować zwinne
decyzje biznesowe,
dopasowując
się szybko do
zmieniającej się
sytuacji, i musisz
przy tym wszystkim
mieć trochę szczęścia

It’s the end of the world as we
know it
Przychodzi sądny dla naszej branży marzec
2020 roku. Lockdown. Klienci w zasadzie
wypadają jeden po drugim z dnia na dzień.
W ciągu tygodnia tracę 90% współprac. Mniej
więcej w tym samym czasie przyjeżdża do
mnie do domu Agnieszka – moja dzisiejsza
wspólniczka, a wtedy podwykonawca, z którą
współpracuję od roku przy obsłudze social
mediów moich klientów. Agnieszka żali się
na brak klientów i prosi o więcej zleceń, a ja
wiem, że nie będę w stanie jej tego zapewnić,
gdyż sama tracę właśnie grunt pod nogami.
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ANIA AMSOLIK
Współwłaścicielka
agencji marketingowej Social Spot
oraz autorka bloga
o marketingu i sprzedaży w hotelarstwie:
www.hotelike.pl.
Swoją poważną przygodę z marketingiem
i sprzedażą rozpoczęła
w 2008 roku w hotelu
Sheraton Sopot Hotel,
Conference Center
& Spa. Pomagała
przy otwarciu tego
obiektu, a następnie
pracowała w działach
marketingu oraz sprzedaży przez kolejne
4 lata. Następnie
pełniła funkcję Sales
Managera w czterogwiazdkowym Hotelu
Haffner w Sopocie
oraz kierowała działem
marketingu i sprzedaży w gdyńskim
butikowym Relais
& Châteaux Hotel
Quadrille.
Od 2016 roku jest niezależnym doradcą marketingowym dla branży
hotelarsko-gastronomicznej. Od 2020 roku
prowadzi agencję social
media i brandingu:
Social Spot.
Autorka kursów online
oraz poradników.
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Siadam wtedy sama ze sobą na poważne
przemyślenia. Znów wielka porażka (tym
razem zupełnie ode mnie niezależna) motywuje mnie do podjęcia śmiałych kroków. Mam
wizję tego, że w branży hotelarskiej i gastronomicznej może być bardzo źle, i to przez długi
okres. Wiem, że jeśli teraz nie podejmę rewolucyjnych kroków, moja firma upadnie.
W 2016 roku obiecałam sobie, że już nigdy
nie wrócę na etat. Własna firma jest spełnieniem moich marzeń. To bardzo ciężka praca,
ale pracowitość to moje drugie imię. Uwielbiam w niej to, że nawet jeśli pracujesz więcej,
nawet jeśli stresujesz się więcej, to masz to
wspaniałe poczucie, że robisz to dla siebie,
na własny rachunek.
Po mojej rozmowie ze sobą mam kilka
ważnych wniosków:
• nie chcę tracić współpracy z Agnieszką,
gdyż czuję, że nadaje na moich falach, jest
uczciwa, solidna, a przy tym ponadprzeciętnie kreatywna;
• muszę już dziś pomyśleć o wyjściu poza
branżę HoReCa (Hotele Restauracje Catering) – mimo bardzo dobrze ugruntowanej
pozycji w świecie hotelarzy, mimo mojej
wielkiej miłości do hotelarstwa wiem, że
muszę otworzyć się na inne obszary;
• czuję też, że pandemia zmieni w branży
wszystko, co do tej pory było przyjmowane za pewnik. A ponieważ nie pracuję
w żadnym hotelu już od 4 lat, nie będę
miała prawa edukować hotelarzy w trakcie
i po pandemii, gdyż nie przeżyję tego kryzysu od środka jakiegoś obiektu;
• tak samo jak hotelarstwo kocham social
media, marketing online, branding.

Social Spot
Moje wnioski układają się w jeden konkretny
pomysł. Zapraszam Agnieszkę do stworzenia
wspólnie nowego brandu – agencji social media
i brandingu. Potrzebuję świeżego spojrzenia
Agnieszki na prowadzenie biznesu. Potrzebuję
też kogoś, kto zaangażuje się w 100% w firmę,
co może zrobić tylko właściciel. Żaden podwykonawca czy pracownik nie wyleje tyle potu
i łez w budowanie firmy, co właściciel. A ja
potrzebuję właśnie kogoś, kto wraz ze mną tak
mocno zaangażuje się w ten projekt.
Tak powstaje Social Spot. Początek jest
trudny, gdyż mamy absolutny lockdown, więc
nie możemy za bardzo spotykać się face to
face, aby wspólnie tworzyć naszą markę. Ale
działamy codziennie – od rana do wieczora,
wspierając się Zoomem, Slackiem czy Messengerem. Budujemy strategię naszej marki,
jej wizję, misję, wizerunek. Planujemy konkretny model biznesowy i próbujemy, mimo
wielkiej niewiadomej, jaką jest pandemia,
określić ramy czasowe dla poszczególnych
kamieni milowych naszej firmy.

Model, który sobie określamy, jest dwutorowy – tworzymy agencję, w której będziemy
obsługiwać social media klientów, tworzyć
dla nich strategie marketingowe, identyfikacje wizualne, strony www. Drugą odnogą
będzie tworzenie własnych produktów –
pasywnego dochodu, a do tego potrzebna
jest nam społeczność. Mamy wizję na Social
Spot – kreatywne miejsce społecznościowe,
na początek jedynie w sieci, ale przyszłościowo być może też w realu.
Wiemy jedno – stawiamy na kreatywność
i jakość. To nie jest proste zadanie. Kreatywność i jakość wymagają kilkakrotnie większego nakładu pracy niż robienie czegoś
sztampowo. Ale czasu akurat mamy pod
dostatkiem, a dla obydwu z nas dwie wartości, które przyjęłyśmy, są tak ważne, że my
po prostu nie chcemy i nie potrafimy inaczej.
W ciągu miesiąca powstaje nasza strona
www.socialspot.pl, którą wiele moich kontaktów biznesowych komentuje jako „nową
jakość”. I tak właśnie myślimy o Social Spot
– wprowadzimy nową jakość w świat social
mediów – na początek w świat naszych
klientów, a przyszłościowo w większy świat.
Dzień, w którym chwalę się na Facebooku
nową marką i nową stroną, jest przełomowy.
Informację udostępnia w świat sporo moich
znajomych i pojawiają się pierwsze zlecenia.
Duże zlecenia. Wymagające, ale też dające
nam możliwość pokazania, na co nas stać.
To niewiarygodne, ale po zaledwie miesiącu
odzywa się do mnie szereg mniej lub bardziej
bliskich znajomych biznesowych i mamy ręce
pełne roboty. Wartości mojej marki osobistej w połączeniu z wartościami Social Spota
pozwalają nam rozkwitnąć.
Klienci doceniają wyjątkowość naszych
projektów, naszych kampanii, naszych pomysłów. Polecają nas. Budujemy biznes oparty
na rekomendacjach. Social Spot staje się
marką. Nie odpuszczamy na jakości mimo
tego, że pracy zaczyna być tak dużo, że nie
dajemy rady we dwie.
Dopiero po wakacjach, kiedy moje dzieci
wracają do szkoły, wynajmujemy biuro. To
kolejny kamień milowy. W końcu możemy
pracować codziennie razem, tworzyć razem,
a nie tylko przez ekran.
Biuro musi absolutnie spełniać następujące warunki:
• być położone blisko naszych domów
(oddalone są od siebie o 1,5 km), żeby nie
marnować czasu w codziennych korkach;
• być większe niż tylko na dwa biurka –
wiemy, że niebawem pojawią się w nim
pracownicy Social Spota.

Fotografia
Już w sierpniu stwierdzamy, że do utrzymania
wysokiej jakości naszej pracy w agencji social

SZKOŁA SUKCESU

media brakuje nam fotografa. Fotograf profesjonalny jest zazwyczaj za drogi i niedyspozycyjny wtedy, kiedy jest nam potrzebny.
Dodajemy wtedy nasze pierwsze ogłoszenie
o pracę. Szukamy asystenta social media /
fotografa. W międzyczasie same szkolimy
się w tym kierunku, kupujemy kultowego
Canona 50 mm i robimy nasze pierwsze
sesje. Jesteśmy szczęśliwe. Wiemy, że idziemy
w dobrym kierunku. Tworzymy teraz już
wyjątkowe kreacje, za które klienci nas uwielbiają, gdyż generują im duże zarobki.

Pracownik
W październiku zatrudniamy do współpracy Agatę, która pracuje z nami zdalnie
i nie na wyłączność. Pracuje niestety tylko
miesiąc. Uderza w nas druga fala pandemii.
Znów klienci wstrzymują działania i musimy
zwolnić tempo. Współpraca z Agatą jest
jednak dla nas cenną lekcją. Zdajemy sobie
sprawę, że praca z osobą, która nie siedzi
z nami w biurze, z którą nie możemy komunikować się swobodnie na co dzień, która nie
jest w 100% zaangażowana, nie jest dla nas
dobrym rozwiązaniem.
Pod koniec 2020 roku przeprowadzamy
więc rekrutację i trafia do naszego zespołu
Marta. To zupełnie niewiarygodne, ale w czasach, gdy inni zwalniają masowo pracowników, my zatrudniamy. I wcale nie podejmujemy tej decyzji dlatego, że nam się wspaniale
wiedzie. Druga fala uderza w nasz biznes.
Ale wiemy, że jeśli nie zainwestujemy teraz
w pracownika, nie rozwiniemy się nigdy.
Zawsze będziemy po prostu mróweczkami
we własnej firmie. Przyszedł czas zostać
liderkami.

Produkty
W listopadzie wydajemy Darmowy Poradnik
i tworzymy listę mailingową pod nasz
pierwszy produkt, czyli e-book o social media
marketingu. Równocześnie tworzymy nasz
kreatywny social spot, czyli grupę na Facebooku: social media kreatywnie. Mamy na nią
wyjątkowy pomysł. Chcemy w niej nie tylko
edukować, nie tylko angażować w dyskusję.
Marzy nam się współtworzenie. Moim
osobistym marzeniem jest, aby wraz z uczestnikami grupy stworzyć jakiś produkt, który
będzie dziełem wspólnym, które wykonamy
fizycznie my, a który każdy użytkownik grupy
będzie mógł kupić. To na razie bardzo kiełkujący pomysł, więc nie będę zdradzała więcej
szczegółów. Zapraszam po prostu do dołączenia do grupy.
Aktualnie Social Spot nie może pochwalić
się jeszcze tysiącami followersów. Nadal
długa droga przed nami, aby zbudować
wokół siebie zaangażowaną społeczność. Ale

zarabia na nasze utrzymanie i nasz rozwój.
Jest ogromnym sukcesem moim i Agnieszki.
W bardzo ciężkich czasach sprawdziło się
moje założenie, że aby odnieść sukces,
musisz ciężko sobie na niego zapracować,
musisz podejmować zwinne decyzje biznesowe, dopasowując się szybko do zmieniającej się sytuacji, i musisz przy tym wszystkim
mieć trochę szczęścia. My to wszystko mamy.
Dokładamy do tego jeszcze „nową jakość”,
która nas wyróżnia.
TYGRYSY BIZNESU
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DO KAŻDEGO
PROBLEMU

Fot. A. Mikołajczyk

O wyzwaniach,
jakie pandemia
stawia przed branżą,
początkach firmy,
wspólnych działaniach
oraz trzymaniu się
długofalowych relacji
z partnerami
biznesowymi
i klientami
– rozmawiamy
z Mariuszem
Zawadzkim
i Adamem Jeżem,
prezesem
i wiceprezesem
carSolutions.
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PODCHODZIMY
WSPÓLNIE,
szukając
dróg wyjścia
i najlepszych
rozwiązań
dla wszystkich
stron

TYGRYSY BIZNESU

39

LUDZIE BIZNESU

D

Działacie Panowie w branży
motoryzacyjnej od 2015 roku.
Przybliżycie naszym czytelnikom,
o jakim zakresie działalności mówimy
w przypadku carSolutions?
Nasza firma istnieje od 2015 roku, ale
w branży jesteśmy od prawie 20 lat! Zajmujemy się sprzedażą nowych aut dla niezależnych dealerów samochodów w całej Unii
Europejskiej. Dzięki działaniom na arenie
europejskiej wyszukujemy dla naszych
klientów najlepsze oferty i największą możliwą dostępność towaru w danym momencie.
Posiadamy spory stok dostępnych „na już”
najpopularniejszych marek i modeli, co daje

klientom możliwość zakupu „od ręki” tego, co
ich może interesować, tworząc w ten sposób
oryginalne rozwiązania.
Jakie były początki firmy i jakie
momenty były najważniejsze w jej
rozwoju?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
w branży motoryzacyjnej od początku wiedzieliśmy, jak należy prowadzić firmę i na co
zwrócić uwagę, aby ją dynamizować. Jednym
z ważniejszych elementów było otwarcie
naszego oddziału w Niemczech oraz rozszerzenie kadry o kilka kluczowych dla sukcesu
firmy osób. Kolejnym istotnym krokiem było
otwarcie następnego biura w Czechach, które
zamierzamy mocno rozwijać.
Czym różnicie się od tradycyjnych sieci
dealerskich? Dlaczego klient ma właśnie
u Was kupić samochód?
Zajmujemy się sprzedażą jedynie w kanale
B2B i różnimy się od tradycyjnych sieci
dealerskich tym, że u nas klient może kupić
de facto dowolną markę i dowolną ilość sztuk,
jaka go interesuje. Wyróżnia nas duża dostępność towaru, bardzo atrakcyjne ceny, przejrzystość umów i transakcji oraz profesjonalizm na każdym kroku – od zamówienia
po dostawę. Mamy również swój dział spedycyjny, dzięki któremu organizujemy cały
proces logistyczny za klienta.

Jedną z podstawowych domen
carSolutions jest możliwość zakupu
całkowicie nowego samochodu po
znacznie niższej cenie niż w salonie.
Jak to możliwe? Skąd wynika ta różnica?
Pozyskujemy auta z różnych rynków w Unii
Europejskiej, szukając najlepszych cen na
dany model w danym momencie, oraz kupujemy rocznie bardzo duże ilości samochodów,
co pozwala nam na negocjowanie atrakcyjnych cen nabycia.
Co sprawiło, iż firma, którą Panowie
zarządzacie, odniosła tak duży sukces
i zyskała zaufanie swoich klientów?
Przede wszystkim uczciwość i profesjonalizm,
z jakim podchodzimy do naszych klientów
40 TYGRYSY BIZNESU

Fot. archiwum prywatne carSolutions Sp. z o.o. Sp.K., A. Mikołajczyk

Na pozyskaniu jakiej grupy klientów
Wam zależy?
Zależy nam na rozwoju sprzedaży o kolejne
rynki UE i na klientach instytucjonalnych
w kanale B2B. Interesują nas zarówno klienci
hurtowi mający zapotrzebowanie roczne
w ilościach setek aut, ale również ci mali,
kupujący po kilka lub kilkanaście aut rocznie.
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i transakcji, ale także naszych dostawców, którzy
wiedzą, iż mogą na nas polegać i zawsze wywiązujemy się z kontraktów. Sytuacje problemowe
zawsze rozwiązujemy wspólnie, co zapewnia
bezpieczeństwo wszystkim stronom transakcji. Założenie naszej firmy jest proste: liczy się
klient i jego zadowolenie z jakości oferowanych
usług. Praca według tych założeń spowodowała, że nasza firma została zauważona i doceniona przez europejskie (E.A.I.V.T) i niemieckie
(BVFK) stowarzyszenia zrzeszające najlepszych
sprzedawców samochodów w Europie.
Bardzo ważnym aspektem jest również
fantastyczna kadra ludzi tworzących naszą
firmę i pracująca każdego dnia na rozwój
i sukces spółki.
Zatrudniacie doświadczoną i wysoko
kwalifikowaną załogę. Czy możecie
Panowie opowiedzieć o kadrze
specjalistów, którzy na co dzień budują
markę i sukces firmy?
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych
ludzi będących specjalistami w swoich dziedzinach, a ponadto wielu z nich posiada
ponad 30-letnie doświadczenie w branży.
Staramy się im zapewniać profesjonalne

i dające radość środowisko pracy, jak również programy motywacyjne w celu stałego
zachęcania do przekraczania swoich barier
i realizacji planów/celów. Stawiamy także
na rozwój naszych pracowników, dając im
możliwość rozwoju osobistego w ramach różnych szkoleń.
Pandemia koronawirusa i wynikające
z niej rządowe obostrzenia uderzyły
w wiele gałęzi polskiej gospodarki. Jak to
wygląda w przypadku Waszej branży?
Zgadza się, pandemia uderzyła w wiele branż,
w tym i w naszą. Spadki w całej branży
w 2020 roku wyniosły blisko 30%, brakowało
towaru, produkcje przez lockdowny bardzo

„

Wyróżnia nas duża dostępność
towaru, bardzo atrakcyjne ceny,
przejrzystość umów i transakcji
oraz profesjonalizm na każdym
kroku – od zamówienia po dostawę
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często się opóźniały, co niezwykle utrudniało
planowanie w zasadzie czegokolwiek. Dzięki
bardzo dużej bazie klientów, ich zaufaniu do
nas udało nam się przetrwać ten trudny okres
i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

„
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Pandemia, jak widać, odcisnęła duże
piętno na branży motoryzacyjnej. W roku
2020 roku notowaliśmy rekordowe
spadki sprzedaży nowych samochodów,
które mocno odbiły się na statystykach.
Jak wygląda sytuacja w carSolutions?
Czy również tak dobitnie odczuliście
spadek sprzedaży?
Tak, odczuliśmy, ale dzięki umiejętnemu
zarządzaniu stokiem i zamówieniami aut mieliśmy dostępny towar, który zapewnił nam

Dzięki bardzo dużej bazie
klientów, ich zaufaniu do nas
udało nam się przetrwać ten
trudny okres i z optymizmem
patrzymy w przyszłość

przetrwanie tego trudnego roku. Klienci w UE
również znacząco odczuli skutki pandemii,
ograniczając zakupy i inaczej planując zatowarowywanie stoku.
Zyskała na tym sprzedaż aut używanych?
Udało nam się zawrzeć kilka kontraktów na
auta używane, ale nie nastąpił – przynajmniej
u nas – znaczący przeskok z aut nowych na
używane wśród naszych zamówień. Chcemy
i staramy się ten aspekt rozwijać, ale wciąż
ok. 98% naszych samochodów to auta nowe.
Na rynku pojawiły się nowe usługi,
umożliwiające zdalne kupowanie
samochodów. W jakim stopniu działa
u Was sprzedaż w internecie? Czy jako
marka wiążecie swoją przyszłość ze
sprzedażą online?
Sprzedaż online poprzez stronę www u nas
jeszcze nie funkcjonuje, ale od ponad roku
pracujemy nad specjalnym programem, który
pozwoli nam zarówno wejść na nowy poziom
zarządzania stokiem towaru, jak i jego prezentacji online dla klientów i jeszcze szerszego
dotarcia do nowych kontrahentów. Uruchomienie planujemy na drugą połowę tego roku
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i z entuzjazmem podchodzimy do nowych
możliwości programu, dzięki któremu również liczymy na znaczący skok jakościowy
naszej oferty i jej prezentacji.
Jak oceniacie Panowie wsparcie rządu
zaoferowane na ten kryzysowy czas?
Uważamy, że pomoc rządu jest bardzo chaotyczna i niewystarczająca przede wszystkim
dla branż najbardziej dotkniętych pandemią,
jak branże hotelarska, restauracyjna czy fitness, które nie mogą w ogóle funkcjonować.
Wiemy, że rząd robi, co może, ale zakazując
komuś funkcjonowania z dnia na dzień, politycy powinni mieć od razu gotowe rozwiązania pomocowe, a takich brakuje! Sytuacja dla
wszystkich jest trudna, ale rozwiązań systemowych na takie okoliczności, jak widać, nie ma.

Fot. archiwum prywatne carSolutions Sp. z o.o. Sp.K.

Jak Panów zdaniem w najbliższych
miesiącach będzie kształtować się
sprzedaż samochodów, zarówno nowych,
jak i używanych?
Najbliższe miesiące będą trudne, ponieważ
szacujemy, iż przez lockdowny, panujące
obecnie w znacznej części Europy, klienci
będą mniej chętni do zawierania nowych kontraktów, nie wiedząc, kiedy będą mogli wrócić
do normalnego funkcjonowania. Prognozujemy, że znaczne wzrosty sprzedaży pojawią
się dopiero w okolicach kwietnia/maja z tendencją wzrostową. Mamy nadzieję, że rozpoczęta w całej Europie i na całym świecie
procedura szczepień wpłynie na skrócenie
lockdownów i tonowanie nastrojów, tak by
życie społeczne, funkcjonowanie firm i społeczeństw wracały do tak pożądanej przez
wszystkich normy.
Koronawirus, lockdown i wywołany nim
kryzys gospodarczy zmusiły wszystkich
w branży do zmiany planów. W jakim
stopniu zmiany okazały się konieczne dla
carSolutions?
Przede wszystkim ograniczyliśmy lub wręcz
zatrzymaliśmy wszelkie inwestycje, zmieniliśmy też podejście do kontraktowania
zamówień produkcyjnych, by zapewnić
sobie dostępność towaru, ale z drugiej
strony by nie zostać z nim w sytuacji przedłużających się lockdownów. Postawiliśmy
na zwiększanie kapitałów własnych spółki
celem umacniania jej pozycji finansowej, by
być gotowym na trudne i nieprzewidziane
czasy, w jakich przyszło nam obecnie funkcjonować. Liczymy też bardzo na planowane wprowadzenie naszego programu
autorskiego z mocnym wejściem naszej
oferty online, co będzie się wpisywało
w obecny trend automatyzacji pewnych
procesów, a które znacząco przyspieszyła
nam pandemia. Zmieniliśmy także sposób

planowania cen na kontraktach terminowych w oparciu o bardzo duże i nieprzewidywalne obecnie wahania kursów walut.
Zapytam zatem, jaką macie Panowie
receptę na sukces w podbramkowych
sytuacjach?
Szybko reagować na zmieniające się warunki
rynkowe oraz nie podejmować chaotycznych i nieprzemyślanych ruchów. Duże znaczenie mają też bardzo dobre i długoletnie
relacje z naszymi partnerami biznesowymi,
gdzie do każdego problemu podchodzimy
wspólnie, szukając dróg wyjścia i najlepszych
rozwiązań dla wszystkich stron. Ważne też,
aby tak planować budżet w spółce, by mieć
rezerwy na sytuacje kryzysowe czy nieprzewidziane wydatki, by zapewnić ciągłość i stabilność zatrudnienia oraz funkcjonowania.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
TYGRYSY BIZNESU
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NIE WYSTARCZY
BYĆ DOBRYM,

Fot. Mirosław Jarosz - SHOOTiT Photography

ludzie potrzebują jeszcze
się o nas dowiedzieć
Kamila Rowińska – przedsiębiorczyni,
inwestorka i trenerka, która w praktyce
coachingowej wspiera kadrę
zarządzającą, przedsiębiorców i top
menedżerów w osiąganiu ich celów
zawodowych oraz prywatnych.
W 2020 roku powołała do życia
Fundację Kobieta Niezależna,
której misją jest wspieranie kobiet
w rozwoju ich kompetencji osobistych
i zawodowych oraz stworzenie dla nich
wspierającej lokalnej społeczności.
Jest autorką bestsellerów Kobieta
niezależna oraz Kobieta asertywna.
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Jest Pani jedną z najbardziej cenionych
w kraju trenerek biznesowych. Wśród
ludzi mających jakiekolwiek pojęcie
o biznesie na próżno szukać osoby, która
nie kojarzy Pani nazwiska. To fenomen!
Jak udało się Pani zbudować tak silną
markę osobistą?
Budowanie silnej marki nie jest kwestią tego,
czy się „uda”, czy też nie. Jest to wynik 21 lat
mojej pracy zawodowej popartej wynikami.
Bycie rozpoznawalnym w biznesie wiąże się
również z zasięgiem moich szkoleń i sesji
mentoringowych oraz książek. Tylko przez
ostatnie 5 lat w moich szkoleniach stacjonarnych oraz internetowych wzięło udział
kilkadziesiąt tysięcy osób. To natomiast
zawdzięczam pracowitości swojej i zespołu,
z którym tworzę firmę szkoleniową i wydawnictwo RBC. Dużo sprzedajemy, dużo szkolimy, jesteśmy widoczni.

W świadomości społecznej istnieje
wyobrażenie, że w świecie trenerów
biznesu jest podobnie jak w kręgu
aktorów – lekka profesja, żadnych
stresów, można wstać z łóżka o dowolnej
porze, przepracować tydzień czy dwa,
zarabiając przy tym spore pieniądze,
praca w dowolnych godzinach, brak
narzuconych reguł czy form. Jak jest
naprawdę?
Jeśli spojrzymy na wystąpienia publiczne i ich
częstotliwość, to z boku tak to może czasami wyglądać. Trzeba jednak wiedzieć, że
na jeden dzień spędzony na sali szkoleniowej
przypadają dni przygotowań. Nawet jeśli prowadzi się wciąż zajęcia o podobnej tematyce,

Fot. Ewa Sawicka

Zawód trenera biznesu czy coacha jest
dzisiaj bardzo modny i ceniony. Skąd
się wzięła jego popularność w Polsce?
Dlaczego ten zawód cieszy się aż tak
ogromnym zainteresowaniem?
Wraz z rozwojem przedsiębiorczości w Polsce
pojawiły się nowe profesje, które tę przedsiębiorczość wspierają. Nie każdy człowiek
otwierający firmę wie, w jaki sposób zbudować strategię, zatrudnić pracowników,
zarządzać zespołem, dlatego jeśli chce

rozwijać się w tym obszarze, powinien korzystać ze wsparcia trenerów tych kompetencji.
Czasami korzysta z coachingu kompetencyjnego, aby szlifować swoje umiejętności
w wybranym aspekcie i otrzymywać informację zwrotną od osoby, która jest żywo
zainteresowana rozwojem jego talentów.
Coaching bywa też odpowiedzią na tzw.
samotność przedsiębiorców. Wielu z nich
doświadcza bowiem osamotnienia w swojej
działalności. O swoich planach, wyzwaniach,
rozterkach potrzebują porozmawiać z osobą,
która orientuje się w temacie, a jednocześnie
potrafi spojrzeć na ich cele bez uprzedzeń,
jakie mogą towarzyszyć najbliższym.
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Przeczytałam kiedyś w jednym
z artykułów, że coach wcale nie
potrzebuje wiedzy specjalistycznej
w dziedzinie, w której specjalizuje
się klient. Czy zgadza się Pani z tym
stwierdzeniem?
To zależy od rodzaju coachingu, który prowadzi. Jeśli jest to coaching kompetencyjny,
wiedza specjalistyczna z dziedziny, w której
prowadzimy klienta, jest konieczna. Jeśli jest
to jednak coaching życiowy lub zawodowy,
w którym pracuje się na potencjale klienta
przy użyciu konkretnych narzędzi coachingowych po to, aby pozwolić mu wejść na
mistrzowski poziom, wtedy potrzebna jest
wiedza z zakresu coachingu.
Jest Pani bardzo aktywna w social
mediach. Czy Pani zdaniem
w dzisiejszych czasach można mieć
silną markę, nie posiadając konta na
Facebooku czy Instagramie?
Jeśli te konta zastąpimy silnym kontem na
LinkedIn lub YouTubie, to można :)
Coraz trudniej jest budować swoją markę
osobistą i kontaktować się z klientami bez istnienia w social mediach.
Te natomiast należy dobrać do grupy
docelowej, do której chcemy trafić. Nie każdy
trener potrzebuje konta na Instagramie, jeśli
jego głównym klientem są korporacje, z drugiej strony trener pracujący z MiSP niekoniecznie potrzebuje mocnej identyfikacji na
LinkedIn.
Co powoduje, że tak niewiele osób potrafi
budować swoją markę w taki sposób,
żeby wyróżnić się z tłumu? W czym tkwi
sukces?
Jeśli mam być zupełnie szczera, to tak
naprawdę niewiele osób podchodzi do
tego na poważnie. Są tacy, którzy inwestują
w swoje kompetencje eksperckie, jednak
wciąż nie są ich na tyle pewni, aby publicznie

Fot. Maciej Ziemkiewicz

należy nieustannie poszerzać swoją wiedzę,
aby pozostać atrakcyjnym w branży. Do tego
dochodzą sprawy organizacyjne przed i po
szkoleniu. Jeśli mamy zespół, ktoś wykonuje
te zadania za nas jako trenerów. To jednak
wymaga od nas większej częstotliwości prowadzonych szkoleń.
Przygotowanie do zajęć i ich przeprowadzenie to jedno. Bycie obecnym w życiu
swoich odbiorców, tworzenie dla nich treści,
komunikacja w mediach społecznościowych, działania marketingowe to drugie,
co wypełnia spory obszar kalendarza trenera. Średnia stawka trenerska jest oczywiście dobrą stawką, nie mogę się jednak zgodzić z tym, że jej zarobienie pozbawione jest
stresów. Odpowiedzialność jest ogromna.

powiedzieć: „Potrafię ci pomóc, jestem w tym
dobry/a – zapraszam”. Wydaje im się to mało
eleganckie bądź myślą, że wystarczy być
dobrym, aby się sprzedać. Nie wystarczy być
dobrym, ludzie potrzebują jeszcze się o nas
dowiedzieć. Budowania marki należy również się nauczyć, a to kolejna kompetencja
do zdobycia; są tacy, którzy uważają, że to
kwestia szczęścia lub znajomości, i w ogóle
nie podejmują działań. Pozostaje także
czas, który należy dedykować na działania
związane z budowaniem marki. Spotkania,
wywiady, sesje zdjęciowe, nagrywanie materiałów, pisanie artykułów, nie każdy chce lub
może zapłacić taką cenę za jej budowanie.
Gdyby miała Pani wskazać największe
korzyści z budowania marki osobistej, co
by Pani wymieniła?
Łatwość w realizacji kolejnych planów biznesowych lub charytatywnych. Osoba o silnej
marce obdarzona jest dużym zaufaniem,
jest widoczna. To wielki dar od społeczności, który można dobrze zagospodarować.
Ja w minionym roku zdecydowałam się na
założenie Fundacji Kobieta Niezależna, której
misją jest budowanie lokalnych społeczności
dla kobiet, które chcą się rozwijać zawodowo
lub biznesowo. Dzięki silnej marce osobistej
w ciągu kilku dni ponad 1400 osób zgłosiło
się do pomocy w ramach wolontariatu. To

duże wyróżnienie i zaufanie, za które jestem
niezwykle wdzięczna.
Zdradzi Pani naszym czytelnikom plany
na rok 2021?
Sytuacja gospodarcza wymusiła na mnie
posiadanie planu A, B i C, dlatego ostatni
miesiąc zadedykowałam mocnej analizie
tego, jak moja firma szkoleniowa i wydawnictwo rozwijały się w 2020 roku.
Z rzeczy, które mogę zdradzić już teraz, to
rok 2021 to będzie czas: wydania minimum
pięciu pozycji książkowych, premiery
minimum dwóch nowych kursów online,
rozwoju projektów mastermind dla przedsiębiorców, nowego wydania bestsellerowego
Dziennika Coachingowego oraz zwiększenia
udziału platformy kursów online w dochodach spółki.
Jeśli chodzi o fundację, planujemy
otworzenie kolejnych pięciu miast, pozyskanie nowych koordynatorów i mentorów
oraz standaryzowanie naszych działań.
W ostatnim roku rozwijaliśmy się niezwykle
szybko, w większości przypadków zdalnie,
więc jeśli obostrzenia pozwolą, będziemy
nadrabiać spotkania w terenie.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
TYGRYSY BIZNESU
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Wywiad
z prezesem
Wydawnictwa
MARTEL,
Stanisławem
Adamem
Jędrysiakiem

OPTYMISTA
I FIGHTER,
który nigdy
się nie poddaje!
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Jest Pan prezesem Wydawnictwa
MARTEL, zajmującego czołowe
miejsce na rynku wydawniczym.
Czy w dzisiejszych czasach to łatwa
branża dla biznesmena?
Rynek wydawniczy w ostatnich latach nie
należy do najłatwiejszych. W dobie wszechogarniającej digitalizacji trudno przebić się
z papierową lekturą. Ciągłą obecność na
rynku zapewniają nam jednak niebanalne
wydania – ich unikatowa jakość graficzna
i ilustratorska oraz wysoka wartość merytoryczna przekazywanych treści. Tworzymy z pasją, wciąż podnosimy nasze
kompetencje, obserwujemy zmieniające
się upodobania, potrzeby czytelników
i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom.
Cechuje nas determinacja w dążeniu do
wyjątkowości oraz elastyczność wydawnicza, co z pewnością przekłada się na
naszą pozycję na rynku.
Wydajecie Państwo głównie książki
dla dzieci. Czy dzieci to wymagający
czytelnicy?
Oczywiście, najmłodsi są wyjątkowymi
odbiorcami, z pewnością dużo bardziej
wymagającymi niż dorośli. Ich nie przekona
do lektury intrygujący opis z tyłu książki. Ich
trzeba zauroczyć ilustracją, kolorami, zachęcić
okładką i zmobilizować do działania. Oferując
im książeczki aktywizujące, musimy dbać,
by wszystkie zadania były ciekawe, zaskakujące, aby za często się nie powtarzały, bo
dzieci szybko się nudzą. Podobnie jest z beletrystyką. Tylko najciekawsze historie opatrzone wyjątkowymi ilustracjami mają dzisiaj rację bytu.
Chce Pan przez to powiedzieć, że dla
dzisiejszych dzieci grafika jest ważniejsza
od tekstu?
Jak już wspomniałem, dzieci są szczególnymi odbiorcami. Treść podczas pierwszego
kontaktu z książką ma dla nich znaczenie
drugorzędne, najważniejsze są ilustracje.
Jeżeli okładka zrobi na dziecku wrażenie,
a nakreślony przez ilustratora bohater przypadnie mu do gustu, to ono z pewnością
taką książkę przeczyta. W innym przypadku
lektura trafi na dno szuflady i zostanie
zapomniana. W dobie internetu, tabletów
i iPhone’ów ilość bodźców, jaką otrzymują
dzieci, jest tak duża, że sam tekst już się
nie broni, niestety. Oczywiście książka to

„
przede wszystkim zbiór wartości, dbamy
więc o najwyższą jakość merytoryczną
publikowanych tekstów – te na szczęście
wciąż są ważne dla rodziców, każdy przecież chce mieć mądre dziecko.
Jakiś czas temu powołał Pan do istnienia
Fundację MARTEL. W jakim celu?
Powołałem do istnienia fundację, by
pomagać dzieciom, które nie mają dostępu
do nowości wydawniczych. Moim celem
jest dotarcie z książką do wszystkich dzieci
– chcę przywracać modę na czytanie, pocieszać książką, bawić lekturą, bo kto czyta, ma
lepsze, bogatsze życie.
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Moim celem jest
dotarcie z książką
do wszystkich dzieci
– chcę przywracać
modę na czytanie,
pocieszać książką,
bawić lekturą, bo
kto czyta, ma lepsze,
bogatsze życie

Czemu zawdzięcza Pan swój sukces?
Co sprawia, że w dobie pandemii – kiedy
inne firmy upadają – Pana wydawnictwo
wciąż prężnie działa?
Jestem optymistą i fighterem – nigdy się nie
poddaję, nie załamuję. Ja działam. W życiu
trzeba mieć jasno określony cel i wytrwale
do niego dążyć. Determinacją i wytrwałością można pokonać niemal każdą przeszkodę. Oczywiście czas pandemiczny dla
każdego jest trudny. Jak wiele innych firm,
musieliśmy w wydawnictwie przewartościować nasze działania, dostosować plan
wydawniczy do potrzeb obecnego rynku.
Nie był to jednak dla nas wielki problem.
Mam elastyczny i twórczy zespół, gotowy
na wszelkie wyzwania. Sam również poszukuję nowych rozwiązań, stąd moje ostatnie
przedsięwzięcie – KOLAGEN10k.
A mógłby Pan opowiedzieć nam o tym
projekcie coś więcej?
Zawsze propagowałem zdrowy tryb życia.
Uważam też, że inwestycja w siebie, w swoje
zdrowie i dobre samopoczucie to droga do
sukcesu. Jeżeli dobrze się czujesz i nic cię
nie boli, to masz siłę i chęć do pracy, energię,
którą widzą i odczuwają inni. Niestety po
25 roku życia nasz organizm przestaje produkować tak ważny dla sprawności kolagen.
Dlatego należy go uzupełniać. Rynek proponuje nam różne suplementy, ale większość
z nich ma mocno chemiczny skład. Chciałem
pokazać wszystkim, że mogą się suplementować w pełni naturalnie i skutecznie. Stąd
nowy produkt: KOLAGEN10k według szwajcarskiej receptury.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
TYGRYSY BIZNESU

49

MARKETING

TAKTYKI
MARKETINGOWE
NA CZAS KRYZYSU
W jaki sposób
przyciągnąć klientów?
Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na firmy na
całym świecie, a gdy pojawiła się niepewność gospodarcza, działania
reklamowe w jednej chwili wstrzymały biura podróży, salony
samochodowe, miejsca wydarzeń, restauracje, kluby fitness i wiele
innych branż. Czy jednak całkowita rezygnacja z reklam jest dobrą
strategią w czasach kryzysu? Mimo że ludzie dystansują się od
społeczności, nadal przecież będą poszukiwać produktów i je kupować.

TYGRYSY BIZNESU

51

MARKETING

Kiedy czasy są złe, musisz się
reklamować
Prawdopodobnie już znalazłeś się pod presją
ograniczenia wydatków marketingowych lub
przynajmniej konieczności ich uzasadnienia.
Patrząc na wszystko, co się dzieje dookoła,
może wydawać Ci się, że kontynuowanie
działań reklamowych jest całkowitą stratą
czasu i pieniędzy, ale mówiąc wprost: takie
podejście prowadzi tylko do stagnacji. Jak
powiedział kiedyś John Quelch, profesor
Harvardu: „To nie jest czas na cięcia w marketingu. Jest dobrze udokumentowane, że marki,
które zwiększają wydatki na reklamę podczas recesji, kiedy konkurencja je zmniejsza,
mogą zwiększyć swój udział w branży i zwrot
z inwestycji niższym kosztem niż w dobrych
czasach ekonomicznych”.

Po prostu bądź człowiekiem

„

Podstawą skutecznych działań marketingowych musi być jednak dogłębne zrozumienie
Twoich klientów – ich zwyczajów, upodobań,
problemów, które możesz swym produktem
bądź usługą rozwiązać. Zapewne znałeś je już
całkiem dobrze, a potem przyszedł koronawirus, który zamknął firmy i szkoły, narzucił
dystans społeczny i wywrócił do góry nogami
całą naszą poukładaną codzienność. Prawdopodobnie nigdy wcześniej nie byłeś tak
zależny od Microsoft Teams, Zoom czy
Google Meet.
Pandemia przyspieszyła tempo „przechodzenia na cyfryzację”, a Ty jako marketer
chciałbyś podejmować decyzje, które wykorzystają tę nową zależność od technologii

Marketing w warunkach
narzuconych nam przez
koronawirusa musi więc opierać
się na społeczności, a Ty powinieneś
pokazać klientom, że jesteś z nimi
w tych niepewnych czasach
na korzyść Twojej marki. Pamiętaj jednak
o ważnej kwestii. Pandemia to czas, kiedy
ogromna liczba osób rozłożyła bezradnie ręce
i powiedziała: „Wiesz co? Jestem tylko człowiekiem. Boję się. Chcę przede wszystkim
chronić siebie i moich bliskich”. Teraz więc
jak nigdy wcześniej musisz przyłożyć wagę do
budowania zaufania i relacji. Według danych
pochodzących z badania Barometr COVID-19
firmy Kantar aż 70% konsumentów poszukuje uspokajających komunikatów od marek,
a 77% oczekuje wskazówek, jak odnaleźć się
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w „nowej normalności”. Marketing w warunkach narzuconych nam przez koronawirusa
musi więc opierać się na społeczności, a Ty
powinieneś pokazać klientom, że jesteś z nimi
w tych niepewnych czasach.

It’s a win-win
Zasada Pareto mówi, że 80% Twoich przychodów generuje 20% Twoich najbardziej
lojalnych klientów. Jeśli COVID-19 znacznie
obniżył twoje słupki sprzedaży, to właśnie
lojalni klienci będą tymi, którzy pozwolą Ci
przetrwać kryzys. Musisz być jednak gotowy
na to, że ich zachowania zakupowe zmieniają
się właściwie z dnia na dzień. Widzieliśmy już
przejście od stacjonarnych zakupów hurtowych w okresie izolacji do zakupów online,
a klienci wciąż zmieniają to, co kupują, kiedy
i jak to robią.
Jeśli Twoi potencjalni klienci nie są w tym
momencie nastawieni na zakup produktów
lub usług, które oferujesz, skup się na budowaniu relacji bez koncentrowania się na
sprzedaży. Pamiętaj, że jeśli użytkownicy
sprawdzają produkty na Twojej stronie czy
dodają je do koszyka, to myślą o zakupie
u Ciebie. To, że nie dokonują transakcji, nie
oznacza, że powinieneś ignorować szanse
sprzedaży. Zaoferuj swoim klientom wartość dodaną. Pokaż w ten sposób, że chcesz
dać im więcej, niż się spodziewali. We właściwym czasie uda Ci się ich przekształcić
w płatnych klientów.
Pamiętaj, że Twoim celem nie jest
wyłącznie utrzymanie się na powierzchni,
a generowanie jak największej sprzedaży. I to
właśnie na tym, a nie na obniżeniu kosztów,
powinieneś się teraz koncentrować. Jeśli
Twoja konkurencja ograniczyła wydatki na
reklamę, Ty je zwiększ. Nie tylko zagwarantujesz sobie wysoką ekspozycję komunikacji, ale
również pokażesz swoim klientom, że sytuacja u Ciebie jest stabilna. W tym wszystkim
pamiętaj o tym, aby działać szybko, ale
myśleć długoterminowo. Chociaż wiele firm
ma trudności z przetrwaniem w perspektywie krótkoterminowej, kryzys stwarza również szansę. Firmy, które zainwestują w swój
biznes online, prawdopodobnie staną się liderami rynku.

Co w kampaniach piszczy
Droga do podjęcia decyzji przez konsumentów w wielu branżach wydłużyła się
z powodu niepewności gospodarczej. Nie
oznacza to jednak, że klienci nie szukają
produktów lub usług, zmieniła się tylko
ścieżka decyzyjna. Posiadanie strony lub
sklepu internetowego, do których nie są
prowadzone kampanie PPC, jest trochę jak
podskakiwanie w tłumie i krzyczenie: „Hej,
tu jestem! Wybierz mnie!”. Ograniczenie
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wydatków PPC zaburza dodatkowo lejek
konwersji, co powoduje, że okres rozruchu
po powrocie do działań reklamowych jest
długi i powolny. Krótka przerwa w działaniach może nie spowodować wielu strat,
ale im dłużej ona trwa, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie to miało negatywny wpływ na późniejsze wyniki kampanii. Pamiętaj, że nawet w czasach kryzysu
sprawdza się stare powiedzenie, że „trzeba
wydawać pieniądze, aby zarabiać”.
Pozostawanie widocznym w tych niepewnych czasach może zwiększyć zaufanie do
Twojej marki w oczach odbiorców – zarówno
teraz, jak i wtedy, kiedy już wszystko wróci
do normy. Kampanie PPC w tym okresie
będą wymagały od Ciebie jednak całkowicie
nowego podejścia:
1. Przejrzyj swoje aktualne kampanie i zweryfikuj, czy Twoja komunikacja jest adekwatna do aktualnej sytuacji. W reklamach podkreśl, w jaki sposób Twoja firma
dostosowuje się do kryzysu, aby móc
nadal odpowiadać na potrzeby klientów.
Zapewnij użytkowników, że działasz, i jednocześnie sam zachęcaj ich do działania.
2. Sprawdź swoje call to action w treściach
reklamowych i wyeliminuj wszystkie,
które zachęcają do odwiedzenia Twojego punktu stacjonarnego. Informuj
o tym, jakie usługi mogą być świadczone
online. Pokaż wartość Twojego produktu
lub usługi, biorąc pod uwagę okoliczności, w których obecnie znajdują się
Twoi odbiorcy.
3. Chociaż Twoje konto może nie mieć nic
wspólnego z koronawirusem lub powiązanymi z nim terminami, powinieneś kilkukrotnie sprawdzać wyszukiwane hasła.
Nawet jeśli nie będzie tam wyszukiwań
związanych bezpośrednio z pandemią,
zwróć uwagę na takie słowa jak: „anulowanie”, „zwrot pieniędzy”, „rezygnacja” itp.
4. Wykorzystaj rozszerzenia reklamowe, aby
komunikować takie korzyści jak: bezpłatna dostawa, bezkontaktowa płatność
czy usługa Door2Door.
5. Twórz krótsze listy remarketingowe. Zakupowe zachowania użytkowników mogą
być teraz zupełnie inne niż te przed
okresem pandemii.
6. Pamiętaj, że osoby częściej pozostające
w domu będą konsumować więcej treści
takich jak wiadomości i filmy.
7. Uwzględnij to, że w kryzysie klienci będą
szukali okazji i zwracali uwagę na cenę.
Wybierz dwa produkty uzupełniające
i rób promocję. Skorzystaj z rabatów ilościowych lub oferuj bezpłatną wysyłkę,
jeśli klienci osiągną określoną wartość zamówienia, aby podnieść wartość
koszyka.

8. W normalnych warunkach kontynuowanie średnio skutecznych kampanii
może mieć uzasadnienie, o ile przynoszą
jakąś wartość. Teraz nadszedł czas, abyś
je wstrzymał.
9. Podczas kwarantanny ponownie wzrósł
ruch desktop. I odwrotnie – praca zdalna
i mniejsza mobilność ludzi spowodowały
spadek ruchu w wyszukiwarkach mobilnych o prawie 25%. Wszyscy od jakiegoś

„

Dzięki wideo łatwiej niż
kiedykolwiek możesz zorganizować
obsługę klienta, dostarczając
użytkownikom lepszych
doświadczeń sprzedażowych

czasu dostosowaliśmy się do świata
mobilnego, ale biorąc pod uwagę aktualną
sytuację, nie powinieneś zapominać o kierowaniu swoich kampanii na komputery.
10. Wszystko dzieje się szybko. To nie czas,
abyś ustawił kampanię i zapomniał o niej
choćby na chwilę. Monitoruj, kontroluj, na
bieżąco modyfikuj swoją strategię.

Nowe perspektywy sprzedaży
Jest już dla Ciebie jasne, że „stare czasy”
nie wrócą zbyt szybko i minie jeszcze
wiele miesięcy, zanim wrócimy do swoich
miejsc pracy i spotkań „twarzą w twarz”.
Gdy świat zacznie się ponownie otwierać,
nie ma wątpliwości, że życie, jakie znamy,
ulegnie zmianie. Odnosi się to szczególnie
do konsumenta. Sposób, w jaki kupujemy,
został zmieniony na zawsze. Dlatego też
to, w jaki sposób prezentujesz swoje produkty i komunikujesz się z klientami, musi
ulec zmianie. Wykorzystaj ten czas do
odkrywania i zaspokajania nowych potrzeb
swoich klientów. COVID-19 spowodował
zmiany stylu życia, ale stworzył jednocześnie nowe perspektywy sprzedaży.
Wiele firm szybko dostosowało się
do nowej sytuacji, przenosząc interakcje
sprzedażowe na wideokonferencje lub
telefon. Dzięki wideo łatwiej niż kiedykolwiek możesz zorganizować obsługę
klienta, dostarczając użytkownikom lepszych doświadczeń sprzedażowych. Dzięki
drobnym gestom, jak na przykład wysłanie
próbek czy paczki kawy z zaproszeniem na
wirtualną rozmowę przy filiżance aromatycznego napoju, możesz natomiast „połączyć się” z nimi w fizycznym świecie. Tylko
dzięki Twojej wyobraźni możesz wyjść z kryzysu silniejszy niż kiedykolwiek.

SYLWIA WALKOWICZ
Marketing Director
w Agencji Reklamowej
Friends Make Brands.
Wykładowca i szkoleniowiec. Z marketingiem związana prawie
od dekady. Łączy
kreatywność, technologię oraz strategię,
by tworzyć komunikację, która zaciekawi
i zaangażuje odbiorców.
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STOJĘ NA STRAŻY OSÓB
POSZKODOWANYCH,
moją misją jest
pomaganie innym
Katarzyna Małek,
Dyrektor Regionalny
Europejskiego Centrum
Odszkodowań,
w przeszłości los jej
nie oszczędzał, teraz
pomaga innym. Lubi
to robić i sprawia jej
to wiele radości.

Fot. Kasia Saks

K
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Kasiu, wiele przeszłaś w swoim życiu.
Jak znalazłaś się w firmie, która pomaga
innym?
Po kilku latach mieszkania we Włoszech
wróciłam do kraju. Zawodowo związałam
się z firmą sprzedającą ubezpieczenia. Pewnego dnia do naszego biura przyszło dwoje
ludzi. Opowiedzieli o swojej firmie współpracownicy sprzedającej usługę odwrotną do
ubezpieczenia. Doznałam olśnienia, ponieważ
wiedziałam, jakie są kwoty sum gwarantowanych: 5 mln euro czy 1,5 mln euro, i zdawałam sobie sprawę, ile jest wypłacanych
odszkodowań. Nie zastanawiałam się. W tym
czasie mój wuj był po poważnym wypadku,

nie ze swojej winy. I stało się dla mnie jasne
– postanowiłam, że wchodzę w to. Tak rozpoczęła się moja przygoda z jedną z największych firm odszkodowawczych w Polsce.
Przybliż, proszę, naszym czytelnikom,
czym dokładnie się zajmujesz.
Jestem Ambasadorem Fundacji Pomoc
Opiekunom. Fundacja daje możliwość opiekunom osób poszkodowanych ubiegania
się o świadczenie miesięczne w wysokości
1971 zł. Usługa jest bezkosztowa. Stoję na
straży osób poszkodowanych w wypadkach
lub w wyniku chorób. Dbam o to, by otrzymały odszkodowanie adekwatne do poniesionej krzywdy, o odpowiednie dla nich renty:
alimentacyjne, wyrównawcze czy na zwiększone potrzeby. Dodam, że działam zgodnie
z kodeksem cywilnym, prawem, orzeczeniami Sądu Najwyższego czy Trybunału
Konstytucyjnego.
To, czym się zajmujesz, jest bardzo
potrzebne, szczególnie poszkodowanym
i pokrzywdzonym przez los. Jak do nich
docierasz, do swoich podopiecznych?
Pozwól, że nazwę ich właśnie tak – nie
klientami, ponieważ to, co robisz, jest
naprawdę wyjątkowe.
Dziękuję Ci bardzo za to stwierdzenie. Tak, to
są moi podopieczni. Związuję się z rodzinami
na wiele lat. Wracając do Twojego pytania:
dziś to bardzo trudne szukać klientów bez
wsparcia innych. Moim wsparciem są ludzie,
z którymi rozpoczynałam tę drogę, czyli moi
pierwsi podopieczni. W tej branży mocno
działa POLECENIE: BYŁ ZADOWOLONY, TO
POLECA – i tak powstaje moja „śnieżna kula”.
Jestem też wolontariuszką w kilku fundacjach
czy stowarzyszeniach, a tam na co dzień spotykam osoby, którym mogę wyjaśnić gąszcz
przepisów, a tym samym pomagać.
Czy łatwo jest nawiązać kontakt
z osobami pokrzywdzonymi przez los,
w wypadkach? Czy nie traktują Cię na
początku jak „intruza”?
Nie to jest ciężkie. Ludzie są nieufni, boją się.
Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Z jednej
strony oszuści, z drugiej pandemia. Oczywiście
tu zawsze działa to polecenie od osoby, która
skorzystała z mojej pomocy w przeszłości. Nie
wszystkich udaje mi się przekonać, ale małymi
kroczkami można osiągnąć wiele.
Jak udaje Ci się ich zjednać?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
Natomiast wiem, że szczerością, spokojem
i szacunkiem obdarzam każdego, jedni to
przyjmują, inni nie. Znasz moją historię
i wiesz, że zostałam kiedyś mocno oszukana
i trafiłam do „piekła na ziemi”, które stworzyli

ludzie ludziom, więc nie mam żalu do tych,
którzy nie chcą ze mną pracować.
Czy możesz opisać jakiś konkretny
przypadek, gdzie dzięki Tobie Twój
podopieczny otrzymał największe
odszkodowanie?
O tym mogłabym opowiadać do końca
świata, ale jest taki przypadek – jeden
z moich pierwszych. Może dlatego tak
mocno go pamiętam. Rano wsiadłam do
samochodu i jechałam trasą, którą wcześniej
sobie ustaliłam. Na miejscu wypytywałam
na ulicy spotkanych ludzi, czy znają kogoś
po wypadku. Tak trafiłam do pana Józefa,
lat 42, który uległ wypadkowi w pracy; obrażenia były okropne, przerażające. Miał spalone około 90% skóry, nie było skąd brać
tej na przeszczep. Lekarze zdecydowali się
na sztuczną skórę, do tego okazało się, że
psychika poszkodowanego bardzo się rozchwiała. Jego żona, pani Danusia, jest osobą
niepełnosprawną, mają jednego syna,
w tamtym czasie 17-letniego. Po rozmowie
z panią Danusią podpisaliśmy umowę.
Po kilku dniach pani Danusia chciała ją
jednak rozwiązać. Udałam się do tej miejscowości i dowiedziałam się, że przyjechał
do tej rodziny pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zaproponował rodzinie
20 tys. zł i podpisanie ugody, że roszczenia
zostały zaspokojone. Przekonanie rodziny
do zmiany decyzji o rezygnacji z naszej
współpracy graniczyło z cudem. Bardzo
pomogła mi ówczesna dyrektor kontaktów
z poszkodowanymi. Udało jej się odwieść
panią Danusię od rezygnacji z naszej usługi.
Dodam na koniec, że docelowo zostało
wypłacone około 200 tys. zł + renta comiesięczna na zwiększone potrzeby w wysokości około 4200 zł. Renty są wypłacane
tak długo, jak chory ma te potrzeby. Reguluje to kodeks cywilny.
Kasiu, celowo nie pytałem Cię o Twoją
historię, gdyż zajęłaby minimum połowę,
jak nie cały magazyn, a i to mało. Ale
powiedz mi, proszę, mimo tragedii, jaka
Cię spotkała osobiście, chorób, które
dotykają Twoich najbliższych, skąd
w Tobie tyle radości życia i pogody ducha?
Moją siłą jest radość poszkodowanych
w chwili ukończenia mojej pracy. Ogromne
wsparcie dostaję od rodziny: męża, córek,
wcześniej rodziców i wszystkich ludzi, który
wierzą w moje dobre zamiary, którzy widzą,
ile dobrego rozdaję. Z tego miejsca szczególnie chcę podziękować Włoszczowskiemu
Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej, kierowanemu przez doktor Joannę Śpiechowicz,
utrzymującemu się ze zbiórek publicznych i darowizn. Mocno wspiera pacjentów
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Dziś to bardzo trudne
szukać klientów
bez wsparcia innych.
Moim wsparciem
są ludzie, z którymi
rozpoczynałam
tę drogę, czyli moi
pierwsi podopieczni

hospicjum stacjonarnego i domowego
poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
środków medycznych i opatrunkowych,
odpowiednich dla danego przypadku. Dlatego zachęcam do przekazania swojego 1%
na rzecz Stowarzyszenia lub wpłat dobrowolnych. KRS:0000242547
Kasiu, jesteś wyjątkowa, dziękuję za
wywiad i życzę powodzenia.
Ja również dziękuję i życzę zdrowia
i sukcesów.
Marcin Andrzejewski
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STRATEGIA
E-MARKETINGOWA

podstawą sukcesu w internecie
Strategia e-marketingowa
usprawnia zarządzanie
firmą w internecie, ułatwia
wprowadzenie produktu na
rynek, wskazuje kierunek
komunikacji z klientami.
Strategia pozwala panować
nad planem biznesowym,
którego celem jest
zwiększenie znaczenia
firmy na rynku.
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Co to jest strategia
e-marketingowa?
Strategia e-marketingowa określa kondycję
przedsiębiorstwa (sukcesy, ale i problemy czy
błędy), w tym przewagę rynkową, dopasowanie produktu do grupy docelowej, ale też
misję i wizję firmy. Analizę dotychczasowych
działań łączy z planowaniem, które jest ściśle
związane z dopasowaniem odpowiednich
narzędzi, metod działania i kanałów komunikacji. Jak mówi Seth Godin (To jest marketing!): „strategia to sposób, w który przez
długi czas będziesz inwestował, by osiągnąć
swój cel”.
Strategia e-marketingowa jest niezbędna
do skutecznego zarządzania firmą w internecie. Ma formę dokumentu zawierającego

MARKETING

działania rozpisane w perspektywie krótkoi długoterminowej. Na jej podstawie firma
konstruuje plany marketingowe, które nakreślają, kiedy i za pomocą jakich narzędzi zrealizujemy postawione cele.
Strategia e-marketingowa dotyczy szerokiego zakresu działań skupionych wokół
produktu, dystrybucji, ceny i promocji. Jej
założeniem jest przekształcenie poszukujących użytkowników w lojalnych klientów.
W klasyfikowaniu klientów na podstawie ich
zaangażowania pomaga lejek sprzedażowy.
O czym pamiętać podczas tworzenia strategii e-marketingowej?

Analiza wewnętrzna
i zewnętrzna
Sprzedaż spada, strona jest rzadziej odwiedzana, nie przybywa nowych klientów, wydajesz sporo na reklamę w internecie, ale nie
widzisz efektów. A może masz trudności
w utrzymaniu lojalności klientów? Identyfikacja problemów wewnętrznych firmy to
podstawa, ale równie ważne jest środowisko
zewnętrzne. Warto zadawać sobie pytania.
Co robi moja konkurencja (bezpośrednia
i pośrednia)? W czym jest lepsza? Jak mogę
zyskać nad nią przewagę?
Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z analizy SWOT, obejmującej czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki
SWOT można określić mocne (Strengths)
i słabe strony (Weaknesses), a także szanse
(Opportunities) i zagrożenia (Threats). SWOT
dostarcza informacji np. o tym, co wyróżnia
firmę wśród jej konkurentów, pozwala dowiedzieć się, dlaczego sprzedaż nie odpowiada
nakładom finansowym, czy firma wykorzystuje dostępne na rynku możliwości, a także
co ogranicza osiąganie celów.
Może okazać się, że obsługa klienta jest
na znacznie wyższym poziomie niż u konkurencji, ale też nie wykorzystujemy szans, jakie
dają social media, albo kampania reklamowa
nie odpowiada potrzebom grupy docelowej.
Analizą należy objąć również stronę internetową w kontekście SEO i UX, co da informacje o widoczności i użyteczności witryny.

Grupa docelowa i persona
Kim jest mój klient? Kto może nim być? To
ważne pytania, bo marketing zawsze ma
odbiorcę. Dlatego istotne jest określenie
grupy docelowej. Nie powinna być zbyt rozbudowana – nie każdy może być naszym
klientem. Grupę docelową należy podzielić
na segmenty. W każdym segmencie grupy
docelowej mamy do czynienia z modelowym
klientem – personą.
Co daje opracowanie person? Dostarcza
dokładnych informacji o klientach, np.
wieku, miejscu zamieszkania, trybie życia,

wykształceniu, roli społecznej, zarobkach.
Wiedza ta pozwala stworzyć propozycję
oferty umiejscowionej w odpowiednim
miejscu i we właściwym czasie. Tworzenie
person ułatwiają narzędzia, jak np. Make My
Persona czy Personapp, oraz dane dostarczane przez narzędzia analityczne i własne
obserwacje.
W definiowaniu grupy docelowej
uwzględnia się dane demograficzne, finansowe, psychologiczne, geograficzne. Na przykład grupą docelową producenta i sprzedawcy kosmetyków naturalnych mogą być
kobiety po 30. roku życia. I teraz pytanie,
jak wygląda ich życie? Mają rodzinę czy są
singielkami? Gdzie mieszkają? Ile zarabiają?
Odpowiedzi na te i podobne pytania wskażą
potrzeby i wartości grupy docelowej. Okreś
lenie grupy docelowej i podzielenie jej na
segmenty (customer segmentation) są niezbędne do opracowania planu komunikacji
i wyboru kanałów marketingowych.

„

bezpieczeństwo, wygodę, oszczędność czasu.
Jeśli mowa o sprzedaży, to warto akcentować
unikalne cechy oferty, a więc to, co wyróżnia
firmę na rynku, np. bezpłatna jazda próbna.
Ilu klientów, tyle potrzeb i ścieżek ich
realizacji. Jeśli segmenty grupy docelowej
różnią się od siebie, warto przygotować inne
customer journey.

Customer journey,
czyli ścieżka klienta
Customer journey to narzędzie służące
do oceny zachowań klientów i pozwalające
poznawać ich doświadczenia. Na zachowanie klientów podczas kupowania wpływa
wiele czynników. Od czysto technicznych, jak
łatwość w poruszaniu się na stronie i odnajdywaniu potrzebnych produktów, po te związane z otoczeniem, np. zakłócające zakupy
(hałas w pomieszczeniu), czy emocjonalne,
mogące powodować, że klient odłoży zakupy
na później.

Wyznaczenie customer journey
pomoże zrozumieć klienta,
przewidywać jego zachowania
i tym samym jeszcze skuteczniej
do niego dotrzeć

Customer needs – potrzeba
na pierwszym planie
Produkt ma odpowiadać na potrzebę.
Ale żeby sprzedawać, trzeba wiedzieć
komu. Klienci mają różne potrzeby, oczekiwania, motywacje, nawet w stosunku
do tego samego produktu. Mimo że dysponują określonym budżetem, coraz częściej to nie cena jest czynnikiem decydującym. Podczas badania customer needs
dowiesz się, co wpływa na decyzje klientów.
Z reguły klienci szczególną uwagę zwracają na informowanie o przebiegu zakupów
(dodanie produktów do koszyka, transakcja, pakowanie przesyłki itd.), łatwy kontakt z obsługą, intuicyjną stronę internetową
(wyszukiwarka wewnętrzna, nawigacja), bezpieczeństwo płatności i danych.
Z pewnością na potrzeby klientów
odpowie spójna i jasna komunikacja,
szybkie rozwiązywanie problemów i reagowanie na trudności. Co jeszcze? O to najlepiej zapytać klienta, np. prosząc o opinię
odnośnie do obsługi i czasu dostawy lub
produktu. Jednak to nie produkt gra główną
rolę – celem kupowania jest zrealizowanie
potrzeby. Sprzedawca samochodów oferuje

Kupowanie nie zawsze zaczyna się od
strony internetowej sklepu i nie zachodzi
jedynie na niej. Może zdarzyć się, że klienta
do sklepu sprowadził banner reklamowy
na innej stronie lub link sponsorowany
w Google, a w trakcie przeszukiwania oferty
sprawdzi opinie o produkcie i wejdzie na facebookowy profil marki.
Wyznaczenie customer journey pomoże
zrozumieć klienta, przewidywać jego zachowania i tym samym jeszcze skuteczniej do
niego dotrzeć. Customer journey przypomina
lejek sprzedażowy. Zakup nie kończy podróży
klienta. Istotne jest utrzymanie jego zaangażowania i doprowadzenie do lojalności. Dzięki
customer journey firma wie, kiedy wdrożyć
odpowiednie działania, np. uruchomić kampanię reklamową.
W customer journey znajdują są
touchpointy (miejsca styku klienta z firmą),
co widać na powyższej customer journey
map. Punkty styku różnią się w zależności od
ścieżki klienta, grupy docelowej i segmentów.
Różnica wynika też z branży i modelu sprzedaży. Touchpointy można podzielić na
kategorie. Każda z kategorii odnosi się do
etapu ścieżki zakupowej. I tak na etapie
TYGRYSY BIZNESU
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czy osoby zarządzające mediami społecznościowymi. Szczegóły najlepiej umieszczać
w innym dokumencie, by ten główny był jak
najbardziej czytelny.

Cel i plan komunikacji

https://www.behance.net/gallery/5217737/Lancom-brand-journey

https://annamiotk.pl/peso-paid-earned-shared-owned-media/

WOJCIECH SZYMAŃSKI
Ekspert ds. e-marketingu, e-commerce
oraz e-PR, Prezes
Zarządu agencji
e-marketingowej Ideo
Force Sp. z o.o. oraz
dyrektor Działu Marketingu Internetowego
w agencji interaktywnej Ideo Sp. z o.o.
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przedzakupowym punktem styku może być
wiadomość e-mail lub social media, zakupowym – strona internetowa i pakowanie
produktu, a pozakupowym – newsletter bądź
program lojalnościowy.
Ścieżkę klienta przedstawia się najczęściej w formie graficznej. Im bardziej przejrzysta i atrakcyjna, tym lepiej pracuje się
zespołowi marketingowemu. Dostępność
kanałów komunikacji (Messenger, YouTube,
porównywarki cen, reklama w Google)
powoduje, że podróż klienta może być
skomplikowana. Dlatego warto przygotować
różne wersje tej samej mapy dla każdego
ze specjalistów zajmujących się marketingiem. Inne zadania do zrealizowania będzie
miał dział sprzedaży, a inne twórcy treści

Cele marketingowe firmy są częścią strategii. Cel powinien być skonkretyzowany,
mierzalny, osiągalny, istotny i określony
w czasie. I o tym mówi koncepcja SMART
(ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
Time-bound) – jasny i realny cel, zamknięty
w ramach czasowych, umożliwiający pomiar
działań zmierzających do jego osiągnięcia,
a także atrakcyjny z punktu widzenia osób
biorących udział w jego realizacji i ze względu
na korzyści z niego wynikające.
Mając cel, dane o grupie docelowej, jej
segmentach, personach, a także wiedząc, jak
przebiega customer journey, należy opracować plan komunikacji. W planie takim
powinny znaleźć się kanały i środki służące
sprawnemu informowaniu i podtrzymywaniu
dialogu z klientami.
Kanał komunikacji odpowiada miejscom
w podróży klienta. Zdobycie uwagi klienta,
a następnie zainteresowanie go ofertą
wymaga innego podejścia niż zaangażowanie
na etapie rozważania zakupu czy utrzymania
relacji. Aktywność firmy w social mediach
przykuje uwagę, reklama wzbudzi zainteresowanie, do zakupu mogą skłonić promocje, a podtrzymać kontakt mogą treści na
blogu lub oferty dla stałych klientów. Kanały
komunikacji klasyfikuje model PESO – płatne
(paid), pozyskane (earned), udostępnione
(shared), własne (owned).
Strategia e-marketingowa porządkuje, naprowadza, wyznacza kierunek
i pozwala przygotować działania odpowiadające celom. Na etapie tworzenia strategii
należy wybrać metody pomiaru skuteczności i narzędzia analityczne, przygotować
harmonogram działań i sposób realizowania celów, a także określić budżet. Nie
ma jednej strategii dla wszystkich marek –
każda firma ma swoją wizję i plan jej realizacji, dociera do różnych grup klientów.
Wiele zależy też od obecności firmy na
rynku i w internecie, bo np. nowa marka
musi uwzględnić nie tylko kierunek rozwoju,
ale i opracować logotyp czy zaprojektować
komunikację.
Dobrą strategię e-marketingową w internecie poznaje się po pozycji firmy i wynikach
sprzedaży. Jako że wiele zależy od firmy, uniwersalne metody owszem, sprawdzają się.
Jednak potrzeba czegoś więcej – rozumienia
własnego biznesu, praw rządzących rynkiem,
świadomości mocnych i słabych stron, umiejętności konfrontowania się z ograniczeniami
i sprawności w dostrzeganiu okazji.
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KAŻDY
dla kogoś
jest

KIMŚ

Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego
wpływu. Henryk Wujec – legenda
opozycji demokratycznej w czasach PRL,
przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu,
jedna z osób na mojej liście tych, którzy
posunęli ten świat o milimetr do przodu
– również podczas naszych spotkań mówił,
że nawet jak czuje się bezradny czy bezsilny,
to nigdy nie usprawiedliwia tego, żeby nic nie
zrobić. „Nigdy nie wiesz, czy twoje działanie
czegoś nie zmieni. Nie wiesz, czy ten twój czyn,
chociaż mały, nie spowoduje jakichś zmian”
– tłumaczył też w jednym z wywiadów.
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N

ie lekceważę wpływu, jaki
możemy mieć na to, co dzieje
się dookoła. Mam tak od dziecka.
Urodziłam się i wychowałam,
zresztą podobnie jak Henryk Wujec, w małej
miejscowości, byłam angażowana przez
rodziców w pracę w gospodarstwie.
Świat, który widziałam oczyma dziecka,
nauczył mnie pokory, wytrwałości, rzetelności, ale także znaczenia wspólnotowości
w naszym życiu, w którym przecież na co
dzień współistniejemy. Dziś o tym zapominamy, od lat indywidualizm wypiera wspólnotowość. Kult jednostki i skupienia się na
sobie przynosi żniwo w postaci ogromnego
kryzysu więzi społecznych.
Działając od ponad 25 lat międzynarodowo w biznesie, między innymi w obszarach
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FinTech, i obserwując trendy technologiczne,
biznesowe i społeczne, postanowiłam (10 lat
temu) na bazie mojego Modelu „Ekosystem
Wioski” założyć Instytut Humanites, który
powstał jako think-and-do tank systemowych działań na rzecz rozwoju kapitału społecznego i rozwoju Spójnego Przywództwa™.
Główną misją Instytutu Humanites jest
rozwój społeczeństwa, które sprosta wyzwaniom Rewolucji 4.0 – poprzez rozwój świadomego, wewnętrznie sterowanego, proaktywnego i wrażliwego społecznie człowieka
i w efekcie bardziej dojrzałego społeczeństwa.
Drogą do tego, w mojej ocenie, jest wspieranie dojrzałości emocjonalnej oraz rozwój
Spójnego Przywództwa w przestrzeni: Społecznej, Pracy, Edukacji oraz Świata Kultury
i Mediów. Działania Instytutu Humanites to
przypomnienie, że człowiek to jednak coś
więcej niż rozum i konsumpcja. Zwłaszcza
że poprzedni trudny rok pokazał nam, co to
znaczy być testowanym. Wielu z nas zabrał
życie, zdrowie psychiczne i fizyczne. Przedsiębiorców dotknęły restrykcje. Dużo mówi
się też o zarządzających w firmach, którzy
wykorzystali pandemię do zwalniania ludzi
i zwiększania zysku. Wszyscy poczuliśmy, jak
krucha jest przyszłość. COVID-19 uwypuklił
wady instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i stabilność państw. Suma wszystkich lęków jest jednak według mnie większa,
bo od lat postępuje zjawisko degradacji
powszechnej edukacji, rosnącego rozwarstwienia społecznego, migracji zarobkowych
i zmian kultury pracy, atomizacji, relatywizmu,
zalewu informacjami, konsumpcjonizmu. To
z kolei w powiązaniu z tempem życia i zmianami związanymi również z postępującą
transformacją technologiczną i rozwojem GIG
Economy przekłada się na kondycję współczesnego człowieka i cały jego ekosystem,
na który składa się w szczególności: Rodzina,
Edukacja, Biznes, Kultura i Media.

Siła wpływu i efekt domina
Zawsze zaczynam od siebie, od bazy, od
moich wartości: wiary, miłości, odpowiedzialności i uczciwości. Uczę się unikania
zbędnych samousprawiedliwień. Jestem
wielką fanką rytuałów, które szczególnie
w dzisiejszym zabieganym świecie pozwalają nam na „odzyskiwanie czasu”. Każdy
dzień zaczynam od min. 20 pompek
i wspólnej kawy z mężem. Od kilkunastu
lat to nasz ważny rytuał, jesteśmy małżeństwem prawie 25 lat, mamy trójkę dzieci.
Natrafiliśmy, jak wielu innych współczes
nych ludzi intensywnie pracujących, na
trudne momenty, ale odbudowanie relacji
i radości w związku uważam za ogromny
sukces. Jestem ciekawa nowych ścieżek
i chętnie wchodzę w nieznane. Prowadzę

pamiętnik, zapisuję ciekawe myśli, które krążyły w ciągu dnia. Znajduję czas na zatrzymanie się, np. jak podczas moich corocznych wędrówek po pustyniach. Pustynia jest
specyficznym miejscem, w którym łatwiej
niż gdzie indziej spotkać się z samym sobą.
To też podstawy mojego Modelu „Spójnego
Przywództwa™”. Trzeba odpowiedzieć sobie
na pytanie, kim jestem jako człowiek, a nie
tylko jaka jest moja rola zawodowa. Zresztą
ukułam kilka lat temu termin „tunelowego
rozwoju”, aby pokazać, jak często zatracamy
się w takim tunelu i biegniemy w nim bez-

„

Główną misją Instytutu Humanites
jest rozwój społeczeństwa, które
sprosta wyzwaniom Rewolucji
4.0 – poprzez rozwój świadomego,
wewnętrznie sterowanego,
proaktywnego i wrażliwego
społecznie człowieka i w efekcie
bardziej dojrzałego społeczeństwa

refleksyjnie. To chyba dlatego tak ogromnie
cenię przede wszystkim dobrą i uważną rozmowę z drugim człowiekiem, przy której niejednokrotnie wręcz tracę poczucie czasu.
Od wielu lat łączę różne światy często
sztucznie dzielone (np. nowe technologie
i etyka, technologia i człowiek, rodzina i praca,
edukacja i biznes). Tworzę i wdrażam systemowe nowatorskie rozwiązania w przestrzeni społecznej, biznesowej i edukacyjnej.
Wiele mówi się o potrzebie zmiany edukacji.
Nie zawsze jednak znajdujemy przełożenie
naszego niezadowolenia na konkretną zmianę.
Dlatego aby wyjść poza sferę słów, 10 lat temu
stworzyłam Akademię Przywództwa Liderów
Oświaty, pierwszy w Polsce program rozwoju
przywództwa w edukacji, w którym realnie
łączę liderów biznesu z liderami oświaty.
Widząc tempo rozwoju nowych technologii oraz narastającą monopolizację rynków
cyfrowych przez wielkie korporacje, tworzymy
właśnie przy Instytucie Humanites Centrum
Etyki Technologii – miejsce, które z jednej
strony ma budzić świadomość użytkowników
nowych technologii w zakresie konsekwencji
używania różnych cyfrowych rozwiązań, ze
szczególnym uwzględnieniem sztucznej
inteligencji, z drugiej zaś – stać się motywatorem i inspiratorem takiego rozwoju innowacji przez firmy technologiczne, aby rzetelnie uwzględniały one standardy etyczne
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„

ZOFIA DZIK
Impact inwestor, innowator, prezes Instytutu
Humanites – Człowiek
i Technologia, pionier
FinTech w obszarze
direct insurance,
członek wielu rad
nadzorczych spółek
giełdowych.
http://zofiadzik.com/
i https://www.humanites.pl/
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i pamiętały o długoterminowych skutkach
cyfryzacji dla człowieka i środowiska.
Mój sposób myślenia jest w jakimś stopniu
połączeniem Johna Maxwella (przywództwo),
Brené Brown (wrażliwość) i Pani Olgi Tokarczuk (jako szukającej nowych myśli oraz
dostrzegającej i ostrzegającej przed długoterminowymi związkami przyczynowo-skutkowymi z pozoru niezwiązanych ze sobą

Od ponad dekady zachęcam do
poszerzania kontekstu, pokazuję,
że dzisiejszy świat jest zbyt złożony,
kompleksowy i towarzyszy mu bardzo
duża zmienność oraz niepewność,
by móc problemy rozwiązywać,
stosując silosowe podejście
przestrzeni). W tych kontekstach od ponad
dekady zachęcam w szczególności współczes
nych liderów biznesu i edukacji do poszerzania kontekstu, pokazuję, że dzisiejszy świat
jest zbyt złożony, kompleksowy i towarzyszy
mu bardzo duża zmienność oraz niepewność,
by móc problemy rozwiązywać, stosując silosowe podejście. Stąd mój Model „Wioski”
opiera się na powrocie do wspólnotowości.
Przykład? Raport World Economic Forum
„The Future of Jobs oraz Reskilling Revolution” podaje, że blisko 400 mln pracowników na świecie do 2026 roku może stracić
pracę na skutek automatyzacji. Przekwalifikowania, podniesienia swoich kwalifikacji
będzie wymagało nawet ponad 50 proc.
pracowników.
Kto jest odpowiedzialny za swoich pracowników? Kto każdego dnia ma na nich
wpływ? 4 marca 2021 roku organizujemy
już VIII edycję Konferencji dla Liderów Biznesu „Człowiek i Technologia”. To wyjątkowe wydarzenie. Eklektycznie łączymy
tematy: Przywództwa, Człowieka i Technologii, Relacji, Edukacji, Kultury i Gospodarki.
Corocznie dostarczamy inspiracji, zapraszamy
do rozmów i refleksji właścicieli firm i kluczową kadrę zarządzającą wokół tematów
łączących człowieczeństwo, sens, wolność,
odpowiedzialność z najnowszymi trendami
w technologii. Na poprzedniej konferencji
mówiliśmy między innymi o kondycji współczesnego człowieka, tempie i zdolności człowieka do adaptacji. Cytowaliśmy raport, z którego wynikało, że pracodawcy skupiają się
na wewnętrznych procesach, reorganizacjach.
I póki co nie inwestują znacząco w projekty,

których celem jest przekwalifikowanie pracowników. A badania dowodzą, że utrata
pracy jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu. Doświadczenie
to stawia się w tej samej linii, co utratę bliskiej osoby. Zrodzi się więc niepokój, który
może sprzyjać populizmowi i gwałtownym
przemianom politycznym. Trzeba się zatrzymać, zauważyć problem i zastanowić się, kto
ma lub kto może mieć wpływ na jego rozwiązanie. Dziś na tempo reorganizacji firm
z powodu transformacji technologicznej
nakładają się dodatkowo skutki pandemii,
co będzie wpływać na zmiany na rynku pracy.

Spójny człowiek, spójny lider
Jeżeli jesteśmy liderami, zarządzamy zespołami ludzi, firmą, to zadajmy sobie pytanie:
na ile jesteśmy gotowi stracić z dnia na dzień
pracę? Co możemy zrobić dla siebie teraz, gdybyśmy wiedzieli, że następnego dnia znaleźlibyśmy się poza rynkiem pracy? Czy to wywołałoby w nas lęk, zagubienie, a może wręcz
przeciwnie – byłoby szansą na zmianę? Co
musiałoby się zmienić w sposobie naszego
życia, aby w takiej sytuacji nie odczuć lęku? Te
wszystkie wnioski, refleksje trzeba później przełożyć na ludzi, którymi zarządzamy. Przygotować ich na zmiany, aby umieli korzystać z włas
nych wewnętrznych zasobów. Aby mieli życie
poza pracą. Mieli swój ekosystem społeczny,
w którym będą się czuli kochani i który będzie
dla nich wsparciem, ale też z wzajemnością,
że będą potrafili do tego systemu kontrybuować. Dziś szczególnie potrzebujemy mądrego
spójnego przywództwa łączącego cele biznesowe i potrzeby człowieka, przywództwa, które
będzie tworzyć przestrzeń, gdzie ludzie odnajdą
sens, a biznes osiągnie swoje rezultaty.
Każdy z nas każdego dnia ma wpływ na
świat bliższy i trochę dalszy. To od nas zależy,
jak to wykorzystamy. Kiedy chowamy głowę
w piasek? Kiedy będziemy zabierać głos? Za
co i za kogo będziemy czuć się odpowiedzialni? W jakich momentach nie odwrócimy wzroku? „Twoje życie nie zawsze będzie
wygodne, a ty nie zawsze będziesz w stanie
rozwiązać wszystkie światowe problemy, ale
nigdy nie lekceważ wpływu, jaki możesz mieć
na to, co dzieje się dookoła. Historia nieraz już
nam pokazała, że odwaga potrafi być zaraźliwa, a nadzieja może zacząć żyć własnym
życiem” – mówi Michelle Obama.
Dziś, jeszcze bardziej niż wcześniej,
potrzebujemy też rebeliantów o pięknych
umysłach. Ludzi, którzy patrzą na świat z szerokiej perspektywy, pozostają antykrusi, jak
pisał Nassim Nicholas Taleb, autor książek
Czarny łabędź oraz Antykruchość. O rzeczach,
którym służą wstrząsy. Nie powinno się ich
ignorować. Bo kto będzie zadawał pytania
tak, by świat je usłyszał?
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ABC eksportera
Dla przedsiębiorców eksport
oznacza – w potocznym
znaczeniu – że towar opuszcza
terytorium Unii Europejskiej.
Proces ten jest jednak złożony
i połączony z czynnościami,
które muszą wystąpić po
sobie, aby spełniał wszystkie
wymogi prawne. Do tego
celu potrzebna jest dobrze
wynegocjowana umowa.
Każda bowiem czynność
w przedsiębiorstwie kończy się
podatkami, więc stawiam tezę,
która brzmi: „Eksport musi
spełnić wszystkie wymogi
prawne, aby prawidłowo
rozliczyć się z podatków, a do
tego trzeba wynegocjować
dobrą umowę”.

SPRZEDAŻ
Proces eksportu towarów powinien być uregulowany umową sprzedaży, ponieważ taka
forma najbardziej zabezpiecza obie strony.
Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę
sprzedaży: sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją
wydać, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przy eksporcie towarów warunki przeniesienia prawa
własności powinny być zawarte w umowie
sprzedaży. Pamiętać należy również, że
przy sprzedaży międzynarodowej trzeba
uwzględnić przepisy zawarte w konwencji
o sprzedaży Narodów Zjednoczonych.
Podstawą zawierania wszystkich umów
są przepisy prawa. Nawet pomimo istnienia
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swobody zawierania umów na wolnym rynku
mamy warunek, że zakontraktowane elementy muszą być zgodne z prawem. Przejawia się to w tym, że umowa ma zabezpieczyć należytą staranność w wykonaniu
czynności należących po stronie podatnika.
Podstawowym i ważnym elementem
przy sprzedaży towarów jest ustalenie jej
warunków. Tylko wówczas określone zostanie,
która ze stron (sprzedawca czy kupujący)
będzie zobowiązana do zapłacenia danin
publiczno-prawnych (cło oraz podatki) oraz
jakie koszty i ryzyka będzie ponosić każda
ze stron. Jest to bardzo istotne, ponieważ
warunkuje kolejne postępowania, a co za tym
idzie, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.
Warunki sprzedaży dookreślają, kto spełnia

ARTUKUŁ SPONSOROWANY

definicję prawną nadawcy oraz kto spełnia
definicję prawną eksportera na gruncie międzynarodowego prawa. „Nadawcą” jest osoba,
która zawarła umowę przewozu z przewoźnikiem – takie określenie znajdziemy zarówno
w konwencji CMR, jak i w ustawie Prawo
przewozowe. Natomiast „eksportera” ustanowiono w rozporządzeniu unijnym i jest to
osoba mająca siedzibę na obszarze celnym
Unii Europejskiej, którą – w chwili przyjęcia
zgłoszenia – wiąże umowa z odbiorcą w państwie trzecim oraz która jest uprawniona
do decydowania i zdecydowała o wysłaniu
towarów do miejsca przeznaczenia poza
obszarem celnym UE. Instrukcja do zgłoszeń celnych określa, że nadawca/eksporter
jest to osoba dokonująca zgłoszenia wywozowego lub osoba, na rzecz której takie zgłoszenie jest dokonywane, która jest właścicielem towarów lub posiada podobne do
prawa własności prawo do dysponowania
towarem w chwili przyjęcia zgłoszenia.

ORGANIZACJA TRANSPORTU
Kolejnym warunkiem koniecznym do prawidłowych rozliczeń procesu eksportowego
może być organizacja transportu. Tę kwestię możemy odnaleźć w wytycznych Komisji
Europejskiej, uchwale Sądu Najwyższego czy
w wielu publikacjach. Podstawową kwestią
jest przyjrzenie się, jak sprzedajemy towar.
Utarło się, że najlepiej sprzedać „tu i teraz”,
czyli na warunkach EXW. Jednak sprzedaż
na warunkach EXW poza UE nie istnieje.
Wyjaśnić tę kwestię można w prosty sposób:
kupujący ani nikt w jego imieniu (spedytor)
nie przyjedzie, aby załadować towar na
środek transportu. Prawo zabrania także kierowcy dokonania załadunku. Więc powstaje
pytanie „kto?”. Zwykle jest to zatem sprzedający i tu zaczyna się pierwszy problem:
czy na pewno zgłosiliśmy do zaksięgowania
„bezpłatne świadczenie usługi” i czy wykazaliśmy wartość podarowanej usługi kupującemu? Jeżeli nie, to właśnie uszczuplamy
budżet państwa w kraju przeznaczenia, bo
wartość sprzedawanego towaru jest wyższa
od deklarowanej i płaconej. Takie niuanse
odnajdujemy w rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego oraz w międzynarodowym Kodeksie Wartości Celnej. Należy
podkreślić, że sprzedaż towaru w sposób opisany powyżej należy uznać za sprzedaż krajową, gdyż pozostawiając towar na magazynie do dyspozycji kupującego, pozbyliśmy
się prawa decydowania o nim.
To niestety nie koniec nieświadomych
błędów, jakie najczęściej popełniają przedsiębiorcy. Przy źle wynegocjowanej umowie
mamy kolejny aspekt, którym jest odprawa
celna. Jeżeli my zlecamy odprawę celną, to
agencja celna pracuje na nieprawidłowym

upoważnieniu. Czyli w rozumieniu przepisów
– bez upoważnienia. Według prawa oznacza
to zatem, że wszystkie czynności, jakie
agencja celna wykonuje, czyni to w swoim
imieniu i na swoją rzecz, a nie na rzecz podatnika, a zatem to ona staje się eksporterem!
Dodatkowo moglibyśmy jeszcze pochylić się
nad fakturą za czynności agencji celnej. Niestety nie są one kosztem służącym przynoszeniu przychodu w firmie, więc nie mogą
zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Źle wynegocjowana umowa wpędza
nas w labirynt błędów bez wyjścia. Sprzedając zatem towar poza UE, wymagane jest,
aby wynegocjować sprzedaż z gestią transportową (czyli na INCOTERMSACH z grupy
C i D), zapewniając sobie tym samym bezpieczeństwo transakcji eksportowej.

•

DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA
CELNEGO

•

Dobrze poprowadzony eksport towaru poza
UE wymaga posiadania i archiwizowania
dokumentów przez 5 lat od daty zgłoszenia
celnego. Tu należy pamiętać, że faktura handlowa, list przewozowy, faktura za transport
i organizację transportu oraz packing lista,
jak również wszystkie inne dokumenty, które
będą wymagane ze względu na rodzaj towaru,
należy uznać za podstawową dokumentację.
Ta dokumentacja musi mieć swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentów potwierdzających wyprowadzenie towaru (nie musi
to być IE599, tylko dokument zgodny z art.
334 aktu wykonawczego do UKC). Natomiast
dokumentów tych nie będziemy posiadali
przy źle wynegocjowanej umowie sprzedaży.
Wszystkie powyższe informacje zawarte są
w następujących aktach prawnych:
• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiające unijny kodeks celny (wersja
przekształcona), zwane dalej „UKC”;
• ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE
KOMISJI (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, zwane
dalej „Rozporządzeniem Delegowanym”
lub „AD”;
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania niektórych przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego
unijny kodeks celny, zwane dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym” lub „AW”;

•

•

•

•

•

•

•

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej
(tekst skonsolidowany), zwana dalej
„Dyrektywą VAT”;
USTAWA z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, zwana
dalej „UoPoTiU”;
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych, zwane dalej „Rozporządzeniem
Ministra Finansów”;
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (tekst skonsolidowany), zwane dalej „KSH”;
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst skonsolidowany), zwana dalej „Ustawą o opłacie
skarbowej”;
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów
(CMR) sporządzona w Genewie dnia 19
maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz.
238, sprost. Dz. U. z 1995 r. Nr 69, poz. 352),
zwana dalej „Konwencją CMR”;
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. –
Prawo przewozowe (tekst skonsolidowany), zwana dalej „Prawo przewozowe”;
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (tekst skonsolidowany),
zwana dalej „KC”;
KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH z dnia 11 kwietnia 1980 r.
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu,
zwana dalej „KONWENCJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH”.

DR IZABELLA
TYMIŃSKA
Ekspert celny.
Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego,
importem i eksportem
towarów i usług oraz
analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów
międzynarodowych.
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Fot. Szymon Morawiec.

BIZNES

Nowa wizja

W BRANŻY
DRZEWNEJ
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Polska jako jeden z liderów
produkcji drzewnej przechodzi
transformację, budując biznes
o globalnym zasięgu pracujący
dla czołowych światowych
marek. Rodzimy biznes,
podejmując zlecenia na rzecz
zagranicznych kontrahentów,
posiada świetną renomę
w zakresie precyzji produkcji,
jakości oraz ceny gotowego
wyrobu.

BIZNES

P

owstała w 2018 roku grupa kapitałowa Blue Timber S.A. powzięła
ambitną misję konsolidacji sprzedaży detalicznej produktów drewnianych, kontynuując 10-letnią tradycję braci
Ujejskich. Szeroki zakres działania spółek
w grupie pozwoli kompleksowo objąć działaniem kilka aspektów wykorzystania
drewna w celach przemysłowych i sprzedaży detalicznej.
Założycielami Grupy są bracia Marcin
i Sebastian Ujejscy. Rozpoczynając biznes
w 2008 roku, stopniowo rozwijali się wraz
ze zdobywaną wiedzą oraz doświadczeniem.
Dało to możliwość realnego sprawdzenia
koncepcji na biznes drzewny w praktyce.
Owocem doświadczeń jest grupa kapitałowa Blue Timber S.A., stworzona z myślą
o ekspansji na rynki globalne oraz udostępnieniu inwestorom unikalnego modelu biznesowego. Pomimo wzrostu zachowują oni
rodzinny charakter biznesu, osobiście pilnując
kluczowych aspektów działalności spółek
oraz pracowników. Filarem struktury organizacyjnej jest szacunek oraz osobiste podejście do każdego pracownika, jak również partnera biznesowego. Grupa Timber to zgrany
zespół ludzi reprezentujących różne talenty
oraz predyspozycje.
Według danych szacunkowych drewno
stanowi aż 30% naszych domów, jednak cały
proces – od pozyskania drewna aż do finalnego produktu – składa się z wielu rozdrobnionych ogniw. Ich integracja wpływa pozytywnie na marżowość biznesu oraz wycenę
poszczególnych usług dla klientów. To ta
fundamentalna synergia stanowi myśl przewodnią budowy Blue Timber S.A. – nową
jakość w branży drzewnej. Połączenie procesów pozwala na optymalne wykorzystanie
potencjału, jaki daje współczesna technologia.
Nie bez znaczenia pozostaje jednak indywidualny charakter projektów, które poprzez
wysoką jakość wyróżniają się na rynku zdominowanym przez tanie produkty z niskiej
jakości drewna.
Cały proces zaczyna się od pozyskania
surowca, który jako jeden z nielicznych
wiodących materiałów przemysłowych
jest pozyskiwany bez szkody dla środowiska naturalnego, gdyż w miejsce wyciętych drzew gospodarka leśna zakłada zasadzenie nowych. To domena przedsiębiorstw
Skarbu Państwa, jednak Marcin Ujejski –
Prezes Zarządu Blue Timber S.A. – postanowił usprawnić proces, powołując do życia
spółkę Oxygen Forest Poland Sp. z o.o. zajmującą się sadzeniem plantacji paulowni.
Poprzez zastosowanie innowacyjnego
gatunku drzewa szybkorosnącego proces
pozyskania drewna trwa od 5 do 8 lat, co
należy uznać za znaczące usprawnienie dla

„

standardowego stuletniego procesu stosowanego w polskim leśnictwie.
Równie istotnym zagadnieniem jest wiązanie szkodliwych dla środowiska substancji
poprzez proces fotosyntezy C4. Zgodnie
z obecnym stanem wiedzy drzewa pochłaniają CO2 tylko podczas wzrostu, dlatego

Kamieniem milowym dla spółki
będzie posadzenie w Polsce miliona
drzew szybkorosnących

Na zdjęciach: Marcin Ujejski i Michał Wyszyński
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drzewa szybkorosnące uzyskują nawet 50
razy lepsze wyniki w porównaniu z drzewami konwencjonalnymi. To ogromna
szansa dla Polski zobowiązanej osiągnąć
neutralność klimatyczną do 2050 roku.
Michał Wyszyński – Prezes Oxygen Forest
Poland Sp. z o.o. – podkreśla wagę obecnie
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych
nad dokładnym poznaniem pochłanialności
dwutlenku węgla w różnych regionach oraz
warunkach. Kamieniem milowym dla spółki
będzie posadzenie w Polsce miliona drzew
szybkorosnących, podkreślając tym samym
unikalność modelu biznesowego Blue
Timber S.A., która jako jedyna w branży
– oprócz przeróbki drewna – stawia również na sadzenie drzew. Uprawa paulowni
to silnie rozwijający się trend międzynarodowej transformacji energetycznej. Obecnie
już piąte pokolenie paulowni stosowane jest
w krajach takich jak Hiszpania, Francja czy
Niemcy. Spółka aktywnie poszukuje partnerów chcących wspólnie redukować ślad
węglowy oraz budować nową definicję
odpowiedzialnego biznesu.
Kolejnym etapem jest pozyskanie
surowca gotowego do wykorzystania w produkcji przemysłowej. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu Grupa Timber korzysta
z sieci sprawdzonych dostawców półproduktów. Rozbudowanie łańcucha dostawców
zapewnia wiele gatunków drewna pozyskiwanego z rynku krajowego, jak również
zagranicznego. Trzonem sprzedaży hurtowej
pozostaje tarcica produkcyjna dla polskich
mikroprzedsiębiorstw. Rosnący popyt na produkty drewniane ograniczony podażą drewna
dobrej jakości sprawia, że gotowe produkty

Blue Timber S.A., która jako
jedyna w branży – oprócz przeróbki
drewna – stawia również
na sadzenie drzew
stają się produktami luksusowymi świadczącymi o statusie oraz świadomości ekologicznej posiadacza.
Blue Timber S.A. oprócz działań proekologicznych buduje markę Drewno dla Domu
zapewniającą wysokiej jakości produkty
drewniane klientom detalicznym. Wzrost
sprzedaży od 3 lat utrzymuje się rokrocznie
na poziomie 100%, co, wzbogacone o rozwijającą się infrastrukturę, sprawia, że marka
Drewno dla Domu jest jedną z najszybciej
rozwijających się projektów w handlu detalicznym produktami drewnianymi. Podstawą

68 TYGRYSY BIZNESU

sukcesu jest szeroki asortyment produktów
i kompleksowe podejście do obsługi klienta.
W ofercie marki dostępne są sprawdzone
produkty ze stale poszerzające się bazy – od
drobnych akcesoriów po kompletne projekty
domów szkieletowych, dostępnych od ręki na
dedykowanych stronach internetowych oraz
wiodących portalach aukcyjnych.
Obecnie na ukończeniu jest inwestycja
w Gorącym Potoku – projekt charakteryzował się dość wymagającymi warunkami:
od kwestii materiałowych – dobór odpowiedniego drewna oraz należyta konserwacja – aż po realizację w miesiącach zimowych, które zazwyczaj stanowią wyzwanie dla
prac konstrukcyjnych. Efektem prac jest zadaszenie nowej części budynków oraz basenów,
które w harmonijny sposób podkreśla rekreacyjno-wypoczynkowy charakter basenów
termalnych.
Dzięki indywidualnemu podejściu do
klienta oraz budowaniu procesów i standardów jakości marka Drewno dla Domu to
gwarant pewnego partnera dla klienta detalicznego stawiającego na jakość produktów.
Dzięki doświadczeniu w wielu projektach
z zakresu architektury drewnianej konsument może liczyć na bezproblemową eksploatację, jak również bazę wiedzy i inspiracji udostępnianej przy pomocy bloga
oraz mediów społecznościowych. W 2020
roku Drewno dla Domu uzyskało certyfikat
ISO9001 potwierdzający wysoki standard
i dynamiczny rozwój.
Szczególnie istotnym aspektem całego
projektu Blue Timber S.A. są akcjonariusze.
To dzięki zaufaniu zbudowanemu w ostatnich latach Grupa może prezentować kolejne
odważne pomysły oraz przedstawiać nowe
wizje konsolidowania detalicznego segmentu
branży drzewnej. Rozwój wszystkich gałęzi
biznesu pomoże zdywersyfikować cykliczność poszczególnych biznesów, spinając
całość klamrą, korzystną również dla końcowego klienta każdego produktu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej –
Sebastian Ujejski – zapytany o kluczowe
aspekty rozwoju grupy kapitałowej wskazał
projekt stworzenia spółki zabezpieczającej
potrzeby produkcyjne. Ma on na celu rozszerzenie działalności Grupy na rynek niemiecki oraz uruchomienie w ciągu 3 lat linii
produkcyjnej domów szkieletowych produkującej do 2 domów dziennie. Będzie to
kolejny krok w budowie kapitalizacji Grupy,
której obecna wycena sięga 35 mln zł. Plan
spółki zakłada wejście na rynek New Connect oraz w dłuższej perspektywie na główny
parkiet GWP. Powyższe plany zostaną wzbogacone o rozwój już istniejących projektów,
co zaprocentuje kolejnym rokiem stabilnych
wzrostów.
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POSTAW NA SIEBIE!
czyli skuteczny
i niezawodny personal branding
Nie od dziś wiadomo, że MARKA
OSOBISTA to KAPITAŁ, który przynosi
zyski, ale też wymaga od nas dużego
zaangażowania i pomysłowości. Jak
pomimo pandemii zwiększać ten
kapitał? Jak samoświadomość może
wspierać rozwój marki i pomagać
w czasach niepewności i zmian?
70 TYGRYSY BIZNESU

GDY NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ
MOŻLIWE – CZYLI CO ZROBIĆ, ŻEBY
WYKORZYSTAĆ KRYZYS I ZMIANĘ
DLA NOWYCH MOŻLIWOŚCI
W BUDOWANIU SWOJEJ MARKI?
Epidemia zaskoczyła nas wszystkich. Rok
2020 był czasem sprawdzianu naszej odporności, kreatywności, elastyczności, ale też
ODWAGI – odwagi do ZMIAN. To był prawdziwy egzamin dla wielu z nas. Kryzys wezwał
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nas do działań, zweryfikował nasze potrzeby
i wartości, zmusił do znalezienia nowych sposobów ich zaspokajania. Dla jednych okazał
się świetną okazją do poszukania nowych
perspektyw, rozwinięcia skrzydeł, wprowadzenia innowacyjności w swojej branży, dla
innych stał się przymusową motywacją do
zmiany.
Mnie kryzys i pandemia skłoniły do osobistych refleksji, do zatrzymania się, do zaktualizowania obrazu siebie, do zmian. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że był to
dla mnie dobrze zainwestowany czas – wartościowa inwestycja w siebie.

Jak KRYZYS przekuć w ZYSK?
Kryzys to dla mnie okazja do zmiany, do
odwagi zrobienia tego, na co do tej pory nie
mogliśmy się zdecydować! A każda ZMIANA
to nowe możliwości, to potężne i skuteczne
narzędzie do rozwoju. Kryzys wzmacnia,
rozwija, ujawnia potencjał i siłę charakteru.
Wspomaga nasz wysiłek, mobilizuje do działania, ale też demaskuje lęki, obnaża słabości, pokazuje nasze wartości i potrzeby,
uczy pokory!
Od 20 lat zajmuję się biznesem. Jestem
przedsiębiorcą, który skutecznie łączy biznes
i rozwój, budując swoją markę na trwałym
fundamencie – mojej osobowości. Wiem,
kim jestem, mam świadomość tego, co mnie
wyróżnia i jaką wartość daję innym. Znam
swój potencjał i potrzeby, które pomimo
nowej rzeczywistości, wyzwań i trudności
pozostają bez zmian! Wyzwaniem jest znaleźć nowy SPOSÓB, żeby je zaspakajać! Niezaspokojone potrzeby stają się ogniwem
lęków, złości i frustracji. A to prowadzi do
życia w konflikcie, w lęku, smutku, niepewności, w poczuciu niezadowolenia i niepokoju.

Jak nie zgubić się w zmianach
i nowych wyzwaniach? Jak nie utknąć
w rzeczywistości wielkich oczekiwań?
Jak mówiła Coco Chanel: „Moda przemija, styl
pozostaje” – z marką osobistą jest podobnie.
Nawet wtedy, gdy wszystko się zmienia –
silna marka pozostaje bez zmian! Dlaczego?
Bo buduje się ją na trwałym fundamencie
– na własnej osobowości, na tym, kim się
jest i co jest dla nas najważniejsze. Siłą
mojej marki jest samoświadomość, wiedza
i doświadczenie, wewnętrzny spokój, ale też
cierpliwość i otwartość.
Ważne, żeby skoncentrować się na szansach, wyzwaniach i potrzebach, a nie na
problemach! Ustalić nowy cel, budować
odważnie, ale rozważnie! Czas zmian to idealny moment, żeby pokazać się światu, rozwijać w sobie odwagę i działać!
Nie czekać! Niezdecydowanie to wylęgarnia
lęków! „Człowiek wolny od lęku obejmuje

wzrokiem szersze horyzonty”. Umysły przepełnione lękiem odbierają sobie możliwość
działania, zasiewają niepokój, zamykają serca
i oczy – Dlatego myśl pozytywnie! Twoje myśli
tworzą Twoją rzeczywistość – to moja dewiza,
którą kieruję się w życiu.

Chcesz mieć silną markę?
Bądź silną osobowością!
Postaw na siebie!
Marka osobista to pojęcie wielowymiarowe. Ale jedno jest pewne – to najważniejsza marka w naszym życiu, bo jest bezpośrednio powiązana z tym, kim jesteśmy.
To złożone odbicie nas samych. Marka to
Twoja komunikacja, to, jak widzą Cię inni, to,
kim chcesz się stać i co możesz dać swoim
klientom!

„

Informacja o tym, KIM JESTEŚMY,
jest ważniejsza niż to, co mówimy,
lub nawet to, co robimy. To, jak
postrzegamy siebie, determinuje to,
kim się stajemy, jak widzi nas świat

Marką jesteś wtedy, gdy wnosisz WARTOŚĆ w życie odbiorców, zaspokajasz ich
potrzeby, jesteś rozpoznawalny i ceniony, ale
też, kiedy klienci przywiązują się do Ciebie
lub Twojej oferty i rekomendują Twoje usługi.
Silna marka bezpośrednio wpływa na życie
swoich odbiorców, daje poczucie bezpieczeństwa i spokój, nawet w tak trudnych czasach
jak dziś. Im silniejszy jesteś, tym bardziej
ludzie lgną do Ciebie, a cena przestaje być
najważniejszym kryterium wyboru. Im silniejszą markę zbudujesz, tym lepiej będziesz
wyceniony na rynku! Posiadanie silnej marki
osobistej zwiększa zaufanie, pozwala łatwiej
nawiązywać i budować relacje, a tym samym
skutecznie realizować nasze cele. Dzięki silnej
marce ludzie mogą poczuć się z Tobą bezpiecznie, bo mają świadomość, w czym
możesz im pomóc, a to uruchamia pozytywne odczucia.
W świecie, w którym jest pełno ludzi
z podobnymi kompetencjami, coraz ważniejsze staje się to, żeby skutecznie zdefiniować, kim jesteśmy. Świadomość siebie,
swoich wartości, unikalnych cech pomoże Ci
wyróżnić się z gąszcza konkurencji i pokazać
się światu. Bo kiedy wiesz, kim jesteś i czym
możesz się podzielić, nie masz konkurencji!
Nie musisz rywalizować wszystkim i ze
wszystkimi, wystarczy, że dasz się odnaleźć
ludziom, którym jesteś potrzebny!
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Największym wyzwaniem jest to, żeby
Twój klient, odbiorca Twoich usług zobaczył w Twojej marce siebie, swoje problemy,
wartości, dążenia lub kogoś, kim chciałby
być! Budujesz markę nie dla siebie, a dla
innych! Twoja marka to wiedza, którą, jak
twierdzi Dalajlama, powinieneś się dzielić,
bo jest to jedyny sposób na osiągnięcie
nieśmiertelności!

Jak skutecznie to zrobić?
Komunikacja problemami od zawsze przyciągała uwagę! Dlatego włącz ciekawość i obserwację, bądź na bieżąco ze zmianami, podążaj
za oczekiwaniami! Badaj potrzeby świata
i ludzi, bądź wynalazcą potrzeb ludzkości,
skup się na wyzwaniach dzisiejszego świata,
obserwuj, analizuj i działaj! Twój klient kupuje
Twoją historię, wiedzę i doświadczenie,
kupuje korzyści, jakie dostaje, i emocje, które
przy Tobie czuje! Upewnij się, że inni wiedzą,
czym się zajmujesz, co czyni Cię wyjątkowym,
po co mogą się do Ciebie zwrócić klienci!
Dziel się wiedzą, Twoja historia nie należy
do Ciebie! Niech świat dowie się o Twoich
pomysłach!
• Czy wiesz, co czyni Cię autorytetem?
Co Cię wyróżnia? Jakie wartości za Tobą
stoją?
• Co powoduje, że rozumiesz klienta? Jakie
błędy popełniłeś? Jaki problem możesz
rozwiązać?

„

Siła JA – jako motor do rozwoju
marki osobistej
OSOBOWOŚĆ, WARTOŚCI I INTELEKT – to
cechy, które powinny emanować z każdej
marki! Każda marka opiera się na Tobie,

POSTAW NA WARTOŚCI!
Silna marka potrzebuje równie silnych fundamentów: dociekliwości i wiedzy o samym
sobie, samopoznania w oparciu o wartości,
motywację i hierarchię celów. Poznawanie
samego siebie jest nieodzowne. Samoświadomość to najważniejsza kompetencja
XXI wieku!
Jak twierdzi Stephen Covey – informacja
o tym, KIM JESTEŚMY, jest ważniejsza niż to,
co mówimy, lub nawet to, co robimy. To, jak
postrzegamy siebie, determinuje to, kim się
stajemy, jak widzi nas świat. To nic innego
jak postawienie na własną indywidualność,
na to, co nas wyróżnia, z czym chcielibyśmy

Największym wyzwaniem jest to,
żeby Twój klient, odbiorca Twoich
usług zobaczył w Twojej marce –
siebie, swoje problemy, wartości,
dążenia lub kogoś, kim chciałby być!

na Twojej osobowości i wymaga pewności
siebie, dzięki której staniesz się odważny. Bez
alibi, bez wymówek, bez usprawiedliwień!
Twoja osobowość jest Twoim głównym
narzędziem pracy. Pracuje się tym, kim się
jest! „Za każdą WIELKĄ FORTUNĄ stoi osobowość” – tak w swoim znanym bestsellerze przekonywał Napoleon Hill! Budowanie
silnej marki to proces, którego celem jest
jak najlepsze zarządzanie sobą, maksymalne
wykorzystane potencjału i zasobów, ale też
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znalezienie przyczyn działań niezgodnych
z naszą naturą i obnażenie głęboko ukrytych w nas lęków.
Chcesz zrozumieć swoje zachowanie?
Odkryj na nowo swój potencjał, skompletuj
swoje kompetencje i zasoby, zdemaskuj lęki,
wewnętrzne konflikty i ograniczające przekonania. Zaktualizuj siebie! Świadomość siebie
to punkt wyjścia do osiągnięcia skuteczności.
Znajomość samego siebie, a potem przełożenie tej wiedzy na konkretne działanie to
przepis na sukces.
• Kim jesteś? W czym jesteś dobry? Gdzie
jesteś skuteczny?
• Dokąd zmierzasz? Dlaczego robisz to, co
robisz?
• Co Cię napędza i motywuje? Jakie wartości stoją za Twoim działaniem?
• Czym się wyróżniasz? Jaką wartość dajesz
innym?
To pytania, na które trzeba sobie
odpowiedzieć.

być kojarzeni, znając swój potencjał i możliwości! To buduje autentyczność i spójność
– czyli fundament każdej marki, który ludzie
w pierwszej kolejności szybko weryfikują.
Wykorzystaj czas pandemii i dowiedz się
więcej o sobie, włącz dociekliwość, podejmij
się zadania badawczego w stosunku do
siebie. Postaw na swoje wartości! Największy
wpływ na to, kim jesteśmy, mają nasze małe
i duże potrzeby. To one wpływają na kształtowanie się cech naszej osobowości, na naszą

wyjątkowość, na naszą markę. Dowiedz się, co
jest dla Ciebie najważniejsze, co Cię motywuje, a co Cię zniechęca. Co masz, a czego
Ci brakuje, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze i jak je teraz realizujesz.
Mogę pokusić się o stwierdzenie, że sekret
każdej silnej osobowości opiera się na wiedzy
o samym sobie, szczegółowej diagnozie
swoich potrzeb i wartości. Nasze wartości to
nic innego jak bodźce, które stymulują nas do
działania. Uświadomienie sobie, jakie są nasze
głębokie wartości, zauważenie, jak myślimy,
jak reagujemy szczególnie w nowych sytuacjach, pozwoli nam zyskać wewnętrzny
spokój, zrozumieć siebie, zdefiniować i lepiej
zrozumieć zachowania innych ludzi, zyskać
siłę i uwolnić się od lęku.
Nie żyjąc w zgodzie z własnymi potrzebami, skazujemy się na odczuwanie lęku,
złości, frustracji. Żyjemy w wewnętrznych
konfliktach. Uświadamiając sobie swoje
potrzeby, stajemy się bardziej efektywni,
zyskujemy większą odwagę, odzyskujemy
wiarę, wzrasta poczucie własnej wartości,
obniża się też poziom lęku.
Wartości to fundament każdej firmy,
nasz kręgosłup moralny, na nich budowane
jest działanie całej marki czy organizacji.
Nasze wartości to nic innego jak nasze
potrzeby, bodźce, które stymulują nas do
działania. Człowiek angażuje się w działania, jeśli czuje, że to działanie przybliża
go do upragnionego celu, do odczuwania
sensu. Dlatego tak ważna jest świadomość własnych pragnień i potrzeb. To one
są naszą osobistą motywacją i indywidualnym napędem. To one sprawiają, że
nasza marka nabiera znaczenia i staje
się żywa, przemawia do ludzi, zjednuje
ich sobie, pozwala się identyfikować
i przynależeć.

AUTENTYCZNOŚĆ PRZYCIĄGA
– pozwól się odkryć!
Daj się zapamiętać!
„Nikt nie rodzi się po to,
żeby stawać się kimś innym”.
Marek Kamiński
Daj się zapamiętać, wzbudzaj emocje,
wyróżnij się! To sprawdzony przepis na skuteczny personal branding! Często przywołuję
słowa Setha Godin, który twierdzi, że „Ludzie
kupują od Ciebie tylko z dwóch powodów.
Po pierwsze, bo przyciągnąłeś ich uwagę,
a po drugie, bo zdobyłeś ich zaufanie”.
Ale co to znaczy zdobyć zaufanie?
Co sprawia, że marka osobista przyciąga
pożądanych klientów?
AUTENTYCZNOŚĆ – a dokładniej jej
obietnica, rzeczywistość i spójność.

SZKOŁA SUKCESU

BYĆ AUTENTYCZNYM TO BYĆ
SAMOŚWIADOMYM!
Spójność marki to wartość nadrzędna, którą
można uzyskać jedynie poprzez budowanie
autentyczności opartej na wartościach. Tu
nie ma drogi na skróty! Nic tak nas nie
cieszy jak szczerość. Nikt nie lubi obietnic
bez pokrycia! Ludzie cenią autentyczność,
nie lubią kopii czy budowania sztucznego
dystansu! Autentyczność to nic innego jak
wiarygodność w swoich działaniach, konsekwencja w tym, co się robi i mówi, to dialog
z odbiorcami poprzez wartości, to pokazanie
swojej tożsamości.

AUTENTYCZNOŚĆ & ORYGINALNOŚĆ
& PRZYDATNOŚĆ – FUNDAMENT SIŁY
W CZASACH PANDEMII
Marka osobista to esencja tego, co jest w nas
najbardziej wartościowe, unikalne i potrzebne
innym. Znalazłam swój sposób na budowanie
marketingu marki! Mieści się on w trzech
słowach: ODWAGA & ORYGINALNOŚĆ &
AUTENTYCZNOŚĆ! To DNA mojej marki!
Wierzę, że i Twojej.
Lubimy się wyróżniać, identyfikować
z czymś wyjątkowym i oryginalnym, czego
nie da się pomylić z niczym innym! Dlatego
miej odwagę i pokaż, kim jesteś! Zaprezentuj mocne strony i odróżnij się od konkurencji! Wyeksponuj cechy, które Cię
wyróżniają i czynią wyjątkowym! Rozwijaj
siebie, diagnozuj siebie i buduj na tym, co
jest w Tobie unikalne, cenne, wyjątkowe
i autentyczne: na swoich doświadczeniach, mocnych stronach, zasobach! Buduj
z najlepszych materiałów – na fundamentach wartości, które dostrzegą i docenią
ci, którzy są podobni do Ciebie. Ludzie
pragną być wyjątkowi tak bardzo, że są
gotowi za to zapłacić, chcą tego, co najlepsze i unikatowe!

MARKA ZWANA POŻĄDANIEM
– mówi za siebie
i działa jak magnes!
Charyzma, entuzjazm, wyrazistość, oryginalność – to na nas działa jak magnes! Marka
osobista to tak naprawdę EMOCJE, bo budzi
zainteresowanie, zyskuje na popularności.
Dlatego wszelkie działania powinny budzić
emocje, sprawiać, że będziemy postrzegani
jako wyjątkowi i potrzebni! Emocje są kluczem w pozyskiwaniu wiedzy o naszych
potrzebach i o świecie! To nieświadomi
ambasadorzy naszej marki. Emocje są najlepszym triggerem do zmiany. Im silniejsze,
tym lepsze! To sposób na określenie siebie,
to symbol wartości i sposób na pokazanie
siebie światu.
Jaką jesteś marką? Jak widzą Cię inni?
Co ludzie czują, kiedy myślą o Tobie?

Dlaczego by Cię polecili? Z czym Cię kojarzą?
Co zyskują ludzie, którzy podążają za Tobą?

SZYBKI AUDYT vs WŁAŚCIWA
DIAGNOZA – czyli BEZPIECZNA
DROGA NA SKRÓTY
Jaka powinna być współczesna marka?
Dobrze zdiagnozowana!
Zdaniem Petera Druckera: „Głównym źródłem porażek jest zwykle brak wiedzy lub
pogarda dla wiedzy spoza zakresu własnej
kompetencji”, myślę, że dużo jest w tym
prawdy. Od zarania dziejów bronimy się przed
profesjonalną analizą osobowości, często
myląc ją z oceną, wartościowaniem, „praniem
mózgu” czy manipulacją. Takie zachowanie
często wynika z lęku, z obawy czy z osobistych przekonań, dlatego jak ognia unikamy
konfrontacji z samym sobą, obawiając się uzyskania szczegółowej informacji na swój temat.
Na rynku jest wiele narzędzi, które pomagają szybko i sprawnie rozpoznawać cechy
osobowości człowieka. W mojej ocenie narzędzia psychometryczne to droga na skróty,
bez której nie wyobrażam sobie mojej pracy!
To szybki, czytelny i łatwy sposób pokazania
ludzkiej indywidualności, znalezienia motywacji do działania, zwiększenia poczucia własnej wartości, pozbycia się ograniczających
przekonań na własny temat. To aktywizacja
odwagi, czyli ważnej kompetencji w procesie
zmian.
Narzędzia diagnostyczne to świetne
narzędzia rozwojowe: demaskują trudności,
objawiają potencjał i wyjątkowość, rozwijają
inteligencję emocjonalną i empatię. Podsuwają wskazówki do działania, wyznaczają kierunek rozwoju i poprawiają komunikację, dlatego warto z nich korzystać.
Moja skrzynka z narzędziami jest bardzo
różnorodna, dzięki trafnej diagnozie, wiarygodnym i skutecznym narzędziom, które wykorzystuję w swojej pracy, mój klient w szybkim
czasie zyskuje szersze widzenie tego, z czym
się mierzy, i przybliża się do rezultatów, których oczekuje. Z perspektywy przedsiębiorcy
mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć,
że rezultaty wykorzystania tych narzędzi są
kluczowymi czynnikami sukcesu.

Rekomendowane przeze mnie badania,
na których opieram moją pracę, nie szufladkują, nie oceniają, nie kategoryzują. Są
względnie stałe w czasie i mają podłoże
naukowe! Wpływają na większą samoświadomość: ukazują naszą wyjątkowość, naturalne predyspozycje, wpływają na akceptację
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„

i zrozumienie siebie. Wyjaśniają przyczynę
naszych kłopotów czy niedopasowania,
wspierają w procesach zmian! Ta wiedza nie
tylko demaskuje nasze przekonania, ukazuje prawdę i obala mity, ale też uwalnia od
powinności i stereotypów, które przez lata
odbierały nam energię!

ZMIEŃ SPOSÓB! NIE ZMIENIAJ SIEBIE!

Nie brońmy się przed własnym
indywidualizmem! Odkrywajmy
swoje talenty, swój styl
zarządzania, poznawajmy siebie!
Od czego zacząć? Co zrobić?

MARTYNA GUBA
Przedsiębiorca z ponad
20-letnim doświadczeniem biznesowym,
Trener, Coach ICI,
Konsultant Biznesowy.
Właścicielka holistycznej firmy
www.forchange.pl.
Reiss Profile®Master,
Certyfikowany Trener
i Partner FRIS®, ekspert
światowej metody
Points Of You®. Specjalizuje się w obszarach
związanych z zarządzaniem ZMIANĄ,
rozwijaniem kompetencji menadżerskich
(rozwijanie motywacji
i samoświadomości oraz
kompetencji komunikacyjnych) oraz z budowaniem zespołów
(opartym na modelu
zarządzania przez
indywidualizację).
Łączy podejście
naukowe z perspektywą
praktyka o bogatej
wiedzy i ponad
20-letnim doświadczeniu. Wizjonerka,
promotorka rozwijania
kobiecości. Twórczyni
ogólnopolskiego projektu www.odcieniekobiecosci.pl
Laureatka Plebiscytu
Osobowość Roku 2019
w kategorii Biznes
(Nominacja „Polska
Times”).
Więcej na:
www.martynaguba.com

74 TYGRYSY BIZNESU

Żeby rozwijać się i odnosić sukcesy, zwłaszcza
w czasach pandemii, warto zacząć od podstaw – od diagnozy. Wydobyć jak najwięcej
informacji na swój temat, dowiedzieć się,
na co Cię stać, czego powinieneś od siebie
wymagać, a z czego zrezygnować! Im lepiej
poznamy siebie, tym większe prawdopodobieństwo zaprojektowania przez nas skuteczniejszych działań! Wzrost samoświadomości
zwiększy szansę na samorealizację, podniesie
efektywność i automatycznie przełoży się
na lepsze wyniki. Diagnozowanie siebie to
również zidentyfikowanie ograniczającego
zestawu przekonań, który budzi lęki, powoduje niechęć czy zachowawczość.
Nie brońmy się przed własnym indywidualizmem! Odkrywajmy swoje talenty,
swój styl zarządzania, poznawajmy siebie!
Jednym z rekomendowanych przeze mnie
narzędzi, umożliwiających zdefiniowanie siły

Twojego charakteru, ale też trwałych cech
Twojej osobowości, jest badanie FRIS®. FRIS®
opisuje 4 perspektywy poznawcze definiujące style myślenia. To świetne narzędzie
do autodiagnozy, do rozwoju i do lepszego
zrozumienia siebie. Wiedza z badania FRIS®
umożliwia określenie naszego stylu myślenia,
pomaga zrozumieć, jak reagujemy w nowych
sytuacjach, jak odbieramy konkretne komunikaty, jakie podejmujemy działania szczególnie
w nowych sytuacjach. Dzięki FRIS® możemy
lepiej rozumieć, dlaczego niektóre cele osiągamy łatwo, a inne stanowią dla nas trudność.
To wiedza, która poprawi naszą komunikację,
uwolni nasz potencjał i wskaże predyspozycje. Pokaże najsprawniejsze mechanizmy
naszego umysłu, sposób podejmowania
decyzji, rozwiązywania czy konfrontowania
się z problemem. FRIS® jest narzędziem prostym i praktycznym. Został stworzony na
podstawie polskich badań, dopasowany do
polskich potrzeb i realiów. Wykorzystuję go
zarówno w pracy indywidualnej, jak również
w budowaniu i rozwijaniu zespołów.
Więcej o badaniu FRIS® na stronie:
www.fabrykawarsztatow.pl

Chcesz mieć silną markę? Bądź silną osobowością! Silna marka przyciąga silne osobowości, daje poczucie bezpieczeństwa i spokój,
który jest największym sprzymierzeńcem
w czasach niepewności i kryzysu!
„Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na
bycie kimś, kim nie jesteś”.
Steve Jobs

ZDROWIE I URODA

JAK ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA

niszczą naszą skórę?
W czasach, gdy smog jest
wszechobecny, zwłaszcza
w dużych miastach, warto
zastanowić się, jak wpływa
on nie tylko na nasze płuca,
ale także na stan naszej
skóry. Szkodliwe substancje
zawieszone w powietrzu pod
wpływem promieniowania UV
ulegają rozpadowi, tworząc
wolne rodniki.

S

ą one bardzo reaktywnymi cząsteczkami, które przyspieszają procesy
starzenia się skóry, w tym powstawanie zmarszczek. Powodują, że
skóra wygląda „szaro i niezdrowo”, a także
mogą wywoływać i zaostrzać stany zapalne.
W normalnych warunkach nasz organizm
sam je zwalcza. Jeśli jednak jesteśmy narażeni na ich wzmożoną ilość, warto stosować
kosmetyki ukierunkowane na neutralizacje
wolnych rodników, a więc zawierające w składzie tak zwane – antyoksydanty.
Do najczęściej spotykanych antyoksydantów w kosmetykach zaliczamy witaminę C
i E. Jednak w miastach, gdzie natężenie smogu
jest poza normą, najlepiej szukać bardziej złożonych formulacji. W produkcie BasicLab –
Esteticus – Antyoksydacyjne Serum Regenerujące z Olejem Konopnym znajdziemy
nie tylko witaminę C, w swojej najbardziej
stabilnej formie (Ascorbyl Tetraisopalmitate),
witaminę E, ale także koenzym Q10 i resweratrol , pochodzący z winogron flawonoid neutralizujący wolne rodniki. Kosmetyk ma formę
olejową, świetnie się więc sprawdzi jako rewitalizujące serum na noc.
Do stosowania na dzień sprawdzą się lżejsze,
wodne sera jak Paula’s Choice – C15 Super
Booster. Badania pokazują, że stosowanie
witaminy C w formie kwasowej (Ascorbic Acid)
wydłuża działanie ochrony przeciwsłonecznej,

warto go więc stosować z SPF. Dodatkowo
zastosowany kwas ferulowy wzmacnia działanie antyoksydacyjne witaminy C.
Dla skór delikatnych, wrażliwych kwas askorbinowy może być zbyt drażniący. Alternatywą
jest Timeless – Skin Care – Coenzyme Q10
Serum, lekkie wodne serum z koenzymem
Q10 i zaawansowaną formą witaminy E. Neutralizuje wolne rodniki i zmniejsza już widoczne
oznaki starzenia się dzięki obecności peptydów.
Warto wspomnieć, że ochrona przed starzeniem i przed wolnymi rodnikami powinna
iść w parze z ochroną przeciwsłoneczną.
Dobrym wyborem są te kremy z filtrem, które
zawierają dodatkowe antyoksydanty. NIOD –
Survival 30 łączy w sobie cechy serum chroniącego przed wolnymi rodnikami, wszystko
za sprawią zaawansowanej formuły zawierającej flawonoidy, substancje aktywne
pochodzenia roślinnego, a także bardzo szeroką ochronę przed promieniowaniami (UVA,
UVB, blue light, podczerwień). Dzięki lekkiej
formule sprawdzi się dla skór problematycznych i mieszanych.
Skóry suche będą zadowolone z Basiclab –
Protecticus – Lekki Krem Ochronny SPF50+.
Chroni on w takim samym spektrum jak
poprzedni produkt. Zawiera wysokie stężenie
witaminy C i E, może być stosowany nawet
przez osoby ze skórą wrażliwą i podrażnioną.
Nikola Budna, kosmetolog, Cosibella.pl
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Terapia przeciwko

WYPADANIU
WŁOSÓW
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„
Uroda i gęstość włosów
odzwierciedlają stan zdrowia
organizmu, dlatego dla
wielu kobiet i mężczyzn
w różnym wieku wypadanie
włosów stanowi poważny
problem. Wzmożona
przedwczesna utrata włosów
dotyka zarówno aspektu
samopoczucia, jak i zdrowia.

oskonałą profilaktykę i leczenie
dla wypadających włosów stanowić mogą trzy kluczowe
zabiegi medycyny estetycznej:
terapia osoczem bogatopłytkowym, mezoterapia peptydowa oraz karboksyterapia.
Pierwszy z zabiegów – terapia osoczem
bogatopłytkowym – to nowoczesna i znana,
naturalna metoda wspierająca regenerację
skóry i jej przydatków. Zabieg najszerzej
znany jest pod nazwą „wampirzy lifting”.
Terapia osoczem bogatopłytkowym polega
na podaniu poprzez mezoterapię igłową preparatu zawierającego konkretne wyizolowane
składniki krwi. Taki preparat uzyskuje się
dzięki odwirowaniu krwi. Osocze bogatopłytkowe to, innymi słowy, osocze wzbogacone
o trombocyty. Trombocyty z kolei to specjalistyczne komórki, które w przestrzeni skóry
uwalniają czynniki wzrostowe odpowiadające nie tylko za regenerację i zdrowie skóry,
ale także za podziały komórkowe w okolicy mieszka włosowego. Te skomplikowane
biologicznie procesy wzmacniają istniejące
już włosy oraz pobudzają wzrost nowych.
Terapia osoczem bogatopłytkowym to doskonałe, bezpieczne rozwiązanie, nieniosące ze
sobą ryzyka alergii i powikłań. Zabieg cieszy
się szczególnym powodzeniem, ponieważ
posiada właściwości wyciszania wszelkich
stanów zapalnych, które przyczyniają się do
wzmożonej utraty włosów.
Doskonałe wzmocnienie dla terapii osoczem bogatopłytkowym stanowić będzie
mezoterapia odrębnym preparatem znanym
pod nazwą Dr. Cyj Hair Filler. Jego cechą
charakterystyczną jest obecność peptydów,
czyli białek, które pobudzają wzrost zdrowych
i mocnych włosów. Co istotne, ten innowacyjny specyfik zawiera kwas hialuronowy,
dzięki któremu preparat w skórze zyskuje

Terapia osoczem bogatopłytkowym
to doskonałe, bezpieczne
rozwiązanie, nieniosące ze sobą
ryzyka alergii i powikłań

przedłużone działanie do dwóch tygodni po
wykonaniu zabiegu. Dr. Cyj w swoim składzie
posiada siedem peptydów, które odpowiadają za zagęszczenie i wzrost włosów, a także
za wzmocnienie w pewnym stopniu ich utraconej pigmentacji.
Dzięki dostarczonym do skóry głowy
peptydom wyrastają zdrowe włosy, ale
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także zmniejsza się ryzyko ich późniejszego
wykruszenia.
Zarówno osocze bogatopłytkowe, jak
i mezoterapia peptydowa oddziałują na DNA
komórek włosa, a pod ich wpływem stymulowane są pożądane i hamowane niepożądane procesy biologiczne.
Ostatni z zabiegów – karboksyterapia
– stanowić może doskonałe uzupełnienie
osocza bogatopłytkowego i mezoterapii
peptydowej w terapii przeciwko wypadaniu
włosów. Co więcej, prawidłowe wykonanie
zabiegu karboksyterapii pozwala na natychmiastowe powstrzymanie nadmiernego
wypadania.
W zabiegu karbosyterapii skóry głowy
wykorzystuje się dwutlenek węgla, który
podaje się igłą pod skórę, wywołując szereg
znakomitych skutków biologicznych. Najważniejszym z nich jest wzmożony metabolizm
i wymiana gazowa w komórkach skóry.
Zwiększone ukrwienie w obrębie korzenia
włosa poprawia odżywienie żywych tkanek,
przez co potencjalnie wydłuża się faza,
w której włos wzrasta i pozostaje na dłużej
osadzony w skórze głowy. Karboksyterapia
intensyfikuje wchłanianie preparatu osocza
czy innej mezoterapii, a także produktów do
pielęgnacji osłabionych włosów.

Opisane powyżej zabiegi najlepiej sprawdzają się w terapii łączonej. W ten sposób
skóra zyskuje niezbędne składniki i warunki
do wytworzenia i utrzymania zdrowego
włosa. Skutkiem połączenia zabiegów jest
także odbita od nasady fryzura, ponieważ
łodyga wyrastających włosów staje się
grubsza i zdrowsza.
Niezależnie od stosowania przedstawionych terapii istotne jest także zdiagnozowanie przyczyny wypadania włosów i ukierunkowanie leczenia, ponieważ większość
dolegliwości wywołujących wypadanie ma
charakter przewlekły i niesie ze sobą ryzyko
nawrotu.
Istotna jest także zdrowa, bogata w owoce
i warzywa dieta, czyli tak zwane postępowanie prozdrowotne, do którego również
zaliczamy ograniczenie spożywania alkoholu
i odpowiednią ilość snu. Doskonałym wsparciem dla terapii okazują się też masaże skóry
głowy i karku, które zmniejszają napięcie mięśniowe, pozwalając krwi swobodnie krążyć.
Wszystkie powyższe zabiegi najlepiej
działają zastosowane odpowiednio wcześnie;
nie warto czekać – im szybciej podejmiemy
decyzję o powstrzymaniu wypadania włosów,
tym większe będzie powodzenie terapii.
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MUZEUM
POLSKIEJ WÓDKI
w czasach pandemii
Jeśli tęsknisz za rodziną,
przyjaciółmi lub współpracownikami i szukasz sposobu
na interesujące i bezpieczne
spędzenie z nimi wieczoru
– odwiedź stronę Muzeum
Polskiej Wódki. Znajdziesz
tam wiele gotowych propozycji na wspólne spędzenie
czasu. Tak wyjątkowe miejsce
jak Muzeum Polskiej Wódki
bardzo inspiruje – wirtualna
nauka degustacji czy warsztaty z tworzenia koktajli stają
się realną możliwością, a niebanalne wnętrza Muzeum
kuszą, aby stać się tłem
sesji modowej, nagrania lub
streamingu.
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M

uzeum Polskiej Wódki
to miejsce bardzo nowoczesne, interaktywne i przede
wszystkim unikatowe. Nigdzie
indziej nie poznamy historii Polskiej Wódki
opowiedzianej w tak interesujący sposób,
w oparciu o nieznane szerzej fakty.
Mimo zamknięcia dla zwiedzających
Muzeum można zwiedzać, nie ruszając się
z przysłowiowego fotela. Na muzealnej platformie VOD https://zwiedzaj-online.pl/, do
której zainteresowani wykupują 48-godzinny
dostęp, odkryjemy historię kompleksu na
placu Konesera, nieznane fakty na temat Polskiej Wódki, zwiedzimy Muzeum wirtualnie
oraz poznamy bliżej cały zespół Muzeum. To
niebanalna i bardzo interesująca propozycja
na długie wieczory.

Na pierwszą nóżkę
– podstawowe fakty
Szkoci mają whisky, podobnie Irlandczycy,
a Francuzi koniak i szampana. My również
mamy zarejestrowany na unijnej liście Chronionych Oznaczeń Geograficznych alkohol –
Polską Wódkę.
Polska Wódka jest znana na całym
świecie. Jesteśmy największym producentem
wódki w Unii Europejskiej.
Czy każdy z litrów wyprodukowanej
w Polsce wódki to Polska Wódka? Otóż nie.
Dlaczego nie i co zrobić, aby tak było – o tym
m.in. opowiadają przewodnicy podczas ponad

godzinnego zwiedzania Muzeum. Również
tego wirtualnego. Zwiedzanie online nie
ustępuje wersji tradycyjnej – mnóstwo tu
ciekawostek, anegdot, filmów. Zwiedzamy
w towarzystwie kilku przewodników, którzy
przybliżają nam historię Polskiej Wódki od XV
wieku po czasy współczesne. Oczywiste jest,
że nic nie zastąpi osobistego kontaktu, jednak
w tym przypadku wirtualna wizyta wydaje się
być po prostu potrzebna. Poznanie tematu
pozwala nam na bardziej świadome zwiedzanie Muzeum już po jego otwarciu. Temat
jest bardzo ciekawy i zaskakująco obszerny,
a mnogość eksponatów oraz tradycji związanych z Polską Wódką sprawia, że każdy
z gości odnajduje podczas zwiedzania element swojej historii.

Smak i zapach. Czym naprawdę
jest Polska Wódka?
Czy Polska Wódka ma smak i zapach? Czy
można odróżnić od siebie wódki wyprodukowane z różnych rodzajów zbóż lub ziemniaków? Niejedną osobę zaskoczy fakt, że
odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Barmani Muzeum Polskiej Wódki uczą, w jaki
sposób odróżnić od siebie konkretne rodzaje
wódek.
Wśród materiałów opublikowanych
na platformie https://zwiedzaj-online.pl/
dostępna jest również wirtualna degustacja.
Prowadzi ją profesjonalny barman Baru
Akademii Polskiej Wódki, która działa przy
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Muzeum. Wirtualna forma spotkania przybiera postać swoistego webinaru, podczas
którego uczymy się, jak docenić walory narodowego trunku, na czym szczególnie skupić
uwagę podczas serwowania i konsumpcji
oraz jak odpowiedzialnie spożywać alkohol.
Degustacja jest zwieńczeniem każdego
zwiedzania Muzeum. Wszyscy chętni goście
Muzeum mogą wziąć w niej udział, zaś
tym zainteresowanym, którzy chcą bardziej
zgłębić temat, Muzeum oferuje indywidualne
spotkania z barmanem. Również w formie
online. Warto zamówić sobie takie spotkanie
– dziś w formie live streaming, a po otwarciu
stacjonarnie – aby odkryć wpływ i znaczenie
terroir w produkcji, a finalnie w smaku Polskiej Wódki. To, co z pewnością powinniśmy
zapamiętać i co ma niebagatelne znaczenie,
to definicja Polskiej Wódki, która precyzuje
rodzaje tradycyjnych polskich zbóż (żyto, jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto), z których
wyłącznie produkowana może być Polska
Wódka, poszerzając ten zbiór dodatkowo
o ziemniaki. Wszystkie zdefiniowane zboża
i ziemniaki muszą być uprawiane na terenie
Polski, podobnie jak wszystkie procesy jej
produkcji muszą mieć miejsce w Polsce.

Ogon Koguta, czyli jak
przygotować wymyślne koktajle
„Vive le coq’s tail!”, zawołał ponoć jeden z oficerów w XVIII-wiecznej francuskiej karczmie,
gdy oberżysta zaserwował mu zamieszany
kogucim piórem trunek. Historii powstania
słowa „koktajl” jest wiele i tylko od Was
zależy, w którą uwierzycie.
Korzystając z niebanalnych rozwiązań, jakie
oferuje Muzeum Polskiej Wódki, możemy
zamówić autorskie warsztaty koktajlowe,
dostępne obecnie w wersji online. Prowadzone
przez wyjątkowych, profesjonalnych barmanów
¾ Koneser Baru, którzy na stałe współpracują z Muzeum, poznamy historię kultury koktajlowej, zgłębimy tajniki sztuki barmańskiej
i zaskoczymy swoich gości podczas najbliższej
domówki. Z warsztatów wychodzimy bowiem
bogatsi o barmańską wiedzę i doświadczenie,

a praktykować w domu możemy, używając
sprzętu barmańskiego zakupionego w muzealnym e-sklepie, w specjalnej ofercie.

Modnie, zdalnie, wirtualnie.
Szkolenia i spotkania
w Muzeum Polskiej Wódki
Jeśli nie zwiedzałeś jeszcze Muzeum Polskiej
Wódki, to musisz wiedzieć, że jego zabytkowe wnętrza to niebanalne połączenie industrialnej, neogotyckiej architektury z nowoczesnym designem i minimalistycznymi
dekoracjami. Dzięki temu dawny Zakład
Rektyfikacji zaskakuje i zachwyca elegancją,
eklektyzmem i odwagą w łączeniu stylów.
Pewnie dlatego wnętrza Muzeum Polskiej
Wódki często są wykorzystywane do zdjęć
reklamowych, kampanii czy teledysków.
Wynajem przestrzeni Muzeum Polskiej
Wódki to kolejna możliwość wykorzystania
potencjału Muzeum. Pandemia wyzwoliła w nas nieoczekiwane pokłady kreatywności, przeniosła ciężar działań biznesowych
do świata wirtualnego. W tym czasie realizacja nagrań czy spotkań w wybranych wnętrzach stała się niezbędna do prowadzenia
i rozwijania biznesu. Bogactwo miejsc i możliwości przestrzeni Muzeum nie sposób
opisać jednym słowem. Zaskakująca jest
sala kinowa o powierzchni 71 m2, z 46 miejscami. Jej wyjątkowy charakter podkreślają
miedziane, zaokrąglone ściany, zabytkowe
fotele kinowe oraz wielofunkcyjne oświetlenie. Dzięki temu łatwo osiągnąć zamierzony cel i stworzyć oczekiwany, odpowiadający wydarzeniu klimat.
Wisienką na torcie we wnętrzach Muzeum
jest miejsce, na które goście trafią tuż po

wejściu. To główny hol Muzeum z wodospadem spływającym strumieniami… wody.
W otoczeniu szklanych obrotowych kolumn,
wypełnionych butelkami Polskiej Wódki, robi
niesamowite wrażenie. Iluzji dodają wnętrzu
wykorzystane w kolumnach lustra.
Jest jeszcze jedno miejsce, o którym
trzeba wspomnieć – to Bar Akademii Wódki
(Vodka Academy Bar). To tu organizowane
są wszystkie autorskie, szyte na miarę
według potrzeb gości czy klientów biznesowych, warsztaty i szkolenia. Wysokiej jakości
sprzęt audiowizualny daje ogromne możliwości organizacyjne i techniczne.
We wstępie artykułu wspomniano
o inspiracji. Wraz ze zwiedzaniem Muzeum
w głowie mnożą się pomysły na wykorzystanie przestrzeni. ¾ Koneser Bar to przestrzeń sprzyjająca osiągnięciu wyżyn kreatywności. To zabawna analogia, bowiem
Bar mieści się na najwyższych piętrach
Muzeum. Wnętrza w stylu industrialnym,
biało-czarne fotografie z okresu międzywojennego, przestronny taras z widokiem na
centralną panoramę Warszawy i miedziany
bar… Zorganizowanie autorskiego recitalu
jazz lub soul wydaje się być już tylko kwestią czasu.

Wejdź, poznaj, porozmawiaj
Jeżeli zastanawiacie się, kiedy zorganizować
własne wydarzenie w Muzeum, koniecznie
skontaktujcie się z działem eventów Muzeum
(eventy@pvm.pl). Kontakt zaowocuje niezapomnianym wydarzeniem, dopasowanym do
potrzeb każdego klienta.
AR
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KOLACJA
W CHMURACH
to doświadczenie specjalne.
Zaprasza The Westin Warsaw
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Kolacja pod gołym
niebem na wysokości
100 metrów to
propozycja, której
żaden inny hotel
ani restauracja
w Warszawie
nie proponują

5000 restauracji w mieście
sprawia, że aby przyciągnąć
klienta, trzeba zaproponować
mu coś nieoczywistego.
Hotel The Westin Warsaw,
zlokalizowany w centrum
Warszawy, na skrzyżowaniu
al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej,
znany jest z ciekawej architektury,
a głównie z oryginalnej windy,
która wyróżnia budynek
spośród innych wieżowców
w okolicy. Windą dojedziemy
do najwyżej położonych pokoi,
ale nie tylko. W zeszłym roku
Westin wprowadził do swojej
oferty kolację w chmurach,
czyli ucztę fine dining na dachu
– wykwintne dania, 5-gwiazdkowa
obsługa, świece, a co najlepsze
– bajeczny widok. To propozycja
skierowana do gości hotelu
i mieszkańców Warszawy.
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Kolacja w chmurach
to połączenie
trzech wartości:
eat well, feel well,
play well

W

okresie letnim, kiedy pandemiczne restrykcje pozwalały, hotel zorganizował kilkadziesiąt tego typu kolacji.
Jedzenie hotel od zawsze przygotowuje
w myśl zasady EAT WELL – to jedna z sześciu wartości, które wpisane są w DNA brandu
Westin – a oznacza to, że dania przygotowane
są na bazie zdrowych składników, jedzenie
jest lekkie i posiłki dobrze się ze sobą komponują. Hotel słynie ze znakomitych piątkowych wieczorów Fish Market, gdzie na wiele
sposobów podawane są świeże owoce morza
i sushi, czy Niedzielnych Brunchów, na których spróbujemy m.in. doskonałych steków
i potraw wegańskich. Kolacja w chmurach to
połączenie najlepszych propozycji, które hotel
na stałe oferuje.
Najbardziej liczy się jednak doświadczenie.
Kolacja pod gołym niebem na wysokości 100
metrów to propozycja, której żaden inny hotel
ani restauracja w Warszawie nie proponują.
To prawdziwa uczta dla ducha i ciała. „Kolacja

w chmurach do połączenie trzech wartości: eat
well, feel well, play well. A jeśli goście zdecydują się zostać w hotelu na nocleg w jednym
z naszych pokoi, położonych na najwyższym
piętrze z widokiem na nowoczesną część
miasta, skorzystają z siłowni i sauny, rano
zjedzą pyszne śniadanie podane do łóżka, to
będzie to staycation pełną parą, które zaspokoi,
przynajmniej na jakiś czas, głód podróżowania, który tak wiele z nas – z oczywistych
względów – odczuwa” – zaprasza dyrektor
hotelu Michael Hopf.
Jeśli szykuje się szczególna okazja (urodziny, zaręczyny, rocznica ślubu) lub po prostu
chcecie sobie pozwolić na chwilę zapomnienia, to ta propozycja na pewno spełni
Wasze oczekiwania. Koszt kilkudaniowej
kolacji fine dining z winem to 1200–1400
PLN dla dwóch osób.
Rezerwacja kolacji i pobytu:
22 450 68 00
Reservation.warsaw@marriott.com
TYGRYSY BIZNESU
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Dieta odkwaszająca
Równowaga między
pracą zawodową
i życiem prywatnym
w przypadku znacznej
części społeczeństwa
przestaje istnieć.
Założenia work lifebalance zakładające
stan równowagi nie jest
ciężki do osiągnięcia
w praktyce. Nie
przywiązujemy uwagi
do jakości naszego życia
oraz tego, co znajduje
się na naszym talerzu,
mimo że każdy z nas
zna określenie „jesteś
tym, co jesz”.
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zęstym wyborem pomiędzy sklepowymi półkami są dania gotowe
wymagające jedynie podgrzania.
Przeczytaj poniższe określenia:
• szybkie tempo życia;
• brak czasu;
• nadmiar obowiązków zawodowych;
• brak odpowiedniej ilości snu;
• posiłki przyjmowane w biegu;
• duże ilości wypijanej kawy oraz napojów
gazowanych;
• niski poziom aktywności fizycznej.
Brzmi znajomo? Wszystkie wspomniane
wyżej czynniki opisują funkcjonowanie większości społeczeństwa w XXI w.
Pójdźmy jednak o krok dalej:
• brak energii;
• ciągłe uczucie zmęczenia;
• spadek odporności i podatność na
choroby;
• spadek wydajności;
• stany depresyjne oraz lękowe;
• zmiany skórne;
• pogorszenie kondycji włosów, skóry
i paznokci.
Wszystkie wspomniane objawy związane
są bezpośrednio z jakością funkcjonowania

naszego organizmu. W ten sposób daje on
informację zwrotną, że dalsze funkcjonowanie
wymaga wprowadzenia natychmiastowych
zmian, które poprawią kondycję fizyczną
i psychiczną. Objawy te świadczą również
o braku równowagi, która nie pozostaje obojętna dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej naszego organizmu.
Istnieją dwa główne rodzaje zaburzeń
w równowadze kwasowo-zasadowej: oddechowe, związane głównie ze zmianami
w prężności dwutlenku węgla oraz nieoddechowe, tzw. metaboliczne związane z zaburzeniem w ilości kwasów lub zasad w organizmie człowieka. Gdy dochodzi do sytuacji
związanej z zaburzeniem funkcjonowania
równowagi, włączone zostają mechanizmy
regulacyjne, które prowadzą do normalizacji ustroju kwasowo-zasadowego. Mimo
iż głównym narządem regulującym pracę
układu pokarmowego związaną z równowagą kwasowo-zasadową jest wątroba, która
m.in odpowiada za cykl syntezy mocznika,
warto posiadać też wiedzę na temat kwasotwórczego i zasadotwórczego działania pożywienia, która pozwoli wspomagać organizm
odpowiednimi wyborami żywieniowymi.
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Czym jest równowaga
kwasowo-zasadowa?
Skala pH zawiera się w przedziale od 0 do
14. Za wartość neutralną uważa się liczbę 7.
Każda wartość powyżej 7 uważana jest za
zasadową, natomiast poniżej 7 zakwasza
organizm. Równowaga kwasowo-zasadowa
to stan, w którym zachowany jest określony
stosunek kationów i anionów w płynach
ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH
i prawidłowy przebieg procesów życiowych.
Stan równowagi kwasowo-zasadowej osiągamy, kiedy zakres pH krwi dla większości
procesów przemiany materii wynosi 7,35–
7,45. Zachwiana równowaga kwasowo-zasadowa wykazuje niekorzystne działanie dla
naszego organizmu, powodując tzw. zakwaszenie organizmu.

Koncepcja diety odkwaszającej
Wśród produktów, które znacznie zakwaszają nasz organizm, są takie, które z punktu
widzenia zdrowotnego uważamy za nieszkodliwe. Należą do nich dania gotowe, przetwory mięsne np. konserwy, wędzonki, żywność wygodna typu fast-food, kawa, herbata,
słodycze, przetwory cukiernicze, czekolada,
sery twarogowe, sery podpuszczkowe czy
jaja. Dieta alkalizująca powinna bazować na
świeżych produktach charakteryzujących
się niskim stopniem przetworzenia. Dieta
powinna ograniczać jaja oraz mięsa i jego
przetwory. Wynika to z ich kwasotwórczego
oddziaływania. Ponadto dieta odkwaszająca
obfituje w ryby, umiarkowaną ilość mięsa,
zdrowe tłuszcze, produkty zbożowe z pełnego przemiału, kasze, w tym kaszę jaglaną.
Drugim śniadaniem jest koktajl warzywno-owocowy, który stanowi bombę witaminowo-mineralną. Metoda tłoczenia na zimno
pozwala zachować bogactwo cennych dla
zdrowia składników. Poza koktajlem w diecie
są 4 tradycyjne posiłki, w tym jeden słodki,
ale bez dodatku cukru.
Założenia diety odkwaszającej są bardzo
zbliżone do standardowej zbilansowanej
diety, z tą różnicą, że zawiera ona mniej
składników o działaniu kwasotwórczym.
www.dietering.com
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STYL ŻYCIA

Sinfonia
Carpathia
Sinfonia Carpathia to młoda,
dynamicznie rozwijająca się
kameralna orkiestra. Zespół
został założony w Nowym
Sączu w 2018 roku przez
skrzypka Bartosza Życzyńskiego,
a współtworzą go absolwenci
polskich i zagranicznych uczelni
muzycznych, soliści, kameraliści,
laureaci wielu ogólnopolskich
i międzynarodowych
konkursów, pochodzący głównie
z Sądecczyzny.
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O

rkiestra działa z ramienia Stowarzyszenia Artystycznego
Carpathian, którego celem jest
upowszechnianie muzyki i promowanie młodego pokolenia twórców oraz
wykonawców na terenie regionu oraz poza
jego granicami. Misją artystów jest tworzenie
ambitnej i profesjonalnej formacji opartej na
pasji do muzyki.
Podstawowy skład instrumentalny Sinfonii Carpathii to kwintet smyczkowy, rozszerzany przy okazji większych wydarzeń
o sekcje dętą i rytmiczną.
Orkiestra wykonuje zróżnicowany repertuar, od dzieł kompozytorów klasycznych
i współczesnych po wielkie dzieła muzyki
filmowej i rozrywkowej.
Efektem pracy artystów są koncerty
i nagrania, które dają im możliwość prezentacji swoich umiejętności, a publiczności
odbioru wrażeń muzycznych na najwyższym poziomie.
Orkiestra ma na swoim koncie udział
w wielu koncertach, festiwalach i projektach.
Szczególne miejsce w repertuarze Zespołu
zajmują dedykowane mu aranżacje i kompozycję, takie jak Serenada Karpacka autorstwa
Ewy Borcz.

„

Misją artystów jest
tworzenie ambitnej
i profesjonalnej formacji
opartej na pasji
do muzyki

Kontakt:
Dyrektor Orkiestry Agata Życzyńska:
tel. 665 142 103
Partner Fundacji Pomagamy z Pasją
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