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Drodzy Czytelnicy,

O

ddaliśmy właśnie w Wasze ręce nasz kolejny numer, a pierwszy w tak
ważnym dla nas roku, jakim jest 2022. Rok pełen zmian, przemian
i niepewności… co dalej.
Jedno jest pewne, dwa ostatnie lata życia i prowadzenia biznesu
w pandemii przeniosły większość z nas do wirtualnego świata. Dziś praca zdalna
stała się chlebem powszednim. Ci wszyscy (w tym i ja), którzy do tej pory sceptycznie patrzyli na tego typu rozwiązanie, sami musieli przeorganizować swój styl
pracy, jak i zmienić swoje nastawienie. Nie wiem jak Wy, ale ja osobiście jestem
dziś zwolennikiem wprowadzania rozwiązań online – na każdej możliwej płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nam udało się dzięki temu rozwinąć
jeszcze bardziej. A fakt, że nadal poza wersją elektroniczną jesteśmy dostępni
w wersji drukowanej, klasyfikuje nas w czołówce magazynów branżowych poświęconych tematyce biznesowej.
Docieramy wszędzie tam, gdzie telefonujecie, wysyłacie maile. Trafiamy na
biurka prezesów czy dyrektorów firm, z którymi prowadzicie zoomy. Wspieramy
Was w budowaniu wizerunku lidera branży. Jesteśmy z Wami i dla Was.
Pracujemy z najlepszymi dla najlepszych.
Cieszę się, że jesteście kolejny rok razem z nami.
Życzę przyjemnej lektury.
Redaktor Naczelny
Marcin Andrzejewski
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Jak

przeniosłam
sprzedaż
do ONLINE
Dlaczego przeniosłam sprzedaż
B2B do online
Biznes stacjonarny w pewnym sensie może
ograniczyć dochody i rozwój firmy, ponieważ
zarabiamy tylko w momencie, w którym
pracujemy. To ma bardzo duże znaczenie
w sytuacji, w której pracując w sprzedaży
B2B, trzeba pojechać do klienta celem nawiązania relacji i przedstawienia mu konkretnego rozwiązania. Po podpisaniu umowy
z klientem świadczenie usługi, np. prowadzenia warsztatów czy wdrożenia systemu,
także musi odbyć się w siedzibie klienta.
W pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób można osiągnąć takie
same lub nawet wyższe przychody w sytuacji, w której nie będzie możliwości fizycznego
kontaktu z klientem. Będę chora lub będzie
taka sytuacja jak teraz, kiedy mamy pandemię
i bardzo duże utrudnienia np. w organizacji
konferencji stacjonarnej.
Druga bardzo ważna kwestia – zauważyłam, że w biznesie stacjonarnym można
dotrzeć do ograniczonej liczby klientów.
Wychodząc z założenia, że pozyskuję mojego
klienta poprzez telefon lub udział w konferencji w sposób fizyczny, łatwo możemy
wyliczyć, ilu klientów jestem w stanie poinformować o moich produktach i usługach.
Przeniesienie biznesu do świata online
daje mi możliwość korzystania z wielu
możliwości pozyskania klienta kanałami
online. Najważniejsza korzyść to możliwość
dotarcia do większej grupy osób, w zasadzie

nieograniczonej grupy klientów bez konieczności angażowania dużej ilości sprzedawców
w proces pozyskania klienta.
Trzecim powodem mojej decyzji była
możliwość znacznego zdywersyfikowania
dochodu o nowe produkty, które wspierają
usługi stacjonarne. Mam tu na myśli możliwość wydawania produktów online, które
mogą być źródłem dodatkowego dochodu.
Mogą być to takie produkty jak ebook, warsztaty czy też kurs online. Firmy nie zawsze są
od razu gotowe na konsultacje stacjonarne
czy wprowadzenie strategii sprzedaży nowym
dostawcom. W pierwszym momencie styku
z marką w biznesie online można zaproponować kurs, zanim zrobimy kolejny krok we
współpracy z naszym potencjalnym klientem.

Dlaczego prowadzę biznes
W biznesie online, podobnie jak w biznesie
stacjonarnym, pierwszą naszą myślą, nad
którą się zastanawiamy, jest to, jaką wartość
zaoferujemy naszemu klientowi. Jeśli zaczynasz, warto zadać sobie pytania – w czym
będę pomagał/a mojemu klientowi. Jest to
bardzo ważne, aby nad tym się zastanowić,
ponieważ im większą wartość dasz swojemu
klientowi, im więcej pomocy mu udzielisz, tym
większe będą Twoje dochody oraz pojawi się
większa szansa na wyróżnienie się na rynku
online. Ale aby tak naprawdę znaleźć prawdziwą wartość, którą dajemy klientowi, trzeba
zadać sobie pytanie, „dlaczego chcę to robić?”
– znane z książki Simona Sineka Zaczynaj od
TYGRYSY BIZNESU
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„

dlaczego. Zdefiniowanie dlaczego – nie jest
jedynym sposobem na odniesienie sukcesu,
ale jest jedynym sposobem na sukces długotrwały, jak mówi Sinek. Zgodnie z jego teorią
firmy nie kupują od Ciebie tego, co robisz, ale
dlaczego to robisz. Zdefiniowanie dlaczego
– pozwala zdobyć serca i umysły potencjalnych klientów. Twoje „dlaczego” związane
jest z Twoim celem, intencją, przekonaniami
i wartościami, w jakie wierzysz. Produktem

Firmy nie kupują od Ciebie
tego, co robisz, ale dlaczego to
robisz. Zdefiniowanie dlaczego
– pozwala zdobyć serca i umysły
potencjalnych klientów
firmy Ikea jest dostarczanie wyposażenia do
mieszkania, domu, natomiast ich wizją biznesową jest tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu ludzi. Ich wizja biznesowa
mówi, dlaczego ta firma istnieje, a idea biznesowa mówi, co oferują: oferowanie szerokiego asortymentu dobrze zaprojektowanych,
funkcjonalnych produktów wyposażenia
domu w cenach tak niskich, że może sobie
na nie pozwolić jak najwięcej osób. Podsumowując na przykładzie Ikei, odpowiedzią na
pytanie, co chcę dawać swojemu klientowi,
nie jest krzesło lub kanapę czy wyposażenie
do kuchni, ale że chcę tworzyć lepsze życie
codzienne. Jeśli wszyscy pracownicy sklepów
Ikea będą działać według idei biznesowej
właściciela, to ich pomoc i obsługa będą na
dużo wyższym poziomie. Co realnie przełoży
się na wyniki sprzedażowe całej sieci.

Komu oferuję produkty
Jeśli już wiemy, w czym chcemy pomagać,
co jest naszą wartością i dlaczego to robimy,
to teraz będziemy myśleć i precyzować, kto
będzie zainteresowany naszą ideą biznesową. Czyli w drugim kroku precyzujemy
dokładnie naszą grupę docelową klientów.
Zazwyczaj będący na początku biznesu
przedsiębiorcy opisują bardzo szeroką grupę
odbiorców albo kilka grup naraz. Spotykam
się niejednokrotnie z sytuacją, gdy słyszę,
że „możemy sprzedawać wszystkim i każdy
może być naszym klientem”. Jeśli za szeroko określimy grupę docelową, to istnieje
większe ryzyko niepowodzenia w sprzedaży.
Oczywiście, można mieć wiele grup docelowych, jednak jeśli jesteś na początku, to skup
swoje działania na jednej niszy. Poznaj ją jak
najdokładniej, ustal ścieżkę zakupu Twojego
8 TYGRYSY BIZNESU

klienta. Klientami firmy mogą być przedsiębiorstwa lub klient indywidulany, mogą być
to firmy małe, średnie lub duże korporacje.
Każda z tych grup ma inne potrzeby, mimo że
na końcu sprzedajesz każdej z nich ten sam
produkt. Idąc głębiej, być może w ramach
średniej firmy, interesują Cię tylko firmy produkcyjne o profilu chemicznym, ponieważ
najlepiej rozwiązujesz ich problem.

Jak sprzedawać online
Jedną ze skuteczniejszych metod pozyskania
klienta w biznesie online jest budowanie
z nim relacji poprzez edukowanie. Jednak
aby uczyć klienta i być wiarygodnym w jego
oczach, trzeba uzyskać status eksperta. Do
zbudowania takiego statusu wykonuje się
szereg kroków, ale warto to zrobić, ponieważ
z czasem dobry ekspert staje się mocną
marką osobistą. A marka osobista to źródło
wielu klientów. Marka osobista to bycie ekspertem w swojej niszy. Budujesz markę,
ponieważ chcesz spowodować, aby ludzie,
otoczenie biznesowe kojarzyło Cię z jakiejś
konkretnej specjalizacji. Jesteś handlowcem
z branży systemów, z branży budowlanej,
a może branży ubezpieczeniowej i chcesz,
aby Twoi potencjalni klienci, partnerzy biznesowi kojarzyli Cię z tą branżą. W pierwszej kolejności upewnij się, w jakiej branży
chcesz działać długofalowo, ponieważ tylko
działania długofalowe pozwolą zbudować
mocną markę osobistą. Z mojego doświadczenia wynika, że praca w jednej branży przez
min. 2–3 lata pozwala na zbudowanie rozpoznawalnej marki osobistej.

Marka osobista w małej i dużej
firmie
Bardzo często marka osobista budowana
jest przez kilku ekspertów. W większych firmach, np. usługowych, poza liderem (właścicielem), które stworzył produkt i markę,
są dołączane osoby, które na froncie przed
klientem tworzą grono ekspertów dziedzinowych. Do takich ekspertów możemy zaliczyć pracowników odpowiedzialnych za realizację usługi, ale także handlowców. Jest to
bardzo dobre działanie, ponieważ mając kilku
handlowców w firmie, którzy wykonują działania w kierunku budowy marki, każda z tych
osób jest w stanie zbudować wokół swojej
marki społeczność potencjalnych klientów.
Pamiętajmy, że każdy jest inny i czym innym
przyciąga swojego klienta do siebie, ma inne
sposoby i strategię na pozyskanie potencjalnego klienta.
Natomiast w małej firmie marka osobista budowana jest zazwyczaj przez właściciela, który jest przeważnie pierwszym
handlowcem i osobą, która odpowiada za
rozwój i strategię w firmie. Klienci nawiązują
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współpracę zazwyczaj dla osoby, która tworzyła firmę, ponieważ to właśnie ona jest
obietnicą wartości, które sprzedaje. Aby
jednak klient dostrzegł tę wartość, właściciel musi regularnie budować markę swojej
firmy. Najczęściej marka osobista w małej
firmie dotyczy branży usługowej: consulting,
szkolenia, mentoring lub prawnej.

Proces sprzedaży
w biznesie online
Jeśli Twoja sprzedaż skierowana jest do
klientów biznesowych, to najbardziej popularnymi kanałami budowy marki eksperta
i pozyskania klienta będą:
• platforma społecznościowa LinkedIn,
• platforma do prowadzenia webinarów.

LinkedIn – co daje?
•

•

•

•
•

Możesz tworzyć sieć kontaktów składających się z potencjalnych klientów
i partnerów.
Możesz szukać klientów na najwyższych
stanowiskach w firmie, tzw. kluczowych
graczy, do których nigdy nie będziesz
miał dostępu np. przez telefon czy drogą
mailową.
Możesz budować swoją pozycję eksperta
poprzez bieżące dodawanie aktualności
i postów związanych z biznesem.
Możesz szukać branż, stanowisk w firmie,
które Cię interesują.
Możesz prowadzić kampanie produktowe
dla sprecyzowanej grupy odbiorców.

Rozpoczynając swoje kontakty z klientami na LinkedInie, warto pisać artykuły
eksperckie, które będą uczyły Twoją bazę
potencjalnych klientów. Jest to szczególnie
ważne w początkowym etapie kontaktu
z klientem, kiedy jeszcze to zaufanie nie
zostało zbudowane. Masz coś ciekawego do
powiedzenia swoim klientom, swojej społeczności, to podziel się tym, napisz. Treści
mają uczyć klientów, wspierać w przechodzeniu na kolejne etap procesu zakupowego oraz budować pozytywne odczucia co
do handlowca jako eksperta oraz jako człowieka. Regularność i systematyczność spowodują, że grupa odbiorców będzie rosła. To
nie mogą być skoki, trzeba działać systematycznie i konsekwentnie.

Wskazówki:
•
•

•

Publikuj codzienne posty. Wystarczy 30
min. dziennie rano.
Jeśli jakiś post Ci się spodoba, to polub go,
skomentuj go, aby także promować wypowiedzi innych osób.
Możesz przygotować filmik, w ramach
którego raz w tygodniu będziesz publikować jedną ciekawostkę.

•

Jeśli jesteś właścicielem firmy, to możesz
komentować ważne tematy dziejące się
w kraju lub w Twojej branży, np. zmiany
podatków.

Webinar zamiast spotkania
stacjonarnego z klientem
Kolejnym etapem, w procesie pozyskania
klienta online jest organizowanie wirtualnych
szkoleń, podczas których pokujemy klientowi
usługę lub produkt, ale w taki sposób, aby
przekazać wiedzę i jednocześnie sprzedać.
Webinar zastępuje zazwyczaj spotkanie
bezpośrednie handlowca i klienta. Aby zrealizować swój cel sprzedażowy, musi on składać
się z 5 elementów:
1. Angażujący klienta – przygotuj pytania
i ankiety dotyczące analizy potrzeb klienta.
2. Opowiedz rzeczywistą historię innego
klienta, któremu pomogłeś lub rozwiązałeś jego problem.
3. Pokaż kawałek swojego rozwiązania, aby
klient zobaczył Twoje doświadczenie.
4. Przygotuj ofertę specjalną, ważną przez
krótki okres po webinarze, np. konsultacje.
5. Zaproś na webinar innego eksperta, aby
poszerzyć grupę odbiorców oraz aby wesprzeć się merytorycznie.

Podsumowanie
Bardzo ważnym elementem przeniesienia
sprzedaży do kanału online jest zdobycie
umiejętności zachęcenia klienta do zakupu.
Klient może zobaczyć webinar, może przeczytać artykuły edukacyjne na stronie
www lub na LinkedIn, ale jeśli nie skierujesz swojego klienta do oferty, do konkretnego miejsca, w którym może on się z Tobą
skontaktować, to klient ucieknie. Jeśli przedstawiasz na webinarze swój kurs biznesowy,
to podaj link do rejestracji na listę chętnych.
Jeśli sprzedajesz audyt sprzedaży lub consulting, to podaj link do wypełnienia formularza
kontaktowego lub numer telefonu do siebie.
Pokaż klientowi kolejny rok w procesie sprzedaży, aby on był pewny, co dalej ma zrobić,
aby nawiązać współpracę z Twoją firmą.

EWA PIOTROWSKA
Dyrektor sprzedaży,
praktyk z zakresu
sprzedaży, skutecznej
komunikacji z klientem
i budowania społeczności biznesowej. Od
20 lat aktywnie sprzedaje, a także buduje
zespoły sprzedażowe.
Tworzy strategie sprzedażowe i wdraża nowe
produkty na rynek.
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Jak zaplanować

rok w biznesie

ONLINE
Biznes online to świetny sposób na skalowanie
zarobków. Nie bez powodu mówi się o nim jak o żyle
złota, jednak… Szybko okazuje się, że wcale nie jest
tak łatwo, jak na początku się wydawało. Rzeczy,
o których trzeba pamiętać, prowadząc dochodowy
biznes online, układają się w naprawdę pokaźną listę!
Dlatego tak ważne jest dobre zaplanowanie roku
w biznesie online.

S

tatystyki pokazują, że zapotrzebowanie na usługi online rozwija się
w błyskawicznym tempie. Wartość polskiego rynku e-commerce
w roku 2020 przekroczyła 100 mld zł i była
większa, niż szacowano, o całe 40 mld zł!
Z samego internetu w Polsce korzysta
ponad 84% populacji, z czego statystyczny
Polak spędza w internecie prawie 7 godzin
dziennie, z czego 2 godziny tylko w mediach
społecznościowych.

Planowanie kluczem do
świetnych wyników
Warunki do prowadzenia działalności online
są idealne, jednak często w tym rozwoju
ogranicza nas… BRAK PLANU. A bez niego
trudno osiągnąć świetne rezultaty. Dlatego
w tym artykule wymienię najważniejsze
kroki, dzięki którym zaplanujesz swój dobry
rok w biznesie online. Jak się okazuje, samo

poświęcenie czasu na to i zapisanie planów
zwiększają szansę realizacji o 42%. W takim
razie nie ma co zwlekać!

Podsumuj ubiegły rok
Nim w ogóle przejdziemy do planowania
następnych miesięcy, nie możemy pomijać
poprzedniego roku! Dlatego skup się jeszcze
na moment na zeszłym roku i odpowiedz
sobie na kilka pytań.
Nie spiesz się, daj sobie czas, by przemyśleć odpowiedzi. Przeanalizuj dokładnie:
• co przyniosło Ci największe zyski,
• co okazało się nieopłacalne,
• na czym możesz zaoszczędzić,
• jakie projekty sprawiły Ci największą
frajdę,
• co z perspektywy czasu było niepotrzebne?
To ważne, by analizować nie tylko finanse,
ale i swoje nastawienie do pracy. Ułatwi Ci
TYGRYSY BIZNESU
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podjęcie lepszych i bardziej opłacalnych biznesowo decyzji w kolejnych miesiącach. Choć
wielu osobom takie podsumowania mogą
się wydawać zbędne, to nic bardziej mylnego! Przygotują Cię najlepiej do dalszego
planowania.

Odkryj swoje „dlaczego”
Jeśli chcesz prowadzić spójny i dochodowy
biznes online, to świadomość własnej misji

Moją misją jest pokazanie
kobietom, że mogą rozwijać
biznes online i spełniać swoje
zawodowe marzenia bez względu
na umiejętności techniczne,
mogą zawalczyć o swoją
niezależność finansową

jest naprawdę istotna. Dlaczego robisz to, co
robisz? Co napędza Cię do działania? Wracaj
regularnie do przeanalizowania swojego „dlaczego”, bo w oparciu właśnie o to będziesz
budować swoją komunikację, a także tworzyć produkty czy usługi.
Jak to wygląda u mnie? Moją misją jest
pokazanie kobietom, że mogą rozwijać biznes
online i spełniać swoje zawodowe marzenia
bez względu na umiejętności techniczne,
mogą zawalczyć o swoją niezależność finansową. Określenie misji pomaga zachować
stabilny poziom motywacji oraz sprawia, że
pojawiają się nowe pomysły na to, jak mogę
wesprzeć moich klientów. Wtedy nie ma już
strachu przed porażką, tylko nastawienie na
działanie.

Poznaj odbiorców
Bez znajomości swoich odbiorców nie stworzysz ani dobrego planu, ani biznesu online.
Dlatego regularnie analizuj potrzeby potencjalnych klientów. Pamiętaj o tym przy planowaniu roku, miesiąca, a także podczas
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sprawdzania, czy pomysł na konkretny
produkt w ogóle trafia do Twojej grupy
docelowej.
Od początku trzeba myśleć strategicznie.
Zanim wyjdziesz z ofertą, poznaj swoich
odbiorców poprzez ankiety, pytania na forach
internetowych i w grupach dyskusyjnych czy
w trakcie rozmów indywidualnych. Klient,
zapoznając się z ofertą, powinien mieć wrażenie, że czytasz w jego myślach.

Ustal strategię na najbliższe
miesiące
By Twoje działania w biznesie online przynosiły efekty, musisz mieć ustaloną strategię i zapisane rezultaty, jakie chcesz osiągnąć. Konkretne i mierzalne. Inaczej trudno
będzie Ci monitorować postępy i sprawdzić,
czy to, co robisz, przynosi efekty w obszarze,
na którym najbardziej Ci zależy.
W przypadku biznesu online warto przeanalizować poniższe cele i wybrać z nich te
najważniejsze:
• Ruch w witrynie – przyciąganie nowych
odbiorców na stronę WWW.
• Zwiększenie zysków – wygenerowanie
ruchu, który przyniesie zysk.
• Zbieranie kontaktów – zapisów do newslettera, rejestracji, zapytań ofertowych.
• Reputacja i budowanie pozycji eksperta
– zwiększenie rozpoznawalności marki/
bloga.
• Zwiększenie zaangażowania – zachęcenie
do różnych działań na stronie.
• Zwiększenie satysfakcji z eksploracji
strony – sprawienie, że będzie intuicyjna.
• Zbudowanie lojalności użytkowników
– częstsze przyciąganie stałej grupy
odbiorców.
Pamiętaj, że wybranie strategii to
początek. Potem trzeba ją regularnie monitorować i sprawdzać, czy faktycznie Twoje
działania sprawią, że realizujesz swoje założone cele. Dzięki temu szybko coś skorygujesz, zamiast zajmować się ciągle czymś, co
nie przynosi Ci efektów.

Zaplanuj konkretne działania
Im więcej masz zaplanowane, tym łatwiej
idzie Ci codzienna praca w biznesie online.
Wiesz, czym będziesz zajmować się
w każdym miesiącu, a także jakie produkty
bądź usługi wprowadzisz.
W planowaniu kieruję się zasadą: od
ogółu do szczegółu. Początkowo tworzę
plan roczny, uwzględniając, co chciałabym
zrobić w danym miesiącu. Wypisuję tutaj np.
bezpłatne wyzwania, szkolenia online i promocje określonych produktów. W planie miesięcznym planuję już absolutnie wszystko!
Zastanawiam się, jakie artykuły pojawią się

na blogu, kiedy wyślę maila, w jakich dniach
ogłoszę promocję kolejnego produktu czy
otwarcie sprzedaży. Takie rozpisanie działania
pozwala mi spojrzeć z dystansu na cały miesiąc i sprawdzić, czy jestem w stanie zrealizować wszystko, co sobie założyłam.
• plan roczny — zaplanuj, jakie projekty
chcesz zrealizować w danym roku. Na
jakich działaniach planujesz się skupić?
Jakie wyniki finansowe chcesz osiągnąć
i co jest konieczne, by ten plan był możliwy do wykonania?
• plan kwartalny — planuj kwartalnie
większe projekty. Dzięki temu rozłożysz
odpowiednio ich realizację w czasie, zaplanujesz kolejne etapy, które rozpiszesz już

„
Klient, zapoznając się
z ofertą, powinien mieć
wrażenie, że czytasz
w jego myślach

TYGRYSY BIZNESU

13

SZKOŁA SUKCESU

Monitoruj postępy

•

OLA GOŚCINIAK
Pomysłodawczyni
marki Jestem Interaktywna, blogerka,
autorka książki „Bądź
Online” oraz książkoplaneru „Rok w biznesie
online”, mentorka,
przedsiębiorczyni.
Absolwentka Informatyki na Politechnice
Poznańskiej oraz
Grafiki Projektowej
w Collegium Da Vinci.
Swoją pierwszą stronę
internetową stworzyła
jeszcze w podstawówce
20 lat temu. Od tamtej
pory stworzyła ich
ponad 400.
Od 6 lat pomaga
kobietom z całej Polski
w realizacji ich interaktywnych marzeń
i osiągnięciu niezależności finansowej na
własnych zasadach.
Przeszkoliła już prawie
50 000 Polek. Pokazuje
im, jak stworzyć stronę
www od podstaw, jak
założyć sklep internetowy czy rozpocząć
biznes online. Z sukcesem tworzy zaangażowaną społeczność
Jesteśmy Interaktywne.
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Miesiące tematyczne
W biznesie online można rewelacyjnie skalować swoje zarobki, pracować wtedy, kiedy
się chce, jednak nie da się ukryć – pracy
wokół prowadzenia swojej działalności jest
naprawdę dużo. Strona WWW, sklep online,
social media, newsletter, automatyzacja, SEO,
nowe produkty – to wszystko działy, nad którymi powinniśmy pracować, jeśli chcemy, by
nasz biznes był maksymalnie zautomatyzowany, dochodowy i skuteczny. Często tego
jednak nie robimy albo gasimy pożary, bo nie
działamy systematycznie. Dlatego warto planować także i to.
Swój system planowania zawarłam
w Książkoplanerze – Rok w biznesie online,
w którym dzielę się sprytnymi i praktycznymi
sposobami na prowadzenie biznesu online.
W każdym miesiącu zaplanowałam jedno
zagadnienie, którym się zajmujemy, tak by
po całym roku Twój biznes online śmigał
jak dobrze naoliwiona maszyna. Począwszy
od bloga przez SEO, a skończywszy na
produktach.

Czy osiągnięte wyniki pokrywają się
z tymi wyznaczonymi przez Ciebie? Jeśli tak,
to świetnie – rób tak dalej, jeśli nie – już na
tym etapie możesz się zastanowić, co warto
poprawić.

Deleguj
Wisienkę na torcie zostawiłam na sam
koniec. Za Tobą podsumowanie roku, wiesz,
jaką masz misję, znasz swoich odbiorców,
masz plany na cały rok, krok po kroku dbasz
o swój biznes online… Ale! Może się okazać,
że w tym natłoku zadań nie masz czasu na
nic innego! Albo ledwie dajesz radę, by to
wszystko ogarnąć.
Dlatego w planowaniu warto uwzględnić
także delegowanie tych zadań, w których nie
czujesz się najlepiej, bądź takich, które zabierają Ci dużo czasu, który mógłbyś poświęcić
na coś ważniejszego w Twoim biznesie. Takie
podejście uwolni Twój czas i pozwoli Ci na
realizację swoich działań jeszcze skuteczniej.
Prowadzenie biznesu online nigdy nie
było tak proste jak teraz, a jednocześnie
tak pełne wyzwań. Konkurencja jest duża,
możliwości nieograniczone i to powoduje, że
trudniej utrzymać obrany kurs, szczególnie
gdy na początku każdy projekt realizujemy
samodzielnie. Skrupulatne planowanie każdego swojego kroku w biznesie online może
daleko nas zaprowadzić.

Źródła: https://www.bankier.pl/wiadomosc/
Wartosc-polskiego-rynku-e-commerce-w-roku-2020-przekroczyla-100-mld-zl-8205512.html

zdjęcia: FotoDoKwadratu

•

dzień po dniu w planie miesięcznym,
tygodniowym i dziennym.
plan miesięczny — w tym planie możesz
zawrzeć bardzo szczegółowe informacje
dotyczące tego, czym będziesz zajmować
się w danym miesiącu.
plan tygodniowy — świetnie sprawdza
się do stworzenia rutyny w Twoim biznesie online. Możesz z góry ustalić, czym
będziesz zajmować się każdego dnia.
W moim przypadku wtorek to dzień
nagrywania, a na przykład w środy przeprowadzam konsultacje w grupie.

Samo planowanie bez monitorowania
wyników działania nie ma sensu! Zaplanuj
czas, np. raz w miesiącu, kiedy poświęcisz
chwilę na sprawdzenie swoich wyników. To,
na co będziesz zwracać uwagę, jest uzależnione od Twojej strategii, jednak nie zapomnij o podstawach:
• statystykach strony WWW: ile miesięcznie osób wchodzi na Twoją stronę
WWW, z jakiej frazy, które artykuły cieszą
się największą popularnością?
• statystykach social media: ile masz
obserwatorów, jak ich liczba się zmieniła od ostatniego miesiąca, jakie posty
mają największe zaangażowanie, a jakie
najmniejsze?
• statystykach newslettera: ile osób dołączyło do Twojego newslettera, ile się wypisało, które maile miały największy współczynnik otwarć i kliknięć linku?
• statystykach sklepu online: jak wygląda
sprzedaż w ostatnim miesiącu? Które produkty sprzedawały się najlepiej? Które najgorzej? Co nie sprzedawało się w ogóle?
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BUDOWANIE
ZESPOŁU I RELACJI
w modelu pracy
zdalnej i hybrydowej
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12 marca 2020 roku wypadł we czwartek.
O godzinie 13:00 byłem w sali szkoleniowej, w której
prowadziłem warsztat dla świeżo upieczonych
menadżerów, pomagając im w transformacji ze
stanowiska specjalistycznego na kierownicze.
Pomimo obowiązującego kontraktu, w myśl
którego uczestnicy zobowiązali się do nieużywania
telefonów komórkowych, zauważyłem, że co chwila
ktoś zerka nerwowo na ekran, po czym wyraz jego
twarzy gwałtownie się zmienia. Koronawirus dotarł
do Polski i zadomowił się na dobre. Pierwsza fala,
pierwszy lockdown. Większość maili i wiadomości,
jakie menadżerowie dostawali tego dnia, można by
streścić w dwóch zdaniach: „Od jutra zamykamy biuro.
Przygotuj zespół do pracy zdalnej”. Wówczas niewiele
osób wiedziało, co dokładnie to znaczy, z jakimi
konsekwencjami się wiąże i jak właściwie przygotować
ludzi na taką transformację. (Pewnie przydadzą
się służbowe laptopy. Trzeba będzie zorganizować
spotkanie online. Na jakiej platformie? A jakie są?
I tak dalej).

W

słuchując się w potrzeby
i obawy moich klientów
na przestrzeni następnych
miesięcy, zauważyłem, że
ich głównym zmartwieniem był spadek
wydajności i efektywności pracy zespołu.
Jeden z dyrektorów sprzedaży powiedział
mi wprost:
− Poniedziałki są u nas dniami zimnych
kontaktów. Cały team od bladego świtu siedzi
na open spasie i dzwoni do potencjalnych
klientów, a ja chodzę między nimi, poprawiam, daję feedback i monitoruję jakość oraz
ilość wykonanych telefonów. Jak teraz wszyscy
pozamykają się w domach i nikt nie będzie
ich kontrolował, to zaczną dzwonić dopiero
w południe i odpuszczą po pierwszych pięciu
odmowach. Sprzedaż spadnie na łeb!
Wiedziony zawodową ciekawością, postanowiłem sprawdzić, ile w tych obawach jest

racji. W październiku 2020 roku przez kilka
dni dzwoniłem do zaprzyjaźnionych prezesów, dyrektorów i menadżerów, dopytując o wyniki i o to, jak model pracy zdalnej
wpłynął na ich firmy. Wyszła na jaw ciekawa rzecz. Skuteczność pracy zmalała tylko
w nielicznych przypadkach, nie licząc oczywiście branż takich jak turystyka czy gastronomia, którym lockdown całkowicie uniemożliwił działanie. Wiele firm utrzymało
wyniki na poziomie sprzed pandemii, najczęściej kosztem większej ilości godzin spędzanych przez ludzi w pracy. To, co zmieniło się drastycznie, to poziom zadowolenia
i satysfakcji deklarowany przez pracowników.
Najczęstsze przyczyny − przytłoczenie obowiązkami wynikające ze zmieszania życia
zawodowego z prywatnym oraz brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami. Jak pisze dr Brant Cortright w książce

Neurogeneza – regeneracja mózgu: „Aż do lat
60. lub 70. psychologia zakładała ideał psychologicznej niezależności i autonomii, co
jest obecnie postrzegane jako zdecydowanie
nierealistyczne i całkowicie błędne. W miarę
jak psychologia pogłębiła rozumienie psyche,
zaczęliśmy uznawać naszą potrzebę relacji
jako fundamentalną. (…) Większość z nas
nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne są
nasze interpersonalne światy dla dobrego
samopoczucia”1.
Większość może nie, ale świadomość tego, jaki wpływ ma kondycja psychiczna pracowników na ich wydajność, jest
w świecie biznesu coraz większa. Jak grzyby
po deszczu zaczęły się zatem pojawiać rozwiązania w stylu piętnastominutowych nieformalnych spotkań online każdego ranka
czy piątkowych FaceTime drinków, podczas
których siedzący przed kamerami laptopów
TYGRYSY BIZNESU
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pracownicy mogli popijać proseco, patrząc
na ekran, gdzie ich współpracownicy robili
to samo. Zainteresowanie tego typu inicjatywami było znikome, podobnie jak ich skuteczność w cementowaniu relacji w zespole.
Dlaczego? Ponieważ relacje w dużej mierze
buduje się „przy okazji”, w windzie, przy ekspresie do kawy albo w kolejce do mikrofalówki podczas przerwy obiadowej. Wzmacniane są przez drobne gesty życzliwości,
objawy spontanicznego zainteresowania czy
empatii okazywane drugiemu człowiekowi.
− Jak się czuje twoja mama?
− Słucham?
− Miesiąc temu wspominałaś, że musiałaś ją
zawieźć do szpitala i że będzie miała operację.
− Faktycznie tak było. Już znacznie lepiej. Jest
w domu i przechodzi rehabilitację. Dzięki, że
pytasz.

„
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Siedem sekund rozmowy i jedna pozytywna interakcja dodana do banku relacji
łączącej te dwie osoby.
Albo:
− Jest 15:00, przyniosłem ci kawę.
− O super, dzięki!
− Mleko bez laktozy i łyżeczka cukru, prawda?
− Tak, zgadza się, dzięki, że pamiętałeś.

Świadomość tego, jaki wpływ ma
kondycja psychiczna pracowników
na ich wydajność, jest w świecie
biznesu coraz większa

Niby to tylko kubek kawy, ale na innym
poziomie analizy to skomplikowany, wielowymiarowy akt sympatii i uwagi skierowanej na
potrzeby drugiej osoby. Nie dość, że ktoś przygotował nam kawę w porze dnia, kiedy najbardziej jej potrzebujemy, to zrobił to bez pytania
na podstawie obserwacji i zrozumienia naszych
rytuałów. Co więcej, przyrządził ją w odpowiedni sposób i według ściśle określonych proporcji, a może nawet podał ją w naszym ulubionym kubku! I kolejna pozytywna interakcja
ląduje w banku łączącej nas relacji.
Firma Antal w połowie 2021 roku przeprowadziła badanie, do którego zaprosiła przedstawicieli działów marketingu, HR, sprzedaży,
szkoleń i PR. 76% ankietowanych uznało spotkania w realu za formę najbardziej wzmacniającą zaangażowanie uczestników. Wysoko
ceniony był również model hybrydowy (na
jego skuteczność wskazało 47%). Spotkania
online cieszyły się uznaniem co trzeciego
badanego. Co więcej, aż 44% respondentów
deklarowało spadek poczucia bezpieczeństwa, a nieco ponad 32% zauważyło pogorszenie integracji ze współpracownikami
w związku z przejściem ich firmy na model
pracy zdalnej.
Co możemy zrobić? Od marca 2020 roku
przeprowadziłem w sumie ponad 200 dni
szkoleniowych online, z których przynajmniej
60% skupiona była wokół tematu integracji
zespołu, usprawniania komunikacji i wzmacniania relacji łączących współpracowników.
Oto co zauważyłem:
W ankietach poszkoleniowych uczestnicy
deklarują, że oprócz narzędzi i technik, jakie
otrzymali podczas szkolenia, wdzięczni są za
możliwość pracy w podgrupach w wirtualnych pokojach. Podkreślają, że jest to wartościowy substytut spotkań w realu, a jednocześnie okazja do wzmacniania więzi
i „odświeżania” relacji powstałych w miejscu
pracy.
Uczestnicy najbardziej cenią sobie elementy warsztatowe, podczas których pracując w grupie, muszą zmierzyć się z wyzwaniem, rozwiązać problem lub wygenerować
pomysły na przykład przy użyciu narzędzia
burzy mózgów.
Są wdzięczni za wprowadzenie zasady
zobowiązującej wszystkich do włączenia
kamer podczas spotkania (ponad 85% uczestników stosuje się do zalecenia). Twierdzą, że
stanowi to substytut kontaktu z żywym człowiekiem i daje dostęp do ekspresji mimicznej
współpracowników, co jest kluczowe dla
odczytywania ich emocji i nastroju. Ponadto
włączenie kamer zwiększa zaangażowanie
uczestników spotkania i ogranicza sposobność do ulegania dystraktorom.
Zapytani, jaka tematyka szkoleń i warsztatów byłaby dla nich najbardziej interesująca

w przyszłości, najczęściej wskazują: inteligencję emocjonalną, redukowanie stresu,
pracę z konfliktem i integrację zespołu.
W ponad 70% przypadków uznają model
pracy hybrydowej za najbardziej optymalny.
Większość chciałaby móc pracować zdalnie
w przypadku czynności wymagających indywidualnego zaangażowania i wysokiego skupienia. Jednocześnie wskazują na przewagę
pracy stacjonarnej w kontekście budowania
relacji i atmosfery zespołowości. Jeden
z uczestników mojego warsztatu napisał:
„Pracując zdalnie co prawda wiem, że wszyscy
tworzymy dział naszej firmy, ale czuję, że
jesteśmy bardziej grupą osób pracujących
pod jednym brandem niż zespołem. Przypominamy podwórkową drużynę piłkarską,
zbieraninę chłopaków, z których każdy co
prawda potrafi kopać, ale nie jest to poziom
Ligi Mistrzów. Dopiero jak spotykamy się
w realu, pojawia się ten duch, nie wiem, jak
lepiej to wyrazić”.
W jednej z firm, z którymi mam przyjemność w ostatnim czasie współpracować,
wprowadziliśmy eksperymentalny model
wspierania zespołowości. Raz w miesiącu
spotykamy się w biurze na całodniowym
warsztacie team-buildingowym, podczas którego uczestnicy biorą udział w grach symulacyjnych zaprojektowanych w taki sposób, aby
pod pretekstem zabawy wydobywać od nich
zachowania prezentowane w codziennych
sytuacjach biznesowych. Warsztat kończy się
stworzeniem planu wdrożenia konkretnych
postaw i zachowań. Postępy monitorujemy
podczas cotygodniowych półtoragodzinnych
sesji online z zespołem. Dodatkowo rozpoczęliśmy serię spotkań coachingowych online
z managementem, podczas których wspieram
liderów w jak najefektywniejszym budowaniu
zespołowości i dbaniu o poprawne relacje
oraz dobry poziom motywacji w zespole. Projekt trwa pół roku, a wskaźniki zadowolenia
i poczucia bezpieczeństwa pracowników po
fazie znacznego wzrostu utrzymują się na
wysokim poziomie. I w ten sposób doszliśmy
do jednego z kluczowych zagadnień w kontekście prawdziwej zespołowości w dobie
pandemii − do roli lidera.
Gdybyśmy zapytali pracownika dowolnej
firmy, który został właśnie awansowany do
rangi menadżera, o to, jakie są jego najważniejsze zadania i jakie funkcje od dziś powinien spełniać, w większości przypadków
usłyszelibyśmy, że lider powinien wyznaczać
jasne cele, budować zaufanie w zespole, jasno
definiować role, udzielać informacji zwrotnej
itp. To wszystko prawda. W dynamicznie

1
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Pracownicy pozostawieni bez wizji,
jasnego planu i przemyślanej
strategii tracą poczucie
bezpieczeństwa i obniża się
ich zaufanie do organizacji

zmieniającej się rzeczywistości ostatnich
dwóch lat jedna z ról lidera stała się jednak
wyjątkowo ważna. Chodzi o nadawanie sensu
działaniom. Jeden z uczestników mojego
szkolenia powiedział niedawno:
− W poprzedniej firmie pracowaliśmy
zgodnie z maksymą Króla Juliana z Madagaskaru: „szybko, szybko, zanim dotrze do nas,
że to zupełnie bez sensu”.
Karl Weick, amerykański teoretyk komunikacji, stworzył termin sensemaking, oznaczający w dosłownym tłumaczeniu właśnie
nadawanie czy wręcz tworzenie sensu2.
Ludzie posiadają niesamowitą umiejętność
przetwarzania chaosu w nowy porządek.
Kiedy rzeczywistość, do której byliśmy przyzwyczajeni, staje na głowie, po etapie początkowego szoku zaczynamy szukać logiki
w nowej sytuacji. Zbieramy dane, analizujemy, co dokładnie, jak i dlaczego się zmieniło, porównujemy nowe z naszą starą mapą
minionego porządku, a następnie zaczynamy
przebudowywać siebie i świat dokoła, by
jak najszybciej i najskuteczniej zaadaptować
się do zmiany. Liderzy organizacji powinni
być katalizatorami tego procesu. W okresach
gwałtownych i radykalnych zmian potrzebne
jest przywództwo zdecydowane i bezpośrednie. Pracownicy pozostawieni bez wizji,
jasnego planu i przemyślanej strategii tracą
poczucie bezpieczeństwa i obniża się ich
zaufanie do organizacji. Na tym z kolei
cierpią kolejne fundamenty zespołowości
takie jak: konstruktywna praca z konfliktem,
branie odpowiedzialności za całość procesu
i dbałość o wyniki. Ludzie przestają skupiać
się na wydajności pracy, efekcie końcowym
i zadowoleniu klienta, każdy okopuje się na
swoim stanowisku i pozorując pracę, dba,
by w razie kontroli jemu nie można było
zarzucić braku zaangażowania, a zespół rozpada się w grupę pracujących ze sobą ludzi.
I właśnie dlatego w dużej mierze od postaw
i umiejętności menadżerów zależeć będzie,
jak zespoły przejdą przez czas pandemii i jak
radzić sobie będą w rzeczywistości, która po
niej nastąpi.

Brant Cortright, Neurogeneza – regeneracja mózgu, Białystok 2018, s. 164–165.
Karl Weick, Sensemaking in organization, Thousand Oaks 1995, s. 100.
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szkoleniowej, który od
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w zakresie budowania
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wzmacniania komunikacji i zarządzania
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Przed współczesnym
menedżerem stoi teraz wiele
wyzwań. Z jednej strony
kwestia różnic pokoleniowych.
Często jego zespół składa się
jednocześnie z trzech generacji
pracowników: „baby boomers”,
„generacja X” i „generacja Y”.
Każdy z nich ma inne obawy
i inne motywatory, wymaga
więc innego podejścia
przełożonego. Do tego czasy
pandemii spowodowały,
że do kompletu wyzwań
stojących przed menedżerem
doszła jeszcze konieczność
zarządzania zespołem w pracy
hybrydowej i zespołem
rozproszonym.

WYZWANIA
Zarządzanie zespołem
w pracy hybrydowej
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obecnych czasach nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa stawiają na
rozwój i samodzielność
swoich pracowników, a umiejętność kierowania ich samodzielnością i kreatywnością
uważa się za jeden z najcenniejszych składników kompetencji. Stosuje się nową filozofię kierowania zespołami ludzkimi. Pracownicy są traktowani jako cenny kapitał, który
można pomnażać, liczy się również zaangażowanie pracowników w pracę.
Niezbędne jest dostrzeganie wspólnych
interesów pracownika i pracodawcy. Współczesny menedżer powinien więc zapewnić
nabywanie nowych umiejętności i kompetencji pracownikom, przekazywać im nowe
zadania i role, co nie jest łatwe podczas pracy
hybrydowej.
Nowy styl kierowania to styl, w którym
pracownik staje się bardziej partnerem niż
podwładnym, a wydawanie rozkazów zastępuje się przywództwem – to nowy proces
kierowania, gdzie osobiste cechy lidera wynikające z kompetencji i odpowiedzialności
prowadzą do uznania zwierzchności przez
członków zespołu.

Czego zatem oczekują firmy od
swoich menedżerów?
Współczesny menedżer powinien być
liderem, który nie boi się dzielić władzą,
a jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg wydarzeń, stwarza
klimat do dyskusji, umiejętnie deleguje
uprawnienia ze świadomością, czy dany
pracownik ma wystarczające kompetencje,
by sobie poradzić z zadaniem. W związku
z powyższym powinien stale się doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, między
innymi powinien doskonalić system komunikowania się oraz sprawnie rozwiązywać różnego rodzaju konflikty. Nie bać się zmian,
a wręcz posiadać umiejętność wychodzenia
naprzeciw zmianom, pobudzać inwencję oraz
zachęcać pracowników do propozycji wprowadzania ulepszeń.
Jak pisałam wyżej, obecnie menedżerowie spotykają się z trzema generacjami pracowników. Jedna grupa to generacja „baby
boomers”, czyli pracownicy dziś w wieku
około 46–65 lat, to pokolenie, które stara się
przede wszystkim przetrwać, często bojące
się zmian i przerażone nowymi technologiami.
Kolejna grupa – „generacja X” – to pracownicy,
dla których najważniejsze jest poczucie niezależności, a praca i stanowisko są ważnymi
elementami samooceny. I „generacja Y”, czyli
zdolni i samodzielni młodzi ludzie, dla których
praca jest jedynie sposobem do osiągania
swoich, często pozazawodowych, celów. Kreatywni, odważni i chętni do rozwoju, jednak

niekoniecznie gotowi do podporzadkowania
się firmowym regułom, dla których autorytet
nie wypływa z wysługi lat, tylko z posiadanej
wiedzy i umiejętności. To właśnie ta grupa
pracowników staje się coraz liczniejsza na
rynku pracy i do tej grupy powinni przyzwyczajać się współcześni menedżerowie, rozwijając takie kompetencje jak budowanie
partnerskich relacji poprzez świadomą
komunikację, gotowość do stałego rozwoju
i zmiany, umiejętność stymulacji młodego
zespołu – po pierwsze, poprzez odpowiedni
system motywacji i nagród, a po drugie, atrakcyjną ścieżkę rozwoju pracownika.

„

Nowy styl kierowania to styl,
w którym pracownik staje
się bardziej partnerem niż
podwładnym, a wydawanie
rozkazów zastępuje się
przywództwem

Jaka wiedza i odpowiednie
szkolenia mogą wspierać
współczesnego menedżera?
Pomocne będzie zrozumienie różnic pokoleniowych i dostosowanie swojej komunikacji
i współpracy do danego pracownika.
Istotna może być także umiejętność
i gotowość do pracy metodami coachingowymi, czyli pozyskanie doświadczenia
w zadawaniu pytań coachingowych, udzielaniu coachingowych informacji zwrotnych,
udzielaniu pochwał, jak również umiejętność
stawiania nowych wyzwań w oparciu o rozwijanie indywidualnych predyspozycji oraz
chęć zwiększania wydajności nie poprzez
krytykę i wydawanie rozkazów, lecz poprzez
usprawnianie działań projektowych i wzbudzanie kreatywności pracowników.
Dodatkową wartościową wiedzą będzie
poznawanie naturalnego potencjału pracownika, czyli jego wrodzonych mocnych
stron i obszarów do rozwoju według metodologii Maxie DISC lub Extended Disc. Taka
wiedza pozwoli menedżerowi dostosowywać
swoją komunikację do odpowiedniego stylu
komunikacji i współpracy pracownika, a także
umożliwi menedżerowi precyzyjniejsze delegowanie zadania, wskazując, co motywuje
i jakie są indywidualne obawy pracownika.
Z takich właśnie tematów coraz częściej
przeprowadzam szkolenia wspierające współczesnych menedżerów oraz wykonuję testy
dla nich i ich zespołów.
TYGRYSY BIZNESU
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Pandemia, czyli jak zarządzać
zespołem w dobie niepewności?

„

Nowa rzeczywistość zmusiła wiele firm do
niestandardowego działania. Pod uwagę należało wziąć nie tylko efektywność pracownika, ale również względy bezpieczeństwa
oraz zachowanie dystansu fizycznego. Brak
możliwości spotkań i częściowa społeczna
izolacja spowodowały konieczność wprowadzenia pracy hybrydowej. Część osób pracuje w biurze, część w home office. I tu ujawniło się wiele komplikacji, zwłaszcza w kwestii
motywacji, komunikacji, przepływu informacji, szczególnie komunikatu zwrotnego,
ponieważ teraz trudniej jest wyjaśnić pewne
niespójności czy niedomówienia, niż gdy
zespół pracował w jednym biurze. A przecież firmę tworzą ludzie, którzy podczas spotkań wymieniają poglądy i wiedzę. To buduje
relacje i firmę. Na szczęście z pomocą przychodzą tu nowe narzędzia do komunikacji
i integracji, które posiadają opcje pokoi integracyjnych, czatów, komunikatorów, które
mają zastąpić korytarzowe pogawędki. Dobrze
by było, aby menedżer chętnie z nich korzystał, tworząc wirtualne spotkania, które będą
dbały o poczucie wspólnoty. To mogą być
spotkania online i rozmowy przy kawie lub
wspólnym jedzeniu pizzy i czas na chwilę nieformalnych rozmów przed omówienie zadań
na kolejny tydzień.

Jednym z kluczowych elementów
budujących tzw. wellbeing
w organizacji jest sztuka
doceniania, czyli wyrażanie
uznania za wykonaną pracę,
postawę czy zaangażowanie
pracownika

Ta nowa sytuacja wymaga od menedżera
dużej otwartości, zaufania i relacyjności.
Wymaga też wiele taktu, zrozumienia, że pracownik może mieć również utrudnioną sytuację rodzinną, zdrowotną czy choćby lokalową,
która może komplikować komunikację online
i budzić dodatkowy dyskomfort czy też stres
pracownika podczas pracy lub łączeń z domu.
Dlatego też monitorowanie samopoczucia
pracownika, otwartość na relację z każdym
pracownikiem, wysłuchanie jego obaw,
potrzeb i indywidualnej motywacji powinny
być teraz ważniejsze niż potrzeba kontroli.
Istotne jest wspieranie każdego pracownika,
niezależnie od tego, czy przychodzi do biura,
czy pracuje zdalnie, i duża dawka elastyczności oraz wsparcia przy jednoczesnym nietraceniu z pola widzenia celów firmy.
To do menedżera należy sprawdzenie, czy
każdy pracownik ma wszystkie narzędzia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków,
czy na pewno rozumie, za co jest teraz odpowiedzialny, i czy jest w stanie wykonać to
zadanie w zaplanowanym terminie. Może
w wyjątkowych sytuacjach będzie swoje
zadania wykonywał w niestandardowym
czasie pracy, np. po odrobieniu z dzieckiem,
które także jest na nauce zdalnej, jego lekcji.
Kolejny pracownik może zupełnie nie mieć
przestrzeni do pracy z domu i powinien
mieć nadal możliwość pracy z biura, które
musi w tym przypadku przejść reorganizację
zapewniającą bezpieczeństwo pracowników
biurowych. Taka elastyczność menedżera
wymaga od niego dużo więcej zaangażowania
i wsparcia niż w poprzednich latach zarządzania. Musi być spostrzegawczy, przygotowany na zachodzące zmiany, gotowy na ciągłą
analizę sytuacji, na szukanie innowacyjnych
rozwiązań, na konsultację z zarządem oraz
ze swoim zespołem, tak aby szybko podejmować decyzję, które działania się sprawdzają, a które powinny być wycofane.

Wellbeing w czasie pandemii
Pandemia zmieniła rynek pracy, stała się
papierkiem lakmusowym dla pracodawców,
który deklarowali realizację strategii wellbeing w firmie. A równowaga, dobre samopoczucie, czyli dobrostan pracowników, to
podstawa sprawnie funkcjonującej firmy,
a także dobra atmosfera w pracy i pozytywna
energia wpływająca na kreatywność i zaangażowanie. Takie podejście bardzo motywuje,
wiąże pracownika z firmą na poziomie emocjonalnym, wpływa na efektywność pracy,
pozwala również zapobiegać lub przynajmniej
opóźniać wypalenie zawodowe. W tej sytuacji do menedżera należy zadbanie o wellbeing swoich pracowników. Dziś już wiemy,
że praca zdalna nie sprzyja utrzymaniu work-life balance. Często pracownik nie posiada
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odrębnego gabinetu, a za biurko ze służbowym laptopem robi wspólny kuchenny
stół. Taka sytuacja sprzyja temu, aby do komputera zaglądać o każdej porze. Zmniejsza
się także ochota na wyjście z domu, uprawianie sportu, pójście na spacer czy zajęcie
się swoją pasją. Taki styl życia wraz z ogólnie
niepewną sytuacją w kraju i świecie powodują, że bardzo osłabia się odporność psychiczna pracowników.
Do niedawna zainteresowaniem cieszyły
się benefity w stylu karnetów do siłowni, dziś
część pracowników bardziej cieszy dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne, pewność zatrudnienia, terminowość
wypłat, pakiety szkoleniowe czy też indywidualne sesje z coachem lub psychologiem.
Coraz częściej także trafiają do mnie menedżerowie i pracownicy na szkolenia z komunikacji, zarządzenia stresem oraz na 8-tygodniowe sesje mindfulness, aby nauczyć się
uważności, wzmocnić odporność psychiczną
i zadbać o równowagę.
Jednym z kluczowych elementów budujących tzw. wellbeing w organizacji jest
sztuka doceniania, czyli wyrażanie uznania
za wykonaną pracę, postawę czy zaangażowanie pracownika, i dobrze by było, aby
o tym także pamiętał menedżer działający w niepewnych i zmiennych warunkach
pracy. Kluczem efektywnego doceniania jest
uważność menadżera, obserwacja działań
podejmowanych przez pracownika, konsekwencja w udzielaniu na bieżąco informacji

zwrotnej. Zawsze warto docenić pracownika za działania, które są istotne z punktu
widzenia celów organizacji czy zespołu, niezależnie od jego stażu w firmie, ponieważ docenianie pozytywnie wpływa na nastrój pracownika i jego poczucie własnej wartości, na
motywację do pracy, zaangażowanie i jakość
wykonywanej pracy. Docenianie buduje więź
i zmniejsza ryzyko odejścia z organizacji.
Ktoś kiedyś powiedział, że „pracownik
przychodzi do firmy, ale odchodzi od szefa”
(menedżera). Dlatego przed współczesnym
menedżerem stoi wiele wyzwań i możliwości zarazem. Dla menedżera, któremu
przyszło zarządzać zespołem w tych wyjątkowo zmiennych i często nieprzewidywalnych warunkach, sztuka zarządzania staje się
też wielką sztuką empatii, rozumienia emocji
swoich i swojego zespołu, asertywnej komunikacji, odwagi i elastyczności. Ale też, mam
nadzieję, dla wielu menedżerów jest to jednocześnie czas wielkiego wewnętrznego rozwoju, otwartości na ludzi i empatycznego
budowania relacji oraz więzi z zespołem,
więzi, które przerodzą się też w duże zaufanie
do siebie nawzajem i zbudują nowe zasady
długoletniego wsparcia i współpracy.
I tego z całego serca życzę wszystkim
firmom, pracownikom i menedżerom, którzy
korzystają ze szkoleń rozwojowych i sesji
coachingowych, aby każdego dnia zdobywali wiedzę i kompetencje, które pozwolą
na zwiększenie wiedzy, wzmocnienie swoich
kompetencji i odporności psychicznej.

RENATA WRONA
Trenerka biznesu
i rozwoju osobistego,
Coach ICF, właścicielka
firmy szkoleniowej,
wykładowczyni akademicka, nauczycielka
mindfulness, nauczycielka jogi i relaksacji,
konsultantka badań
Maxie DISC i Extended
DISC, autorka książek
z zakresu sukcesu,
rozwoju i relacji w życiu
kobiety: Szczęśliwa
kobieta – rozwój,
kariera, miłość, Marka
kobiety w biznesie.
Etykieta i wizerunek
(www.renatawrona.pl;
Fb/RenataWrona.
Trener.Coach).
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Efektywne spotkania
zespołu w wersji online
– jak budować zaangażowanie
na spotkaniach wewnętrznych?
Nasze kalendarze zdają się wypchane spotkaniami, a my
spędzamy przed ekranami naszych komputerów jeszcze więcej
czasu niż przed dwoma laty. Wiele spotkań odbywa się online,
a praca zdalna jest de facto dla wielu z nas codziennością.
Biorąc udział w czymkolwiek, co odbywa się zdalnie, łatwiej
tracimy uwagę ze względu na wszelkiego typu rozpraszacze,
a także dużo łatwiej przyjmujemy postawę bierną, szczególnie
kiedy wszyscy mają wyłączone kamery czy wyciszone
mikrofony. Spotkania tego typu bywają też bardziej męczące,
bo przerzucamy się po prostu z jednego ekranu na drugi, bez
żadnego ruchu.
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J

ak w takich realiach przeprowadzić
spotkanie w sposób efektywny?
Jak przyciągnąć uwagę, utrzymać
ją i sprawić, że osoby uczestniczące
w spotkaniu będą w pełni zaangażowane?
Jako autor tego artykułu często spotykam
się z opiniami, że:
• wiele spotkań zaczyna się z opóźnieniem
albo dłuży się w nieskończoność,
• nikt nie panuje nad tym, ile jest tematów
do omówienia, a ile mamy na danym spotkaniu czasu na każdy z wątków,
• wątki pozostają niedokończone i z samych
spotkań niewiele następnie wynika,
• toczone dyskusje są chaotyczne i skacze
się z jednego tematu na drugi,
• wszystkie spotkania są tak samo nudne
i prowadzone na jedną modłę, a sama
metoda burzy mózgów jest już całkowicie wyświechtana,
• spotkania są częściowo niepotrzebne albo
nie wszyscy muszą uczestniczyć w ich
całości, szczególnie kiedy omawiane są
kwestie, które nie dotyczą każdego,
• mało kto przychodzi na spotkania przygotowany, jeśli ich nie prowadzi, nawet
wtedy, kiedy temat był wcześniej
zapowiedziany.
To tylko kilka przykładów. Jak to zmienić?
Odpowiedzią na to pytanie jest kontraktowanie, facylitowanie i właściwy dobór różnorodnych form pracy.

Kontraktowanie
Każda dobra praca zespołowa zaczyna się od
kontraktu, który definiuje się jako porozumienie i wzajemne zobowiązanie w ramach
jasno określonego planu działania (Eric Berne,
1966). Inaczej pisząc, wyobraźmy sobie spotkanie oparte na zasadach, które wszyscy
znają i respektują. Spotkanie, które zaczyna
się od omówienia tego, jak w ogóle chcemy,
żeby wyglądał przebieg prac. Czasami warto
nawet poświęcić temu dedykowane i osobne
zebranie (często zwane z angielskiego kick-offem), będące formą przygotowania.
W analizie transakcyjnej, czyli w stworzonej przez Erica Berne’a psychologicznej
koncepcji stosunków międzyludzkich,
wyróżnia się 3 rodzaje kontraktu – proceduralny, profesjonalny i psychologiczny.
• Proceduralny – obejmuje warunki
ramowe, np. określenie ról i stron, podział
odpowiedzialności, czas trwania.
• Profesjonalny – dotyczy treści np. jak
będziemy pracować, jakimi metodami,
jaki jest wspólny cel, jakie są założenia
spotkania.
• Psychologiczny – najtrudniejszy do opisania, bo dotyczy niepisanych oczekiwań, motywacji i intencji, np. z jakimi

potrzebami na poziomie relacji zaczynamy, jakie są nasze świadome lub nieświadome pragnienia związane z danym
projektem.
Każdy z tych trzech rodzajów kontraktu jest ważny z punktu widzenia tego,
co może się wydarzyć w trakcie spotkania.
Istota kontraktu ma jeszcze większe znaczenie w spotkaniach na odległość, bo nawet
przy włączonych kamerach nasze zdolności
odczytywania komunikatów niewerbalnych
są ograniczone. Jeszcze większe ma to znaczenie, kiedy pracujemy w tym samym
gronie przez dłuższy czas (czy nawet regularnie), bo poczynione ustalenia owocują
i mogą towarzyszyć nam przy wielu spotkaniach wewnętrznych.
Co warto kontraktować? Niektóre z tych
propozycji mogą być dla Ciebie zupełnie
naturalne, ale spójrzmy na kilka nieoczywistych przykładów:
1. Czas trwania i poszczególne etapy spotkania – warto odpowiedzieć sobie na
pytanie, ile mamy czasu na poszczególne kwestie, a także podzielić spotkanie na części od ogółu do szczegółu.
W ten sposób, nawet jeśli organizujemy spotkanie w większym gronie, to
część pierwsza może być informacyjna
(dla wszystkich), a część druga dotyczyć
szczegółów, w które nie wszyscy muszą
być zaangażowani. Niektóre osoby mogą
wtedy opuścić spotkanie albo dopiero
dołączyć, bo nie muszą brać udziału
w części informacyjnej. Ponadto w ten
sposób mobilizujemy się do tego, aby spotkanie było dobrze zorganizowane.

„

Każda dobra praca zespołowa
zaczyna się od kontraktu, który
definiuje się jako porozumienie
i wzajemne zobowiązanie w ramach
jasno określonego planu działania

2. Spotkanie z włączonymi kamerami –
nawet jeśli nie wszyscy czują się z tym
komfortowo, to im więcej osób włączy
kamery, tym łatwiej będzie to zrobić pozostałym. Czy zauważyłeś, że jeśli jedna czy
dwie osoby mają wyłączone kamery, to
powstaje pewna tendencja do tego, aby
pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu po chwili wyłączały je jedna po
drugiej? Faktem jest, że zaangażowanie
wzrasta, kiedy nas widać i kiedy my sami
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widzimy innych, nawet jeśli nie jest to
możliwe fizycznie.
3. Mikrofony pozostają w gotowości –
wydaje się to oczywiste, a jednak często
traci się dużo czasu na ten aspekt techniczny. Warto podsunąć uczestnikom spotkania wskazówkę o skrócie klawiszowym
do aktywacji mikrofonu, ustalić zasady,
kiedy go wyciszamy, i poprosić grupę
o zgodę na to, żeby czasami kierować
pytania od razu do wskazanej osoby, aby
uniknąć przedłużającej się ciszy przy pytaniach otwartych, które nie są skierowane
do nikogo konkretnie.
4. Role poszczególnych osób – spotkania
prowadzone są w gronie różnych osób,
dlatego warto poświęcić odrobinę czasu
na zdefiniowanie ról poszczególnych
uczestników dyskusji. Przede wszystkim
dotyczy to osób trzecich (np. spoza stałego
grona) albo prowadzącego, który powinien
opisać, jak widzi swoją rolę w spotkaniu.
Zdarza się, że lider spotkania jest traktowany jako osoba, która „poda wszystko
na złotej tacy”.
5. Wyznaczenie skryby – kto będzie odpowiedzialny za sporządzanie notatek ze
spotkania? Czy może chcemy, żeby spotkanie było nagrywane dla osób nieobecnych? Warto ocenić, co przyda się
bardziej, albo zadbać o obie te kwestie.
Każde udane spotkanie powinno zakończyć się podsumowaniem, które jest przesyłane do wszystkich osób, które w nim
uczestniczyły.

Facylitacja koncentruje się na
stymulowaniu grupy, wykorzystaniu
jej potencjału poprzez takie
prowadzenie jej prac, aby
sprzyjająca atmosfera współpracy
prowadziła do wypracowania
nowych rozwiązań
6. Motywacje i ukryte intencje – zdarza się,
że w wielu przypadkach mamy do czynienia z konfliktem interesów na różnych płaszczyznach albo po prostu nie
wszystkim towarzyszy ta sama motywacja.
Niekoniecznie to musi być coś złego, po
prostu warto dociec, na czym komu zależy,
bo często okazuje się, że jeszcze przed
rozpoczęciem dyskusji na tym poziomie
dochodzi do nieporozumień.
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Ta lista mogłaby być bardzo długa, ale
nie w tym rzecz. Grunt to dobrać kwestie do
omówienia, które w zależności od kontekstu
spotkania są najważniejsze. To wymaga
doświadczenia i otwartego podejścia, bo
najlepiej zacząć od zaproszenia uczestników
naszego spotkania do przedstawienia własnych propozycji, a następnie uzupełnić tę
listę swoimi spostrzeżeniami.

Facylitowanie
Zastanówmy się najpierw, co to w ogóle
znaczy, bo to coś więcej niż samo moderowanie dyskusji. Zgodnie z definicją IAF®,
międzynarodowej organizacji zrzeszającej
facylitatorów, facylitacja koncentruje się na
stymulowaniu grupy, wykorzystaniu jej
potencjału poprzez takie prowadzenie jej
prac, aby sprzyjająca atmosfera współpracy
prowadziła do wypracowania nowych rozwiązań. Facylitator to z kolei osoba, która prowadzi ten proces od A do Z – wspiera zespół
w rozpoznaniu problemu, określeniu możliwych rozwiązań i w trakcie podejmowania
decyzji.
Skupmy się na trzech wskazówkach
w ramach dobrej facylitacji:
1. Warto wykorzystać potencjał, jaki
drzemie w zespole, i podzielić go na kilka
mniejszych podgrup roboczych. Raz, że
sprzyja to zaangażowaniu (łatwiej pracuje się w mniejszym gronie), a dwa, że
możemy pracować nad kilkoma tematami
jednocześnie. Wiele wideokomunikatorów daje możliwość tworzenia tzw. „breakout roomów”. Facylitator może do nich
zaglądać i pomagać grupie, a następnie
zebrać wszystkich z powrotem na
głównym kanale, aby podsumować to, co
zostało w trakcie pracy grup roboczych
wypracowane.
2. Stawianie właściwych pytań jest kluczowe,
bo służy kreowaniu przestrzeni na dyskusję. Facylitator powinien umieć zadawać
pytania prowokujące do myślenia, zmiany
perspektywy i znacząco pogłębiające
omawiany w danej chwili temat. Istnieje
bardzo wiele metod doboru pytań (np.
pytania kartezjańskie), ale najważniejszym jest rozwinąć w sobie umiejętność
intuicyjnego doboru pytań stawianych
grupie w zależności od sytuacji. Dobrym
pomysłem na początek jest wyobrażenie
sobie archetypu mędrca, który nie podaje
uczniom bezpośrednio żadnych odpowiedzi, tylko nakierowuje ich poprzez właściwie stawiane pytania.
3. Nie uda się bez sprawnego zarządzania
dynamiką i poziomem energii spotkania.
W praktyce jest to najtrudniejsze, bo
wymaga od facylitatora pilnowania siebie
i grupy, czy zmierzamy do celu. Sztuką
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jest wyczucie, kiedy dyskusja wymyka
się spod kontroli albo kiedy brniemy
zbyt daleko z niektórymi argumentami.
Ponadto trzeba zadbać o to, żeby każdy
miał szansę na aktywny udział w spotkaniu, pilnować czasu i przerw.
Te trzy wskazówki może nie zrobią
z amatora wprawnego facylitatora, ale mam
nadzieję, że zachęcą niektórych czytelników
do zgłębienia tematu. Przejdźmy tymczasem
do omówienia jeszcze jednej kwestii, bez
której nie obejdzie się w tym artykule.

Różnorodne formy pracy
Istnieją dziesiątki metod i narzędzi aktywizujących grupę, które można wykorzystać, aby
zbudować zaangażowanie. Co do zasady nie
powinny jednak stanowić przerostu formy
nad treścią. Mają za zadanie przyciągnąć
uwagę uczestników spotkania na dłużej,
pomóc ustrukturyzować przebieg rozmów
i co najważniejsze, umożliwić grupie zmianę
perspektywy. Wiele z nich można modyfikować pod własne potrzeby, niektóre wymagają wprowadzenia grupy do danej metody
czy narzędzia, a o innych grupa nawet nie
musi wiedzieć, że z nich korzystamy.
Na potrzeby niniejszego artykułu wprowadzimy podział na metody pobudzające do

kreatywnego myślenia oraz narzędzia (aplikacje) online, które możemy wykorzystać, aby
uatrakcyjnić pracę zespołu. Dla obu kategorii
przytoczymy po trzy przykłady na to, jak aktywizować grupę.
Wykorzystanie którychkolwiek z nich,
nawet raz na jakiś czas, to powiew świeżości względem pracy zespołowej. Szukajmy
nowych rozwiązań, narzędzi i metod, które
uatrakcyjnią nasze spotkania, uczynią je bardziej kreatywnymi i przystępnymi, co zaowocuje w postaci większej efektywności pracy
zespołowej. Można spotkać się z zarzutem,
że wiele z tych metod zabiera więcej czasu.
W takim wypadku warto odpowiedzieć sobie
na pytanie, czym dla nas jest efektywność
pracy zespołowej. Załóżmy, że chcemy rozwiązać jakiś problem. Czy wybierzemy najkrótszą, ale niekoniecznie najlepszą drogę,
czy może zastanowimy się nad tym, która
jest najwłaściwsza?
Thomas Wedell-Wedellsborg w swojej
książce What’s Your Problem? zaznacza, że
jesteśmy społeczeństwem skoncentrowanym
na osiąganiu celów, do których dążymy jak
najszybciej. Tymczasem najwięcej czasu
powinniśmy poświęcić na zdefiniowanie problemu, bo czasami, aby rozwiązać nawet największy problem, wystarczy zmienić problem,
który się rozwiązuje.

Przykłady metod aktywizujących
i pobudzających do kreatywnego
myślenia

Przykłady narzędzi (aplikacji) online
do pracy zespołowej

Kapelusze De Bono – technika opierająca się na myśleniu lateralnym, której największą zaletą jest zmiana perspektywy
myślenia. Metoda ta polega na wcieleniu
się w 6 różnych ról, co pozwala na analizę
danego zagadnienia z 6 różnych punktów
widzenia. Odkrywamy w ten sposób nowe,
pozytywne i negatywne fakty w ramach
danej dyskusji.

Miro.com – to aplikacja oferująca wirtualną
przestrzeń do pracy zespołowej w czasie
rzeczywistym, w której można tworzyć
dosłownie wszystko. Mamy w niej do dyspozycji mnóstwo dostępnych wzorów, schematów czy chociażby tabel przygotowanych przez twórców i społeczność. Obsługa
tego narzędzia jest prosta i daje ogromne
możliwości.

Strategia Walta Disneya – podobna
metoda do kapeluszy De Bono, ale bardziej
uproszczona. W tej metodzie mamy 3 perspektywy: marzyciela, realistę i krytyka.
W trakcie dyskusji nad danym zagadnieniem
przechodzi się przez wszystkie trzy perspektywy niczym etapy albo swego rodzaju sito.

Gather.town – to miejsce stworzone
w sam raz na wyszukane spotkania zespołu
w formie gry interaktywnej. Tworzymy
w niej własną postać i poruszamy się za
pomocą strzałek po specjalnie przygotowanej mapie. Możemy wybrać np. przestrzeń przypominającą salę konferencyjną,
bar albo nadmorską plażę.

Diagram Ishikawy – zwany też diagramem
rybiej ości, używany jest do zilustrowania
związków przyczynowo-skutkowych. Analiza zaczyna się od stwierdzenia wystąpienia
skutku i prowadzona jest w kierunku identyfikacji możliwych przyczyn, które go spowodowały. Jego największą zaletą jest ukazanie
problemu jako zjawiska złożonego.

Kahoot.com – przykład rozwiązania
zupełnie innej kategorii do przygotowywania interaktywnych quizów. Każdy
uczestnik spotkania bierze udział w quizie
za pomocą smartfona (obsługa jest banalna)
w trakcie trwania spotkania online. Same
quizy można wykorzystać na kilkanaście
różnych sposobów, bo mamy do dyspozycji
różne konstrukcje pytań.
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Przestrzeń wsparcia online, jeszcze do niedawna
uznawana za niedostępną dla większości, praktykowaną
wśród nielicznych specjalistów, obecnie – w dobie
pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń
oraz niepokojów – staje się coraz bardziej popularna.
Ta forma współpracy nadal budzi wiele kontrowersji
skoncentrowanych głównie wokół dylematów
związanych z jej skutecznością. To właśnie powracające
pytania klientów stały się bodźcem do podzielenia
się własnymi doświadczeniami z codziennej praktyki
w zakresie tworzenia nowych realiów wsparcia
– „Czy coaching, terapia online są skuteczne?”;
„Czy lepiej jest spotkać się twarzą w twarz, czy
wirtualnie?”; „Kiedy zdecydować się na współpracę?”.
28 TYGRYSY BIZNESU
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nspirowanie, wspomaganie innych
w budowaniu dobrego, świadomego życia – pełnego pasji, harmonii wewnętrznej i w udanych relacjach z innymi – uznaję za cel nadrzędny
własnej pracy. Codziennie towarzyszę
innym – zarówno stacjonarnie, jak i online
– w podejmowaniu ważnych celów życiowych i doświadczaniu sukcesów. Propozycja
pracy w trybie online może budzić niepokój
u klientów wyrażony w słowach: „Czy przekaz
internetowy adekwatnie – czyli zgodnie
z intencją – odzwierciedli moje emocje?”, „Czy
zostanę dobrze zrozumiana/-ny?”, „Czy wirtualna przestrzeń zapewni odpowiedni poziom
modelowania kontaktu?”. Powtarza się także
pytanie: „Czy ta praca jest skuteczna?”. Obawy
– jak najbardziej zrozumiałe – są komunikowane przez różne osoby, niezależnie od
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„Wyczuć
odpowiedni
moment”
– coaching,
terapia online?

płci i wieku (tu mam na myśli przedział od
19 do 65 lat). Zazwyczaj drugie, trzecie spotkanie całkowicie rozwiewa niepewność dotyczącą skuteczności tej formy pracy i pozwala
klientom zrelaksować się oraz skoncentrować
na celu spotkania. W trakcie, jak i po zakończonym cyklu spotkań klienci zwracają uwagę
na możliwości, które daje przestrzeń online
W dobie rozwiniętych technologii tę
formę kontaktu możemy uznać za przykład
mądrego używania/korzystania z komunikatorów internetowych. Jakie korzyści
osiągają zatem – beneficjenci i świadczący
usługi? Po pierwsze, klienci zyskują wybór,
nie są już zobligowani terytorialnie do korzystania z usług lokalnych specjalistów. Mogą
zatem wybrać specjalistę, który im odpowiada pod względem wykształcenia, oferty
merytorycznej i cenowej proponowanych

świadczeń, a także sposobu nawiązania
i prowadzenia relacji. Dla właścicieli firm
oznacza to możliwość docierania ze swoją
ofertą do oddalonych od siedziby biura
zakątków i tym samym zwiększenia grupy
odbiorców. Z tak świadczonych usług mogą
zatem skorzystać osoby z większych, mniejszych miast, a także wsi – niezależnie od
podziału administracyjnego.
Kolejnym profitem dla klienta jest szeroko rozumiana oszczędność: czasu, kosztów
i energii. Pęd życia, ilość pełnionych ról, wielość zadań, rosnące wymagania wobec siebie
i innych, koncentracja na sprawach bieżących
znacznie ograniczają nasze możliwości czasowe i energetyczne oraz dostępność. Przestrzeń wirtualna umożliwia korzystanie ze
spotkania z dowolnego miejsca, w pasującym
dla siebie terminie, z uważnością na własny
TYGRYSY BIZNESU
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grafik. Dodatkowym atutem jest pominięcie
kosztów dojazdu.
Większy dostęp powoduje wzrost konkurencji, co stanowi inspirację do rozwoju
dla specjalistów. Co zyskuje klient? Staje się
odbiorcą usług świadczonych na wysokim
poziomie merytorycznym i wykonawczym.
Konieczność stałego dokształcania się
specjalistów zwiększa jakość świadczonej
usługi przy niejednokrotnym poszerzeniu
jej oferty. Przykładem tego typu praktyk są
psychologowie, którzy posiadają dodatkowe
wykształcenie, na przykład z zakresu: psychoterapii, coachingu, sprzedaży, mediacji,
medytacji, a przy tym prowadzą własne
działalności – tym samym trafniej „odczytują” wyzwania i oczekiwania w tym obszarze.
Nieustanne dokształcanie, zdobywanie nowej
wiedzy w dobie dezaktualizacji starej, poszerzanie kompetencji dają także prowadzącemu
nowe możliwości: może korzystać z najnowszych technik i narzędzi oddziaływania,
jeszcze lepiej wspomagając rozwój swoich
klientów. W swojej praktyce ci wielokierunkowo wykształceni specjaliści mogą skuteczniej oddziaływać, a także proponować szeroki wachlarz usług, w zależności od potrzeb
klienta. Zdobyte przeze mnie doświadczenie
wskazuje, że niejednokrotnie do wykorzystania pełnego potencjału i osiągnięcia wysokiej możliwości sprawczej klienci decydują się
na terapię, w efekcie której zmieniają postrzeganie siebie i zyskują siłę do pracy coachingowej. Namacalnym efektem pracy terapeutycznej jest stawianie sobie adekwatnych
celów i ich realizacja podczas pracy coachingowej, a także uwzględnienie wcześniej
pomijanej indywidualności każdego z nas
i „warunków brzegowych”. Powyższe rozważania wskazują na korzyści, które wynosi
klient z nieustannego dokształcenia specjalistów i kompleksowości świadczonych usług.

Przestrzeń wirtualna umożliwia
korzystanie ze spotkania
z dowolnego miejsca, w pasującym
dla siebie terminie, z uważnością
na własny grafik
Kolejnym argumentem przemawiającym
na korzyść relacji online jest możliwość
zachowania pewnego poziomu intymności.
Spotkanie wirtualne może być alternatywą
zwłaszcza dla tych, u których kontakt wzrokowy wywołuje niepokój, a nawiązanie osobistej relacji bywa stresujące.
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Przy opisie specyfiki pracy online warto
poruszyć jeszcze inny aspekt, który odpowiada między innymi za stopień zaangażowania i skuteczność tego rodzaju kontaktu
– czyli jak zorganizować przestrzeń do spotkania? Niezwykle ważne, obok technicznego przygotowania (ustalenie komunikatora i zadbanie o sieć internetową), jest
zatroszczenie się o własny komfort podczas
pracy. Doświadczenie wskazuje, że klienci
korzystający z zaplecza domowego w obecności innych osób czy pozostający w siedzibie firmy odczuwają niższy poziom otwartości i bezpieczeństwa. Pytanie: czy miejsce,
w którym się znajdujesz, i przestrzeń, która
cię otacza (inne osoby), są dla ciebie komfortowe? – pozwala dostrzec ewentualny dyskomfort i przekierowuje uwagę na poszukiwanie innych rozwiązań. Zdarza się, że ta
niedostateczna organizacja przestrzeni stanowi impuls do pracy w obszarze dbałości
o siebie i realizowania własnych potrzeb.
Kolejnym ważnym aspektem jest moment
podjęcia decyzji o rozpoczęciu pracy. Poniżej
wskażę na kilka – tych najczęściej powtarzanych w codziennej praktyce – obszarów, które
mogą stanowić zaproszenie do spotkania.
Proszę, sprawdź, na ile poniższe, opisane
sytuacje (1–3) pasują do Ciebie. Możesz także
określić wpływ opisanych sytuacji na Twoje
życie w skali od 1 do 10: gdzie 1 oznacza
„wcale nie oddziałuje na mnie”, a 10 „istotnie
oddziałuje na mnie”. Warto także zadać sobie
pytania: jak często doświadczam tej/tych
sytuacji? Co powodują w moim życiu? Czy
wywołują nadmierną reakcję emocjonalną?
Czy budzą lęk, poczucie dyskomfortu, złości,
niechęci do samej/samego siebie? Czy zaburzają mi relacje z innymi? Czy wprowadzają
poczucie marnowania potencjału?
Opisy sytuacji, które mogą stanowić
impuls do spotkania:
1. Wewnętrzny krytyk – sytuacja, w której
intensywnie pracujemy nad realizacją
założonych celów, a towarzyszy nam
niezadowolenie z siebie. Ten głos krytyczny możemy usłyszeć w następujących wyrażeniach: „jestem nie dość dobry/
dobra”; „wciąż muszę coś robić; „za mało
– staram się, pracuję”; „za słabo; „powinienem/powinnam inaczej”. W głowie
mamy listę oczekiwań wobec samej/-ego siebie i punktów do realizacji, a każde
swoje niedociągnięcie surowo oceniamy.
Dobrze, jeśli „ten wewnętrzny głos” motywuje nas do pracy, do rozwoju. Warto
zacząć pracę, kiedy aktywność „krytyka”
powoduje w nas znaczne psychologiczne
koszty: przemęczenie wynikające z pracy
ponad siły, brak odpoczynku, paraliż
naszych działań. W konsekwencji tracimy moc sprawczą, wchodzimy w spiralę
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wyższych wymagań i braku uznania aktualnych sukcesów. Gratyfikacja zostaje
odroczona – „Będę się cieszyć, kiedy… (tu
długoterminowe, ambitne cele, rozłożone
na miesiące, a nawet lata ciężkiej pracy)”.
Uświadomienie sobie działania „krytyka”,
poznanie i zrozumienie złożoności swojego systemu pozwalają przerwać mechanizm destrukcyjnego oceniania siebie,
dając poczucie kontroli i wzmacniając
wartość samego siebie.
2. Konflikty wewnętrzne. Po czym je
poznać? Sytuacje, które wskazują na obecność w naszym życiu wewnętrznego rozdarcia, to: nie podejmujemy decyzji, bo
nie możemy się zdecydować; doświadczamy mieszanych uczuć do konkretnej
kwestii; często odkładamy sprawy na
później; reagujemy intensywnie, radykalnie, a potem towarzyszą nam wyrzuty
sumienia. Obecność konfliktu wewnętrznego powoduje ogromne koszty. Klienci
mogą mieć poczucie, że w środku nich
„rozgrywa się walka”. Mogą także nie mieć
świadomości wewnętrznego rozdarcia, za
to intensywnie odczuwać jego skutki na
przykład w postaci braku sił. Praca z polaryzacją umożliwia osiągnąć psychologiczny dobrostan – wyczerpanemu systemowi daje nadzieję na odpoczynek.
W obszarze zaś wykonawczym dzięki tej
pracy zyskujemy więcej mocy sprawczej –
szybciej podejmujemy właściwe decyzje,
towarzyszy nam mniej wątpliwości.
3. Brak zadowalających efektów w samodzielnej pracy nad sobą. Ludzie zmotywowani do pracy nad własnym rozwojem
sięgają po różne źródła oddziaływań m.in.:
kursy, książki samorozwojowe, wykłady,
wystąpienia motywacyjne. Towarzyszy
im wysoki poziom motywacji do pracy,
tym bardziej bywają zawiedzeni brakiem oczekiwanych efektów. Tę sytuację
można zobrazować następująco: ja wiem,
jak to działa; znam techniki, narzędzia;
nie umiem tego zastosować/wykonać;
wracam do starych schematów; trudno
wdrożyć tę wiedzę w życie. Dobrze, jeśli
samodzielna praca nad sobą przynosi
pożądane rezultaty, jeśli pojawia się irytacja czy zrezygnowanie, to najprawdopodobniej pominięty został wewnętrzny
system, który pracuje według znanych
sobie reguł. W drodze po sukces pomijamy utrwalone schematy myślenia
i zachowania, przekonania, nawyki, wartości, umiejętności, emocje czy też obawy.
Doświadczamy na poziomie poznawczym
przyjęcia nowej wiedzy, a na poziomie
wykonawczym pozostajemy ze „starym
oprogramowaniem”, który nie współpracuje z nami. Uświadomienie sobie tego,
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„

Doświadczenie wskazuje, że
klienci korzystający z zaplecza
domowego w obecności innych
osób czy pozostający w siedzibie
firmy odczuwają niższy poziom
otwartości i bezpieczeństwa

co nieświadome, automatyczne, i zrozumienie złożoności naszej psychiki sprawiają, że zaczynamy regulować nasz
wewnętrzny system.
4. Do innych powtarzających się sytuacji,
które ze względu na ograniczone możliwości tekstowe opiszę w skrócie, należą
m.in.: nieustannie zamartwianie się;
brak wewnętrznej zgody na popełnianie
nawet drobnych błędów; epidemia fake
newsów, chaos informatyczny – powodujące poczucie dezorientacji; bezsenne
noce z powodu nawracających, natrętnych
myśli.
Podsumowując, trudno odmówić użyteczności tej formie pracy. Jest to pozytywny przykład wykorzystania rozwiniętej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Praktyka
wskazuje, że wsparcie w trybie online jest
równie skuteczne, jak praca „face to face”.
Klienci, początkowo nieufnie nastawieni do
nowoczesnych technologii, w trakcie spotkań
wskazują na zmianę myślenia i koncentrują
się na istocie spotkań – zmianach wewnętrznych. Oprócz szeregu możliwości, które niesie
ze sobą wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu wirtualnej przestrzeni
wsparcia, warto także zastanowić się nad
impulsem do rozpoczęcia współpracy.
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BSS:
perspektywy
rozwoju w nowej
rzeczywistości
Jednym z najdynamiczniej
rosnących obszarów
polskiej gospodarki,
któremu pandemia nie
tylko nie zaszkodziła, ale
dała dodatkowy impuls
do rozwoju, są centra
nowoczesnych usług
dla biznesu.

W

sektorze BSS pracuje 360
tys. osób. Aby zbadać popyt
na poszczególne role,
zestawiliśmy wybrane
stanowiska z liczbą ogłoszeń – czwarty
kwartał 2019 roku vs czwarty kwartał 2021
roku – największy wzrost odnotowaliśmy
dla ról związanych z: łańcuchem dostaw
(+103 proc.), HR & Payroll (+93 proc.) oraz
Marketing (+83 proc.).

CUW rosną. I rosnąć będą
Jak wynika z raportu Deloitte „2021 Global
Shared Services and Outsourcing Survey”,
nasz kraj od lat utrzymuje się w czołówce
preferowanych lokalizacji nowoczesnych
centrów usług dla biznesu. Według Związku
Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL

Nowoczesne usługi dla biznesu to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów
w Polsce. BSS w liczbach:
• 360 tys. osób pracuje w centrach usług wspólnych (CUW).
• O 4% r/r wzrosło w 2021 roku zatrudnienie. Prognoza na rok 2022 to 6%.
• Pracownicy pochodzą z 60 krajów, posługują się w sumie 38 językami.
• 3,5% wynosi udział BSS w PKB Polski.
• W Polsce są 1602 centra usług wspólnych (CUW). Największe ośrodki to: Kraków, Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź.
• Wynagrodzenie (brutto): na stanowiskach juniorskich – od 4 do 5,5 tys. zł, specjaliści –
między 6 a 9 tys. zł, liderzy – na poziomie 9–13 tys. zł, managerowie od 13 tys. zł.
• 10–30% miesięcznego wynagrodzenia – dodatek za znajomość trzeciego języka.

(Association of Business Services Leaders)
w Polsce działają 1602 takie centra, z czego
1078 to centra firm zagranicznych. W 2020
roku i w pierwszym kwartale 2021 roku
w Polsce powstały 74 nowe centra, do lipca
br. ma zostać otwartych kolejnych 50.
ABSL przewiduje, że liczba zatrudnionych w sektorze BSS zwiększy się w tym
roku o ponad 6%, do 376,9 tysięcy.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości:
według prognoz ABSL Strategic Foresight
łączne zatrudnienie w sektorze BSS w Polsce
ma w ciągu dekady wzrosnąć do 650 tys.!

Centra BSS: od Bałtyku
po Wawel
Dlaczego zagraniczni inwestorzy z sektora
nowoczesnych usług dla biznesu wybierają Polskę na miejsce prowadzenia działalności? Jak podkreślają ekonomiści i eksperci rynku pracy, główne powody są dwa:
centralne w Europie położenie Polski oraz
kadra pracownicza – wykształcona, wykwalifikowana, posługująca się wieloma językami obcymi.
Co także ważne, CUW są rozrzucone po
całym kraju, do wyboru inwestorzy mają więc
wiele różnorodnych lokalizacji. Rynek BSS
prężnie się rozwija w Krakowie. W zeszłym
roku miasto obroniło pozycję lidera BBS
w Polsce – co czwarty zatrudniony w sektorze – ponad 82 tys. osób – pracuje pod
Wawelem, prawie 90% miejsc pracy powstało
w firmach z kapitałem zagranicznym.
TYGRYSY BIZNESU
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* prognoza przy
założeniu stopy
wzrostu w wysokości
0,4 tempa dla BSS
i 0,3 tempa dla
GUS średniej stopy
rocznej wzrostu liczby
pracowników z lat
2016–2021

Pozostałe centra to: Warszawa (prawie
kandydaci powinni mieć też rozwinięte umiePODPIS DO GRAFIKI
71 tys. pracujących w CUW), która goni
jętności miękkie, takie jak zarządzanie zmianą
* prognoza przy założeniu stopy
wzrostu
w wysokości
0,4 tempa
dla BSSa także
i 0,3biegle posługiwać
Kraków,
dzięki największej
liczbie nowych
i praca zespołowa,
inwestycji
w
ostatnich
dwóch
latach
i
najsię
(najlepiej
kilkoma)
językami obcymi.
tempa dla GUS średniej stopy rocznej wzrostu liczby pracowników z lat 2016–
większemu wzrostowi liczby pracowników
Niedobór pracowników z takimi kompe2021
(+13,68%), oraz Wrocław, Poznań, Trójmiasto,
tencjami spędza sen z powiek pracodawcom,
Katowice i GZM, Łódź. Lokalizacje CUW
nie ograniczają się do największych miast,
wśród inwestorów coraz większą popularnością cieszą się też mniejsze ośrodki: Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Lublin, Opole, Kielce
czy Białystok.

Centra BSS: od Bałtyku po Wawel

a brak wysoko wykwalifikowanych specjalistów już w bliskiej przyszłości może mocno
zahamować rozwój tego sektora.
Dlatego też pewien powiew optymizmu
wniosła informacja podana przez GUS
o odwróceniu ponad 10-letniego trendu
spadku liczby studentów w Polsce – w roku
akademickim 2020/2021 zwiększyła się ona
o około 1%. Najbardziej popularnymi grupami
kierunków były: biznes, administracja i prawo
(22,3% całkowitej liczby studentów), technika,
przemysł i budownictwo (15%), a także nauki
społeczne, dziennikarstwo i informacja oraz
zdrowie i opieka społeczna (po 12%).

Dlaczego zagraniczni inwestorzy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu
Innowacyjny jak BSS
wybierają Polskę na miejsce
prowadzenia działalności? Jak podkreślają
W CUW są prowadzone procesy z zakresu:
rozwojugłówne
oprogramowania,
wsparcia
IT, centralne w Europie
ekonomiści i eksperci rynku pracy,
powody
są dwa:
finansów i księgowości oraz obsługi klienta.
położenie Polski oraz kadra pracownicza
wykształcona,
wykwalifikowana,
Z roku na rok rośnie –
wielofunkcyjność
polskich centrów, złożoność i kompleksowość
posługująca się wieloma językami
obcymi.
realizowanych w nich procesów. Z danych

ANNA FEDEROWICZ
Branch Manager
w Grafton Recruitment
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Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika,
że centra obsługują już około 1750 procesów,
a w ponad 35% centrów pracownicy realizują
je w co najmniej pięciu językach obcych. Na
podstawie analizy ogłoszeń z popularnych
portali pracowych z ofertami na stanowiska
Customer Service, Call Center, Office Management oraz asystenckie wynika, że poza
angielskim, którego znajomość jest podstawowym wymogiem, najpopularniejsze są
języki: niemiecki, francuski i hiszpański.
BSS to wysoce konkurencyjny biznes, stąd
intensywna transformacja branży. CUW na
rynku wewnętrznym i międzynarodowym
ścigają się z jednej strony na innowacyjność
i elastyczne modele pracy, z drugiej na standaryzację i wydajność procesów oraz ich zrobotyzowaną automatyzację.
Do centrów są więc coraz częściej poszukiwani specjaliści z kompetencjami przyszłości – zaawansowanymi umiejętnościami
cyfrowymi, związanymi z automatyzacją procesów, architekturą chmury i Big Data, czyli
zbieraniem, przetwarzaniem i analizą dużych
zbiorów wartościowych danych. Idealni

Home office. W domu,
czyli w biurze
Sektor BSS stosunkowo dobrze się odnalazł w sytuacji pandemicznej. Firmy mogły
się szybko przestawić na pracę zdalną, bo na
co dzień, z powodu specyfiki pracy z klientami, oddziałami, centralą, nie tylko miały
cyfrowe narzędzia do zdalnej komunikacji,
prowadzenia projektów, raportowania itp.,
ale, co więcej, używały ich na co dzień. Pandemia przyspieszyła też wprowadzenie różnych cyfrowych rozwiązań, które dotychczas
były postrzegane jako „(bardzo) trudne do
realizacji” i „zajmujące dużo czasu”. Okazało
się, że wiele takich projektów dało się zrealizować przez dzień czy dwa, stosunkowo niewielkim nakładem pracy i kosztów.
Po pierwszym okresie pandemicznego
zawieszenia zespoły wróciły do standardowej aktywności, niezasadne zazwyczaj
okazały się obawy związane z utrzymaniem
jakości pracy oraz efektywnością zdalnych
zespołów – jak wynika z badania Capgemini „Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do
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hybrydowej”, w 63% organizacji zaobserwowano wzrost efektywności działań, wynikający z coraz lepszej organizacji pracy na home
office, ograniczenia czasu dojazdów, elastycznego czasu pracy i wdrożenia narzędzi do wirtualnej współpracy. Upadł też mit, że nie da
się dobrze zarządzać zespołem rozproszonym,
choć na pewno wymaga to większego zaangażowania lidera, uważności i empatii.
Od klientów słyszymy, że zatrudnieni
w CUW nie wyobrażają już sobie pracy
w innym modelu niż hybrydowy. Uznają go
za idealną formę zatrudnienia. Tak też uważa
77% osób ankietowanych przez PwC (badanie
„Upskilling Hopes & Fears 2021”). I pracownicy, i pracodawcy, i eksperci rynku pracy podkreślają, że praca zdalna przestała być benefitem, stała się po prostu formą zatrudnienia.
Obecnie większość firm nadal pracuje
zdalnie – jeśli wracają do biur, to na kilka dni
w tygodniu, częściej na 1–2 dni w miesiącu.
Także osoby rekrutowane do CUW oczekują
hybrydowego modelu pracy – chcą pracować
co najmniej 1–2 dni z domu, wiele jest zainteresowanych pracą całkowicie zdalną.
Zmieniła się też funkcja biura. Nie jest
już postrzegane jako tylko miejsce pracy,
ale kojarzy się z miejscem spotkań, budowania i utrzymywania relacji międzyludzkich. Stało się przestrzenią wymiany myśli,
idei i poglądów, wzajemnego inspirowania
się, także azylem dla tych, którzy nie mają
dobrych warunków do pracy w domu.

zwiększył się rynek potencjalnych pracowników, a wyrównały stawki wynagrodzeń.
Dziś ktoś pracujący zdalnie, np. z Bolesławca dla międzynarodowej firmy z siedzibą
w Warszawie, dostaje stawkę „warszawską”.
Praca w centrach usług wspólnych,
ze względu na elastyczność czasu i form
zatrudnienia, jest często wybierana przez
absolwentów wchodzących na rynek pracy
oraz studentów, którzy chcą pogodzić pracę
z nauką.
Rekrutacja odbywa się zazwyczaj całkowicie zdalne, natomiast onboarding, wdrożenie nowego pracownika, bywa prowadzone
już stacjonarnie.

Tematy dla branży BSS
na 2022 rok
Z komentarzy ekspertów do najnowszego raportu Grafton Recruitment „Business Services 2022” na temat wynagrodzeń
w branży BSS wynika, że większość pracodawców, klientów z sektora BSS, w związku
z otwarciem nowych inwestycji lub rozwojem
biznesu w już działających na rynku firmach,
planuje w tym roku zwiększyć liczbę pracowników. Większość pracodawców liczy się również z podwyżką wynagrodzeń w zespołach.
Zaprząta ich zmiana modelu pracy na
hybrydowy lub całkowicie zdalny, a z drugiej
strony – chęć powrotu do biura. Obserwują
uważnie dynamikę rynku pracownika, który
ma się lepiej niż przed pandemią. Szukają
talentów z kompetencjami przyszłości oraz
osób biegle władających niszowymi językami.
Do ról związanych z utrzymywaniem relacji
z klientami potrzebują osób z rozwiniętymi
kompetencjami miękkimi.

„
BSS to wysoce
konkurencyjny
biznes, stąd
intensywna
transformacja
branży

podkreślają, że praca zdalna przestała być benefitem, stała się po prostu formą
Gdy rośnie rynek pracy
zatrudnienia.
Dzięki temu, że w sektorze BSS lokalizacja straciła na znaczeniu, a na pierwszym
miejscu stawia się kompetencje kandydata,

zdalnie
wg sektorów.
GUS: GUS:
ludziepracujący
pracujących
zdalnie
wg sektorów.
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KOCHAM ludzi
pracę z ludźmi

O wyzwaniu,
jakim jest
zarządzanie
13 firmami,
początkach
w biznesie,
a także
równowadze
między życiem
zawodowym
a prywatnym
rozmawiamy
z Magdaleną
Lockau

M

Magdaleno, prowadzisz wiele firm,
w których zajmujesz się kilkoma różnymi
branżami. Masz mnóstwo nowych
pomysłów. Jak Ty to robisz?
Zawsze słysząc to pytanie, odpowiadam
z przekąsem, że to niesamowite, że do tego
jestem mamą 3-latki i moja doba ma tak jak
u innych 24 godziny. Znajomi natomiast żartują czasem, że wypowiadając na głos przy
mnie jakiś pomysł, można się spodziewać, że
powstanie zaraz jego realizacja.
Odpowiadając na pytanie… Przekułam
swoją słabość w siłę. Jestem osobą wysoko
wrażliwą, co jednocześnie oznacza, że mam
umysł analityka. Często rozkładam nawet
najmniejsze „problemy” na części pierwsze.
Kiedyś zajmowałam swój umysł rzeczami
błahymi. Nie prowadziło mnie to do niczego.
Każdy zawsze mi powtarzał, że tak nie można,
że daleko tak nie zajdę.
Ja jednak jestem jak kot i chodzę własnymi ścieżkami. Musze sprawdzić wszystko
na własnej skórze i przeanalizować. Musiałam
coś z tym zrobić, ale nie zamierzałam się
leczyć (śmiech).
Tu nie chodziło o to, że mam przestać
analizować wszystko w swojej głowie. Tu
chodzi o to, CO analizuję. Postanowiłam to
sama przepracować. Za każdym razem, kiedy
w umyśle zbaczałam z trasy, szybko szukałam
myśli związanych z już istniejącą wtedy firmą.
Zastanawiałam się, co można ulepszyć, zmienić, zautomatyzować. Co pomogłoby moim klientom zarabiać więcej,

prowadzić prężniej firmy. Wpadłam
w pewnym momencie w wir pracy, nawet
nie zauważyłam, kiedy stałam się pracoholikiem i kiedy zniknęły nic mi nieprzynoszące
myśli. Początkowo, zamiast stricte skupiać się
na biznesach, skupiłam się na klientach i ich
problemach oraz potrzebach. Oczywiście je
analizowałam i rozwiązywałam. Zresztą dalej
jest to moim priorytetem.
Nie było to tak absorbujące i męczące jak
moje problemy, bo byli to obcy ludzie, więc
chłodno podchodziłam do tematu. Szybko
z tych problemów rodziły się pomysły na
biznes.
Jeżeli dany problem powtarzał się częściej, wtedy zastanawiałam się, czy lepiej
zlecić usługę dalej, jeżeli ja się tego typu sprawami nie zajmowałam w swoim biurze, czy
np. otworzyć firmę, zatrudnić i wyszkolić pracownika i samemu mieć taką usługę u siebie.
Dla przykładu można podać tu biuro windykacyjne, które otworzyłam właśnie w odpowiedzi na potrzeby moich klientów.
W momencie, kiedy zauważyłam, że
ludzie mają ogromny problem z odzyskaniem
swoich pieniędzy od zleceniodawców, a ja
wiedziałam, że nie mam mocy prawnej, żeby
im pomoc, przejrzałam strony takich biur
windykacyjnych i zapoznałam się z ofertą,
cenami, a następnie obliczyłam utrzymanie
pracownika, wyszkolenie go i utrzymanie
biura. Biorę w takim przypadku pod uwagę
również utrzymanie pracownika z kwalifikacjami, bo często opłaca się to bardziej.
TYGRYSY BIZNESU
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„

Po całej analizie postawiłam ten krok i dziś
posiadam własne biuro windykacyjne,
które pomaga odzyskiwać należności moich
klientów od nieuczciwych zleceniodawców.
Kolejnym przykładem, który mogę wymienić,
jest biuro nieruchomości. Początkowo w 2017
roku, kiedy zaczęłam inwestować w nieruchomości, wszystkiego uczyłam się na własnych błędach. Pomagała mi przy tym moja
mama, która jest moim prokurentem do dziś
dnia i zarządza moimi 19 mieszkaniami na
wynajem długoterminowy. Pomyślałam, że
skoro tak dobrze zna się na rzeczy, świetnie
wie, jak znaleźć idealnego najemcę, jak go
zweryfikować, na co zwrócić uwagę, oglądając
nieruchomość, co zrobić, przekazując ją do
wynajmu, zapoznała się z prawem i wszystkimi aspektami dotyczącymi zakupu nieruchomości czy wynajmu, to czemu nie miałaby zająć się tym zawodowo i pracować dla
mnie, zamiast zlecać to firmie zewnętrznej
i płacić jej prowizje. W ten sposób powstała
kolejna z moich kilkunastu firm, która
zarządza swoimi i obcymi nieruchomościami. Początki są oczywiście trudne i nie
ma się oczekiwanego dochodu, natomiast
z czasem, jeżeli ma się stworzoną strukturę
firmy oraz zadba się o marketing, wszystko
nabiera rozpędu. Takie myślenie zaszczepił mi
mój mąż, który stworzył w podobny sposób
największe biuro księgowości w Niemczech
dla polskich przedsiębiorców działających
u naszego zachodniego sąsiada, które teraz
prowadzimy wspólnie.
Kiedyś ludzie mieli problem, żeby się
zameldować, a bez meldunku nie mogli
otworzyć firmy. Tak właśnie powstało biuro,

Przekułam swoją słabość w siłę.
Jestem osobą wysoko wrażliwą,
co jednocześnie oznacza, że mam
umysł analityka
które użycza adresu wirtualnego blisko 4500
przedsiębiorcom, chcącym prowadzić działalność gospodarczą za Odrą bez meldunku,
aby mogli działać bez zbędnych komplikacji.
Wszystkie firmy, które prowadzę, powstały
z potrzeby klienta i jestem przekonana, że to
właśnie dlatego każda z nich odnosi sukces.
Niektórzy otwierają co rusz nowe spółki, żeby
mieć kolejne 200 tysięcy wolne od podatku
VAT. Ja otwieram nowe firmy, żeby się stale
rozwijać i próbować czegoś nowego. Nie mam
w sobie strachu przed porażką. Nikt nie powinien go mieć. Ja z takich sytuacji wynoszę
lekcje. Odrabiam je i idę dalej.
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Gdybym pozwoliła, aby niepowodzenie
mnie zatrzymało, nie doszłabym nigdy do
miejsca, w którym jestem teraz. A nawiasem
mówiąc, ciągle mi mało. Musiałam się oczywiście nauczyć zadbać w tym wszystkim
o siebie. Pogodzić życie prywatne z zawodowym. Nauczyć się delegować zadania
i wyzbyć się myślenia, że nikt nie zrobi czegoś
lepiej ode mnie. Musiałam również nauczyć
się skupienia na jednej rzeczy, bo wielozadaniowość jest nieskuteczna. Robiąc kilka rzeczy
naraz, w efekcie nie robimy nic dobrze. Mam
ustalony plan działania, wprowadzone systemy, czas dla dziecka, na trening, na regenerację i na pisanie choćby artykułów czy
wywiady. Natomiast w sytuacjach kryzysowych musiałam nauczyć się rozważnego
myślenia, szybkiego działania i nieoglądania
się za siebie. Niekiedy w niespodziewanych
okolicznościach tracimy pracownika, niekiedy
trzech naraz odchodzi na zwolnienie lekarskie, a niekiedy po prostu jest awaria serwera
w firmie. Na wszystko muszę być przygotowana. Uważam osobiście, że zorganizowanie
jest jednym z najważniejszych czynników,
który wpływa na powodzenie naszych projektów. Poza tym należę do tych osób, które
wyznaczają sobie cele, mają plany i marzenia.
Chcą czegoś więcej od życia.
Co roku robię mapę marzeń i jeżeli jest
coś, czego bardzo pragnę, rozpisuję szczegółowo, co muszę zrobić, żeby do tego dojść.
W biznesie również wykonuję taki plan.
Najważniejsze chyba w tym wszystkim
jest to, żeby cieszyć się z drogi, a nie z samego
celu. Ludzie często rezygnują po pierwszej
czy drugiej porażce. Ja nigdy. Wiem, że każde
potknięcie przybliża mnie do czegoś dużego.
Pamiętajmy, żeby wyciągnąć z takich sytuacji
lekcje i nie pozwolić czynnikom zewnętrznym
na to, żeby odwiodły nas od podążania do
celu.
Twoja historia może być inspiracją
dla wielu kobiet. Od czego zaczęła się
Twoja przygoda z pierwszym własnym
biznesem?
Życie początkowo pokierowało mnie do pracy
na etacie.
Miałam problemy zdrowotne, przebyłam
w Polsce operację, na którą musiałam wziąć
kredyt, a później zarobić na jego spłatę. Po
skończeniu szkoły o profilu ekonomiczno-handlowym podjęłam decyzję o wyjeździe
za granicę, gdzie dostałam pracę w fabryce
i pracowałam jako kontroler jakości części
samochodowych. Niestety (albo stety )
fabryka ta szybko ogłosiła upadłość, a ja straciłam zatrudnienie. Można domyślić się, że
nie był to etap w moim życiu, kiedy mogłam
polegać na swoich oszczędnościach, więc
szybko musiałam podjąć działanie.
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Mimo że nie znałam wtedy języka niemieckiego, nie było mi straszne szukanie
nowej pracy. Znalazłam zatrudnienie w polskim biurze księgowym, gdzie początkowo
tylko sprzątałam i parzyłam klientom kawę.
Szybko się uczę, więc w bardzo krótkim
czasie przeszłam już do obsługi klienta.
Początkowo polskojęzycznego. Po roku pracy
w biurze zdobyłam się na odwagę i zaczęłam
mówić i pisać w języku niemieckim. Było
na tyle trudno, że język, jakiego musiałam
tam używać, był językiem urzędowym. Ale
wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś czegoś
naprawdę chce, to się nauczy. Gdy moje życie
zawodowe się ustabilizowało, myślałam, że
nic złego mnie już nie spotka. Miałam stałą
pracę i nie musiałam martwić się, co przyniesie mi kolejny dzień.
Los bywa jednak przewrotny. Moje życie
prywatne obróciło się o 180 stopni w jeden
dzień, w efekcie czego straciłam dach nad
głową. Wtedy zrozumiałam, że nigdy nie
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możemy być pewni, co może się wydarzyć
kolejnego dnia.
Mój samochód stał się dla mnie domem,
a bagażnik szafą. Karnet na fitness umożliwiał
mi korzystanie z prysznica, żeby przygotować
się do pracy każdego ranka.
Nie chciałam bliskich obarczać wiadomością o utracie mieszkania, więc szukałam
pomocy wśród Polonii w Niemczech. Niestety jej nie znalazłam.
W ten pamiętny, zimny, październikowy wieczór, kiedy leżałam na fotelu auta
i patrzyłam w gwiazdy, obiecałam sobie, że
jak stanę na nogi, będę niosła pomoc ludziom
potrzebującym. Wytrzymałam kilka dni. Noce
były zimne, trudne, a przez to w pracy nie
byłam wydajna. Poinformowałam szefa
o zaistniałej sytuacji. Bez wahania dał mi
długi urlop. Żyłam w obawie, że nie znajdę
mieszkania i nie będę mogła wrócić do pracy.
Po powrocie do Polski wspierali mnie rodzice.
Dali mi więcej oparcia, niż mogłam sobie
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wyobrazić. W tym samym czasie mój szef
wykazał się niesamowitym gestem. Było to
dla mnie dużym zaskoczeniem, bo dotychczas nic nie wskazywało na to, że ten najbardziej wymagający człowiek, jakiego do tej
pory poznałam w życiu, jest zdolny okazać
bezinteresowną dobroć.
Wiedząc, jak trudna jest sytuacja mieszkaniowa w Berlinie, pomógł mi w poszukiwaniach mieszkania, w negocjacjach, w późniejszym jego urządzaniu. Poświęcił mi uwagę,
pomógł uporać się z problemem. Tym samym
utwierdził mnie w przekonaniu, że w każdym
człowieku kryje się dobro niezależnie od
noszonej na co dzień maski. A dziś… Dziś
jest najwspanialszym mężem, wspólnikiem,
ojcem naszej córki i przyjacielem. Owocem
tego doświadczenia jest fanpage na Facebooku czy YouTubie Jakoszczedzacpodatki,
gdzie co tydzień dzielę się darmową wiedzą
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, a także Szkoła Budowania
Biznesu, gdzie pomagam przedsiębiorcom
uporać się z codziennymi problemami występującymi podczas prowadzenia firmy oraz
błędami, które niosą za sobą konsekwencje
finansowe. Każda z firm, jak pisałam wcześniej, powstała w odpowiedzi na potrzeby
klienta. Pierwsza z nich była w tamtych czasach dla mnie niesamowitym szaleństwem.
Klienci często nam zgłaszali problem
z dojazdem do centrum Berlina i sugerowali filie w przygranicznym mieście. Można
się domyślić, że długo nie musieli czekać na
realizację tego pomysłu. Nie miałam absolutnie
żadnego wyobrażenia, jak miałoby to wyglądać.
My w Niemczech, firma w Polsce… Trzeba
znaleźć pracowników, wyszkolić ich i przede
wszystkim zaufać. Ale jak mówi moje ulubione przysłowie, kto nie ryzykuje, nie pije
szampana.
A ja lubię dobrego szampana  Początkowo wynajęliśmy pokój na poddaszu
w jednym z biurowców w Gorzowie Wielkopolskim. Nawet sam właściciel budynku
otwarcie zaznaczył, że nie wróży nam powodzenia. Po roku jednak klientów było tak
dużo, że musieliśmy powiększyć zespół. Dziś
wynajmujemy pół piętra tego samego biurowca, w którym zaczynaliśmy na poddaszu.
Mamy kilkuosobowy zespół i bardzo wielu
nowych klientów. Zdobyliśmy w zeszłym roku
13 wyróżnień, takich jak między innymi Brylant Polskiej Gospodarki, Gepardy Biznesu,
Dobra Firma, Orły Księgowości, Firma Polecana przez Klientów czy Pracodawca Roku.
Ta firma znaczy dla mnie więcej niż
tysiąc słów. Dziś prowadzimy z mężem 13
firm. W Polsce, w Niemczech i Anglii. Robimy
wszystko wspólnie. Wspieramy się wzajemnie, a jednocześnie mamy układ, że nie
wchodzimy sobie w drogę. Tak żeby zachować

balans. Często inni pytają, jak wytrzymujemy,
robiąc wszystko razem. To proste. W domu
i w związku też mamy wypracowane systemy tak jak w firmach. Mąż wspiera mnie
w każdym szalonym pomyśle. Dzięki temu
mogłam otworzyć się na inne branże, zacząć
nowe studia, napisać dwie książki, wykładać
na uczelni czy otworzyć swoją szkołę.
Co było dla Ciebie najtrudniejsze
w drodze do sukcesu, jaki osiągnęłaś?
Jakie były największe wyzwania, z jakimi
musiałaś się zmierzyć?
Zdecydowanie mój wygląd. Wszyscy znamy
żarty o blondynkach. Znam osobiście wiele
blondynek i żadna z nich nie jest tą głupią,
jak w niektórych historiach o nich słyszymy.
Ja co prawda nie jestem blondynką, ale
nie da się ukryć, że mój wygląd – tatuaże
i rude włosy, nie pomagał mi w zdobyciu
zaufania przy pierwszym kontakcie z potencjalnym klientem.
Z pewnością nie spełniam wyobrażenia
typowego doradcy podatkowego. Bardzo
długo musiałam udowadniać, że posiadam
kompetencje. Było to dla mnie początkowo
jak walka z wiatrakami.
Sytuacja ta przysporzyła mi wielu zmartwień. Wiele razy wylewałam łzy i nie spałam
po nocach. Ludzie przychodzący na konsultacje podchodzili do mnie sceptycznie.
Pierwsze wrażenie nie było moim atutem.
Ciężko było przekonać ludzi, że tak młoda
kobieta posiada tak dużą wiedzę w tej trudnej
specjalizacji.
Dziś z perspektywy czasu wspominam
z uśmiechem zabawne sytuacje, kiedy podchodziłam do klienta umówionego na poradę
z pytaniem „w czym mogę pomoc?” i w odpowiedzi słyszałam „poproszę kawę”. Jego
zdziwienie i zakłopotanie, gdy mu ją przynosiłam i siadałam naprzeciwko, pytając
o temat spotkania, było bezcenne. Podczas
rozmowy początkowy sceptycyzm przeradzał się w uznanie. Do dziś spotykam się
z takimi opiniami, ale teraz już znam swoją
moc i podchodzę do tego z dystansem. Dziś
nikomu nic nie udowadniam. Moją misją jest
niesienie pomocy i każdego dnia ją realizuję.
Moja marka osobista jest ceniona w środowisku przedsiębiorców, bo wkładam ogrom
pracy i zaangażowania w tworzenie społeczności, co można zaobserwować w mediach
społecznościowych i na wielu eventach.
Kobiety coraz częściej zakładają swoje
firmy, co więcej – osiągają sukcesy.
Czym różnią się, Twoim zdaniem, firmy
zarządzane przez kobiety od tych,
którymi zarządzają mężczyźni?
Nie jestem tego pewna, czy coraz częściej
kobiety zakładają swoje firmy. Nie znam
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„
Uważam osobiście,
że zorganizowanie
jest jednym
z najważniejszych
czynników,
który wpływa
na powodzenie
naszych projektów
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statystyk. Wydaje mi się, że po prostu
o kobietach zaczęło się więcej mówić, bo te,
które odniosły jakiś sukces, chcą, żeby świat
się o nich dowiedział.
Sama do nich należę i również chcę, aby
moje działania niosące pomoc przedsiębiorcom zostały zauważone. Nie uważam też,
że płeć w jakimś stopniu może mnie dyskryminować. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś
miałam inne myślenie, bo takie są stereotypy
ludzkie. W mojej ocenie w dalszym ciągu jest
zbyt mało kobiet biznesu. To mężczyźni są
cały czas na prowadzeniu.
W kobietach drzemie ogromna siła, której
z niewiadomych powodów nie wykorzystują,
a właśnie te, które się odważyły, osiągają sukcesy. Dzieje się tak dlatego, że kobiety zbyt
długo się wahają, nadmiernie rozważają –
po prostu mało odważnie sięgają po władzę.
Drugim czynnikiem, który ma na to zdecydowanie wpływ, to społeczne mechanizmy,
przyzwyczajenia i stereotypy, które faworyzują mężczyzn. Często słyszy się do dziś dnia,
że to mężczyzna powinien utrzymać dom,
a kobieta ugotować obiad, zmienić pieluchy,
poprać i pomyć podłogi. A co by było, gdybyśmy odwrócili role?
Przypomina mi się moment, kiedy wróciłam z porodówki z małym dzieckiem na
rękach. U progu oznajmiłam mojemu mężowi,
żeby lepiej pomyślał o urlopie tacierzyńskim,
bo ze mnie kury domowej nie zrobi i wracam
rozwijać biznesy. Do dziś się z tego śmiejemy.
Moja córka była i nadal jest moim ogromnym
zapalnikiem do działania.
Jeżeli jednak mówić o różnicach w zarzadzaniu firmami przez kobiety i mężczyzn,
to w mojej osobistej ocenie występuje tu
znaczna różnica.
Można zauważyć tendencję, że kobiety
na stanowiskach menedżerskich są nie do
przebicia w obszarze dobrej organizacji pracy,
poziomu etyki oraz gotowości do rozwoju
i przyswajania nowych kompetencji. Mężczyźni z kolei w obszarze decyzyjności, wytyczania strategicznych kierunków działania
oraz swojej dostępności i dyspozycyjności.
Coraz częściej jednak obserwujemy wymianę
tych ról, co pokazuje, że nie są one przypisane do konkretnej płci.
Nie da się ukryć, że każdy ze stylów zarządzania, zarówno ten typowo „damski”, jak
i ten „męski”, wnoszą dużą wartość dodaną
do funkcjonowania firm. Kobiety powinny
więcej myśleć o swoim rozwoju, uwierzyć
w siebie i swoje możliwości. Częściej sięgać
po władzę i nie zwracać uwagi na stereotypy,
którymi kieruje się większość społeczeństwa.
Nie sugeruję tu absolutnie pozbycia się
mężczyzn ze stanowisk kierowniczych i strącania ich z wysokich stołków, natomiast
każda kobieta powinna zrozumieć fakt, że

dla osiągnięcia sukcesu decydujące są wiedza
i kompetencje, a nie płeć.
Prowadzisz biznes zarówno w Polsce,
jak i w Niemczech. Łatwiej prowadzi się
firmę za granicą?
To należy, czy mówimy o aspektach podatkowych, czy o łatwości prowadzenia
dokumentacji.
Z wykształcenia, z doświadczenia i zamiłowania jestem doradcą podatkowym. Specjalizuję się w tworzeniu optymalizacji
podatkowych dla swoich klientów, którzy
działają zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Dokładnie tak jak ja.
Z mojej perspektywy łatwiej prowadzić
działalność w Niemczech, ponieważ jest tam
stabilność prawna. Przepisy podatkowe nie
zmieniają się tam „z dnia na dzień”. Zmieniają
się raz w roku i zawsze na korzyść podatnika.
Kwota wolna od podatku wzrasta co roku.
W zeszłym roku dla większości podatników
odpadła danina solidarnościowa.
Podniesiona również została kwota wolna
od podatku dla samotnych rodziców.
Podatek w Niemczech zaczyna się od
14%, a kończy na 42% i jest podatkiem progresywnym, a same tabele podatkowe mają
ponad 1000 stron. Czyli im więcej zarobimy,
tym więcej zapłacimy podatku.
Natomiast kwota wolna od podatku jest
wyższa niż w Polsce, bo jest to 9984 €, czyli
około 45 tysięcy złotych dla osoby samotnej.
Paradoksalnie podatki niemieckie są najwyższymi podatkami w Europie. Tylko Belgowie
płacą więcej. Niemniej jednak mało i przeciętnie zarabiający podatnicy płacą tam mniej
podatku niż w Polsce. Ponadto w Niemczech
nie potrzebujemy na wszystko faktur, wystarczają zwykle paragony do zakupów poniżej
200 €. W Polsce musimy zadbać, żeby na
każdym paragonie był NIP albo abyśmy mieli
fakturę z pełnymi danymi firmy.
Dla mnie osobiście jest to bardzo uciążliwe. O ile firmy jednoosobowe są prostsze
i często bardziej opłacalne do prowadzenia
w Niemczech, o tyle spółki są o wiele
korzystniejsze na terenie Polski ze względu
na podatki czy kapitał początkowy. Kapitał
początkowy wynosi w Niemczech 25 tys. € dla
spółki z o.o., a w Polsce jest to zaledwie 5 tys.
złotych. CIT wynosi tam 15%, a w Polsce jest
to tylko 9% Do tego za Odrą musimy zapłacić
5,5% daniny solidarnościowej przy tego typu
działalności. Poza tym istnieje w Niemczech
taki podatek jak Gewerbesteuer, co nie istnieje w żadnym innym państwie. Jest to
podatek firmowy, który wynosi 3,5% x współczynnik gminy, który wynosi w zależności od
miejsca rejestracji spółki czy firmy między
200 a 900%. Osoby prowadzące działalność
gospodarczą są zwolnione z tego podatku do
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kwoty 24 500 €, natomiast spółka GmbH,
czyli odpowiednik spółki polskiej z o.o., nie
ma tego przywileju i płaci od pierwszego
zarobionego euro. Ponadto dywidenda jest
opodatkowana 25-procentowym podatkiem
od zysków kapitałowych, Polsce nazywanym
podatkiem Belki, z czego należy odprowadzić
raz jeszcze daninę solidarnościową w wysokości 5,5%, a osoby wierzące muszą zapłacić
dodatkowo podatek kościelny, który wynosi
między 8 a 9%, w zależności od miejsca
rejestracji firmy. W Polsce niektóre z tych
podatków nie występują. Płacimy podatek
CIT i ewentualnie podatek Belki. Patrząc
pod względem finansowym, prowadzenie
spółki w Polsce opłaca się o wiele bardziej
niż w Niemczech, natomiast prowadzenie
firmy jednoosobowej w większości przypadków opłaca się bardziej w Niemczech.
Można również łączyć ze sobą prowadzenie
firm czy spółek w jednym i drugim kraju, tak
jak ja to robię, natomiast jest to już dostosowane do indywidualnych osób, ich potrzeb,
jak i oczekiwań.

Patrząc pod względem wygody, prowadzenie firmy czy spółki jest o wiele prostsze
w Niemczech. Niemniej nie o wygodę w biznesie chodzi, a o to, żebyśmy jako podatnicy
zarabiali dużo i płacili jak najmniej. Do tego
warto mieć dobrego doradcę podatkowego,
który zna się na rzeczy.
Co według Ciebie jest najczęstszą
przyczyną nieudanych biznesów? Ze
statystyk wynika, że ok. 30% firm
upada już po pierwszym roku swojej
działalności. Nie brzmi zachęcająco,
prawda?
Kilka lat temu tak mnie interesował ten
temat, że zaczęłam go studiować, a później
sama szkolić przedsiębiorców, jak zbudować
zyskowny biznes od podstaw. To niesamowite, że ludzie otwierają biznes i zamykają
go niekiedy już w pierwszym roku prowadzenia. Bardzo często zdarza się też tak,
że przedsiębiorcy mają naprawdę dobry
pomysł, ale jakiś czynnik decyduje o ich
niepowodzeniu.
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Wielu przedsiębiorców myśli, że jeśli
ma dobry produkt albo usługę, to każdy je
zechce.
Problem polega na tym, że w dzisiejszym
świecie mamy nadmiar wspaniałych produktów oraz usług i niedobór czasu, aby się
o nich dowiedzieć. Ludzi musisz powiadomić
o tym, że to właśnie twój produkt czy usługa
jest idealna dla nich. Za to odpowiedzialny
jest marketing. Początkujący przedsiębiorcy
przegrywają, bo mają najczęściej wspaniały
produkt, o którym nikt nie wie, albo wspaniały marketing, a sprzedają innym tandetę.
My jako osoby chcące prowadzić dobrze
prosperujący biznes musimy mieć idealny
produkt i idealny marketing. Nie albo jedno,
albo drugie. Musimy mieć te rzeczy równocześnie. Ponadto działająca firma nie opiera
się tylko na tych dwóch czynnikach. Fundamentem firmy jest również dobrze działający
system, czyli chociażby księgowość, obsługa
klienta czy system zamówień, jak i ludzie,
którzy ten biznes tworzą, czyli nasi wspólnicy,
pracownicy czy firmy z zewnątrz, z którymi
współpracujemy. Idąc dalej tropem myślenia
przedsiębiorczego, odnoszę wrażenie, że co
niektórym dosłownie tego myślenia brakuje.
Wielu ludzi ekscytuje się milionowymi obrotami firmy. Zachwycają się ilością przepływu
gotówki na ich koncie, a nie zwracają uwagi
na swój zysk.
Takie właśnie myślenie prowadzi do
zamknięcia firmy albo do bankructwa.
Pytając większość przedsiębiorców
o zyski, często dostaniemy odpowiedź, że
nie mają pojęcia, ale czy to ważne, patrząc
na tak spektakularne obroty? Ja zawsze odpowiadam, że nie jesteś bogaty z tego, co zarobisz, ale z tego, co nie wydasz. Nie mówię tu
oczywiście o tym, żeby zarabiając, wszystkiego sobie odmawiać, ale o tym, żeby obmyślić procedury, które pozwolą nam zoptymalizować koszty prowadzenia działalności. Takim
przykładem jest nasz pracownik. Naszym
zadaniem jest maksymalnie ułatwić mu pracę
poprzez narzędzia, jakie mu dostarczymy,
żeby mógł ją szybciej wykonywać, a dzięki
temu więcej zarabiać dla firmy.
Kolejną ważną rzeczą w tym aspekcie jest
koncentracja nie na zarabianiu pieniędzy, a na
kosztach stałych czy zmiennych. Powinniśmy
prowadzić budżet, który da nam jasny obraz
sytuacji.
Jeżeli koszt jakiejś rzeczy w naszej firmie
jest wysoki, warto zorientować się, czy nie
możemy w jakiś sposób go obniżyć. Jednym
z takich przykładów, który mogę wymienić,
jest telefon komórkowy. Wystarczy wysłać
do kilku operatorów komórkowych zapytanie
o ofertę i jasno zakomunikować, co już masz
i ile płacisz. Wyślij jasny komunikat, że jeżeli
zaproponują ci lepsze warunki, to z chęcią

podpiszesz u nich umowę. W ten sposób,
jeżeli jeden z operatorów zaproponuje ci 50
złotych mniej w miesiącu, to rocznie jest już
oszczędność rzędu 600 złotych.
Mogłabym pisać o takich przykładach
i błędach przedsiębiorców bardzo długo,
natomiast nie jest to referat, a wywiad, dlatego przejdę do najważniejszego aspektu,
który zawsze stawiam na pierwszym miejscu.
Ludzie prowadzący firmę myślą o sobie, a nie
o klientach. Skupiają się na zarabianiu pieniędzy, a nie na dostarczeniu klientowi wartości. Obecnie klienci są lepiej wyedukowani
i z każdej strony atakowani reklamami. Żeby
być skutecznym, należy postępować inaczej
niż większość firm.

„

W momencie pojawienia
się pomysłu natychmiast
powinnyśmy go realizować
bez obawy, że nam się nie uda

Nie walcz z konkurencją ceną, żeby zdobyć
klienta. To nie na tym polega. Skoncentruj się
na znalezieniu jak największej liczby osób,
które są zainteresowane nie zakupem tego,
co oferujesz, a twoim tematem. Pokaz im,
jakie problemy rozwiązuje twój produkt bądź
usługa albo jakie przyjemności dostarcza. Daj
im wartość. A na koniec stań się dla nich
jedynym źródłem rozwiązania ich problemu
albo zaspokojenia ich potrzeby, za którą stoi
przyjemność lub pozbycie się bólu.
Zwróć uwagę na to, co sprawia, że chcesz
coś kupić. Jakie są twoje motywacje do zrobienia czegokolwiek? Każdy z nas ma tylko
dwa motywatory i są nimi właśnie ból lub
przyjemność.
Rozwiązywanie problemów innych to nic
innego jak likwidacja bólu. Dlatego dowiedz
się, co boli twojego idealnego klienta albo co
sprawia mu przyjemność, i działaj. Pamiętajmy również o tym, że odczuwając ból,
jesteśmy skłonni działać natychmiast i często
cena nie jest najważniejszym kryterium, natomiast na przyjemność możemy poczekać.
Wszystko oczywiście zależy od określenia
odpowiedniej grupy docelowej, dlatego
znajdź swojego idealnego klienta i dostarcz
mu to, czego potrzebuje.
Prowadzisz Szkołę Biznesu, w której
m.in. uczysz, na czym polega biznes, jak
go zbudować, żeby odnieść sukces. A co
miało decydujący wpływ na odniesienie
przez Ciebie sukcesów w biznesie?
Od dziecka byłam bardzo pracowita. Już
w wieku 12 lat zarabiałam na swoje wydatki.
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Nie pochodzę z majętnej rodziny, dlatego
też nie zaznałam luksusu w postaci kieszonkowego czy auta na 18 urodziny. Mimo to
w moim domu rodzinnym zawsze kipiało
miłością.
Choć często bywało ciężko, rodzice wspierali się nawzajem, tak jak mnie czy brata. Mieliśmy w nich zawsze oparcie i byli dla nas
drogowskazem. Nauczyli mnie odpowiedzialności, szacunku do ludzi, do pieniędzy
i miłości własnej, co pozwala mi teraz w życiu
dorosłym sięgać gwiazd.
Jestem marzycielką, a przyjaciele nazywają mnie czarodziejką, bo każde marzenie,
które wypowiem, się spełnia. Sama w to
czasem nie wierzę.
Jednak to, czego inni nie dostrzegają,
to przede wszystkim precyzyjnie opracowany plan działania i konsekwentna realizacja każdego jego etapu. Ludzie widzą sam
efekt końcowy. Nie dostrzegają drogi, która
zazwyczaj usłana jest łzami, wyrzeczeniami,
chwilami bezradności, zwątpienia, nieprzespanymi nocami… Jeśli już raz ją pokonasz,
każda następna będzie łatwiejsza.
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Za każdym człowiekiem stoi historia,
każdy przeszedł swoją drogę. Kluczem do
sukcesu jest dostrzeżenie swojej ścieżki
i wyciągnięcie z niej wniosków. Poczucie
siły, która drzemie w nas samych, i wykorzystanie jej w odpowiednim kierunku. Ja
tak zrobiłam. Przekułam swoje najcięższe
przeżycie, które opisałam we wcześniejszym punkcie tego wywiadu, w swoją siłę.
Po tak ciężkim doświadczeniu zrozumiałam,
że nic nie jest w stanie mnie powstrzymać
przed osiągnieciem swoich celów, planów
i marzeń. Równie ważnym czynnikiem decydującym o moim sukcesie okazała się moja
empatia, która wyniosłam z domu. Moje
intencje płyną prosto z serca. Zawsze na
pierwszym miejscu stawiam dobro innych.
Doskonale rozumiem, z jakimi problemami
borykają się ludzie, i czuję ogromną potrzebę
niesienia im pomocy, dlatego wspieram ich
w swojej Szkole Budowania Biznesu. Doradzam jako doradca podatkowy. Odzyskuję
ich należności jako biuro windykacyjne
i zapewniam im dach nad głową jako biuro
nieruchomości.
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A jak wygląda Twój przykładowy dzień?
Rzekłabym, że każdy mój dzień jest niezwykły
i każdy przynosi mi nowe wyzwania. Dzień
pracujący planuję między 6.00 rano a 16.00,
ponieważ później poświęcam czas córce,
kiedy wraca z przedszkola. Wstaję wcześnie
rano, żeby do godziny 8.00 zrobić trening.
Szybki prysznic i jazda bez trzymanki  Oczywiście pół żartem, pół serio. Skupiłam się
teraz przede wszystkim na prowadzeniu konsultacji. Spotykam się z klientami w biurze
albo robię porady online.
Wszystkie wywiady, w których uczestniczę, również ustalam w godzinach porannych lub przedpołudniowych, żeby nie
zachwiały mojego rytmu dnia. W momencie
nagrywania moich kursów online odłączam
się od świata rzeczywistego na przynajmniej
tydzień. Nie przyjmuję wówczas klientów,
a na opiece nad córką skupia się mój mąż.
Pamiętajmy, że jeśli dziecko ma oboje
rodziców, to powinni się oni dzielić opieką
w równym stopniu zaangażowania. Era „perfekcyjnej pani domu” jest za nami. Dlatego
oboje z mężem angażujemy się w obowiązki
domowe i rodzicielskie równomiernie.
W ten sposób praca idzie mi sprawnie
i nie muszę wracać myślami do tego, czego
nie skończyłam, aby kontynuować, a mogę
poświęcić się w stu procentach projektowi,
dzięki czemu wykonuję go właśnie w tydzień,
a nie w miesiąc. Swoje projekty układam
z ogromną precyzją. Wiem doskonale, kiedy
jest czas dużego napływu klientów, a kiedy
jest tak zwany martwy okres. Wtedy robię
właśnie nabór do moich kursów. Robię
wszystko, żeby dostarczyć jak najwięcej wartości, a na to potrzebny jest czas. Nie ma
tu mowy o błędzie. Nie mogę zawieść ani
moich klientów, ani moich kursantów, dlatego planuję to wszystko przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem. Na co dzień popołudnia spędzam z córką na grach, zabawach,
spacerach czy innych aktywnościach. Mam
to szczęście, że nie jest absorbująca, dlatego
też nie jestem mamą, która kona z przemęczenia, bo dziecko przewróciło jej dzień do
góry nogami. Dokładam wszelkich starań, aby
nasze dziecko miało stały rytm dnia, dlatego
o godzinie 19.00 jest kąpiel, czytanie i usypianie, abym ja mogła wrócić do swoich zajęć.
Jeżeli czytają ten artykuł mamy, polecam,
aby w ten sposób usystematyzować dziecku
dzień. Twarde zasady mam również, jeżeli
chodzi o mój sen, bo regeneracja jest
kluczowa.
O 22.00 bez względu na wszystko wygaszamy z mężem wszystkie narzędzia, na
których pracujemy, łącznie z telefonami.
Najczęściej włączam sobie muzykę medytacyjną, która pozwala mi szybko zasnąć i się
odprężyć, tak żebym miała siłę kolejnego dnia

na nowe zadania. W weekendy staram się nie
pracować. Najważniejsza w tym czasie jest dla
mnie rodzina. Natomiast niektóre z nich spędzam też na uczelni, bo jestem dodatkowo
studentem, ale też wykładowcą.
Wtedy przy córce pomagają mi rodzice
albo mój mąż, który jest najlepszym tatą,
jakiego mogłabym sobie wyobrazić dla
naszego dziecka.
Pamiętajmy, że dobrego przedsiębiorcę
cechuje dobra organizacja czasu, dlatego
zawsze planujcie, zapisujcie i co najważniejsze, dotrzymujcie terminów.
Czy Twoja praca to jednocześnie to,
co kochasz, i sposób na zarabianie
pieniędzy?
Mówi się, że rezygnujemy z naszych pasji na
rzecz dobrych zarobków albo rezygnujemy
z dobrych zarobków na rzecz naszych pasji.
Niestety rzadko udaje się zarabiać w zawodzie, który kochamy. W moim przypadku
było całkiem podobnie. To, co teraz robię,
jest paradoksem mojego życia. W szkole
średniej ledwo zdałam maturę z niemieckiego i z matematyki. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego oznajmiłam światu, że
nie chcę mieć nic wspólnego z niemieckim
i rachunkowością. Los jednak potoczył się
inaczej. Wylądowałam w Niemczech i nawet
nie wiem, kiedy i jak zaczęłam pracę w biurze
księgowości. Poznane tam zagadnienia przerażały mnie.
Niemiecki system podatkowy jest jednym
z najbardziej skomplikowanych na świecie.
Początkowo nie przepadałam za tym, ale
im bardziej wdrażałam się w zagadnienia
podatkowe i im więcej mogłam przez to
pomóc ludziom, tym bardziej fascynowała
mnie ta praca.
By pomóc swoim klientom, zaczęłam
szukać dla nich rozwiązań w zawiłym gąszczu
przepisów podatkowych. Robiłam więcej, niż
ode mnie oczekiwano. Efektem mojej nadgorliwości i chęci posiadania wiedzy było
zyskanie uznania i respektu wśród klientów.
Zanim się obejrzałam, przylepiono mi
łatkę eksperta. Nie kochałam tego tematu,
a zakochałam się w nim, gdyż daje mi to niesłychaną satysfakcję z wykonywanej pracy.
Uważam, że każdy potrafi zmienić swoje
nastawienie do wykonywanego zawodu,
wystarczy, że w naszym kliencie dostrzeżemy człowieka i jego potrzeby. Spełniając
jego oczekiwania, uzyskamy uznanie, co jest
najwyższą potrzebą każdego z nas.
Mówisz o sobie, że jesteś
stuprocentowym praktykiem. Możesz
rozwinąć tę myśl?
Tak, jestem stuprocentowym praktykiem.
Mimo tego, że jestem z wyksztalcenia
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ekonomistą handlowcem, zostałam przedsiębiorcą, obserwując innych odnoszących wielokrotne sukcesy, wyciągając wnioski z licznych
błędów, które popełniłam na swojej drodze.
Dlatego potrafię dać praktyczne spojrzenie
i wiedzę osoby, która wszystkiego uczyła
się w praktyce. Wszystko, czego uczę, sama
zastosowałam w swoim życiu albo przeszłam
przez ten etap z moimi klientami lub studentami. Moje wykłady słyną z prostoty przekazu.
Nie lubię zawiłych regułek, których nikt nie
potrafi zrozumieć. Osoby, które tylko coś przeczytały, nie rozumiejąc sedna przekazu, lub
nie doświadczyły tego na własnej skórze, nie
powinny nauczać innych. Uważam to za nieetyczne i niebezpieczne. Byłam na setkach
szkoleń w swoim życiu i nie raz na pytanie „co
by było, gdyby…” usłyszałam „nie mam pojęcia,
ja tylko mówię, jak jest”. Nie mam patentu na
sukces, ale zarówno ja sama, jak i wielu uczestników moich szkoleń rozwijamy prężnie swoje
biznesy. Ucz się przez doświadczenie, bo tego,
czego doświadczasz, zdecydowanie szybciej
i łatwiej się nauczysz, no i lepiej to zrozumiesz.

Można zauważyć tendencję,
że kobiety na stanowiskach
menedżerskich są nie do przebicia
w obszarze dobrej organizacji
pracy, poziomu etyki oraz gotowości
do rozwoju i przyswajania
nowych kompetencji
Czy trudno jest pogodzić życie prywatne
z życiem zawodowym? Jak sobie z tym
radzisz?
Nie będę zwodzić czytelników, że jest to
łatwe, bo nie jest. Jestem dobrze zorganizowana, to nie ulega wątpliwości, ale nie
jestem w stanie też wszystkiego przewidzieć
i wtedy pojawia się stres, nad którym w dalszym ciągu uczę się panować. Nieraz marzę
o tym, żeby wyjechać całkiem sama w słoneczny zakątek świata, bez telefonu, obowiązków i całego tego codziennego szumu.
Bywam przemęczona. Bywa też tak, że
wezmę na swoje barki za dużo projektów,
a nie wyobrażam sobie niedotrzymania terminu, i nie śpię po nocach, bo klient jest dla
mnie najważniejszy.
Zdarzają się również chwile, że zadzwonię
do rodziców z prośbą o przypilnowanie
córki, bo jedyne, czego pragnę, to sen i brak
poczucia obowiązku wstawania rano oraz
szykowania jej do przedszkola. Mnie też się
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to przydarza, jak wszystkim rodzicom. Niemniej nie zmienia to faktu, że sama wybrałam
takie życie.
Przecież mogłam zostać w pracy na etacie
i wieść normalne, spokojne życie. Mogłam.
Dokonałam świadomego wyboru i nigdy
go nie będę żałować. Otaczam się wspaniałymi osobami, które pomagają mi w wielu
obszarach życia prywatnego. Szczególnie przy
córce. Staram się każdego dnia dostarczyć
jej jak najwięcej przyjemności ze spędzania
z nami czasu. Dbam o to, żeby ten wspólny
czas maksymalnie wykorzystać. Z mężem
przeprowadziliśmy się z centrum zatłoczonego Berlina do Polski. Zamieszkaliśmy
w domku pod lasem, gdzie możemy korzystać z dobrodziejstw natury. Wszystkiego,
czego potrzebowaliśmy, to cisza i spokój, żeby
złapać balans pomiędzy życiem rodzinnym
a karierą zawodową. Natura pozwala nam
zregenerować siły, a także wpływa pozytywnie na naszą kreatywność, aby rozpocząć pełnią energii i pomysłów kolejny dzień.
Mam to szczęście, że razem tworzymy
wszystkie biznesy, dlatego jeżeli ja nie daję
rady czegoś zrobić, to mój mąż bierze to na
swoje barki. Nie mamy „normalnego” życia
prywatnego jak większość.
Nie oglądamy telewizji w wolne wieczory,
bo jej najzwyczajniej w świecie nie posiadamy. Nie chodzimy do kina, bo wolimy
iść do lasu na szybki spacer i pooddychać
trochę świeżym powietrzem albo poleżeć
na hamaku w ogrodzie, kiedy pogoda na
to pozwala. Nie jeździmy na długo planowy
urlop, tylko raczej na spontaniczne wypady,
jak rozluźnia nam się grafik. Nie wrzucamy
telefonu na dno torby, kiedy wychodzimy
z domu, bo zawsze musimy być osiągalni,
chociażby dla pracowników. Nie jest łatwo.
Ale nic, co łatwe, nie daje nam dostatecznej
satysfakcji.
Co byś poradziła kobietom, które wahają
się, czy rozpocząć własną działalność
biznesową?
Wszechświat wkłada do umysłów setek ludzi
ten sam pomysł, ponieważ doskonale zdaje
sobie sprawę, że przynajmniej 90% ludzi nic
z tym nie zrobi. W biznesie postęp jest dużo
ważniejszy niż perfekcja. To powinna zapamiętać każda kobieta. W momencie pojawienia się pomysłu natychmiast powinnyśmy go realizować bez obawy, że nam się
nie uda. Nie możemy z góry tego założyć.
A co, jeśli się uda? A co, jeśli nic nie zrobimy
i ktoś wykorzysta ten pomysł – i to jemu
się uda? Co będziesz wtedy czuła? Przede
wszystkim każda osoba bez wyjątku powinna
zrobić sobie plan.
Przedsiębiorców cechuje to, że doskonale
wiedzą, w którym kierunku podążają.
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Bardzo mocno wierzę w to, że każdy
człowiek bez wyjątku jest dobry.
Dlatego w swoich szkoleniach
mówię z serca do serca
Kiedy ostatnio wykładałam na uczelni
Asbiro w Warszawie, na sali było około 120
studentów. Zauważyłam, że większość z nich
nie ma pomysłu na biznes, i to jest największy
problem. Nie brak odwagi, a brak pomysłu.
Myślę, że nie tylko studenci borykają się
z takim myśleniem.
Może trochę podpowiem. Zauważ, że
o ile wymyślić coś jest ciężko, to łatwiej jest
ulepszyć już istniejące. Zachęcam do zapoznania się z historią Steve’a Jobsa, który ulepszył odtwarzacz CD czy mp3 i wypuścił na
rynek iPoda. Genialne. Zainspiruj się tą historią
i pomyśl, co ty możesz zrobić lepiej niż inni.
A może na rynku jest już coś, co działa, a ty
możesz zostać tego dystrybutorem, franczyzobiorcą lub kupić na to licencję? W ten sposób
otrzymujesz gotowe rozwiązania i nie popełniasz błędów. A może widziałeś coś na innym
rynku, co działa, i warto pomyśleć o przeniesieniu tego na twój rynek? Większość firm
tak właśnie rozwija swoje biznesy. Jest wiele
sposobów na znalezienie swojego pomysłu na
biznes. Włącz kreatywność i przestań zadręczać się myśleniem, co będzie, jeśli mi nie wyjdzie. Zapewniam – w takim przypadku na
pewno nie wyjdzie. Pamiętajmy, że myślami
przyciągamy to, co nam się przydarza!
Zdradzisz naszym czytelnikom swoje
plany na przyszłość? Masz jakiś zawodowy
cel, na którym szczególnie Ci zależy?
Tak. Z miłą chęcią podzielę się planami na
przyszłość. W lipcu bronię tytuł certyfikowanego trenera biznesu, co było od wielu
lat moim wielkim marzeniem. Moim celem
jest stworzenie wyedukowanej, ogromnej
społeczności, która będzie się nawzajem
wspierać w dążeniach do celu.
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Moim największym marzeniem jest dotarcie
z moją misją do szerokiego grona przedsiębiorców na całym świecie. Chcę im doradzać, chcę ich wspierać i pomagać spełniać
ich marzenia tak jak teraz, ale na ogromną
skalę. Wyobrażam sobie często wielką scenę,
na której jest mi dane przemawiać, a po przemówieniu oglądać radość słuchaczy i chęć do
działania. Codziennie stawiam kolejny krok do
tego, żeby przybliżyć się do moich pragnień.
Chciałabym dać wiarę tym, którzy w siebie
nie wierzą, aby realizowali swoje cele, plany
i marzenia, a tym, którzy prowadzą już swoje
biznesy, dać wsparcie, które pozwoli im wspiąć
się na wyżyny swoich możliwości. Kocham
ludzi. Kocham pracę z ludźmi.
Bardzo mocno wierzę w to, że każdy
człowiek bez wyjątku jest dobry. Dlatego
w swoich szkoleniach mówię z serca do serca.
Utożsamiam się z każdym z przedsiębiorców
i szukam indywidualnych rozwiązań dla ich
biznesów, nawet na szkoleniach grupowych.
Trzeba pamiętać, że każdy biznes ma inną
specyfikację, każdy biznes będzie miał inną
grupę docelową, a ona będzie miała różne
wymagania. Żeby zbudować, a później poprowadzić zyskowną firmę, trzeba się w nią maksymalnie wczuć i zrozumieć. Dodatkowo planuję otworzyć kilka placówek naszego biura
księgowego w całej Polsce. Trzy lata temu
przed realizacją pomysłu powstrzymał mnie
poród. Dziś nie czuję żadnych barier. Świat
stoi przede mną otworem. Jestem na etapie
poszukiwań wspólników, którzy tak jak ja
kochają swój zawód. Długoterminowym
planem, który realizuję już kilka lat, jest posiadanie w swoim portfelu inwestycyjnym 50
nieruchomości na własność. Cel wyznaczyłam do 35 roku życia. Brakuje mi jeszcze 31
nieruchomości, ale mam całe 5 lat na zrealizowanie tego projektu i nie zakładam, że coś
stanie mi na przeszkodzie. Choć jak wiemy,
życie lubi płatać figle. Niemniej idę przed
siebie mimo wszelkich przeciwności losu. To,
co jest mi dane, biorę, to, co mogę oddać,
oddaję. To, co nie wychodzi, naprawiam. A to,
z czym sobie nie radzę, zostawiam.
A prywatnie…? Kim jest Magdalena
Lockau?
Prywatnie Magdalena Lockau jest najszczęśliwszą żoną i mamą 3-letniej Lenki.
Jest spełnioną, silną kobietą. Uwielbia wieczory, kiedy kładzie córkę do łóżka, a ona
domaga się czytania bajek. Jest to najpiękniejszy czas w ciągu dnia, który pozwala przenieść się w świat fantazji, odstawić na bok zmartwienia i poczuć się przez chwilę jak dziecko.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna

Zdjęcia: Jacek Zamaro

„

Mają plan na kolejny rok, dwa czy pięć.
Mogą nie mieć jeszcze doskonałej strategii
dojścia do tego celu, ale potrafią przenieść się
w przyszłość i stworzyć sobie wizję samego
siebie i swojego biznesu.
Jako właściciele firm musimy także
pamiętać, że nie tylko na wizji przyszłości on
polega, ale przede wszystkim musimy mieć
poczucie realizmu. Musimy mieć świadomość
tego, jak wygląda nasz rynek, kim jest nasza
konkurencja, co potrzebują nasi klienci i jakie
mają problemy.
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Wyobraźcie sobie, proszę,
kobietę, która osiąga sukcesy
w korporacjach, która pnie
się po szczeblach kariery
w międzynarodowych firmach,
wykorzystując swoją wiedzę
z ukończonych studiów,
podyplomówek, MBA. Kobietę,
która podróżuje służbowo po
świecie, robiąc ponad dwieście
lotów w roku, budując
strategie, międzynarodowe
zespoły, globalne kampanie.
Kobietę, która jest spełniona
zawodowo i wydaje się, że
jest w miejscu, w którym
zawsze chciała być. Wszyscy,
patrząc na nią z boku, mogą
ocenić jej karierę jako szczyt
pragnień, a całe jej życie jako
wymarzoną bajkę, w której
każdy chciałby być głównym
bohaterem.

BIZNES ONLINE
PRZYSZŁOŚCI
– Freedom Bosses
TYGRYSY BIZNESU

53

LUDZIE BIZNESU

J

„

est szczęśliwa? Jest. Jest spełniona?
Jest. Może to będzie dla Was zaskoczeniem, jednak jej życie przestaje być
już jej bajką, a ona przestaje chcieć
w niej grać jakąkolwiek z ról. Dlaczego?
W głowie kobiety już dawno zrodziły się
zgoła nowe marzenia. Wzbudziły się pragnienia, by mieć czas i pieniądze w jednym
momencie, by podążać tam, dokąd podąża
świat, podążać za globalnymi trendami, by
zacząć budować swoje biznesowe imperium.
Imperium online. Rozmawiając z ludźmi ze
świata, wiedziała, że szczęściarzami są ci,
którzy widzą możliwość biznesową tam, gdzie
dla innych jest ona jeszcze wciąż niewidoczna.

Kierowana intuicją i biznesowym
instynktem inspiruje innych,
by widzieć świat nie takim,
jakim jest, ale jakim może być

MAGDALENA TETERKO-WALCZAK
Fb/ Insta: Biznes.Influencerka
Freedombossesteam@gmail.com
Mobile: 570575457
Na hasło: Tygrysy Biznesu
zapraszam na konsultacje
biznesowe za free.
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Coraz silniejsze stawało się jej marzenie,
by odrzucić karierę na etacie, by być samą
dla siebie szefem, by nie być już zatrudnioną
na rzecz spełniania marzeń obcych ludzi. By
móc mieć nie tylko 26 dni urlopu wykorzystywanych wówczas, gdy nie ma spotkań
zarządu, planowania budżetowego czy składania planów marketingowych. W głowie
kobiety powstało marzenie, by stworzyć
swoją ścieżkę kariery, a nie dalej realizować
tę firmową, by nie brakowało jej stanowisk,
na które może awansować, by nie musiała
martwić się o szklany sufit, który, umówmy
się, czeka na nas wszystkich – tych ambitnych, chcących wiele, tych z otwartymi umysłami. Obserwując rzeczywistość, ta kobieta
już wiedziała, że zmieniający się świat niesie
za sobą nowe możliwości. Możliwości posiadania luksusu w postaci pracy, z kim się chce,
a nie z kim się musi, skąd się chce, a nie skąd
się musi, i jak się chce, a nie jak chce np. szef.
Wiem, że dziś, po dwóch latach pandemii,
pomyślicie, że to nie są żadne nader oryginalne pragnienia. Dziś niemal wszyscy pragną
podobnie. Chcą pracować zdalnie, nie musieć
słuchać rozkazów innych i nikomu nie podlegać. Móc pracować, decydować, co, kiedy
i jak robimy, i oczywiście, co jest kluczowe,
zarabiać przy okazji solidne pieniądze, najlepiej pasywnie. Jednak ponad sześć lat temu
nie było to tak oczywiste jak dziś. Konfucjusz,
co prawda, mawiał już wieki temu: „wybierz
pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani
jednego dnia więcej w twoim życiu”, jednak
cytaty cytatami, a życie życiem. Czy słowa
mędrców można wcielić w codzienność? Czy
można z nich zbudować realne życie?

Kobieta, o której Wam piszę, zdecydowała
się, by to sprawdzić. Co więcej, postanowiła
udowodnić, że jeśli mądrości z cytatów przełożą się na jej rzeczywistość, to stworzy przestrzeń, w której umożliwi taki rozwój każdej
osobie, która będzie miała podobne marzenie
jak ona sama – marzenie o wolności czasowej
i finansowej.
Minęło ponad pięć lat, obserwuję ją
wciąż uważnie. Przyglądam się. Podpatruję
ją. Kibicuję z ukrycia. Obserwuję jej determinację, energię, pasję w tworzeniu nowej
rzeczywostości dla ludzi, którzy pragną
więcej, mocniej, bardziej, którzy pragną
nie mieć życia zawodowego oczywistego
i nudnego jak nekrolog. Jej zapał elektryzuje osoby z otwartymi umysłami, które
za Vivian Green powtarzają: „że nie warto
czekać, aż burza minie, że warto nauczyć się
tańczyć w deszczu”. Patrzę na nią, jak bardzo
odważnie, często pod prąd głównego nurtu
przekonań otoczenia, bez względu na opinię
otaczającego ją świata, z ogromnym zapałem
i pasją, skupiona osiąga swój cel. Jak kierowana intuicją i biznesowym instynktem
inspiruje innych, by widzieć świat nie takim,
jakim jest, ale jakim może być. Obserwuję
ją każdego dnia. Obserwuję ją w offlinie
i onlinie. Obserwuję ją w ...lustrze. I wiecie
co? Już wiem, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Sprawdziłam
to. Dziś z perspektywy lat wiem, że decyzja
o tym, by podążać za swoją intuicją, wbrew
sprzeciwom tłumów, by stworzyć biznes
w oparciu o nadchodzące światowe trendy,
by stworzyć własny biznes online, była najlepszą decyzją zawodową w moim życiu.
Choć wówczas była ona mało popularna –
uwierzcie mi. W tamtym czasie mało kto
myślał o onlinie, mało kto dostrzegał możliwości w zarabianiu w sieci. Mało kto wiedział, co to znaczy system afiliacyjny, a też
mało kto był gotowy na budowanie biznesu w oparciu o międzynarodowy networking. Niewielu potrafiło dostrzec i właściwie
bez zbędnych stereotypów ocenić wartości, jakie niesie ze sobą dobry networking pełen narzędzi, zaprojektowanych tak,
by zarabiać w sposób skuteczny, elegancki
i efektywny. Ale co najważniejsze, narzędzi,
które jakże idealnie wpisują się w dzisiejszą
światową sytuację i odpowiadają trendom
na rynku pracy, zmianom pokoleniowym
czy obecnym preferencjom konsumenckim.
Wybranie systemu afiliacyjnego dla mnie
osobiście wpisało się w moją „ścieżkę idealnej kariery”, która od dawna dojrzewała
w mojej głowie. Mój plan B dziś jest skutecznym planem B, ale też bardzo często po
prostu planem A na przyszłość dla tysięcy
osob, które ze mną współpracują. Dlaczego?
Argumenty można by mnożyć. Pozwól, że
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Zgromadzony kapitał możesz zaś wykorzystać dowolnie, np. by otworzyć swój
upragniony biznes, na który nie miałeś do
tej pory ani czasu, ani pieniędzy, przykładowo restaurację czy własną markę spersonalizowanych szpilek.

wymienię kilka z mojego punktu widzenia
najważniejszych:
• Brak jakichkolwiek kosztów i inwestycji
a co za tym idzie, brak jakiegokolwiek
ryzyka.
• Możliwość zarabiania już od pierwszego
dnia w oparciu o sprawdzony model
i know-how zespołu.
• Dostęp do narzędzi biznesowych, za które
normalnie trzeba zapłacić grube dziesiątki
tysięcy złotych.
• Transparentny model wynagradzania,
który zapewnia stanowiska i związane
z nimi wynagrodzenia dla każdego, kto
ma ochotę i zainwestuje czas oraz enegię,
by je osiągnąć.
• Możliwość skompresowania 40 lat
pracy w 4–5 lat mądrej pracy dającej
5–6-cyfrowy dochód pasywny w skali
miesiąca.
• Możliwość pracy z każdego miejsca na
ziemi dzięki narzędziom online i e-biuru
zawartym w aplikacji na telefonie.
• Możliwość budowania biznesu w oparciu
o własne wartości i osobowość.
• No i wreszcie szansa na zbudowanie aktywów, które się dziedziczą.

Wybranie spośród ponad 50 tys. firm networkingowych na świecie tej właściwej i sprawdzonej jest gwarancją uzyskania dźwigni biznesowej, która jak kula śnieżna rozpędzając
się, pozwoli Ci zarabiać krocie.
Dziś afiliacja oparta na biznesie online to
strzał w dziesiątkę i warto spojrzeć na nią
przychylnie, kreując swoją przyszłość. Bo liczą
się fakty. Według Forbes w ciągu następnych
pięciu lat niemal 80 milionów osob będzie
szukało pracy zdalnej. A pokolenia, które dziś
stanowią większość masy pracującej, chcą
pracować jako freelancerzy, chcą być niezależni, wolni i móc zarządzać swoim czasem.
Chcą pracować z domu, restauracji czy plaży.
Chcą mieć swój biznes w zasięgu swojej ręki,
z pozycji telefonu czy komputera i realizując
siebie, zarabiać solidne pieniądze. Dziś autonomiczne jednostki coraz skuteczniej pragną
wyrwać się ze szponów złotych klatek korporacji, co więcej, coraz częściej do tej klatki
w ogóle wchodzić nie chcą. Stają wówczas
przed wyborem innej drogi – założeniem tradycyjnego biznesu, biznesu online czy może
biznesu online w oparciu o jakże modny już
dziś networking. Biorąc pod uwagę fakt, że
obecnie online wniknął właściwie w każdą
dziedzinę życia, warto zdecydować się na
e-biznes, który obecnie bije rekordy popularności. A tym bardziej biznes networkingowy, którego od kilku już lat uczą na najbardziej prestiżowych uczelniach świata, takich
jak np. Uniwersytet w Cambrige czy Preston.
Networking oparty na onlinie staje się viralem
i chyba śmiało można posunąć się do stwierdzenia, że jest już bezsprzeczną przyszłością
biznesu i całego naszego świata.
Bez względu na to, w jakim miejscu swojego zawodowego życia jesteś, warto przeanalizować fakty, by wybrać najkorzystniejszą
opcję dla Ciebie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą
i szukasz drugiej czy trzeciej nogi biznesowej,
może się okazać, że dźwignia, która stała
się moim lifestyle’em, wpisze się w Twoje
potrzeby.
Jeśli jesteś na etacie, ale czujesz, że
drzemie w Tobie potencjał i jak wulkan czasami wybucha, popychając Cię do działania,
może się okazać, że jak poznasz istnienie
innej opcji, równie, a niekiedy dla niektórych
nawet bardziej atrakcyjnej, zechcesz wykorzystać swoje doświadczenie i drzemiący
w Tobie potencjał, by zbudować coś trwałego i nienarażającego Cię na utratę statusu
społecznego.
TYGRYSY BIZNESU
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Jeśli kochasz social media i są one Twoją
mocną stroną, zmonetyzuj je, a jak mawiał
Konfucjusz, nie przepracujesz ani jednego
dnia.
Jeśli dopiero stawiasz swoje pierwsze
kroki w biznesie i jedyne, co wiesz na pewno,
to to, że chcesz pracować z każdego miejsca
na ziemi, dobrze wybrany networking będzie
dla Ciebie doskonałym startem, by zgromadzić kapitał, który następnie wykorzystasz
na to, czego zapragniesz. Pozwól, że kierując się doświadczeniem, podpowiem Ci,
na co zwrócić szczególną uwagę, rozglądając
się dziś za propozycją biznesową. Okazuje
się, że skrupulatne przeanalizowanie pięciu
czynników sukcesu może zaoszczędzić Ci
mnóstwo rozczarowań, zbędnych inwestycji
i może mieć olbrzymi wpływ na to, czy Twój
nowy e-projekt wypali, czy też skończy się
fiaskiem.

1. TRENDY

i monopol zarówno technologii, jak i usługi.
Dziś mam swój biznes w ponad 18 krajach.
Gdy analizowałam innych partnerów, odpadali oni jeden po drugim właśnie podczas
analizy pięciu czynników sukcesu, które tutaj
omawiamy. Zachęcam Cię do dokonania własnych analiz, chętnie o nich z Tobą podyskutuję podczas wspólnej kawy w offlinie czy
onlinie.

3. PRODUKT, TECHNOLOGIA,
USŁUGA, NARZĘDZIA

„

Produkt musi być keczi. Technologia musi być
pożądana oraz pomagać zaoszczędzić czas
i pieniądze. Usługa koniecznie powinna być
spersonalizowana oraz budzić tłumne zainteresowanie i, co ważniejsze, zapotrzebowanie.
Narzędzia muszą być łatwe i pozwalać zarabiać pieniądze.

5. CZAS
Czas to waluta, której to Ty nadajesz wartość. Czasu nie da się pożyczyć, zaoszczędzić, można go jedynie dobrze wykorzystać, zgodzisz się ze mną? Aby tak się stało,
istotne jest rzetelne przeanalizowanie faktów,
czy potencjalny biznes, który rozważasz, jest
na czasie. I czy złoty czas na współpracę
z tym konkretnym partnerem biznesowym
jest przed Tobą, czy już przeminął. Należy
zwrócić uwagę, czy produkt proponowany
nie jest przypadkiem już passé, czy usługa,
jaką będziesz proponować, jest wystarczająco

Pozwól, że kierując się
doświadczeniem, podpowiem
Ci, na co zwrócić szczególną
uwagę, rozglądając się dziś
za propozycją biznesową

Sprawdź, czy propozycja biznesowa, którą
rozważasz, jest w trendzie. Czy jest tylko
modna. Pamiętaj, że to trendy wkładają pieniądze do Twojej kieszeni. To one czynią
biznes świeżym i sprawiają, że będzie on
elektryzował tłumy.
Po głębokiej analizie ja osobiście postanowiłam wykorzystać najsilniejsze obecnie
trendy rynkowe, jakimi są: social media,
e-commerce, high-tech beauty & health.
Skusił mnie też trend skutecznych narzędzi,
aplikacji online do zarabiania pieniędzy oraz
nie mniej istotny dziś trend rekomendacji.
Dawno już przestaliśmy ufać reklamom,
prawda? Dziś ufamy rekomendacjom – budowanie na nich biznesu wydaje się dziś czymś
bardzo naturalnym i pożądanym.

Te wszystkie elementy powinny niezmiennie pozostawać w trendzie. To proste –
odpowiesz. Nic bardziej mylnego. Bądź czujny
w analizie tego zagadnienia. Jest zawiłe i wielowątkowe, dlatego tak mocno będzie rzutowało na powodzenie Twojego e-przedsięwzięcia biznesowego.

2. PARTNER BIZNESOWY

4. SYSTEM WYNAGRADZANIA

Decydując się na e-biznes, w tym biznes
w systemie afiliacyjnym, warto wybrać partnera, który będzie stale zapewniał innowacje,
monopolistyczne rozwiązania, pod którymi
zechcesz podpisać się swoim nazwiskiem.
Partner powinien pozwolić Ci, a co więcej,
pomóc Ci zbudować Twoją markę osobistą.
Wiążąc się z takim partnerem, będziesz miał
poczucie, że ta współpraca zapewni Ci prestiż oraz pozwoli na kreowanie przyszłości
w myśl zasady, że „najlepszym sposobem na
przewidzenie przyszłości jest jej tworzenie”.
Taki partner pozwoli Ci zarabiać bez sufitu,
budować biznes międzynarodowo. Ograniczać Cię będzie tylko Twoja wyobraźnia.
W moim przypadku postawiłam na partnera w postaci firmy naukowo-badawczej,
notowanej na Giełdzie Nowojorskiej, która
dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu
na ponad 50 rynkach świata daje mi ogromne
możliwości rozwoju, zapewnia innowacje

Pieniądze same w sobie nie mają wartości.
Wartość mają marzenia, które dzięki pieniądzom możemy zrealizować. Bez względu na
to, czy szukając nowego biznesu, chcesz spełniać marzenia, czy solidnie zarabiać. konieczne
jest, by ocenić, czy Twoja praca i czas włożony
we współpracę będzie Ci się opłacał. Warto
być pewnym, że oddając swoją uwagę i porzucając na rzecz swojego nowego biznesu swój
obecny np. „ciepły etat”, nie przejedziesz się jak
sanki po asfalcie. Osobiście nie jestem zwolenniczką zasady: Skacz, a siatka się znajdzie,
wolę gładsze rozwiązania, które pozwalają skutecznie ocenić potencjał alokacji czasu w nowe
przedsięwzięcie z gwarancją wyjęcia z tego
długofalowo solidnych pieniędzy. Dla mnie
osobiście istotne było budowanie dochodu
pasywnego, biznesu, który się dziedziczy, który
zamienia hard work w smart work. I uwierz mi,
będąc korpolaską, wydawało mi się, że dochód
pasywny można czerpać tylko z tantiemów
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czy z wynajmowanych kawalerek. Wynajmowałam swoje mieszkania i już wiem, że nie
chcę być rentierem, ale o tym dlaczego, już
nie napiszę tutaj, ale chętnie opowiem Ci to
story przy kawie.

trendy. Musisz być absolutnie pewnym, że
tego, co będziesz tworzyć, ktoś nie skwituje
komentarzem rodem z piosenki Maryli: Ale to
już było. Musisz mieć pewność, że proponowane przez Ciebie produkty, technologie czy
usługi będą traktowane przez klientów jako
monopolistyczne, innowacyjne i bezkonkurencyjne. To niełatwe – wiem. Ale nie jest
niemożliwe.
Dziś dominacja e-biznesu nad jego tradycyjną formą jest już bezdyskusyjna. Jednak
warta dyskusji jest kwestia, jaką propozycję
e-biznesu dziś wybrać w gąszczu tych, które
kuszą nas na każdym kroku. Niestety nierzadko różne propozycje e-biznesów prowadzą nas na manowce, oferując łatwość
i skuteczność, a okazuje się, że finalnie wcale
nie są łatwe i już na pewno nie prowadzą do
budowania kapitału czy pasywnego, skutecznego i długofalowego dochodu.
Życzę Ci otwartości umysłu w trafnym
odgadywaniu istniejących trendów, byś mógł
skutecznie wybrać partnera, którego technologie i usługi pozwolą Ci zarabiać sumy,
które dadzą Ci taki poziom lifestyle’u, o jakim
zawsze marzyłeś. By pozwoliły Ci zarabiać
takie kwoty, byś miał czas żyć.
Życzę Ci, abyś sam był zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.
Do zobaczenia.

BIZNES

OZE
Sales
Team
Mają prosty cel – wyszkolić
najlepszych handlowców sektora
OZE w Polsce i stać się najbardziej
rozpoznawalnym graczem na
rynku. Są przygotowani pod kątem
psychologicznym i biznesowym,
mają silne zaplecze operacyjne
i sprecyzowane plany na
przyszłość. OZE Sales Team pod
przywództwem Przemka Nowickiego,
właściciela BeGolden, oraz dr.
Mateusza Grzesiaka, konsultanta,
psychologa i wykładowcy, a także
najsłynniejszego polskiego
szkoleniowca, weszło z impetem
na rynek.
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Nie ma takich mariaży na rynku.
Skąd pomysł, by połączyć siły?
Przemek Nowicki: Działając od wielu lat
na rynku fotowoltaiki, dobrze poznałem tę
branżę i zrozumiałem zasady jej funkcjonowania. Kluczowe zmienne to dobry produkt
i rzetelny sprzedawca. To pierwsze gwarantuje
nam współpraca z najlepszymi dostawcami na
rynku i własnymi ekipami montażowymi. To
drugie dotyczy wyszkolenia specjalistów pod
kątem wszystkich potrzebnych handlowcowi
umiejętności sprzedażowych, tak by zaopiekował się wielowymiarowymi potrzebami
klienta. Właśnie w tym aspekcie zwróciłem się
z propozycją współpracy do Mateusza. Nastawiamy się zarówno na podniesienie kompetencji już istniejących współpracowników –
a mamy tak dobrych managerów jak chociażby
Tomek Łaszczak, z którym znamy się od blisko
8 lat – jak i pozyskiwanie nowych osób z rynku.
dr Mateusz Grzesiak: A ja po zrobieniu
makro- i mikroanaliz zobaczyłem ogromną

BIZNES

atrakcyjność tego sektora i zdałem sobie
sprawę, jak moje kompetencje są w stanie
rozwinąć firmę Przemka – BeGolden.
Łącząc naukowe zarządzanie z atrakcyjnym
marketingiem, jesteśmy w stanie zbudować
silną markę, która wyróżni się znacznie na
rynku i zrobi dużo dobrego w zakresie tak
potrzebnej w Polsce edukacji ekologicznej.
Dodatkowo po blisko 20 latach międzynarodowych doświadczeń budowania strategii i zespołów sprzedażowych wiem, jak
stworzyć środowiska rozwoju, w którym
człowiek bardzo dobrze zarabia, uczy się
i buduje dobre relacje. Tak powstało OZE
Sales Team. I w krótkim czasie dołączyło
do nas wielu dobrych handlowców z rynku,
chcąc być częścią tego zespołu.
Rynek cały czas się rozwija. Europa
planuje 200 GW nowych farm
fotowoltaicznych do 2030 roku.
Przemek Nowicki: Jesteśmy tego świadomi.
Pod koniec zeszłego roku moc zainstalowania

odnawialnych źródeł energii doszła do blisko
16,3 GW. Porównując to do analogicznego
okresu rok wcześniej, nastąpił wzrost o 36%.
W kontekście kategoryzacji mocy w OZE
dominuje teraz wyraźnie fotowoltaika, która
stanowi aż 44% wszystkich mocy odnawialnych źródeł energii z wynikiem ponad
7,1 GW. W ciągu roku zwiększyła ona swój
udział z 5 do 9%. Ten rynek rozwija się bardzo
dynamicznie i jest to docelowe miejsce dla
zorientowanych na wynik inwestorów.
dr Mateusz Grzesiak: Polski rynek OZE
będzie rósł i ta tendencja jest widoczna we
wszystkich badaniach. Wpłyną na to zmiany
prawne idące z Unii, bardzo konkretne zastrzyki
finansowe inwestorów, dotacje państwowe,
nowe technologie i nade wszystko oczekiwania konsumentów. Polacy, którzy są coraz
bardziej świadomi życia w kraju, w którym niektóre miasta od lat są w niechlubnej czołówce
największych europejskich trucicieli, rozumieją,
że ekologia jest stylem życia i że warto nie

tylko oszczędzać pieniądze na rachunkach, ale
też wspierać ten zdrowy kierunek rozwoju.
A nie przeszkodzą Wam w kontekście
rozwoju wprowadzane przez rząd
regulacje? Niektórzy wręcz mówią, że
rynek OZE się skończy.
Przemek Nowicki: Mamy adaptacyjne
podejście do zmian i dostosujemy się do tego,
co jest prawnym wymogiem. Rynek się skonsoliduje, mali, tzw. garażowi gracze zostaną
wyeliminowani, pojawią się nowe produkty
i usługi, związane chociażby ze skupowaniem prądu od prosumentów, którzy będą
chcieli zacząć na generowanej przez siebie
energii zarabiać pieniądze. Wiadomo, że
będą wzrosty cen prądu, że za jego magazynowanie trzeba będzie oddać 50%, a nie 20%,
jak było do tej pory, ale to tylko jedna strona
medalu. Inną jest to, że fotowoltaika nadal się
bardzo opłaca konsumentom, a nowe możliwości zarobkowe dadzą im długoterminowo
większą korzyść.
TYGRYSY BIZNESU
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dr Mateusz Grzesiak: Opinia, że rynek się
skończy, wynika z niewiedzy. OZE wkracza
w fazę dojrzałości, co oznacza, że więksi
gracze będą mieli większy kawałek tortu
i nastąpi profesjonalizacja działalności. Tym,
którzy mają małe firemki i pracują na głodowych marżach, przestanie się opłacać działać
w sektorze. Jest to też ogromna okazja dla
sprzedawców. Powinni oni połączyć się
z organizacją, która zapewni im warunki rozwoju w nadchodzącej przyszłości i stworzy
możliwości dotarcia do prężnie rozwijającego
się segmentu b2b. OZE się nie skończy, ale się
znacznie rozwinie, co oczywiście wymaga od
graczy rynkowych umiejętnego dostosowania
się i wykorzystania zmian na swoją korzyść.
Mamy na to rozwiązania.
Jakie?
dr Mateusz Grzesiak: Po pierwsze, adaptujemy się do zmian. Po drugie, wprowadzamy nowe produkty. Po trzecie, uderzamy
do nowych segmentów. Po czwarte, szkolimy
handlowców. Po piąte, uczymy klienta, by
zobaczył, że nowe czasy mogą być dla niego
jeszcze lepsze, pod warunkiem że będzie
umiał je wykorzystać. Po szóste, budujemy
sojusze strategiczne.

„

Przemek Nowicki: I jeszcze przejmujemy
mniejsze firmy, zapraszając je do współpracy
w ekosystemie, w którym możemy dać im
zasoby organizacyjno-marketingowe. Szkolimy handlowców, pokazując im, jak uczyć
odbiorców w związku z nadchodzącymi zmianami. To strategiczne podejście działa i gwarantuje nam i współpracującym z nami managerami czy handlowcami możliwości rozwoju.

To strategiczne podejście działa
i gwarantuje nam i współpracującym
z nami managerami czy
handlowcami możliwości rozwoju
A co im oferujecie?
Przemek Nowicki: Pieniądze. Dzięki atrakcyjnemu i niemającemu sufitu systemowi wynagrodzeń sprzedawca jest w stanie systematycznie podnosić swoje wyniki finansowe
i zarabiać więcej. Jedną z naszych podstawowych wartości jest skuteczność, rozumiana
jako osiąganie ponadprzeciętnych wyników
w zakresie każdego stanowiska – sprzedażowych, marketingowych, zarządczych, finansowych i innych. Mierzymy to, co robimy,
i odsuwamy się od przeciętności. Doświadczenie, bo jako BeGolden zrealizowaliśmy
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dotychczas tysiące instalacji fotowoltaicznych
w całej Polsce, więc handlowcy mają absolutnie
pewne zaplecze operacyjne. Każda z naszych
elektrowni słonecznych jest przez nas dopasowana do potrzeb i możliwości konkretnego użytkownika i jest realizowana kompleksowo od projektu po montaż. Cel OZEST jest
prosty – zrekrutować, wyszkolić i zrzeszyć najlepszych sprzedawców OZE w Polsce. I biorąc
pod uwagę odpowiedź rynku – dołączają do
nas od momentu lunchu systematycznie nowe
osoby – idziemy w naprawdę dobrym kierunku.
dr Mateusz Grzesiak: Oferujemy też rozwój
– poprzez nieustanne szkolenia z najlepszymi
trenerami i konsultantami w kraju sprzedawca zdobywa nowe umiejętności, które
rozwijają go intelektualnie, emocjonalnie
i kompetencyjnie w zakresie zawodowym
i osobistym. Społeczność, bo przynależąc do
naszego community, stajesz się częścią motywującej i stymulującej kultury organizacyjnej,
której celem jest stworzenie stabilnego, przyjaznego i rozwojowego środowiska pracy. Taka
społeczność to świadomie zarządzana grupa
ludzi, która ma na celu realizację określonej
wizji. Działa pod przywództwem lidera oraz
ma wartości, którymi się kieruje i wypracowany między ludźmi styl komunikacji. Community jest oparte na ludziach, czym różni
się od organizacji opartej jedynie na procedurach zarządczych – ci ludzie chcą przynależeć,
realizować swoje potrzeby, osiągać cele osobiste i zawodowe. Dzięki temu handlowiec
nie czuje, że pracuje – jest bowiem częścią
rozwojowej społeczności, w której funkcjonowanie to czysta radość. Badania pokazują,
że gdy firma traktuje swoich klientów i pracowników przede wszystkim jako zaprzyjaźnionych fanów – członków społeczności – to
sprzedaje więcej produktów i lojalizuje bardziej swych odbiorców. Budowa takiego community jest sztuką i wymaga zarówno głębokiej wiedzy psychologiczno-zarządczej, jak
i dojrzałego oraz charyzmatycznego przywództwa. I tak właśnie wygląda to u nas.
Pozostaje nam pogratulować więc
dalekosiężnej wizji i życzyć powodzenia
w jej realizacji.
Przemek Nowicki: A nam podziękować
„Tygrysom Biznesu” za promowanie rozwoju
przedsiębiorczości w kraju.
dr Mateusz Grzesiak: I zachęcić wszystkich
inwestorów chcących zarabiać więcej do
współpracy z rzetelnym partnerem, którego
w nas odnajdą, oraz wysłać do managerów
i sprzedawców OZE następujący przekaz: jeśli
chcesz być najlepszy, przyjdź do nas.
Dziękujemy za rozmowę.
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MARKA

to Ja
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Kiedy zakładałem
swój pierwszy biznes
w wieku 18 lat, nie było
internetu, a komputer
był dobrem luksusowym.
Nie każdy miał telefon
w domu, a co dopiero
myśleć o robieniu zdjęć
telefonem. Social media
nie istniały, a luksusem
było kupienie faksu, aby
mieć kontakt ze światem.

D

ziś minęło 31 lat, odkąd działam
i tworzę. Raz lepiej, raz gorzej...
Jak każdy... Ale w najśmielszych wyobrażeniach nie przypuszczałem, że będziemy żyć w wirtualnym
świecie.
Wiecie, co się przez ten czas nie zmieniło? To, że chcemy pracować z najlepszymi i dla najlepszych. To, że marka osobista – choć wówczas nikt nie myślał o takim
nazewnictwie – ma kolosalne znaczenie
przy tworzeniu biznesu. To, jak sprzedamy
swój wygląd, swoje umiejętności – było, jest
i będzie wytyczną sukcesu.
Dlatego tak ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, jak nasz wygląd, zachowanie,
dobór słów czy opinie klientów mają wpływ
na naszą przyszłość.
Budując swoją markę, często popadamy
w schemat, aby tak zapaść innym w pamięć,
aby po wyjściu z sali dobrze nas zapamiętano.
Dziś uważam, że nie ma na to miejsca. Szczególnie gdy wróciliśmy do spotkań, w których
uczestniczy stu czy więcej przedsiębiorców.
Dziś musimy zbudować zawczasu swój wizerunek eksperta, lidera i być wyczekiwanym.
Wchodząc na spotkanie, większość, jeśli nie
każdy, powinna wiedzieć, że jesteśmy.
Czy tak będzie, zależy tylko od nas. Od
tego, jak prezentujemy się w social mediach,
prasie czy na prestiżowych wydarzeniach. Do
takich zaliczam wszelkiego rodzaju gale czy
uroczystości, podczas których najlepszym
wręcza się statuetki. I tutaj mamy, wydawałoby się, dla niektórych ciężki temat.
Bo niby jak można sobie samemu kupić
nagrodę?
No oczywiście... spłycając temat, można to
tak odebrać. Ale my nie jesteśmy, po pierwsze,
dla tych nieświadomych, zakompleksionych,
którzy i tak dobrego słowa nie powiedzą na
nasz temat. Jesteśmy dla tych najlepszych,
dobrze prosperujących. Odbierając wyróżnienie, automatycznie zostajemy przyjęci do
ekskluzywnego grona ludzi sukcesu.
Tutaj nie płacimy nikomu za to, że nam
wręczy statuetkę. W każdym razie tak jest
u nas, w Certyfikacji Krajowej. To, że jesteś
najlepszy/najlepsza, mogę powiedzieć w gratisie. Mogę nawet przyjechać pogratulować
na miejscu w Twojej firmie czy telefonicznie.
To naprawdę nic nie kosztuje. Ale jeśli chcesz,
aby dowiedział się o tym świat, aby zatrudnić
całą ekipę odpowiedzialną za Twój sukces
wizerunkowy w social mediach – za to trzeba

zapłacić. To jest cały plan marketingowy,
wypracowany przez lata.
Robimy Ci zdjęcia, nagrywamy wywiady,
publikujemy informacje na Twój temat
w naszym magazynie, zamieszczamy informacje w mediach społecznościowych. Tutaj
za stworzenie contentu człowieka sukcesu,
wypromowanie, zwrócenie uwagi właśnie na Ciebie odpowiedzialny jest cały
sztab ludzi. Sam osobiście uważam za
swoją misję wspieranie przedsiębiorców
w budowaniu wizerunku. Nie ma dla mnie
nic przyjemniejszego aniżeli spotykanie
z klientami przy kawie, omawianie strategii, ale także poznawanie drogi na szczyt.
Większość z was, odnosząc mniejsze lub
większe sukcesy, nie zdaje sobie sprawy,
przez ile osób jest podziwiana lub dla ilu
stanowi inspirację do działania, do dokonania zmian w życiu.
Prowadząc biznesy, wszyscy dobrze
wiemy, jak ciężki to chleb. Ale czy sukces nie
daje jednej z największych w życiu radości?
Tak samo jak musimy być spełnieni rodzinnie,
aby być szczęśliwymi, tak samo biznesowe
spełnienie jest bardzo ważne dla zachowania
harmonii.
Moje dzisiejsze przesłanie do Was jest
następujące: nie zapominajcie, jak ważne
jest budowanie własnego brandu. Jak ważne
jest zamieszczanie informacji, porad w social
mediach. Jak ważne jest utrzymywanie relacji
z klientami i z followersami, którzy w większości decydują o naszej rozpoznawalności,
a co za tym idzie, pozycji w branży.
Pamiętajcie też, że budując swój wizerunek człowieka sukcesu, nie zawsze musicie
się pokazywać. Możemy stawiać na nazwisko,
imię, pseudonim – na tym budując filar,
a Ciebie, Twój wizerunek (zdjęcia, nagrania
video) pozostawiać owiane tajemnicą. Czy
wiesz, jak wyglądają panowie Koral? Ich
dzieci? Tworząc imperium lodowe w kraju,
nie ma potrzeby pokazywania się szerokiej
rzeszy publiczności. Tak samo jest z jedną
z marek jubilerskich czy siecią sklepów. Wizerunek właścicieli jest utajniony – a nazwisko
znane wszystkim.
Zbudujmy Twój wizerunek szyty na miarę
Twoich potrzeb i oczekiwań. Pokażmy Cię
światu. Ja zapraszam Cię do mojego – pełnego zdjęć, ścianek, fotoreporterów, nagrań
video, publikacji.
Marcin Andrzejewski
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zawodowego negocjatora
Część 1 – Istota i kluczowe zasady negocjacji biznesowych
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W

dobie wzmożonej konkurencji, gwałtownych skoków
cen, rosnących kosztów
działalności możemy spodziewać się, że wielu partnerów biznesowych
nie zawaha się grać twardo. Ci, którzy nie są
na to przygotowani, oddadzą więcej, niż to
konieczne, by zdobyć mniej, niż było można.
W pierwszej części naszego cyklu odpowiemy
na kilka istotnych pytań:
• Jak pod szczytnymi hasłami twardzi gracze
wykorzystują naiwnych adwersarzy?
• Jakie są najważniejsze zasady negocjowania w biznesie?
• Dlaczego wzrost kompetencji negocjacyjnych przynosi organizacji najszybsze
zyski?
Kilka lat temu w branży FMCG krążyło takie
powiedzenie: Wiesz, czym różni się kupiec
sieciowy od terrorysty? – Tym, że z terrorystą
można negocjować… Wielu sprzedawców
wspomina czasy, gdy idąc na negocjacje
z siecią, należało spodziewać się brzydkich
zagrywek, kilkugodzinnego oczekiwania na
kupca, morzenia głodem i chłodem, krzyżowego ognia pytań. Tego typu techniki dziś
z rzadka są stosowane, jednak większość
kupców używa subtelniejszych metod, by
w negocjacjach wycisnąć sprzedawców, ile
tylko się da. Subtelniejszych nie znaczy mniej
skutecznych. Sprzedawcy także mają swój
arsenał technik, które pozwalają im wyrównywać szanse w negocjacyjnych potyczkach.

Pułapki negocjacji win-win

Cykl artykułów
eksperta twardych
negocjacji
prezentujących
najskuteczniejsze
techniki
negocjacyjne

Obecnie większość szkół promuje w obszarze
negocjacji dążenie do win-win i unikanie
technik manipulacyjnych. Niektóre korporacje mają wpisane w politykę firmy szacunek dla dostawców i unikanie nieetycznych praktyk w negocjacjach. Filozofii takiej
należałoby przyklasnąć, lecz praktyka często
ma się nijak do szlachetnych haseł. Ci, którzy
dali się nabrać na gładkie słówka, wiedzą już,
że można je traktować jedynie jako kolejny
element budowania pozycji negocjacyjnej.
Niektórzy z nich wpisali w bilansie znaczną
kwotę po stronie strat, jeszcze inni zrezygnowali ze współpracy z takim „oszustem”, a niektórzy naiwni nieszczęśnicy zamknęli firmy.
Warto wspomnieć rygorystyczne procedury
przetargowe, umowy gorsze od cyrografów
czy tzw. łańcuchy optymalizacji dostaw, np.
PICOS (Program for the Improvement and
Cost Optimalization for the Suppliers). Szczególnie to ostatnie wymyślone przez General
Motors narzędzie w sposób niezauważalny
zakłada dostawcy stryczek na szyję. Skuszony
szansą na potężny obrót, przedsiębiorca
dostarcza klientowi większość informacji na
temat kosztu surowców, siły roboczej, ba,

nawet poziomu marży. W tym momencie
właściciel może zwolnić wszystkich sprzedawców, bo już nie on będzie ustalał poziom
cen. Wszystkie argumenty znajdują się po
stronie klienta i nie ma już miejsca na sensowne negocjacje. A jak zaczynają się rozmowy między takimi firmami? Oczywiście pod sztandarami win-win i wspólnego
interesu.
Podejście win-win nie jest błędem, o ile
jest faktycznym celem wszystkich zaangażowanych stron lub rezultatem profesjonalnych
negocjacji. Jedynak lepszym paradygmatem
negocjacji jest ten, który mówi, że negocjacje
są grą. Grą, która ma swoje zasady, ma swoje
ramy i wymaga odpowiednich kompetencji.
Gra ta przypomina czasem szachy, czasem
pokera, a kiedy indziej rugby, gdzie zawodnicy
próbują się nawzajem zmiażdżyć, ale później
udają się wspólnie do baru i świetnie bawią
w towarzystwie boiskowych wrogów. A skoro
negocjacje są grą, to poznajmy jej najważniejsze reguły.

Kluczowe zasady negocjacji
biznesowych
Negocjacje są grą, a jak wiadomo, każda gra
rządzi się pewnymi zasadami. Co jednak,
gdy niektóre z nich są ustalane, a inne przestają obowiązywać w jej trakcie? Czy jest
to nadal gra fair? Dalajlama zwykł mawiać:
„poznaj wszystkie zasady, żebyś wiedział,
kiedy je złamać”. Nie ma chyba maksymy
lepiej pasującej do sytuacji osoby biorącej
udział w trudnej i nieprzewidywalnej negocjacyjnej rozgrywce. Tak więc należy przyjąć dwa,
z pozoru wykluczające się założenia.
• Założenie pierwsze – są pewne generalne
zasady, których przestrzeganie sprawia,
że negocjacje zawsze kończą się lepszym
wynikiem.
• Założenie drugie – nigdy nie wolno
trzymać się sztywno zasad, elastyczność
jest kluczowa.
Teraz, aby poradzić sobie dysonansem,
wystarczy z powyższych zdań usunąć słowa
„zawsze” i „nigdy” oraz przeczytać zdania
jeszcze raz. Odnosząc się do ww. założeń,
przedstawię generalne zasady negocjowania.

1. Zasada nieskładania
pierwszej propozycji
Gdy przystępujesz do negocjacji, w lepszej sytuacji będziesz, jeżeli twój oponent
pierwszy zgłosi swoje oczekiwania. Dlaczego?
Po pierwsze, zobaczysz, czy zamierza grać
twardo, czy rzeczowo. Jeżeli złoży propozycję znacznie odstającą od rynku, będziesz
wiedział, że jest nastawiony na duże ustępstwa z Twojej strony. Po drugie, pierwsza
zgłoszona propozycja strony ustawia widełki
TYGRYSY BIZNESU
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negocjacyjne, więc jeżeli oponent zgłosi swoje
oczekiwania jako pierwszy, Ty swoją propozycją będziesz mógł tak ustawić widełki, by
podzielona przez pół różnica między ofertami
oscylowała w okolicy Twojego celu. Po trzecie,
możesz natrafić na negocjatora zdeterminowanego do podpisania z Tobą kontraktu lub
nieznającego realiów i jego pierwsza oferta
będzie nawet atrakcyjniejsza od Twojego celu.
To rzadka sytuacja, ale żal byłoby z niej nie
skorzystać. Sprzedawcy często pytają mnie
na warsztatach: „Jak mam nie składać pierwszej oferty? Przecież to ja oferuję produkt czy
usługę, powinienem podać cenę”. Otóż jeżeli
masz taką możliwość, jak najdłużej uciekaj
od podania ceny. Jeżeli musiałeś ją podać
przed negocjacjami, to podczas spotkania
pierwszą propozycję niech poda kupiec.
Zapytaj o budżet, o ofertę konkurencji, cokolwiek, byle tylko to on podał jakąś kwotę.

2. Zasada nienegocjowania
jednego warunku
Obserwuję powszechną skłonność do negocjowania wyłącznie ceny. W takiej sytuacji,
dochodząc do granicy ustępstw, nie unikniemy impasu. Poza tym o decyzji rzadko
decyduje wyłącznie cena, skupiając się
na cenie, nie docieramy do faktycznych
motywów i oczekiwań adwersarza. Tak
naprawdę najlepsi negocjatorzy negocjują
zupełnie coś innego niż to, na czym im faktycznie zależy. Dopiero w końcowej fazie
negocjacji rezygnują z trudnych do zrealizowania przez drugą stronę żądań w zamian za
ustępstwo w ramach warunku, na którym tak
naprawdę od początku im zależało. Ale to już
jest gra tylko dla orłów.

3. Zasada wygórowanych żądań
Negocjowałem dla mojego klienta zakup
dużej działki pod prestiżową inwestycję. Nie
wchodząc w szczegóły, działka znajdowała
się w centrum średniej wielkości miasta
i kosztowała kilkanaście mln złotych. Operat
opiewał na kwotę zbliżoną do oferty, jednak
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wiedziałem, że właściciel jest w trudnej
sytuacji finansowej. Rozsądna oferta z mojej
strony opiewałaby na kwotę operatu minus
dziesięć–kilkanaście procent. Postanowiłem
jednak zagrać va banque i zaproponowałem
ceną minus 40 procent. Jakoś wytrzymałem uśmieszki, gromkie spojrzenia i rzucanie papierami. Ostatecznie mój klient kupił
działkę za cenę z oferty minus 22 procent.
Warto się zastanowić, co by było, gdybyśmy
zgłosili jakieś „rozsądne” żądanie…

4. Zasada niezgadzania się na
pierwszą propozycję
Nigdy nie zgadzaj się na pierwszą propozycję! Pierwsza propozycja z reguły jest
wygórowana – patrz – zasada wygórowanych żądań. Zasada ta nie dotyczy wyłącznie
najistotniejszego warunku, na przykład ceny,
dotyczy wszystkich propozycji zgłaszanych
przez adwersarza. Szczególnie sprzedawcy
mają skłonność do negocjowania „na kolanach”. W nadziei na domknięcie kontraktu po
przyzwoitej cenie zgadzają się na wszystkie
inne żądania. Klient nasz pan! Niestety, jeżeli
akceptujesz inne warunki bez walki, kiedy
dojdzie do negocjowania ceny, nie będziesz
miał już nic innego do oddania.

5. Zasada powtórnego żądania
Jeżeli adwersarz powiedział „nie”, nie możesz
traktować tego jako trwałego i niezmiennego
stanowiska w tej materii. Po jakimś czasie
warto spróbować jeszcze raz. Być może przeszkoda już zniknęła. Być może adwersarz się
zmęczył długimi negocjacjami i jest teraz bardziej skłonny do ustępstw. A być może wcześniej zaciągnąłeś u niego dług wdzięczności,
zgadzając się na jakąś istotną dla niego kwestię, i teraz czas ten dług spłacić. Sprawdź to
jeszcze raz. A potem jeszcze raz…

6. Zasada małych ustępstw
Jeżeli ustępujesz szybko i znacznie, w umyśle
adwersarza mogą pojawić się następujące
myśli:
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•

Chciał mnie oszukać, skoro tyle ustąpił za
pierwszym razem…
• Skoro jest skłonny do tak dużych
ustępstw, to pewnie bardzo mu zależy,
warto przystawić go do ściany…
• Łatwo poszło, widocznie jest miękki, teraz
już będzie z górki…
Należy tak wyważyć swoją pierwszą propozycję, by ustępstwo było niewielkie, jednak
na tyle istotne, by adwersarz nie pomyślał,
że jesteś zbyt sztywny, niewrażliwy na argumenty lub po prostu niegrzeczny.

7. Zasada malejących ustępstw
Kiedy w toku negocjacji zgłaszasz kolejne
ustępstwa, powinny przypominać one ciąg
malejący. Czyli sprzedawca zaproponował
cenę – 100 zł za sztukę, to jego pierwsze
ustępstwo mogłoby wynosić – 4 zł (96 zł).
Następne – 2 zł (94 zł). A następne – 1 zł
(93 zł). Jak łatwo zobaczyć, nawet gdyby
negocjowano w nieskończoność, cena i tak
nigdy nie zejdzie poniżej 92 zł. Takie wrażenie powstaje w umyśle kupca – i bardzo
dobrze. Zwłaszcza jeżeli granica bólu sprzedawcy to 90 zł.

8. Zasada naprzemiennych ustępstw
W negocjacjach często spotykamy się
w połowie drogi. Końcowe warunki z reguły
są kompromisem pierwotnych oczekiwań
i często taki kompromis zabezpiecza interesy
obu stron. Nie dojdzie jednak do kompromisu, jeżeli jedna strona będzie ustępować
bez żadnej reakcji z drugiej strony. Jedną
z najważniejszych zasad, której przestrzeganie gwarantuje lepszy kompromis, to ta,
by nigdy nie przelicytowywać samego siebie,
a żeby starać się zmusić do tego drugą stronę.

9. Zasada żądania „coś za coś” za
każdym razem
Prowadząc liczne warsztaty dla czołowych
polskich i zagranicznych firm, dostrzegam
wciąż te same deficyty. Jednym z najważniejszych błędów polskich negocjatorów
jest zapominanie o tym, by natychmiast
dyskontować poczynione wobec adwersarza przysługi. Gdy ustępujesz z jakiegoś
istotnego warunku, powinieneś natychmiast zażądać czegoś w zamian. A najlepiej, zanim z czegoś ustąpisz. Zastosuj
warunkowe ustępstwo i zażądaj w zamian
ustępstwa w obszarze, na którym Ci szczególnie zależy. Wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, gdy pomimo nie najlepszej finalnej ceny kupiec uzyskiwał takie
warunki dostaw, że był w stanie z nawiązką
zabezpieczyć swój interes. Po jakimś czasie
okazywało się, że pomimo korzystnej ceny
sprzedaż do tego klienta jest nierentowna.
Jedyną szansą sprzedawcy na uratowanie

kontraktu była prośba o renegocjowanie
kontraktu i zmianę pewnych warunków
w zamian za obniżenie ceny. Negocjując, trzeba mieć szerokie spojrzenie na
wszystkie warunki i aspekty umowy. Gdy
będziesz dobrze przygotowany, z pewnością uda Ci się tak zarządzać ustępstwami
w trakcie negocjacji, by wynik negocjacji Cię
usatysfakcjonował.

Rozwój kompetencji
negocjacyjnych najlepszą
inwestycją
Od ponad 20 lat jako ekspert, negocjator do
wynajęcia, a czasem mediator uczestniczę
w trudnych rozmowach na najwyższym
korporacyjnym szczeblu, uczestniczyłem
w negocjacjach o sumach niewyobrażalnych, prowadzę szkolenia z negocjacji dla
dużych firm i to, co wciąż mnie zadziwia, to
powszechna wśród negocjatorów nieświadomość zasad gry, w której biorą udział. Podchodzą oni do negocjacji jak do zwykłego
targowania się, nie rozumiejąc, że jest to
sztuka, której perfekcyjne opanowanie przynosi szybkie i znaczne korzyści. Przez ponad
dziesięć lat prowadziłem negocjacje w środowisku międzykulturowym i ze smutkiem
stwierdzam, że poziom umiejętności w Polsce
odbiega od poziomu, jakiego doświadczyłem
na zachodzie Europy, w USA czy Azji. Zadziwiające, że ktoś negocjujący całoroczny kontrakt o wartości bliskiej aktywom spółki dąży
do zamknięcia negocjacji na jednym spotkaniu! A widziałem wiele podobnych sytuacji. Być może wynika to z faktu, że nacje
niedoświadczone przez prawie pół wieku
gospodarką centralnie sterowaną negocjacje
mają we krwi.
Prowadzone przez firmę Huthwaite
badania na rynku amerykańskim wskazują, że
większość firm jest w stanie poprawić o kilka
procent swoje zyski wyłącznie dzięki lepszym
rezultatom prowadzonych negocjacji. Także
nasi, rodzimi managerowie codziennie negocjują z klientami, dostawcami, podwykonawcami, podwładnymi i kto wie, kim jeszcze.
Warto wyobrazić sobie, jak poprawa wyników
tych negocjacji zaledwie o 3 procent zmieniłaby pozycję zysku lub kosztu w bilansie
firmy… Ile dodatkowych środków można by
przeznaczyć na inne potrzeby?
Zapraszam do śledzenia kolejnych artykułów, w których opowiem o przygotowaniu
negocjacji, technikach negocjacyjnych, typowych i rzadziej spotykanych strategiach
oraz komunikacji niewerbalnej. W razie
potrzeby służę także swoją pomocą w rozwijaniu tych ważnych kompetencji w formule szkoleniowej oraz konsultingowej.
Zapraszam do kontaktu pod adresem
marcin@marcinrogowski.com.

MARCIN SEBASTIAN
ROGOWSKI
Zawodowy negocjator.
Czołowy trener i konsultant
twardych negocjacji w Polsce.
Dyrektor programowy Brian
Tracy International.
Od 2010 roku prowadzi
doradztwo i szkolenia dla
top managerów największych międzynarodowych
korporacji, specjalizując
się w obszarze zarządzania
sprzedażą i twardych negocjacjach. Więcej o jego aktualnych projektach możesz
dowiedzieć się na stronie
www.marcinrogowski.com,
a skontaktować się pod adresem
marcin@marcinrogowski.com.
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SAMOŚWIADOMOŚĆ
– od niej wszystko
się zaczyna…
Wywiad z Martyną Guba,
trenerem biznesu
i rozwoju osobistego,
HR Business Partnerem,
CEO ForChange

M

Martyno, jesteś jednym z nielicznym
w Polsce ekspertów światowej metody
Points Of You®, certyfikujesz z tej
metody, uczysz pracy z narzędziami
nie tylko psychologów, coachów,
innych trenerów, ale też wyższe
uczelnie i biznes. Wyjaśnisz naszym
czytelnikom, czym w ogóle jest
Points Of You®? Co można osiągnąć
dzięki tej rewolucyjnej metodzie
rozwojowo-edukacyjnej?
„Jeżeli istnieje jeden sekret sukcesu, to jest
nim umiejętność przyjmowania cudzego
punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy
z równą łatwością jak z własnej” – słowa Henry’ego Forda to według mnie kwintesencja
metody Points Of You®.
W odniesieniu do każdej osoby, rzeczy,
sytuacji i opinii istnieje nieskończona liczba
punktów widzenia. Prawdziwym wyzwaniem
jest umiejętność zobaczenia tych perspektyw,
których nie znamy, oraz spojrzenia na sprawy
pod innym kątem – bez oceny i porównań.
To istotna część rozwoju osobistego, zawodowego, a także organizacyjnego.
Points Of You® – to magia ukryta w strukturze, bardzo precyzyjna metodologia oparta

na mocnych fundamentach – wartościach.
Cała technika ukryta jest w niezwykłej fotografii. Patrząc na zdjęcia (to nie są przypadkowe obrazy, to szczególnie dobrane
fotografie), wydobywamy z naszej podświadomości to, co czujemy, jak myślimy, a także
w jaki sposób rozumiemy otaczający nas
świat. Wygląda to jak gra w skojarzenia, dzięki
której konfrontujemy się z tym, co jest głęboko ukryte w naszej podświadomości – co
nas ogranicza, powstrzymuje przed działaniem, unieszczęśliwia.
Jednym z fundamentów Points Of You®
jest integracja pracy prawej półkuli mózgu,
odpowiadającej za intuicję i emocje, z lewą
półkulą odpowiedzialną za analizę. To powoduje, że z naszej podświadomości wydobywają się rzeczy, do których na poziomie świadomym nie mamy dostępu. Skuteczność tej
metody polega na tym, że dzięki tej jednoczesnej stymulacji otwieramy się na działania,
które możemy podjąć, i dostajemy impuls
do ruszenia z punktu, w którym utknęliśmy.
Pracując metodą Points Of You®, przełamujemy schematy, komunikujemy się z poziomu
serca, przestajemy oceniać, w zamian włączamy naturalną ciekawość, poszerzając tym
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„
W każdy nowy
projekt, pomysł
angażuję się na
100% – wtedy czuję,
że jestem w swoim
ŻYWIOLE i robię
to, co kocham
– to właśnie daje
mi energię
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samym własną, często mocno ograniczoną
perspektywę. Points Of You® to metoda, która
otwiera serca i umysły na całym świecie.
Jest wykorzystywana w systemach edukacji, a także przez duże organizacje, takie
jak Google, L’Oréal, IKEA, Calvin Klein, i wielu
innych. Jest niezwykle skuteczna, uczy komunikacji opartej na empatii, demaskuje ograniczenia, nieuświadomione przekonania
i wewnętrzne konflikty, rozwija odwagę, integruje zespoły, rozwija liderów. Pomaga stać
się szczęśliwym, wolnym człowiekiem.
Jesteś przykładem kobiety, która
prowadzi kilka biznesów. O ile dobrze
pamiętam, Fabryka Szkła, nieruchomości
pod wynajmem nad morzem, no
i oczywiście szkolenia. Skąd bierzesz tyle
energii? Zdradzisz nam, co Cię nakręca do
działania?
Ta energia to moja osobowość, wrodzony
entuzjazm, ogromna ciekawość świata
i ludzi, ale też duża potrzeba doświadczania,
odkrywania i budowania relacji. Kobieta
czynu, kolekcjonerka doświadczeń, która nie
rozumie słowa NIEMOŻLIWE, która patrzy
na świat sercem, widząc w każdej napotkanej osobie piękno i ogromny potencjał
– to najlepiej mnie opisuje. W każdej sytuacji widzę „szklankę do połowy pełną” – to
motywuje mnie do działania. Skupiam się

na możliwościach, nie karmię się lękiem,
dbam o moją energię, świadomie wybierając to, co generuje pozytywne emocje
i jest dla mnie dobre oraz wartościowe – to
moja osobista recepta. Moją pracownią jest
mój umysł – tam powstają pomysły w odpowiedzi na potrzeby świata i ludzi, a inspiracją
dla nich są przede wszystkim ZMIANY, które
dla mnie są najlepszym narzędziem rozwojowym. Kreowanie, tworzenie, realizowanie
marzeń i wizji, wrodzona potrzeba inspirowania innych daje mi ogromnego powera.
W każdy nowy projekt, pomysł angażuję się
na 100% – wtedy czuję, że jestem w swoim
ŻYWIOLE i robię to, co kocham – to właśnie
daje mi energię.
Odbiorcami Twoich projektów są nie
tylko kobiety, prawda? Prowadzisz także
warsztaty dla mężczyzn?
Tak. Jestem autorką MĘSKIEJ RULETKI – jednych z nielicznych warsztatów rozwojowych
dla mężczyzn, a przynajmniej w tak oryginalnej formie.
To projekt, który powstał z inicjatywy
uczestniczek moich cyklicznych warsztatów
dla kobiet, ale też z ogromnej potrzeby
stworzenia męskiej przestrzeni, w której bez
wstydu, lęku, w absolutnej szczerości można
porozmawiać na ważne tematy… I to nie tylko
o kobietach! Ale też o męskości, o sukcesach
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i o porażkach, o wartościach, które często
stoją w konflikcie z codziennością, o nienazwanych potrzebach i pełnionych rolach. To
miejsce, w którym można nazwać, zrozumieć
i co najważniejsze, wyrazić swoje emocje,
pozwolić sobie na ich przeżywanie, co (zdaniem uczestników Męskiej Ruletki) jest największym wyzwaniem i ogromną potrzebą.
Męska Ruletka to również przestrzeń do
nawiązywania nowych znajomości (a nawet
przyjaźni!), do wymiany doświadczeń, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania poprzez
perspektywę innych mężczyzn. Atutem jest to,
że uczestnikami moich warsztatów są panowie
w różnym wieku, od 20–70 lat  To spotkania
z męską wrażliwością, smutkiem, złością, ale też
okazja do powiedzenia tego, co trudne, wstydliwe i niewygodne. To WIELKIE odkrycia. Męską
Ruletkę reaktywuję ponownie 30 września
2022, ale już teraz można się na nią zapisywać
przez formularz na www.fabrykawarsztatow.pl.
Serdecznie zapraszam.
Z kim się lepiej pracuje Twoim zdaniem?
Z kobietami czy jednak mężczyznami?
Z kobietami pracuję od wielu, wielu lat.
Jestem ambasadorką różnorodnych ogólnopolskich inicjatyw. To z miłości do kobiecości powstał mój autorski projekt ODCIENIE
KOBIECOŚCI, gdzie celebrujemy naszą kobiecość i nawiązujemy nowe relacje. Z mojej perspektywy – praca z kobietami to praca na
dużym poziomie samoświadomości, zaufania,
gdzie jestem bardziej w roli przewodnika,
inspiratora, towarzysza czy „dostawcy paliwa”,
jakim jest ENERGIA. Praca z mężczyznami
jest zupełnie inna. Wymaga więcej czasu
i uważności na to, co jest „pomiędzy”, na
zbudowanie bezpieczeństwa, na odpowiedzi,
które nie pojawiają się tak jak w przypadku
pracy z kobietami – „od razu”. Te ODPOWIEDZI potrzebują czasu, wyrozumiałości,
cierpliwości i kobiecej delikatności (wrażliwości). Podczas sesji z mężczyznami na
pewno częściej dzielę się własną perspektywą, która inspiruje mężczyzn do refleksji
i jest początkiem ważnych odkryć. Lubię pracować z mężczyznami! Eksploruję ten świat
od ponad 20 lat, prowadząc własne „męskie
biznesy”. Praca z mężczyznami bardzo mnie
porusza, wzrusza, zachwyca, ubogaca nie
tylko jako facylitatora czy trenera, ale przede
wszystkim jako kobietę, mamę i człowieka.
Co było dla Ciebie najtrudniejsze
w drodze do Twojego sukcesu?
SUKCES – dla każdego z nas znaczy coś
innego. Dla mnie to każde wydarzenie w moim
życiu, w którym zmierzyłam się ze swoim
lękiem, strachem, niepewnością, wstydem czy
porażką. To wystąpienie jako prelegentka na
największej Konferencji dla Kobiet WOMEN

CAMP 2019 przed ogromną publicznością,
gdzie pokonałam mój lęk, to każdy prowadzony warsztat, który był inspiracją dla innych,
to pokonany kryzys, z którego wyciągnęłam
wnioski. To ciężka praca okupiona wieloma
wyrzeczeniami, wiara w siebie, gotowość do
podejmowania trudnych wyborów i decyzji,
często poddawanych ocenie czy krytyce. To
wytrwałość w dążeniu do celu i spełniania
marzeń, to zmiana w życiu moich klientów
(uczestników warsztatów), której jestem
świadkiem i inspiracją. Najtrudniejsza dla mnie
była SAMOTNOŚĆ, która często mi towarzyszyła, brak zrozumienia ze strony najbliższych,
krzywdząca OCENA oparta na własnych projekcjach zamiast na prawdzie i zrozumieniu
oraz zazdrość.
Jak zmieniła się praca trenera biznesu
przez pandemię?
W moim przypadku przyczyniła się do wyspecjalizowania. Świat wirtualny zastąpił świat
realny, co dla mnie, nie tylko jako trenera,
było i nadal jest dużym wyzwaniem. Pomimo
że jest to duże technologiczne ułatwienie,
oszczędność czasu, więcej możliwości – to
wychodzę z założenia, że nie wszystko „da
się” zrealizować w trybie online. Nie mogłam

„

Kreowanie, tworzenie, realizowanie
marzeń i wizji, wrodzona potrzeba
inspirowania innych daje mi
ogromnego powera

szkolić grup, organizować wyjazdów integracyjnych, wykorzystywać w pełni moich
innowacyjnych narzędzi. Postawiłam więc
na indywidualizację! Na nowoczesne przywództwo – na rozwój liderów oraz na skuteczną rekrutację. Od ponad roku skupiam
się na rozwoju organizacji poprzez rozwój
liderów (właścicieli firm, szefów, managerów
wysokiego szczebla, ale też przedsiębiorców).
Stworzyłam projekt www.strefapracy.org
– kompleksowe rozwiązania dla biznesu
w zakresie profesjonalnego audytu zespołów,
programu rozwoju Liderów oraz rekrutacji
opartej na nowoczesnych i skutecznych
metodach. Moje działania pomagają liderom
efektywniej zarządzać zespołami i budować
„Zgrane Drużyny”, pozwalają też organizacjom
zwiększyć trafność właściwego doboru pracowników, tym samym zaoszczędzają czas
i pieniądze – a mnie dają ogromną satysfakcję
i poczucie osiągnięcia zamierzonych efektów.
Dzięki naukowo potwierdzonym badaniom psychometrycznym, które wykorzystuję w mojej pracy (a w swoim portfolio
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mam ich dużo, jestem ekspertem w tym
zakresie), dzięki indywidualnemu podejściu
i własnemu doświadczeniu jako praktyka
biznesu przekazuję wiedzę, którą od razu
można wykorzystać w życiu. Wykonanie
właściwych testów psychometrycznych jest
według mnie najlepszym sposobem, by precyzyjnie określić nie tylko swoje wartości,
priorytety, wewnętrzną motywację, to, co
jest dla nas ważne, o co nam chodzi (co nami
steruje), ale też trwałe cechy osobowości,
jak np. sposób myślenia (podejścia do zmian
/ rozwiązywania problemów). Ogromnym
atutem wykonania takich badań jest szybkość
działania – to bardzo wartościowa „droga na
skróty”! W szybkim czasie dostajemy encyklopedię wiedzy o sobie (o zespole itp.)
i jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju.
WNIOSEK? ZMIANY są dobre! Przynajmniej w moim przypadku.

MARTYNA GUBA
Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Facylitator, Coach ICI. Rozwija
organizacje poprzez
rozwój Liderów i ich
zespoły. Ekspert w dziedzinie wykorzystywania
innowacyjnych narzędzi
psychometrycznych.
Audytor, Konsultant
ds. Rekrutacji Premium,
Przedsiębiorca, CEO
ForChange. Expert
metody Points Of You®,
Trener i Partner FRIS®.
Założycielka firmy
szkoleniowej Fabryka
Warsztatów®
Więcej na
www.martynaguba.com
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Zostałaś nagrodzona w ubiegłym roku
tytułem Businesswomen Adwards.
Czujesz się kobietą sukcesu? Kobietą
spełnioną?
Poprzedni rok obfitował w mnóstwo ważnych dla mnie uroczystości i wydarzeń. To
był rok PREZENTÓW, które traktuję jako
uwieńczenie mojej ponad 20-letniej pracy
zawodowej, ale też tego, kim jestem, co i jak
robię. Oprócz ważnego dla mnie wyróżnienia
i tytułu Businesswomen Adwards, odebrałam
zaległą statuetkę, którą zdobyłam w plebiscycie POLSKA TIMES Osobowość Roku
2019 w kat. biznes, otrzymałam nagrodę dla
mojej firmy z branży szklarskiej – FABRYKA
SZKŁA, wyróżnionej jako „Lider Najwyższej Jakości wyrobów ze szkła”, zostałam też
Mecenasem Honorowym Ogólnopolskiego
projektu „POLKI WOLNOŚCI MAJĄ GŁOS
przeciw depresji”. Udzieliłam m.in. wywiadu
do książki na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi 50
Osobistości Biznesu. Od serca dla serca. A to
jeszcze nie wszystko…
Czy czuję się kobietą sukcesu? Czuję się
przede wszystkim szczęśliwa i wdzięczna.
Traktuję te wszystkie nagrody jak szczególne
wyróżnienie, docenienie mojej pracy i zaangażowania, uznanie dla autorskich projektów.
Czuję się POLKĄ WOLNOŚCI, która ma głos,
która czuje jeszcze większą MISJĘ rozwijania
samoświadomości w ludziach na fundamentach zdobywania wiedzy o sobie, odkrywania
siebie w sobie, w spójności ze swoimi wartościami i potrzebami.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną?
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to
SAMOŚWIADOMOŚĆ – od niej wszystko się
zaczyna… Często mówię, że to najważniejsza
kompetencja XXI wieku. W mojej własnej,

inspirującej podróży, którą nazywam rozwojem osobistym, odkryłam w sobie wiele
talentów, które dzięki świadomej pracy nad
sobą rozwinęłam w mocne strony. Trudno
mi wybrać jedną… Bez wątpienia jest to na
pewno myślenie strategiczne, umiejętność
łączenia „kropek” i znajdywania w szybkim
czasie wielu rozwiązań, generowania pomysłów i nowych możliwości. To też empatia,
mój wrodzony entuzjazm, nieustający optymizm, których skutkiem ubocznym są dobre
myśli, energia, motywująca mnie do działania.
Moja mocna strona to też ODWAGA – działanie pomimo lęku i niepewności, to moje
wszystkie doświadczenia – i te dobre, i te
złe, dzięki którym wciąż poznaję siebie, zdobywam nowe umiejętności i kompetencje,
nawiązuję niezwykłe relacje – to czyni mnie
wolną, spełnioną i szczęśliwą.
Śmiało mogę powiedzieć, że biznesowo
osiągnęłaś szczyt. Czy jakieś zawodowe
ambicje zostały jeszcze niespełnione?
Dziękuję… Z mojej perspektywy ja dopiero
się „rozpędzam”. Nie wiem, czy kiedykolwiek
poczuję, że osiągnęłam szczyt – wciąż jestem
w drodze (w podróży) i to jest fascynujące…
Nie wiem, co wydarzy się jutro, kogo w sobie
odkryję, kogo spotkam na swojej drodze. Na
szczycie jest zimno i samotnie, a ja przede
wszystkim chcę być BLISKO LUDZI, wspólnie
realizować pomysły i zmieniać ten świat –
pokazywać możliwości i budzić poczucie, że
życie na ziemi to ogromny przywilej, więc
warto wykorzystać go jak najlepiej.
Mój umysł nigdy nie śpi! Wciąż tworzy
i generuje nowe pomysły – ogromnym
wyzwaniem jest podjąć decyzję, który z nich
wybrać. Tak, oczywiście, pracuję nad dużym,
ale też bardzo odważnym i kontrowersyjnym
projektem, którego premierę zaplanowałam
na jesień tego roku. Czuję, że to będzie „projekt mojego życia”, ale przede wszystkim
ogromna wartość dla innych ludzi. Szczegóły zdradzę już wkrótce.
Jaki jest Twój sposób na odprężenie się
po trudnych zawodowo chwilach?
Odpoczynek jest dla mnie SZTUKĄ, ogromnym
wyzwaniem, umiejętnością, której między
innymi dzięki PANDEMII się nauczyłam.
Odpoczywam aktywnie – jestem miłośniczką
tańca (salsy i bachaty), podczas pandemii zakochałam się w pole dance, a od ponad pół roku
regularnie ćwiczę sztangi. Przy okazji urządzania własnego nowego wnętrza poczułam,
że odprężam się też, aranżując przestrzeń –
ubierając ją w piękno, oryginalność i oczywiście
moje przepiękne dekoracyjne szkło.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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NETWORKING
na pierwszym miejscu
Wywiad z Adamem
Przemykiem
– przedsiębiorcą
i założycielem Klubu
Przedsiębiorczości,
jednego
z największych
klubów biznesowych
w Polsce
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Adamie, nie ukrywam, że pamiętam
Twoje początki. Wtedy właśnie chyba się
poznaliśmy. To był rok 2018, o ile dobrze
sobie przypominam? Skąd pomysł na
otwarcie klubu biznesowego?
Klub Przedsiębiorczości urodził się w mojej
głowie w 2016 roku. Po pierwsze, stworzyłem
go na bazie własnych potrzeb, czerpiąc
wiedzę i doświadczenie z eventów i spotkań
w całej Polsce, których byłem uczestnikiem,
po drugie, czując niedosyt, że czegoś cały
czas mi brakuje.
Uwielbiam patrzeć, jak ludzie się zmieniają i rozwijają.
Dlatego rok 2016 był przełomowy,
ponieważ właśnie wtedy dojrzała we mnie
decyzja stworzenia własnej organizacji na
wypracowanych zasadach i wartościach.
To, co w KP najważniejsze, to na pierwszym miejscu znajduje się networking, a na
drugim – edukacja biznesowa i finansowa.
Zapraszamy do nas na sceny tylko zweryfikowanych praktyków biznesu. Ludzi, którzy
osiągnęli sukces i nikomu niczego nie muszą
udowadniać. Uczestnicząc przez lata w wielu
spotkaniach biznesowych, starałem się z nich
wszystkich wybrać to, co najlepsze. Rozmawiając z członkami klubów i stowarzyszeń,
skrupulatnie notowałem wszystkie uwagi, na
bazie czego powstał Klub Przedsiębiorczości.
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Czy przypuszczałeś kiedykolwiek, że
stworzona przez Ciebie organizacja
biznesowa stanie się jedną z najbardziej
rozpoznawalnych w kraju?
Oczywiście, że nie. Na początku chciałem
stworzyć miejsce, o jakim sam marzyłem.
Przestrzeń do spotkań dla przedsiębiorców,
którzy wnoszą określone wartości. Jak się
okazało i okazuje do dziś, nie tylko ja miałem
taką potrzebę. Tysiące osób z całej Polski,
które uczestniczą w organizowanych przez
nas spotkaniach, są tego żywym dowodem.
Co daje członkom przynależność do KP?
To, o czym powiedziałem na początku –
networking i edukacja biznesowa. W trakcie
ostatnich lat ulepszamy networking – po to,
aby nasi Klubowicze łączyli się ze sobą, robili
razem interesy, wspólnie zarabiali, tworzyli
spółki. Efektem tego jest chociażby spółka
Eco Masuria Invest, obiekt hotelowy, który
otwiera się za trzy miesiące. A wspólników
tego projektu poznałem na jednym z networkingów, które organizowałem.
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To, co jest najważniejsze, to prawdziwe
wartości. Networking, bez żadnego napinania
się, udowadniania, że jestem najlepszy. Niezależnie od statusu każdy jest w stanie pomóc
sobie nawzajem, nie patrząc na to, jakim
samochodem się jeździ. Relacja win-win,
długofalowość, współpraca – na tych wartościach budujemy Klub Przedsiębiorczości.
One są mi bliskie, ale dzięki temu Klub jest
projektem nastawionym biznesowo na długie
lata do przodu.
Czym jest dla Ciebie prawdziwy
networking?
Heh, dobre pytanie. Dobry networking to
dla mnie bycie sobą, spontaniczność, nieudawanie kogoś, kim się nie jest. Ludzie
kupują autentyczność, naturalność. Prawdziwy networking to też zastanowienie
się, jak możemy komuś pomóc. To my,
spotkania, rozmowy, uśmiech, emocje,
pokazanie prawdziwej twarzy. Prawdziwy
networker jest sobą, ale zawsze też pomaga
drugiej osobie.
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Czym jest członkostwo w Klubie
Przedsiębiorczości?
To przede wszystkim dostęp do przedsiębiorczych osób z całej Polski i nie tylko. Mamy kilka
pakietów, w tym dla najbardziej zaawansowanych przedsiębiorców. Każdy pakiet ma swoje
dodatkowe korzyści. Członkowie VIP mają
swoje mentoringi, wyjazdy w małych grupach,
gdzie pracujemy indywidualnie, i z każdym
indywidualnie konsultujemy, jak możemy
poprawić jego biznes. Na takie mentoringi są
zapraszane takie osoby jak Lech Kaniuk, Beata
Drzazga i wielu innych prelegentów. Na pokładzie mamy ponad 40 prelegentów i cały czas
kadra prelegentów rośnie. Często rozmowy
z nimi potrafią ułatwić i przyspieszyć dojście
do celu o wiele miesięcy czy lat, uwalniając nas
od straty czasu, pieniędzy i stresu.
Poza tym mamy osiem rodzajów spotkań,
a wszystko po to, aby zapewnić naszym Klubowiczom jak najlepszą integrację, a co za
tym idzie, współpracę.
Z perspektywy własnej, jak i swoich
Klubowiczów – jak oceniasz obecną
sytuację w kraju? Jakie gałęzie biznesu
w ciągu ostatnich dwóch lat, mimo
pandemii, poszybowały do góry?
Obecna sytuacja sprawi, że ci silni będą
jeszcze silniejsi. Prawdą jest, że nawet w tak
trudnej sytuacji osoby, które są przedsiębiorcze, solidne, kreatywne, konsekwentne,
mogą odnieść spektakularny sukces. Pozostaje kwestia zastanowienia się, w jaką branżę
wejść, gdzie są pieniądze. Trzeba z uporem
działać i konsekwentnie iść do przodu. Należy
przemyśleć, jak obecną sytuację przekuć
w sukces. Warto się też zastanowić, kto jest
najlepszy w swojej branży, i działać.
Kiedyś usłyszałem takie zdanie: NASZE
MYŚLI TO NIC INNEGO JAK ZADAWANIE
SOBIE PYTAŃ.
Na przykładzie KP, wiele firm się zamyka,
a my budujemy.
Wszyscy inwestują w nieruchomości.
Czy jest to dobry kierunek lokowania
swoich nadwyżek finansowych?
Oczywiście, że tak. Przecież ziemi nie przybywa, a ludzi tak. Mieszkania i nieruchomości
w ostatnich latach szybują w górę niemalże
wszędzie. Teraz sytuacja z inflacją i tym
wszystkim, co się dzieje wokół niej, napędza
inwestowanie w nieruchomości – i osobiście uważam, że jest to dobry kierunek, jeśli
chodzi o lokowanie kapitału. My teraz zresztą,
budując nasz hotel, również dajemy możliwość zainwestowania swojego kapitału, ulokowania właśnie u nas swoich środków po to,
aby stać się właścicielem jednego z domków,
właścicielem części naszej działki, części
resortu. Z punktu widzenia inwestora wiemy,

że przekłada się to na konkretne korzyści.
Inflacja jest dziś mordercza i trzymanie pieniędzy na lokacie czy w skarpecie nie jest
moim zdaniem najlepszym pomysłem. Tutaj
widzimy, jak wzrasta cena gruntu. A sam fakt
stworzenia przez nas infrastruktury jeszcze
bardziej podnosi wartość inwestycji.
To na, co ja zawsze każę zwrócić uwagę
inwestorom, to na to, kto fizycznie stoi za
danym projektem. Poza tym wiedza, wiedza
i jeszcze raz wiedza. Chcąc inwestować,
musimy się na tym znać lub zaufać firmie,
która się w tym specjalizuje tak jak nasza –
Eco Masuria Invest.
Jakie masz plany na najbliższy
rok? Czy biznesowo obawiasz się
czegokolwiek?
Plany na ten rok i na następne mamy
kosmiczne.
Na pewno w tym roku chcemy zamknąć
inwestycję i w kwietniu otworzyć nasz obiekt.
To zaś otwiera kolejne możliwości – ukierunkowanie się na wykorzystanie obiektu
na imprezy, eventy, konferencje, spotkania
tematyczne. Cieszę się z tego wszystkiego
na maksa, ponieważ zamykamy pewien etap,
a rozpoczynamy kolejny. Na hotele przy organizacji naszych eventów wydajemy sporo pieniędzy rocznie. Teraz, otwierając swój obiekt,
mamy bazę do działania na własnym terenie.
Kolejna rzecz – odnośnie do Klubu Przedsiębiorczości też mamy ambitne cele. Planujemy w tym roku dwa eventy na ponad
tysiąc osób. Pierwszy będzie 23 kwietnia
w Warszawie. Taki nasz całodniowy event
KP dla Klubowiczów. Oczywiście odbędzie
się też sprzedaż otwarta dla zainteresowanych. Drugi event o podobnej charakterystyce
będzie miał miejsce 8 października, z tym że
będzie on jeszcze większy niż ten kwietniowy.
A tak to głównym celem jest sprawienie,
aby Klubowicze byli zachwyceni.

„
Prawdziwy
networking
to też zastanowienie
się, jak możemy
komuś pomóc

Jakie są Twoje najważniejsze wartości
w biznesie?
Moje najważniejsze wartości w biznesie
to głównie współpraca oparta na zaufaniu,
lojalności, pomaganie sobie wzajemnie. To
są zasady, które mi przyświecają. Jeżeli obie
strony wygrywają, to można budować coś
długofalowo. Wszystkie współprace realizowane w Klubie Przedsiębiorczości bazują
właśnie na tych wartościach. Dlatego przede
wszystkim etyka, zaufanie – to dla mnie
najważniejsza waluta w biznesie. Najpierw
musimy zbudować relacje, a biznes sam się
pojawi na horyzoncie.
Dziękuję za rozmowę.
Marcin Andrzejewski
TYGRYSY BIZNESU
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Sztuką jest
nauczyć się
ZARZĄDZAĆ SOBĄ
I SWOIMI EMOCJAMI
Dr Iliana Ramirez,
farmakobiolożka i terapeutka

W

Właścicieli firm postrzega się jako
ludzi sukcesu. Czy biznesmeni chętnie
otwierają się przed terapeutą?
Jako terapeutka miałam przyjemność pracować z wieloma przedsiębiorcami, biznesmenami i kobietami, którzy wiedzą, jak warto
inwestować czas w swój rozwój osobisty
i zdrowie psychiczne. Większość z nich, przychodząc do mnie na terapię, jest chętna do
współpracy i zgłębiania problemów lub trudności, z jakimi borykają się zarówno w pracy,
jak i w relacjach osobistych.
Czasami jednak jest im trudno wyrazić to,
co czują. Pochodzenie kulturowe, wartości
rodzinne i wiele innych czynników wpływają na to, jak wyrażamy emocje. Zazwyczaj uczymy się wyrażać je na dwa sposoby.
Bezpośrednio, np. w osobistej konfrontacji.
Emocje są wówczas zwykle intensywne
i impulsywne. Drugim sposobem jest wyrażanie ich za pomocą naszych zachowań,
np. poprzez izolację lub zamknięcie. W ten
sposób unika się konfrontacji z tym, co się
naprawdę czuje.
Kiedy klienci przychodzą na terapię, na
pierwszych sesjach mają tendencję do używania tych wzorców ekspresji. Dopiero
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z czasem zaczynają uczyć się innego sposobu wyrażania. Dzieje się to w spokojnym
otoczeniu z odbiorcą, który słucha, akceptuje, szanuje i potwierdza to, co czuje. W psychoterapii nazywa się to uprawomocnieniem
emocji.
Częścią procesu terapeutycznego jest
pomoc klientowi, by w bezpiecznym środowisku nauczył się zdrowych sposobów wyrażania emocji zgodnych z ich wartościami oraz
zajął się ich potrzebami i uczuciami.
Czy terapia może pomóc w prowadzeniu
biznesu? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Aby prowadzić biznes i zarządzać innymi
ludźmi, trzeba najpierw nauczyć się zarządzać
sobą i swoimi emocjami. Poznać i zarządzać
niezdrowymi oraz ograniczającymi schematami psychologicznymi, motywować siebie,
rozpoznawać i rozumieć emocje innych ludzi.
A także nauczyć się umiejętności zarządzania relacjami. Samozarządzanie polega na
zwiększeniu samoświadomości, zrozumieniu
swoich zachowań i umiejętności radzenia
sobie w momencie, kiedy dominują niepożądane myśli, emocje lub zachowania. Na przykład możesz być typem przedsiębiorcy, który
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nie chce zbyt wiele ryzykować, bo się boi lub
w każdym możliwym rozwiązaniu widzi katastrofalne skutki. W rezultacie twoja firma nie
podejmie ryzyka, które być może przyniosłoby jej spektakularny sukces.
Z drugiej strony – możesz być przedsiębiorcą, który działa pod wpływem impulsu.
Pewnego dnia przychodzisz do biura i zaczynasz dokonywać w firmie rewolucyjnych
zmian. Robisz i mówisz wszystko, cokolwiek
przyjdzie ci do głowy. W rezultacie wszyscy
biegają we wszystkich możliwych kierunkach,
aby zrobić to, co właśnie usłyszeli. Oni nie
wiedzą, że działasz pod wpływem własnego
niepokoju, pod wpływem impulsu.
Jest jeszcze kolejny model. Nie dzielisz się
myślami ze swoim zespołem, więc nikt nie
zna twoich intencji. Zwiększa to niepewność
i strach wśród pracowników. Reasumując: jeśli
wiesz, jak zarządzać sobą, będziesz w stanie
świadomie i skutecznie zarządzać swoją firmą
i zespołem. A to gwarantuje sukces.

„

Jak terapia może pomóc
przedsiębiorcom?
Początek, zarządzanie i budowanie własnego biznesu mogą być satysfakcjonującym
doświadczeniem, ale wiąże się to z wieloma
wyzwaniami. Początkujący przedsiębiorcy
spędzają dużo czasu na pracy i nauce, bardzo
często odbywa się to kosztem innych sfer
życia. Poświęcają się biznesowi, zacierając
granice między życiem osobistym a zawodowym. Chociaż czasem jest to konieczne
do utrzymania i rozwoju firmy, dobrostan czy
osobiste relacje spychane są na dalszy plan.
Przedsiębiorcy nieustannie dokonują wyrzeczeń, usuwając granice między życiem zawodowym a osobistym.

Zdrowe granice mają kluczowe
znaczenie dla sukcesu
i produktywności właściciela firmy
W ostatnich latach coraz więcej osób
zaczęło zwracać uwagę na kwestie zdrowia
psychicznego. Badania przeprowadzone
w kulturze start-upowej pokazują, że przedsiębiorcy doświadczają wysokiego poziomu
stresu, zmęczenia, niepokoju i strachu związanego z przyszłością biznesową. Wielu właścicieli małych firm, zwłaszcza w okresie
ostatnich dwóch lat ograniczeń i zmian
spowodowanych pandemią, borykało się
z wysokim poziomem niemocy, lęku i innych
problemów psychicznych. Po prostu nie czuli,
by mieli jakikolwiek wpływ na swoją przyszłość. Ona wymknęła się spod kontroli.
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Terapia czy consulting mogą zapewnić
bezpieczną przestrzeń do omawiania swoich
obaw, źródeł stresu, niepewności. Tu nikt ich
nie ocenia. Terapeuta nie jest bowiem inwestorem, partnerem biznesowym ani pracownikiem. Jest kimś obiektywnym, patrzącym
z boku i w wielowymiarowej perspektywie.
Może dostarczyć cennych informacji na
temat stanu emocjonalnego czy psychicznego przedsiębiorcy.
Jest wiele korzyści terapii dla przedsiębiorców. Pomaga ona wyrazić uczucia,
zapewnia bezpieczną przestrzeń do omawiania swoich obaw – bez osądu. Pomaga
dowiedzieć się, jak w zdrowy sposób regulować swoje emocje. Chociaż odgrywają
one pomocną rolę w codziennym życiu, to
gdy się nie ma nad nimi kontroli, wpływają
na zdrowie emocjonalne i relacje międzyludzkie. Terapia pomaga też ustalić zdrowe
granice. Uczy mówienia „nie”, rezygnowania
z dodatkowej odpowiedzialności i delegowania pracy, zarządzania czasem i unikania
niepotrzebnego stresu. Zdrowe granice mają
kluczowe znaczenie dla sukcesu i produktywności właściciela firmy. Terapia rozmową
może pomóc poprawić umiejętności komunikacyjne, nauczyć się różnych sposobów
wyznaczania granic i zachęcić do bardziej
pozytywnych zachowań.
Terapia pomaga zmniejszyć prokrastynację. Prokrastynacja to problem z regulacją
emocji, a nie z zarządzaniem czasem. Jest to
strategia wykorzystywana do radzenia sobie
z trudnymi emocjami i negatywnymi nastrojami generowanymi przez określone zadania:
nuda, lęk, niepewność, frustracja, uraza i inne.
Tak więc terapia pomaga odkryć prawdziwy powód, dla którego przedsiębiorca
zwleka, i pokazuje zdrowsze techniki regulowania niechcianych emocji. Pomaga zachować
elastyczność. Prowadzenie własnego biznesu
wiąże się z konkretnymi wyzwaniami i przeszkodami, które nie zawsze można zaplanować. Te przeszkody mogą prowadzić do
niepokoju, paniki i stresu, gdy zdasz sobie
sprawę, że sprawy nie idą zgodnie z planem.
Praca z terapeutą pomoże bowiem w znalezieniu lepszych sposobów radzenia sobie
z nieoczekiwanymi sytuacjami, dzięki czemu
można zachować elastyczność w realizacji
swoich celów i rozwijać swój biznes.
Jak przebiega taki proces terapeutyczny
u biznesmenów? Czy ich problemy
różnią się od problemów innych ludzi?
Czy też właśnie okazuje się, że wszyscy
mierzymy się z tym samym?
Większość ludzi, niezależnie od tego, czy
są przedsiębiorcami, czy nie, w pewnym
momencie swojego życia staje w obliczu
sytuacji, które ich przytłaczają, w których nie
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potrafią poradzić sobie ze swoimi problemami. Bez względu na to, czy doświadczają
depresji, lęku, problemów z kontrolowaniem
swoich emocji, czy innego problemu psychicznego. Jeszcze inni borykają się z problemami
w związku, utratą pracy, śmiercią ukochanej
osoby, stresem, nadużywaniem substancji
etc. Inni potrzebują pomocy w radzeniu
sobie z poważną chorobą u siebie lub ukochanej osoby. Te i inne problemy mogą być
poważnie wyniszczające, co wpływa nie tylko
na zdrowie psychiczne czy fizyczne, ale także
na najbliższe otoczenie.
Terapia to wspólne leczenie oparte na
relacji między klientem a terapeutą. Dialog
zapewnia wsparcie, które pozwala otwarcie
porozmawiać z kimś, kto jest obiektywny,
neutralny i nie osądza. Klient i terapeuta
pracują razem, by zidentyfikować i zmienić
wzorce myślenia i zachowania, by klient
poczuł się lepiej.
Przed końcem terapii klient nie tylko
rozwiąże problem, z którym przyszedł, ale
nauczy się też nowych umiejętności. Dzięki
nim lepiej poradzi sobie z problemami, które
pojawią się w przyszłości, zrozumie ludzi
wokół i uzdrowi relacje.
Co najbardziej przytłacza w prowadzeniu
firmy – czy radzenie sobie z własnymi
problemami, czy z problemami
pracowników?
Przytłacza jedno i drugie, ale większą kontrolę
nad problemami możemy mieć wtedy, kiedy
84 TYGRYSY BIZNESU

zdecydujemy się na terapię. Warto pamiętać,
że każdy człowiek ma określone problemy
i że wiara w to, że ktoś mieć ich nie będzie,
jest złudna. Sęk w tym, że większość ludzi
ma problemy zupełnie niezdiagnozowane
i na danym etapie rozwoju społecznego nie
jest świadoma, jak konkretne przeżycia z ich
dzieciństwa, sposób wychowania czy sama
kultura wpłynęły na dzisiejsze dysfunkcyjne
myśli, emocje, zachowania.
Pracownikom ich zwierzchnik nie będzie
robił terapii, bo po pierwsze, się na niej nie
zna, a po drugie, mieszałby potencjalnie
skonfliktowane role. Terapeuta ma iść za
pacjentem, a szef za celami firmy. Terapeuta
działa w paradygmacie emancypacji i chce
pomóc rozwinąć się pacjentowi w każdym
aspekcie jego osobowości. Szef zaś myśli
modelem adaptacyjnym, w którym pracownik ma się rozwijać przede wszystkim
zawodowo i w tej sferze osiągać postawione
cele. Dlatego lepiej jest, by przedsiębiorca
znał modele pracy terapeutycznej, bo niezwykle wzbogaci to jego warsztat komunikacyjny i pomoże „obsługiwać” pracowników –
wpływać na ich emocje, przekonania, układ
nerwowy, pomagać w zmianie zachowań
i postaw. Biorąc pod uwagę HR-owe tendencje związane z wszechstronnym rozwojem pracownika, szef z takimi kompetencjami jest liderem przyszłości, którego
wartość rynkowa jest niezwykle wysoka
i pożądana przez pracowników. Wyobraźmy
sobie zwierzchnika, który jest empatyczny,
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wyrozumiały, spokojny, zapewniający
poczucie bezpieczeństwa, pomagający znaleźć rozwiązania i nastawiony jednocześnie na
pracownika i organizację – to ktoś na wagę
złota, i moim celem w pracy jest pomagać
liderom rozwinąć się właśnie w tym kierunku.
Czy Pani zdaniem pandemia nasiliła
problemy biznesmenów? Stres, ciągła
niepewność – jak to wpływa na osoby
prowadzące własne firmy?
Stres i niepokój to normalne stany człowieka w czasach kryzysu, ale reakcja na stres
powinna być krótkoterminowa i pojawiać się
w bardzo specyficznych sytuacjach. W przypadku pandemii nie mamy daty zakończenia
kryzysu ani wyobrażenia o perspektywach na
najbliższe miesiące; ograniczenia zmieniają
się niemal z dnia na dzień. Cała ta niepewność jest sama z siebie stresująca, ponieważ
ludzki mózg nie radzi sobie dobrze z niepewnością i staje się niespokojny w obliczu
potencjalnego zagrożenia. Zdecydowanie woli
rutynę i poczucie kontroli.
Pandemia dotknęła wszystkich ludzi
i wywarła znaczący wpływ na ich zdrowie
psychiczne i funkcjonowanie psychiczne.
Stres, lęk, dezorientacja umysłowa, deprywacja bliskości i depresja to tylko niektóre
przykłady tych problemów psychicznych
i psychologicznych. Do tego możemy dodać
doświadczenia związane z kwarantanną
z powodu COVID-19, które generują stres,
strach i frustrację u ludzi.
W przypadku właścicieli firm widać, że
cierpią z dwóch powodów: możliwości pogorszenia stanu zdrowia swojego i swoich bliskich oraz trudności, jakie napotykają w prowadzeniu działalności.
Na całym świecie nałożono ograniczenia
na operacje biznesowe, aby przestać kontrolować rozprzestrzenianie się tej pandemii, co
znacznie utrudniło działanie małym i średnim
przedsiębiorstwom.
Aby zrozumieć wpływ pandemii na
biznes i samopoczucie przedsiębiorców,
na całym świecie przeprowadzono różne
badania i większość z nich pokrywa się
z następującymi danymi: wzrost poziomu
stresu u przedsiębiorców z umiarkowanego
do ciężkiego, nasilające się objawy paniki,
lęku i depresji, pogorszenie snu. Wzrost
emocji takich jak strach, zmartwienie, złość
i przytłoczenie. Zaobserwowano również
zmiany w sposobie myślenia, nasilenie
myśli katastroficznych i natrętnych, trudności z koncentracją, planowaniem i ustalaniem priorytetów.
W jaki sposób określa Pani koniec terapii?
Progres mierzymy na trzy sposoby – fizjologiczny, psychologiczny i ekonomiczny.

Ten pierwszy wynika z obserwacji reakcji
układu nerwowego i jest zauważalny oraz
odczuwalny. Jeśli klient wcześniej nieświadomie
napinał swoje mięśnie podczas jakiejś rozmowy, a teraz tego nie robi, mamy do czynienia
z oczywistym usunięciem dysfunkcji. Jeśli stres
wpływał na parametry jego głosu i doprowadzał do np. jego drżenia, a po terapii tego już nie
ma, to wiemy, że osiągnęliśmy sukces.
Drugi model mierzenia postępu ma
charakter psychologiczny i jest oparty na
zmianie konkretnych zachowań, postaw, stylu
myślenia klienta. Jeśli przyszedł na terapię
z problemem dotyczącym np. pracoholizmu
i po iluś sesjach decyduje się pracować mniej,
równoważąc różne aspekty swego życia,
wówczas mówimy o osiągniętym celu.
Trzeci model ma wymiar ekonomiczny,
a ma on szczególne znaczenie w biznesie.
W Polsce jest to mniej znane podejście, ale
dobrze znane mi w kontekście pracy z przedsiębiorcami w Europie Zachodniej czy USA
– zawodowe korzyści płynące z terapii dla
biznesu. Jeśli klient miał niską tolerancję na
ryzyko w związku z wysokim poziomem lęku
(najpopularniejszy rodzaj problemu psychicznego w Europie), wówczas nie podejmował
określonych decyzji biznesowych i hamował
tym samym rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki
terapii usunął ten lęk, automatycznie uruchomił kreatywność i odwagę, czym doprowadził poprzez właściwe, już możliwe do
podjęcia decyzje do wzrostu zarobków firmy.
Wtedy mówimy o końcu terapii, gdy klient
osiągnął zamierzone cele. Pamiętać też warto,
że terapia nie musi jedynie służyć do usuwania problemów, ale może być traktowana
tak jak sport czy dieta, stając się częścią zdrowego stylu życia opartego na higienie psychicznej i rozwoju osobistym.
Co się dzieje potem? Jak na co dzień
możemy się zresetować?
Jest wiele metod, z których możemy korzystać samodzielnie. Kluczowe jest patrzenie
na trudne zjawiska w kategoriach okazji,
która może nam pomóc się rozwinąć. Należy
pamiętać o 20-minutowym odpoczynku po
każdych 90 minutach pracy. Możemy przejść
przez proces resetowania układu nerwowego, oddychając przeponowo w następujący
sposób: czas wydechów (np. 8 sekund) powinien być dwa razy dłuższy niż wdechów (4
sekundy). Pomoże też wolne rozciąganie się
oraz muzyka stymulująca nasz mózg do wejścia w fale alfa. Zimny prysznic trwający 30
sekund także zresetuje układ nerwowy. Przytulanie się do bliskich również jest pomocne.
Warto te metody stosować regularnie, wtedy
staną się pożyteczną i pomocną rutyną.

„
Stres i niepokój to
normalne stany
człowieka w czasach
kryzysu, ale reakcja
na stres powinna
być krótkoterminowa
i pojawiać
się w bardzo
specyficznych
sytuacjach

Dziękujemy za rozmowę.
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Zawsze stawiam
NA JAKOŚĆ,
NIE NA ILOŚĆ…

J

Jak zaczęła się Pani przygoda
z treningiem mentalnym?
Od dziecka moją pasją było pomaganie
innym – zwierzętom, ludziom. Realizowałam
się, organizując imprezy integracyjne dla osób
z niepełnosprawnościami i osób sprawnych,
np. Lubelskie Spotkania Twórczości Poetów
i Artystów Niepełnosprawnych, Piknik Integracyjny, Artystyczna Wigilia. Stworzyłam też
program Starszy Brat Starsza Siostra, dzięki
któremu dzieci z rodzin patologicznych i ubogich mogły znaleźć bratnią duszę w postaci
wolontariusza, który wysłuchał, pomógł
w lekcjach, zabrał na zajęcia sportowe. Sama
także pełniłam rolę wolontariusza, oprócz
organizatora i pomysłodawcy. Lubiłam rozmawiać z tymi dzieciakami, patrzeć, jak
zmieniają się z nieznośnych, rozwydrzonych
nastolatków w ciekawych świata młodych
ludzi, jak ich życie nabiera barw i sensu. Od
zawsze też fascynował mnie umysł ludzki,
psychologia. Lubiłam obserwować zachowania ludzi w różnych sytuacjach i analizować. Bardzo często okazywało się, że moje
analizy są trafne, a rady słuszne. Od zawsze
także wolałam słuchać, niż mówić... cisza
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czasem może powiedzieć więcej niż milion
słów. Znajomi przychodzili do mnie, mówiąc,
że daję im spokój, bezpieczeństwo, że motywuję, uczę poczucia pewności siebie. Zawsze
potrafiłam zmotywować moją drużynę do
rywalizacji, uspokoić i wesprzeć współzawodników. Od zawsze związana byłam ze
sportem. Najpierw jeździectwo, potem taniec,
wyścigi motocyklowe, nurkowanie, biegi przeszkodowe. Znajomi powtarzali, że jestem
oazą spokoju, zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia. A ja po prostu
wychodziłam z założenia, że to, co dajesz, to
wraca, to, jak i w którym kierunku patrzysz,
przyciągasz do swojego życia.
Kiedy zaczęli przychodzić do mnie obcy
ludzie, uznałam, że czas podnieść swoje kwalifikacje :))) Stąd pomysł na studia podyplomowe z psychologii sportu, psychologii biznesu i treningu mentalnego.
Biznesem zajmuję się od ponad 20 lat.
Mam mnóstwo sukcesów na swoim koncie –
dwukrotnie Medal Europejski BCC dla firmy,
którą zarządzałam, tytuł Kobieta Sukcesu,
Medal Prezydenta Miasta Lublina za zasługi
dla Lublina i wiele innych.

Fot. Przemysław Gąbka

Czym jest trening mentalny?
Jak wygląda praca trenera
mentalnego? Zapraszamy do lektury
wywiadu z Beatą Drewienkowską
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Trener mentalny to zawód
pomocowy, czyli taki, który polega
na pracy z ludźmi, by pomóc
im rozwiązać jakiś problem
czy wesprzeć w radzeniu sobie
z różnymi wyzwaniami.

CHCE OSIĄGNĄĆ COŚ WIĘCEJ NIŻ
PRZECIĘTNOŚĆ.
Pewność siebie jest nam potrzebna każdego dnia.
Jej źródłem możemy być my sami lub bliskie nam osoby.
Szczególnie w sportach zespołowych oraz
w zespołach biznesowych ważna jest zespołowa pewność siebie.
Trener mentalny to zawód pomocowy,
czyli taki, który polega na pracy z ludźmi, by
pomóc im rozwiązać jakiś problem czy wesprzeć w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami. Myślę, że można go postawić obok
takich zawodów jak psycholog, coach, psychoterapeuta, zaznaczając jednak, że nie
można postawić znaku równości pomiędzy
trenerem mentalnym a psychologiem,
coachem czy psychoterapeutą (chyba że równocześnie ma kwalifikacje do wykonywania
tych zawodów). Praca jest bardzo podobna
we wszystkich przypadkach: jest to spotkanie
jeden na jeden (w wypadku sesji indywidualnych) lub praca trenera z grupą, która polega
na rozmowie, dyskusji, dodatkowo na wykonywaniu różnych ćwiczeń.
Trener mentalny do pracy używa zróżnicowanych narzędzi, takich jak rozmowa,
aktywne słuchanie, coaching, modelowanie (przykład zamiast wykład), informacja
zwrotna, wizualizacja, trening autogenny,

Fot. Ewelina Maia

„

Na czym polega praca trenera
mentalnego?
TRENING MENTALNY TO GRUPA RÓŻNYCH
NARZĘDZI, KTÓRE POMAGAJĄ CZŁOWIEKOWI UZYSKAĆ PEŁNIĘ SWOJEGO
POTENCJAŁU.
Czyli jest:
PROCESEM,
RELACJĄ,
STRATEGIĄ.
Za pomocą treningu mentalnego sprawiam, że mój klient jest:
1. BARDZIEJ PEWNY SIEBIE
2. BARDZIEJ SKONCENTROWANY
3. DAJE SOBIE PRAWO DO PORAŻKI, czyli
umie sobie z nią radzić, wyciągnąć wnioski
i naukę
4. MA NAWYK ZWYCIĘŻANIA
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Na co zwrócić uwagę przy wyborze
dobrego trenera mentalnego? Jakimi
cechami trener mentalny powinien się
wyróżniać?
Te cechy to empatia, umiejętność słuchania,
komunikatywność i inteligencja, ale przede
wszystkim należy sprawdzić referencje
i wykształcenie. Wraz z zapotrzebowaniem
rynku pojawia się moda na różne zawody
i często wysyp „specjalistów”.
Zalecam zatem sprawdzenie przede
wszystkim wykształcenia i referencji – z kim
dana osoba pracowała, jak wiele godzin pracy
ma za sobą. Pamiętajmy, że praca trenera
mentalnego to praca z umysłem człowieka,
a to delikatna materia i łatwo coś popsuć.
Niestety często spotykam się z klientami tzw.
do naprawy po jakichś nieudanych sesjach.
Pomijając fakt, że psuje to opinię wykwalifikowanym trenerom, to może zdziałać więcej
krzywdy niż pożytku.
Kto najczęściej korzysta z treningów
mentalnych?
W praktyce z treningów mentalnych najczęściej korzystają ludzie świadomi, zarówno
sportowcy, jak i trenerzy oraz przedsiębiorcy.
W biznesie ukryte jest to pod hasłem
mentoring biznesowy, a w sporcie – trening mentalny. Choć oczywiście mentoring biznesowy zawiera też inne aspekty.
Ja zawsze powtarzam: JESTEŚ ZAWODNIKIEM I CHCESZ LEPIEJ ZROZUMIEĆ, CO SIĘ
Z TOBĄ DZIEJE I CZEMU NIE OSIĄGASZ
ZAMIERZONYCH EFEKTÓW POMIMO CIĘŻKICH TRENINGÓW? ZASTANAWIASZ SIĘ,

Fot. Ewelina Maia

mindfulness, motywowanie, hipnoza (jeśli
ma do tego kwalifikacje), neurocore flow,
terapie ekspresyjne, praca z oddechem, praca
„z kartką”, czyli różnymi zadaniami i ćwiczeniami, w których trzeba coś rozrysować,
opisać itp.
Trener mentalny wykorzystuje wiedzę
z zakresu psychologii i neuronauki, czyli
wiedzy o tym, jak funkcjonuje mózg. Nasz
mózg jest plastyczny (neuroplastyczność),
co oznacza, że możemy zmieniać swoje
nawyki, uczyć się nowych rzeczy, przystosowywać do zmienionych warunków, i to
nie tylko w młodym wieku. Trener mentalny
to osoba, która pomaga klientom, wykorzystując różne narzędzia i wiedzę z zakresu
psychologii i neuronauki, by lepiej dawali
sobie radę z wyzwaniami, budowali użyteczne dla siebie nawyki, umieli radzić
sobie z emocjami, ze stresem, mieli pewność siebie i poczucie własnej wartości na
wysokim poziomie, nie traktowali niepowodzeń jako porażki, a jako lekcję, a także by
myśleli i działali w sposób, który wspiera
realizację ich celów.

JAK RADZIĆ SOBIE Z BRAKIEM MOTYWACJI? CO ZROBIĆ, KIEDY NA TRENINGACH BIJESZ REKORDY, A NA ZAWODACH
NIE JESTEŚ W STANIE POKAZAĆ SWOJEGO POTENCJAŁU? CZĘSTO POJAWIA
SIĘ STRES, NAD KTÓRYM NIE JESTEŚ
W STANIE ZAPANOWAĆ? BRAKUJE CI
PEWNOŚCI SIEBIE?
NIE WIESZ JAKO TRENER, CO ZROBIĆ,
BY POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ, WSPÓŁPRACĘ I RELACJE W ZESPOLE ORAZ
WYŻEJ WYMIENIONE CECHY?
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ I ZAUWAŻASZ, ŻE STRES ZACZYNA RZĄDZIĆ
TWOIM ŻYCIEM, NIE MASZ CZASU DLA
SIEBIE, A PRACA PRZESTAŁA CI SPRAWIAĆ
RADOŚĆ ALBO CHCIAŁBYŚ, ABY TWOJA
FIRMA PRZYSPIESZYŁA SWÓJ ROZWÓJ?
TYGRYSY BIZNESU
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„wybryku”, tylko wynikiem powtarzalnych
czynności – treningu właśnie – i są gotowi
do pracy nad sobą, by ten sukces osiągnąć.
Przy tym sukces dla każdego oznacza coś
innego – dla niektórych może to być nawet
rezygnacja z działalności.
Trener mentalny:
• pomoże zaobserwować niekorzystne
dla klienta działania, nawyki, sposoby
myślenia i pomoże w ich zmianie,
• wypracuje z klientem pewność siebie,
poczucie własnej wartości i asertywność,
by z odwagą rozpoczynał kolejne projekty,
stawiał jasne granice we współpracy i wierzył w swoje kompetencje,
• pomoże okiełznać stres, podzieli się skutecznymi narzędziami na utrzymanie
koncentracji i opanowanie natłoku myśli,
a także nauczy, jak oddzielać pracę od
życia prywatnego,
• dzięki pracy z emocjami i przekonaniami
pomoże zadbać o spokój wewnętrzny
i zdrowie mentalne, by prowadził biznes
z lekkością, a nie frustracją.

Fot. Ewelina Maia

Pracuje Pani m.in. z osobistościami
ze świata sportu. Jak pracuje się
z wybitnymi sportowcami?
Doskonale. To bardzo świadomi i otwarci
ludzie.

JEŚLI MASZ PROBLEMY ZE SNEM ALBO
CZUJESZ, ŻE POMIMO IŻ PRZESPAŁEŚ
CAŁĄ NOC, NADAL JESTEŚ ZMĘCZONY;
JEŚLI NIE CHCE CI SIĘ IŚĆ DO PRACY
ALBO MASZ PROBLEMY ŻOŁĄDKOWE;
JEŚLI NIE MASZ POMYSŁU NA SIEBIE –
TO JEST TO IDEALNY MOMENT NA
ROZPOCZĘCIE PRACY Z TRENEREM
MENTALNYM.
Trening mentalny stosowany jest zarówno
w sporcie, jak i biznesie oraz życiu prywatnym. Trener mentalny potrzebny jest
każdemu, kto chce się rozwijać, jednak czuje
blokadę lub potrzebuje wsparcia w zdobywaniu kolejnych celów, niezależnie od tego,
czy to cele sportowe, biznesowe, czy życiowe.
To rozwiązanie dla tych, którzy rozumieją,
że sukces nie jest kwestią jednorazowego
90 TYGRYSY BIZNESU

W jaki sposób trening mentalny może
pomagać sportowcom?
Moją misją jako trenerki mentalnej jest podniesienie efektywności zawodników, rozwijanie ich potencjału, pomoc w zamianie
marzeń w cele i w ich realizacji.
W treningu mentalnym pracuję na moim
autorskim programie Umysł Mistrza, opartym
na medytacji, pracy z własną energią, treningu
oddechowym, pracy z krytykiem, z pewnością siebie, na koncentracji i nawyku zwyciężania – i to wszystko robię z zawodnikami.
Opracowałam podejście do poprawy wytrzymałości psychicznej sportowców. Zaczynam
od pozbycia się negatywności, która hamuje
sportowców, poprzez tradycyjną psychologię
sportu, trening wyobrażeniowy, medycynę
energetyczną, trening oddechowy, medytację,
afirmację, neurocore flow oraz terapie ekspresyjne. Oparłam mój program na 7 dźwigniach:
1. pewności siebie
2. koncentracji
3. pozytywnej stronie porażki
4. stres out
5. nawyku wygrywania
6. work-life-balance
7. team spirit.
Moim celem jest wydobycie z zawodników tego, co jest w nich najlepsze.
Dla nich istotny jest NAWYK
ZWYCIĘŻANIA.
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i w 10% fizyczna, ponieważ wszystkie fizyczne
przygotowania zostały już wykonane. Jest tak
wiele rzeczy, które mogą ich rozpraszać.
Świadome i podświadome umysły zawodników nie są w pełni zgodne. Zawodnik chce
być najlepszy – i pragnie tego bardziej niż czegokolwiek innego na świecie, ale na poziomie
podświadomości jest przepełniony wątpliwościami, strachem lub dowolną liczbą
negatywnych emocji. To rodzi scenariusz
autosabotażu. Dzięki zebraniu podświadomych i świadomych umysłów w jedno
miejsce droga do sukcesu staje się o wiele
łatwiejsza. Bo sportowiec świadomie chce
wygrać, idąc na zawody, zdaje sobie sprawę,
że ciężko trenował, że jest przygotowany, ale
podświadomie robi sobie czasem tzw. uprowadzenie emocjonalne – czyli jak dochodzi
do 30% swoich możliwości (swojego zmęczenia), to umysł podpowiada mu, że to już

Fot. Przemysław Gąbka

Bardzo ważne jest, aby zawodnicy czuli
się wyszkoleni we wszystkich aspektach: psychicznie, emocjonalnie, fizycznie, taktycznie.
W sporcie najważniejsza jest pewność
siebie. Mówi się, że przygotowanie fizyczne
jest bardzo ważne, bo bez tego nie można
zbudować sukcesu, ale na zawodach główną
rolę odgrywa przygotowanie psychiczne. Czyli
taki mentalny spokój, że dadzą radę i że są
najlepsi. Naturalnie, zaufanie to można osiągnąć poprzez rozwój psychologiczny umiejętności takich jak kontrolowanie uwagi, kontrolowanie negatywnych myśli, lęku, zwiększanie
pewności siebie itp.
Na trening składa się w ok. 90% trening
fizyczny i w 10% trening psychiczny, ale kiedy
zawodnik wychodzi na parkiet, na kort czy na
ring (na zawody), kiedy podchodzi do tego
decydującego starcia, sytuacja się odwraca
i wtedy w 90% znaczenie ma siła mentalna
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„

szczyt jego możliwości, podpowiada negatywne, krytyczne myśli. I te wszystkie rzeczy
są absolutnie podświadome, to są myśli, które
powstają same z siebie. I jeśli będą się powtarzały, to spowodują określony wyrzut hormonów – najbardziej wyrzut kortyzolu, czyli
hormonu stresu. I zamiast być uważnym,
skupionym, zamiast być w pełni równowagi,
będzie popełniał głupie błędy.
Pierwszy napisał o tym Galloway i udowodnił, że jak już wydaje się zawodnikowi, że
nie da rady, że nie może już dalej, to pozostaje jeszcze ok. 30% możliwości w jego ciele,
by dać z siebie więcej!

Trener mentalny potrzebny jest
każdemu, kto chce się rozwijać,
jednak czuje blokadę lub potrzebuje
wsparcia w zdobywaniu kolejnych
celów, niezależnie od tego, czy to cele
sportowe, biznesowe, czy życiowe.
O uprowadzeniu emocjonalnym napisał
też Bernard Roth – zawodnikowi zdaje się, że
już nie da rady, i ciało, chroniąc serce i mózg,
wywołuje emocje negatywne, zwątpienie,
strach, negatywne myśli i ból.
W tych wszystkich przypadkach, tj.
w braku pewności siebie, stresie, strachu,
problemach z koncentracją, braku umiejętności skupienia i bycia tu o teraz, braku umiejętności radzenia sobie z porażką, motywacji
i dyscypliny, a także braku sensu i celu –
z pomocą przychodzi trening mentalny.
Ważne jest, aby uświadomić sobie, że
sport rozgrywa się także w głowie. Jeśli sportowiec w pierwszej kolejności postawi na
swój umysł, to w najbliższym czasie zobaczy,
że jego umiejętności idą w górę. Wręcz szybują. Bo za umysłem podąży ciało.
Zatem dzięki treningowi mentalnemu
sportowiec będzie w stanie:
• lepiej sobie radzić z trudnymi emocjami
i stresem,
• zbudować prawdziwą pewność siebie
opartą na tym, jakim jest człowiekiem,
• skutecznie realizować wyznaczone cele,
• tworzyć lepsze relacje z ludźmi,
• kreować życie, o jakim marzy,
• efektywniej wykorzystywać czas w pracy,
• osiągać lepsze wyniki sportowe,
• cieszyć się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym.

się Pani również w roli prezesa
firmy świadczącej usługi doradczoszkoleniowe, My Business Academy
oraz Lubelskiej Fundacji Wspierania
Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.
Jak udaje się Pani pogodzić te zajęcia
i znaleźć jeszcze czas dla siebie?
W swoim życiu kieruję się zasadą, żeby
zawsze stawiać na jakość, a nie na ilość. Mam
taką dewizę – jakość nie jakoś :) Poza tym
kocham to, co robię, a jeśli się kocha to, co
się robi, to nigdy nie jest się w pracy.
Jest Pani zadowolona z efektów swojej
pracy?
Tak, bardzo. Serce rośnie, kiedy widzę, jak
„moi” sportowcy osiągają sukcesy, jak „moi”
przedsiębiorcy, biznesmeni podwajają zyski,
celebrują rozwój firmy i wskakują, a nie wspinają się na kolejny szczyt :)
W ubiegłym roku została Pani
nagrodzona tytułem Businesswomen
Awards. Czuje się Pani kobietą spełnioną
biznesowo?
Tak, chociaż nie spoczywam na lurach :)))
Mam już kolejne cele na ten rok. Wyznaję
zasadę – kto się nie rozwija, ten się zwija.
A prywatnie? Kim jest Beata
Drewienkowska?
Prywatnie szczęśliwy człowiek, trochę szalony :), lubiący adrenalinę i wszelkiego rodzaju
sport, a nade wszystko szalone galopady na
ukochanych koniach, szybką jazdę na motocyklu, nurkowanie, biegi przeszkodowe
i rollercoastery.
Równolegle spacery po lesie z ukochanym
psem, dobrą książkę przy kubku gorącej herbaty oraz chwile bliskości z moim człowiekiem :)
Plany na rok 2022?
Jest ich wiele, zarówno w sferze zawodowej,
jak i prywatnej.
Zawodowo planuję nadal realizować
się w zakresie psychologii sportu, psychologii biznesu oraz wystąpień publicznych. Wszystkiego nie zdradzę, powiem
tylko, że niebawem powstanie duże
przedsięwzięcie ze wspaniałymi, pozytywnymi ludźmi. Proszę śledzić moje media
społecznościowe.
Beata Drewienkowska
– Umysł Mistrza – Facebook
Umysl_Mistrza – Instagram
Beata Drewienkowska – LinkedIn
Dziękuję za rozmowę.

Trening mentalny to nie jest Pani
jedyne zajęcie. Na co dzień spełnia
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TERMIN „PROBLEM”
w moim słowniku
NIE WYSTĘPUJE…
Rozmowa z Joanną Bogacz,
licencjonowanym doradcą
ds. nieruchomości
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Od 7 lat jest Pani związana z branżą
nieruchomości? Jakie były początki
Pani działalności i dlaczego właśnie
nieruchomości?
Zgadza się. Dokładnie od 7 lat działam
w branży nieruchomości. Wcześniej prowadziłam dwa biznesy, które okazały się nierentowne. Można rzec, że w moim przypadku
„do trzech razy sztuka” sprawdziło się idealnie. Przyznam szczerze, że pierwsze dwa
biznesy były dla mnie niesamowitą lekcją. To
w tych biznesach stawiałam pierwsze kroki,
ponosiłam pierwsze porażki i świętowałam
sukcesy.
Momentami było bardzo ciężko, odbijało się to na mnie i moim życiu, ale wierzyłam, że w końcu znajdę tę jedyną, wymarzoną zawodową drogę. Tak się złożyło, że
praca w branży nieruchomości okazała się
być moją pasją, choć i tego się nie spodziewałam. Najpierw zamarzyłam o własnym
domu, a marzenie szybko przeistoczyło się
w małą kawalerkę w Krakowie... właśnie
wtedy, realizując to marzenie, zrozumiałam,
że to jest mój kierunek. Marzenie o własnej
nieruchomości było bodźcem do stania się
doradcą ds. nieruchomości.

Chcę skutecznie wspierać swoich
klientów, dlatego często konfrontuję
ich z własnymi przekonaniami
o wymarzonej nieruchomości
Na czym dokładnie polega Pani profesja?
Jak wygląda standardowy dzień w pracy?
Jako doradca ds. nieruchomości świadczę
tylko dwie usługi: zakupu i sprzedaży nieruchomości. 80% realizowanych przeze mnie
transakcji to zakup nieruchomości, dlatego
swoją uwagę skupiam w tym przypadku na
klientach indywidualnych. Zadaję pytania.
Bardzo dużo różnych, czasem trudnych, a jednocześnie koniecznych pytań. Mimo wielu
lat pracy ciągle spotykam osoby, które decydują się na zakup nieruchomości, ponieważ
„inni też kupują”. Moim zadaniem jest przede
wszystkim poznać i zrozumieć motywacje
klientów. To ma głębokie podłoże psychologiczne. Staram się poprzez rozmowę, poszerzenie perspektywy pokazać, że czasami
nasze marzenia o nieruchomości nie przekładają się na oczywiste potrzeby. Jeśli np.
powiększa się rodzina lub ktoś planuje zakup
pierwszej nieruchomości, to te potrzeby są

zupełnie różne. Co innego jest ważne dla
rodziny, a co innego dla pary lub singla.
Kolejną kwestią jest kredytowanie. Wielu
moich klientów planuje kredyty długoterminowe, 20–25 lat, a często okazuje się to
zbędne. Zdarza się też, że zaciągają te kredyty
większe, niż jest taka potrzeba. To wszystko
wpływa na samopoczucie, relacje rodzinne,
czas, który musimy poświęcić na zarobienie
tych pieniędzy, aby ów kredyt spłacić. Myślę,
że jestem takim głosem zdrowego rozsądku.
Podpowiadam, co można zrobić lepiej, inaczej. Z pełną stanowczością chcę podkreślić,
że nigdy nie narzucam swojego zdania, a jednocześnie mam w sobie poczucie odpowiedzialności. Chcę skutecznie wspierać swoich
klientów, dlatego często konfrontuję ich
z własnymi przekonaniami o wymarzonej
nieruchomości.
Pozostałe 20% to klienci inwestycyjni,
którzy lokują kapitał. W tej korelacji główną
rolę odgrywają korzyści, jakie wynikają
z nabywanej nieruchomości w określonym
czasie.
Tak więc mój dzień wygląda różnie,
ale gdybym miała określić go procentowo,
to myślę, że 50/50. 50% to czas przeznaczony na poszukiwanie rozwiązań dla moich
klientów. Spotkania z nimi, rozmowy, konfrontacja marzeń z potrzebami, a to wszystko
po to, aby znaleźć nieruchomość na miarę
potrzeb i oczekiwań. Pozostała część dnia to
tak zwane „obowiązki twórcze”. Planuję, udoskonalam lub modyfikuję działania, szukam
nowych rozwiązań, komunikuję się z odbiorcami lub tworzę nowe treści.
Co jest najważniejsze w wykonywaniu
zawodu doradcy ds. nieruchomości?
Jakimi cechami powinien się wyróżniać?
To temat bardzo złożony, ponieważ wszystko
zależy od podejścia. Uważam, że najważniejsze są relacje. Umiejętność budowania
długofalowej relacji w oparciu o wzajemny
szacunek i zaufanie to cecha, którą ja się
wyróżniam. Jednak muszę przyznać, że ta
samoświadomość jest efektem mojej ciężkiej pracy. Kilka lat temu zupełnie inaczej
podchodziłam do transakcji. Robiłam to
automatycznie: zakup–sprzedaż i transakcja
zakończona. Transakcja za transakcją, cele
roczne spełnione, więc wszystko działało,
jak powinno, ale tylko teoretycznie. W praktyce był to jeden wielki wyścig. Na szczęście
w porę zrozumiałam, że ta droga prowadzi
donikąd, i zdecydowałam się na diametralne
zmiany w obsłudze klienta i jakości przeprowadzanych transakcji. Od tamtej pory skupiam się na kliencie, na jego potrzebach
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„
Warto jest stawić
czoła marzeniu
o zakupie własnej
nieruchomości,
niż ciągle czekać
na moment, gdy
będzie taniej
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i tym, co do mnie mówi, dzięki czemu realizuję transakcje z jeszcze większym powodzeniem i obopólnym szacunkiem.
W jaki sposób pozyskuje Pani klientów?
Kanałów komunikacji z klientami mam wiele
i nie sposób ich tu wszystkich omówić.
Obecnie większość klientów trafia do mnie
za pośrednictwem obserwacji mojej marki
osobistej. W 2021 roku na YouTubie pojawił
się mój program „Merytorycznie o Nieruchomościach”, w którym dzielę się swoją
wiedzą i spostrzeżeniami z zakresu nieruchomości. W ten sposób docierają do mnie
różne wiadomości, a z tych rozmów tworzą
się współprace.
Wrócę do tego, co już powiedziałam:
każda współpraca zaczyna się od rozmowy,
od trudnych pytań, od wysłuchania potrzeb.
Dzięki temu pomiędzy mną a klientem
tworzy się relacja, która nade wszystko opiera
się na zaufaniu, a nie na przeświadczeniu, że
zarobienie pieniędzy jest dla mnie najważniejsze. I to jest klucz do sukcesu.
Na co mogą liczyć Pani klienci, jeśli
chodzi o obsługę?
Przede wszystkim na rozwiązanie ich sytuacji. Celowo nie używam słowa „problem”,
ponieważ w moim słowniku ono nie występuje. Taki tok myślenia przekazuję również klientom, dzięki czemu przeprowadzenie transakcji jest dużo łatwiejsze, niż
mogłoby się wydawać. Szczególnie trudny
może wydawać się zakup pierwszej nieruchomości, gdzie pojawiają się takie emocje jak
np. strach, obawa, zdenerwowanie. W takich
sytuacjach zawsze staram się pokazać, że „nie
taki diabeł straszny”. Przytaczam podobne
historie swoich poprzednich klientów i w ten
sposób pokazuję, że wszyscy tego doświadczyliśmy, a mimo zbioru różnych zdarzeń finał
pozostaje niezmienny – spełnienie marzenia
o własnej nieruchomości.

Jakie są Pani zdaniem wyzwania, które
czeka rynek nieruchomości w roku 2022?
Niezmiennie wyzwaniem pozostaje zaakceptowanie cen nieruchomości. Nie wiem, czy
kiedykolwiek to nastąpi, ale może jednak?
Gdy zaczynałam pracę w 2014 roku,
mówiono – jest drogo. W 2015 roku również było drogo. Kolejny rok i znów ta sama
komunikacja. Mamy 2022 rok i jest jeszcze
drożej niż w 2014 roku. Stale otrzymuję
pytania: „Pani Joanno, kiedy będzie taniej?”.
A przecież nikt nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nikt z nas nie wie,
co będzie w przyszłości. Możemy coś oszacować, ale gwarancji nie jesteśmy w stanie
udzielić żadnej.
Rok 2022 będzie rokiem selektywnym
pod względem osób, które spełnią marzenia
o własnej nieruchomości. Nie każdego będzie
stać na jej zakup, choć ja zawsze staram
się tchnąć nadzieję w swoich klientów
i rozmówców.
Zawsze powtarzam i powtarzać będę,
że życie jest zależne tylko od nas, dlatego
gdy ktoś pyta mnie, „kiedy będzie taniej?”, ja
pytam, „ile, przyszły właścicielu, potrzebujesz
pracować, aby zarobić na własną nieruchomość?”. W odpowiedzi najczęściej słyszę, że
jest to niewykonalne, bo wynagrodzenie jest
zbyt niskie. Uważam, że warto zadawać sobie
pytanie, co mogę z tym zrobić, aby zarabiać
więcej. Zależy mi na tym, aby zmieniać perspektywę swoich klientów. Chcę, aby uwierzyli, że mogą marzyć i w konsekwencji stać
się właścicielami nieruchomości. Warto jest
stawić czoła marzeniu o zakupie własnej nieruchomości, niż ciągle czekać na moment,
gdy będzie taniej. Spełnianie marzeń zmienia
nasze życie o 360 stopni, ponieważ przede
wszystkim zmienia sposób naszego myślenia.
Zakup nieruchomości jest tutaj przykładowy,
bowiem chodzi o to, aby stawiać sobie nowe
cele, podnosić poprzeczkę, stać się niezależnym oraz skierować życie na drogę, którą
chcemy iść. Wiara w siebie i swoje możliwości to podstawa.
Pani plany na przyszłość?
Jednym z celów, które postawiłam sobie na najbliższe lata, to zbudowanie szacunku do zawodu
doradcy ds. nieruchomości. Niestety obecnie
wiele osób nie widzi sensu w naszej działalności lub po prostu nie ma do nas zaufania.
Chciałabym, aby 80% transakcji w Polsce było
przeprowadzanych przez doradców ds. nieruchomości, a nie tak jak teraz – tylko 20%.
Wierzę w nas, dlatego konsekwentnie będę
dążyć do spełnienia tego marzenia.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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SZKOLENIA
w wirtualnym
ŚWIECIE

H

Hasłem przewodnim Waszej firmy
szkoleniowej Centrum Biznesowych
Inspiracji jest: „szkolenia dla
zmieniającego się świata”. Co zatem,
Waszym zdaniem, determinuje sukcesy
trenerskie na obecnym, zmieniającym się
rynku/świecie?
M: Pracę trenera w niektórych aspektach
można porównać do zawodu sportowca,
muzyka, malarza, autora, handlowca… Na
świecie jest ich mnóstwo. Jednak wybrani
osiągają sukcesy i pomimo konkurencyjnego
rynku stale utrzymują się na topie oraz wciąż
przyciągają rzeszę swoich wiernych klientów
– fanów/odbiorców swoich usług. Tu nie ma
przypadków. Tylko trenerom, którzy stale
się rozwijają oraz wkładają serce i energię
w wykonywaną pracę, nie grozi tzw. „kryzys”.
P: Dwa lata temu niespodziewanie pojawiła się „nowa rzeczywistość”, która wymagała od nas natychmiastowej reakcji. Już
Darwin mówił, że „gatunkiem, który przetrwa, nie jest ten najsilniejszy ani najinteligentniejszy, ale ten, który najszybciej adaptuje
się do zmian”. Znamy trenerów, którzy kilka
lat temu wiedli prym na rynku, ale spadek
ich zaangażowania i brak rozwoju sprawiły, że
zatrzymali się w miejscu i w myśl zasady „kto
się nie rozwija, ten stoi w miejscu” po prostu
zostali „przesunięci” bądź nawet „usunięci”
z rynku. Zatem podsumowując – co jest kluczem do trenerskich sukcesów na obecnym
zmieniającym się rynku? Ciągły rozwój, zaangażowanie oraz dopasowanie się do sytuacji
i oczekiwań uczestników.
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Domyślam się, że w czasie pandemii
świat trenerski został zmuszony
(jak zresztą wiele innych branż)
do wprowadzenia wspomnianych
zmian i przejścia do digitalu. Jak to
przebiegło według Państwa obserwacji/
doświadczeń?
M: Faktycznie w ostatnich dwóch latach
zmiany dotknęły wiele firm i wiele z nich
przeniosło się do internetu. Obecna sytuacja postawiła nowe wyzwania również przed
instytucjami szkoleniowymi. Wiązało się to
z nieco inną organizacją pracy i wdrażaniem
rozwiązań, które być może nie były brane pod
uwagę w dotychczasowych planach rozwojowych. Jednak okazało się, że nawet innowacje
w szkoleniach wprowadzane dość szybko
mogą nie tylko przyczynić się do sukcesu
organizacji, ale również pozwolić jej na nieoczekiwane „wypłynięcie na szerokie wody”.
Wiemy, jak istotne jest zdobywanie
nowych umiejętności oraz doskonalenie
tych posiadanych. Nie warto zatem, w tak
odmiennej sytuacji jak ostatnio, rezygnować
z rozwoju, nawet w obliczu nowych, nieznanych nam dotychczas warunków.
P: Dzięki szkoleniom on-line możemy
spotykać się z grupami szkoleniowymi
i nadal z ogromną pasją przekazywać zdobytą wiedzę bez wychodzenia z domu – to
największy plus szkoleń on-line dla wielu
uczestników. Dodatkowym plusem szkoleń
przez internet są kwestie finansowe – wielu
właścicieli nie organizuje ich wcale, ponieważ
cena szkolenia stacjonarnego jest dla nich
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po prostu za wysoka. Szkolenia on-line eliminują wiele kosztów, takich jak wynajem
sali, zakwaterowanie czy wyżywienie uczestników itd. Zatem kwestie logistyczne i finansowe absolutnie podwyższają wartość szkolenia „w digitalu”.
Forma proponowanego przez nas szkolenia ON-LINE jest bardzo zbliżona do
warsztatów tradycyjnych. Sesje prowadzone
są w sposób interaktywny, co oznacza, że
uczestnicy mają możliwość ciągłego zadawania pytań, dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz pracy nad indywidualnymi case
study. Aby wziąć udział w naszym szkoleniu, trzeba obligatoryjnie zadbać o sprzęt –
sprawna kamera i mikrofon – to sprzyja budowaniu więzi. Podczas zajęć wykorzystywane

są również różnorodne metody aktywizujące
grupę, które opierają się na zasadzie „nauka
przez doświadczenie”, co pozwala uczestnikom w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki.
M: Do prowadzonych przez nas warsztatów włączamy atrakcyjne aplikacje, wirtualne tablice, interaktywne gry i quizy on-line,
które nie pozwalają nudzić się uczestnikom,
a pozwalają poczuć się jak na szkoleniu stacjonarnym. Dodatkowo w trakcie warsztatów
uczestnicy dzieleni są na tzw. „pokoje”, które
umożliwiają pracę w mniejszych podgrupach
lub parach. Do każdego z nich stały dostęp
mają trenerzy, którzy wspierają uczestników
w realizacji zadań oraz udzielają im bezpośrednio feedbacku. Zresztą, w ciągu całego
szkolenia on-line prowadzony jest trenerski
monitoring uczestników i przekazywane są
informacje zwrotne modelujące pożądaną
postawę i umiejętności.
P: Są oczywiście też uczestnicy, którzy
wolą szkolenia stacjonarne, podkreślając
odrobinę większy poziom interakcji z pozostałymi uczestnikami (również rozmowy
w kuluarach) oraz wymianę energetyczną,
natomiast to bardzo zależy od indywidualnych preferencji i upodobań. My widzimy
wiele zalet obu form kształcenia. Zważając jednak na obecną sytuację pandemiczną, naszym klientom rekomendujemy
wariant on-line. Możemy śmiało stwierdzić,
że obecnie prowadzimy 60%–70% szkoleń
on-line, 40%–30% stacjonarnie.
Co więcej, mamy kilku klientów, z którymi
przed pandemią współpracowaliśmy w tradycyjnej formie, a obecnie zadeklarowali, że
widzą tyle korzyści ze szkoleń on-line, że nie
zamierzają zmieniać tej formy bez względu
na sytuację w kraju.
M: To bardzo nobilitujące i motywujące do
dalszego rozwoju w tym kierunku, ponieważ
sytuacja ta obrazuje, że jak się dobrze wykonuje swoją pracę, wkłada się w nią serce,
ale także poszukuje rozwiązań i dostraja do
okoliczności, to bez względu na koniunkturę
możemy zapewnić ludziom stały dostęp do
rozwoju na poziomie, jakiego oczekują.
A czy gama metod i narzędzi
szkoleniowych jest taka sama w digitalu?
Jak dobrze stworzyć ćwiczenia
szkoleniowe i dopasować je do szkoleń
wirtualnych?
P: Okres pandemii bardzo wypełnił
niszę w tym obszarze. Gama narzędzi trenerskich w formie on-line znacznie się rozszerzyła. Na studiach podyplomowych, akademiach czy szkoleniach trenerskich, które
regularnie prowadzimy, grubą kreską podkreślamy olbrzymią wartość i znaczenie posiadania autorskich ćwiczeń, metod i narzędzi
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również w wersji on-line. Tylko dzięki nim
mamy absolutną pewność, że nie spotkamy się jako trenerzy z niekomfortową
sytuacją, w której np. grupa zna dane ćwiczenie z innego szkolenia on-line albo ktoś
oskarży nas o kopiowanie ćwiczeń z internetu. Takie przypadki zdarzają się zwłaszcza
początkującym szkoleniowcom lub osobom,
które wykonują swoją pracę bez pasji. Jeśli
w takiej sytuacji nie mamy przygotowanego
tzw. planu „B”, to jesteśmy bardzo narażeni
na utratę autorytetu, tym samym obniżając
poziom satysfakcji i zaangażowanie uczestników. Właśnie m.in. dlatego jedni trenerzy
lepiej, a inni słabiej radzą sobie na trenerskim rynku.
M: Jeśli nie posiadamy w swoim portfolio autorskich ćwiczeń, programów, narzędzi
on-line, obniża się także nasza trenerska wartość na rynku. Czym więcej autorskich metod,
narzędzi i ćwiczeń w wariancie wirtualnym,
tym więcej zleceń. Brak powielania schematów – powoduje, że szkolenie w digitalu
jest dla klientów po prostu ciekawsze, dzięki
temu zdecydowanie chętniej biorą oni udział
właśnie w tak przygotowanych warsztatach.
P: Jako trenerzy nigdy nie prowadzimy
sztampowych szkoleń. Każde szkolenie jest
inne, bo szyte właśnie pod klienta. Każde
szkolenie poprzedzone jest dogłębną analizą
potrzeb, ponieważ tylko dzięki niej jesteśmy
w stanie wejść w głąb firmy, poznać jej
mocne strony i obszary do poprawy, tak aby
później podczas warsztatu móc wypracować
najlepsze i najbardziej skuteczne metody,
które mogą „uzdrowić” daną organizację, ale
także indywidualnego klienta.
A czy energizery i icebreakery też warto
przenieść do świata on-line?
M: Oczywiście. Z pozoru rola icebreakerów
i energizerów podczas szkoleń on-line może
wydawać się banalna. Nic bardziej mylnego.
P: To prawda. Takie przekonanie zdarza się
czasami w grupach bardzo zamkniętych bądź
w przypadku uczestników, którzy nie brali
dotychczas udziału w szkoleniach on-line
i nie wiedzą, czego na takim warsztacie
mogą się spodziewać. Niekiedy icebreakery
na początku szkolenia budzą bardzo duży
opór, zresztą w wersji stacjonarnej również.
Spowodowane jest to najczęściej błędem trenerskim, a konkretnie niedosadnym przedstawieniem celu zadania, mało klarowną
instrukcją bądź nieodpowiednio dopasowanym lodołamaczem do grupy czy tematu.
M: Jeśli icebreaker jest właściwie dobrany
do uczestników, lodołamacze mają dodatni
wpływ na efektywność szkolenia on-line,
ponieważ m.in. ułatwiają uczestnikowi
zapoznanie się z grupą – co jest znacznie
trudniejsze w digitalu, z trenerem, a także

umożliwiają przedstawienie konkretnych
potrzeb uczestników. W przypadku zadań
grupowych uczestnicy chętniej angażują się
w pracę zespołową, a to znacząco wpływa na
wymianę doświadczeń i otwartość w grupie.
Jeśli nie przełamiemy bariery na początku
szkolenia on-line, zwłaszcza w grupie, która
zupełnie się nie zna (np. szkolenia otwarte),
bądź w firmie, w której są rozproszone
zespoły, efektywność szkolenia i satysfakcja uczestników mogą być zdecydowanie
niższe, ponieważ ludzie bez rozgrzewki nie-

„

Co jest kluczem do trenerskich
sukcesów na obecnym zmieniającym
się rynku? Ciągły rozwój,
zaangażowanie oraz dopasowanie
się do sytuacji i oczekiwań
uczestników

chętnie będą dzielili się pomysłami i opiniami. Zostaną w swojej strefie komfortu, za
ekranem komputera.
P: Na szkoleniach trenerskich i z zakresu
zarządzania sobą w czasie bardzo często
mówię, że planowanie przerw w pracy i energizerów to nieodłączny element każdego
dobrego i skutecznego szkolenia, a już na
pewno organizowanego wirtualnie. Energizery
to zadania zainicjowane przez trenera, które
mają na celu podniesienie energii w grupie.
Niekiedy mają zbawienny wpływ na efekty
poszkoleniowe. Niezbędne jest oczywiście
zachowanie właściwych proporcji. Gdy energizerów jest za dużo, uczestnicy mogą mieć
poczucie, że szkolenie jest mało merytoryczne, że tracą swój czas, a nie taki był ich cel.
Z kolei gdy my, jako trenerzy, nieodpowiednio
zarządzamy poziomem energii w grupie i nie
robimy energizerów – uczestnicy po prostu
mogą wrócić do swoich maili, przeglądania
stron internetowych czy w skrajnych sytuacjach zasnąć , a ci bardziej wytrwali zwyczajnie mogą nie chłonąć w odpowiednim
stopniu przekazywanych treści, nawet na najbardziej ciekawym szkoleniu. Jest to najzwyczajniej związane z pracą naszego organizmu,
krzywą wydajności dobowej (krzywą REFA)
i wieloma innymi czynnikami.
M: Ostatnio na live, który wspólnie prowadziliśmy, nasz gość Maciej Orłoś opowiadał o sytuacji, gdy na szkoleniu zasnął
sam prowadzący… więc to także okazja do
podniesienia energii trenera  A tak zupełnie
poważnie, z energizerami i icebreakerami
jest trochę jak z ćwiczeniami na siłowni.

PATRYCJA
KORPACKA-BŁASZCZUK
Współwłaściciel firmy szkoleniowej Centrum Biznesowych
Inspiracji. Dyrektor merytoryczny
Brian Tracy Polska.
Doświadczony, certyfikowany
trener biznesu, dyplomowany
coach, psycholog oraz praktyk
biznesu. Wykładowca uczelni wyższych m.in. SWPS. Współautorka
książki „Sięgaj dalej” dedykowanej dla handlowców, trenerów
i coachów, a także autorka licznych
publikacji branżowych. Występowała na 1 scenie m.in. z takimi
osobami jak Brian Tracy, Kevin
Hogan, Michael Tracy, Mateusz
Grzesiak czy Jacek Walkiewicz.
Autorka innowacyjnych metod
i narzędzi menedżerskich oraz
sprzedażowych.
Pracuje m.in. z zarządami firm,
średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami,
specjalistami, handlowcami oraz
tysiącami osób zainteresowanymi
swoim rozwojem. Twórca projektów i programów rozwojowych,
podnoszących wzrost sprzedaży
i efektywności pracy u wielu
klientów korporacyjnych.
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„
Aby szkolenie było
efektywne dla
każdego odbiorcy,
dobry trener
powinien być o krok
przed uczestnikiem

MARIUSZ BŁASZCZUK
Współwłaściciel firmy szkoleniowej Centrum Biznesowych
Inspiracji. Dyrektor merytoryczny
Brian Tracy Polska. Dyplomowany
coach, doświadczony handlowiec
i menedżer. Autor wielu publikacji
branżowych. Twórca licznych
autorskich szkoleń z zakresu
obsługi klienta, sprzedaży i zarządzania. Wykładowca uczelni
wyższych, doradca i praktyk biznesu. Prelegent wielu konferencji
o tematyce rozwojowej, sprzedażowej, menedżerskiej, etc. Występował na 1 scenie m.in. z takimi
osobami jak Brian Tracy, Kevin
Hogan, Michael Tracy, Mateusz
Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Maciej
Orłoś.
Posiada bogate doświadczenie biznesowe w pracy w międzynarodowych korporacjach. Kompetencje
menedżerskie, sprzedażowe,
negocjacyjne
i trenerskie doskonalił pełniąc
funkcje Kierownika, Dyrektora
i Regionalnego Menedżera Sprzedaży (Detalicznej oraz Premium).
Będąc na stanowisku Regionalnego Menedżera Sprzedaży odpowiadał za wyniki 77 oddziałów
bankowych (około 500 etatów).
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Stosowane właściwie i w odpowiednich
proporcjach mogą zdziałać cuda, w szczególności w świecie on-line, gdzie trudniej
utrzymać koncentrację. Nie wolno z nimi
jednak przesadzić.
A co sądzicie o szkoleniach
hybrydowych?
P: Zawsze uśmiechamy się, jak uczestnicy
– przyszli trenerzy, zadają nam to pytanie.
Cóż, to największe wyzwanie dla prowadzącego, ponieważ wymaga od niego najwyższego poziomu koncentracji. Część uczestników pracuje w sali szkoleniowej, część
łączy się zdalnie – zatem zadaniem trenera
jest zapewnienie i obsługa odpowiedniego
sprzętu (kolejnych laptopów, kamer szerokokątnych, mikrofonów itd.), koncentrowanie się
na obu grupach, angażowanie uczestników
on-line i tych stacjonarnie, wysyłanie ćwiczeń i materiałów dodatkowych osobom pracującym wirtualnie, dopasowanie ćwiczeń,

które mogą być realizowane hybrydowo…
To tylko część aspektów, które towarzyszą
dobrze zorganizowanym szkoleniom hybrydowym. Oczywiście, mogą być realizowane
na bardzo wysokim poziomie, ale wymaga
to podwójnego przygotowania i zaangażowania ze strony trenera.
M: Znamy trenerów, którzy po prostu
włączają Teams, Zooma, Clickmeeting czy
inny program streamingowy i uczestnicy
on-line pozostają w roli słuchacza, ale efektywność takich szkoleń dla uczestników
on-line jest zdecydowanie niższa. Nasze
motto trenerskie brzmi: „Po pierwsze, człowiek”, a pod tym kryje się wiele aspektów,
takich jak: jego potrzeby, cele, oczekiwania,
indywidualne kwestie, więc takie podejście
jest dla nas niedopuszczalne. Aby szkolenie
było efektywne dla każdego odbiorcy, dobry
trener powinien być o krok przed uczestnikiem. A to wymaga pracy, ciągłego poszukiwania nowych metod, technik i narzędzi.
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„

Kobieta ma dużo twarzy. Rano jestem
żoną, w pracy jestem przedsiębiorcą,
z dziećmi jestem mamą, na osobności
jestem kobietą. Mam wiele twarzy
i uwielbiam każdą z nich, a największą
przyjemnością jest możliwość połączenia
ich wszystkich w spójny obraz

Niekoniecznie

Rozmowa
z Natalią
Jaworską,
właścicielką
firmy
budowlanej
zajmującej się
kompleksowym
wykańczaniem
wnętrz
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Jak to się wszystko zaczęło? Skąd Twoje
zainteresowanie branżą budowlaną?
Po przeprowadzeniu się do Polski zastanawiałam się, w jakiej branży zacząć działać,
i wybierałam przede wszystkim pod kątem
aktualności i stałego zainteresowania danym
tematem ze strony ludzi. Ludzie zawsze będą
kupować mieszkania i pragną polepszać standardy swojego życia. Więc to, tak czy inaczej,
zawsze będzie aktualnym tematem, a dla biznesu to ważny warunek.
Zgodzisz się ze mną, że budowlanka to
męski fach? Co Cię zafascynowało w tej
branży?
Absolutnie się nie zgadzam. Kobieta ma zupełnie
inne spojrzenie, jest w stanie ocenić sytuację
pod innym kątem. Ja myślę na kilka kroków do
przodu. Nie dostrzegam wyłącznie technicznych kwestii, lecz od razu mam w wyobraźni
końcowy obraz domu, nad którym pracujemy.
To pomaga, ponieważ działamy kompleksowo.

Czy Twoim zdaniem kobieta w tej branży
budzi zaufanie?
Tak. Właśnie z powodu, o którym wspomniałam wyżej – uważam, że to pomaga.
W trakcie współpracy jest mi o wiele
łatwiej dojść do porozumienia ze zleceniodawcą, ponieważ na przykład przy
montowaniu zmywarki już myślę i o tym,
jak ona będzie się sprawdzać w użytkowaniu, i o setkach innych ważnych szczegółów. Takie podejście pomaga szybciej
oraz o wiele efektywniej komunikować
się z ludźmi i oczywiście budować dobre
relacje z klientem. No a w rodzinie jest
to atut. Mężczyzna jest świetny w planowaniu oraz wykonywaniu zadań technicznych, ja jestem od tworzenia komfortu i jakości w użytkowaniu na co dzień.
(Myślę, że tylko kobieta jest w stanie do
końca dobrze zrozumieć kobietę w kwestii praktyczności, jaka jest niezbędna
w domu, w którym mają mieszkać dzieci).

Fot. Alina Holubeva
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Dlaczego zdecydowałaś się założyć
biznes w Polsce?
Mam polskie korzenie i od zawsze chciałam
do nich powrócić. Więc skoro miałam wybrać,
dokąd emigrować, to oczywiście wybór padł
na Polskę. Nie czuję się obca w tym kraju.

gdzie przebudowywaliśmy trzy kawalerki
w jedno duże mieszkanie z salą sportową,
gabinetem, kuchnią oraz dwoma sypialniami.
Było to dla nas spore wyzwanie, którego się
podjęliśmy, i jesteśmy dumni z wyniku, jaki
osiągnęliśmy. Klient zadowolony. To podstawa.

Twoja firma nastawiona jest na obsługę
klientów indywidualnych czy raczej
współpracę z innymi firmami?
Klient indywidualny jest na pierwszym
miejscu, ale również współpracujemy ze
wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi. Wspieramy ludzi w remontach klatek
schodowych, garaży podziemnych oraz części
wspólnych. To jest też cudowny sposób, by
pomóc dużej liczbie osób jednocześnie,
i każdy ze wspólnoty jest w stanie docenić
naszą pracę. W taki sposób nie jedna, a dużo
więcej rodzin cieszy się z piękna dookoła.

Co lub kto inspiruje Cię do działania?
Jestem mamą trojga dzieci, babcią dwóch
wspaniałych wnuczek oraz wnuka. Mam dla
kogo być przykładem i osiągać sukcesy.

Czy Twoimi pracownikami są także
kobiety czy głównie mężczyźni?
Na dziś ekipa jest 100% męska, ale marzę,
żeby wkrótce to zmienić. Chcemy sprowadzić
utalentowane kobiety, które pracują w naszej
branży na Ukrainie. Jestem pewna, że uda
nam się i wyniki będą zaskakująco dobre.
Z jakiej realizacji jesteś najbardziej
dumna?
Najciekawszym i najtrudniejszym jednocześnie projektem był dotąd remont dla klienta,
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Czy pandemia odbiła się na kondycji
finansowej Twojej firmy?
Nie. Na początku pandemii zaczęliśmy
odświeżać klatki schodowe. To jednocześnie
była skuteczna dezynfekcja lastryka w tym
trudnym okresie, kiedy wszyscy dbaliśmy
o czystość i sterylizację.
Powiedz, proszę, na koniec, jak spędzasz
wolny czas.
Oprócz czasu spędzanego z rodziną prowadzę aktywne życie społeczne. Uwielbiam
poznawać nowych ludzi, więc często biorę
udział w spotkaniach networkingowych,
twórczych wieczorach oraz innego rodzaju
wydarzeniach kulturalnych. W tym roku planuję więcej podróżować.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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SKLEP

INTERNETOWY
szansą
na rozwój biznesu
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O początkach
sprzedaży
internetowej
i o dobrych
opiniach klientów
opowiada
Patryk Kosiniak
– właściciel sklepu
internetowego
superbutelki.pl

S

Skąd pomysł na sklep internetowy
superbutelki.pl?
Już od najmłodszych lat byłem związany
z rodzinnym biznesem. Mój tato jest przedsiębiorcą i od małego „oswajał” mnie z handlem i uczył przedsiębiorczości. Już jako kilkuletnie dziecko wstawałem z nim o 3.00
w nocy i zabierał mnie na giełdę handlować
towarami. Piękne wspomnienia. Kiedy poszedłem na studia ekonomiczne, zacząłem na
poważnie wdrażać się w biznes rodziców,
zajmujący się do dziś przetwórstwem
warzywnym, wykorzystującym po części opakowania szklane. To właśnie wtedy zrodził się
pomysł ich odsprzedawania. Osiem lat temu
wystawiłem pierwszą aukcję na Allegro oferującą butelkę szklaną 500 ml. Niemal od
razu zaczęły pojawiać się pierwsze zamówienia, które sam pakowałem i zawoziłem
kurierom. Następnie wystawiłem kolejną
ofertę z inną butelką. I tak to poszło… Dzisiaj mamy w asortymencie kilka tysięcy
pozycji z branży przetwórstwa i gospodarstwa domowego i zatrudniamy ponad 100
osób. Jesteśmy dystrybutorem kilku hut szkła
oraz bezpośrednim importerem produktów
z wielu krajów całego świata. Zaopatrujemy
w opakowania szklane producentów octów,
żurków, zup, piwa, hurtownie ogrodnicze
i wiele sklepów internetowych.
Czy to znaczy, że w biznesie
najważniejszy jest pomysł?
Pomysł jest bardzo ważny, ale wyznaczanie celów i uparte do nich dążenie jest
chyba jeszcze ważniejsze, bo jeśli w którymś
momencie odpuścisz, to firma przestanie się
rozwijać i zostaniesz na danym poziomie.
U mnie nie ma sufitu, nasze cele i plany są
potężne. Najlepszym przykładem jest fakt, że
firmy, od których początkowo kupowaliśmy
produkty, dzisiaj kupują u nas. To świadczy
o tym, że ani na moment nie zatrzymujemy
się i chcemy być najlepsi.
Jak wspomina Pan początki działalności,
co przysporzyło najwięcej trudności i jak
zostały przezwyciężone?
Na każdym etapie rozwoju występują pewne
trudności. Raz mniejsze, raz większe. Najważniejsze jest to, jak przez nie przechodzimy
i czy nie tracimy w związku z tym chęci do
dalszych działań. Każde trudności to nowe
doświadczenie, które w przyszłości zawsze
zaowocuje.

Czy superbutelki.pl to firma nastawiona
na sprzedaż produktów na rynku
krajowym, czy też zagranicznym?
Na chwilę obecną nasz główny rynek zbytu
to Polska, ale w tamtym roku rozpoczęliśmy
ekspansję na europejski Amazon i wygląda
to obiecująco.
Jakie rynki zagraniczne obsługuje
najczęściej?
Niemcy, Włochy, Austria, Francja.
Jakie elementy serwisu e-commerce są
Pana zdaniem najważniejsze dla klienta?
Przede wszystkim jakość obsługi klienta. Dzisiaj rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków, a to
oznacza, że jeśli chcemy iść z nurtem, musimy
się do niego bardzo szybko adaptować. Najlepsi w e-commerce wyznaczają najwyższe
standardy obsługi klienta, a wszystko po to,
żeby klient robiąc zakupy w internecie, czuł
się bezpiecznie i mógł kupować, nie tracąc
czasu na „chodzenie” po sklepach. Jeśli ktoś
raz zrobił zakupy w sieci i otrzymał zamówienie kolejnego dnia, spełniające jego oczekiwania – z pewnością zrobi to kolejny raz,
a docelowo przestanie kupować w sklepach
stacjonarnych.
Jak według Pana kształtuje się polski
rynek e-commerce?
Pięć lat temu wartość polskiego rynku e-commerce wynosiła 27 mld zł. Przed pandemią
szacowano go na 70 mld zł, dziś na 100 mld
zł. Kupujący online stanowią 77 proc. wszystkich badanych internautów. Te liczby robią
wrażenie. To oznacza, że wciąż mamy 23%
internautów, których musimy przekonać do
zakupów w sieci. To bardzo dużo, więc potencjał jest ogromny.
Czy pandemia w jakikolwiek sposób
odbiła się na kondycji finansowej
Pańskiej firmy?
Tak, wykorzystaliśmy w 110% potencjał, jaki
dała nam pandemia. Szybka adaptacja, chwilowe przebranżowienie i poza SuperButelkami stworzyliśmy markę Wiejski Bazarek.
Wysyłaliśmy w paczkach produkty spożywcze i żywność, taką jak mąka, świeże
warzywa, drożdże piekarskie itp. W pewnym
momencie skala zamówień nas przerosła
i istniało realne ryzyko, że będziemy musieli
„wyłączyć” sprzedaż, żeby sprostać realizacji
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„
Każde
trudności
to nowe
doświadczenie,
które
w przyszłości
zawsze
zaowocuje

Czy Pana zdaniem jest jeszcze miejsce
dla nowych sklepów internetowych, gdy
na wirtualnym rynku jest ich już dziś tak
dużo?
Uważam, że wciąż jest na to miejsce, jednak
sklepy internetowe rosną dziś jak grzyby po
deszczu, co spowodowane jest bardzo niską
barierą wejścia w rynek. Dzisiaj za 1000 zł
postawimy prosty sklep, ale to nie wszystko.
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Jeśli nie trafimy w niszę, będzie bardzo
ciężko się przebić, no, chyba że dysponujemy
potężnym budżetem na promocję i reklamy –
wtedy mamy szansę zbudować dobry biznes.
Zdradzi Pan naszym czytelnikom plany
rozwoju biznesu na najbliższy rok?
Rośniemy rok do roku o kilkadziesiąt procent i mamy potężny problem z powierzchnią
magazynową. W związku z tym jesteśmy na
etapie projektowania i budowy nowej siedziby o powierzchni magazynowej ponad
10 000 m2. To pozwoli nam na rozwinięcie
skrzydeł i dalszą ekspansję.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna

Zdjęcia: Natalia Drwal

bieżących zamówień. W przeciągu szczytowego tygodnia wysłaliśmy kilkanaście ton
mąki, kilka ton drożdży i kilkanaście ton świeżych warzyw i owoców. Kilkadziesiąt tysięcy
zamówień z samą żywnością. To była „jazda
bez trzymanki”, która też uświadomiła nam,
jak potężnym i niebezpiecznym narzędziem
jest internet ;)
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KONCEPT
TWORZENIA

ŚWIADOMYCH
WNĘTRZ

jest misją naszej działalności
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Rozmowa
z właścicielami
studia aranżacji
wnętrz
S-LINE, Martą
Sobieszek
i Grzegorzem
Kumiszcza

J

Jak to się wszystko zaczęło?
Dlaczego postanowili Państwo zostać
projektantami wnętrz?
Oboje mieliśmy artystyczne i manualne
zamiłowania, dzieciństwo wypełnione było
rysowaniem i malowaniem, wrażliwością na
piękno i naturę. Wejście w dorosłość dołożyło potrzebę decyzji, by ubrać zainteresowania w profesję, i tak z pasji powstał zawód.
Ten zawód to pasja, to przestrzeń,
w której można łączyć ludzkie potrzeby
z pięknymi wnętrzami (psychologię z architekturą, potrzeby miękkie z twardymi), to
pole do synergii estetyki z funkcjonalnością i wewnętrznych potrzeb z materialnymi
przedmiotami.
Praca, pasja i dążenie do celu tworzą integralną całość. Stworzyliśmy KONCEPT ŚWIADOMYCH WNĘTRZ. Tym się wyróżniamy!
Praca przestała być ukierunkowana tylko na
piękno, odkrywanie i analiza ludzkich potrzeb
nadały tej działalności głęboki sens. Do dziś
zrealizowaliśmy ponad 700 projektów wnętrz
w Polsce i za granicą.
Pamiętacie swoje pierwsze projekty?
Grzegorz: Już w szkole podstawowej
przedmioty plastyczne i techniczne interesowały mnie bardziej niż inne. Kieruje
się wartościami: pięknem, rozwojem, niezależnością i autonomią. To one napędzają mnie do działania. Pierwszy wygrany
ogólnopolski konkurs z rysunku zdobyłem
w 3 klasie podstawówki. Oczywiście, że
pamiętam mój pierwszy projekt, miałem
wtedy 14 lat… w mieszkaniu znajdującym

się w 10-piętrowym bloku ciągle robiłem
przemeblowanie, co miesiąc zmieniałem
układ pokoju, a gdy mój tata wyjechał na
weekend, przemalowałem wszystkie ściany
oraz fronty w meblach, zmieniając przy tym
uchwyty, które kupiłem za kieszonkowe.
Kiedy wrócił, nie był zachwycony, gdyż nic
o tym nie wiedział, ale przez kolejne 10 lat
niczego nie zmienił – czyli podobało się!
Marta: Pierwsze moje projekty powstały
już w dzieciństwie; pamiętam rozrysowany
ołówkiem na szarym, dużym arkuszu papieru
hotel z pokojami, łazienkami, korytarzami.
Ale nie te kreski były wtedy najważniejsze,
a radość z tworzenia, która tkwi w mojej
pamięci do dziś.
Macie na koncie wiele pięknych mieszkań
i domów. Skąd czerpiecie Państwo
inspirację do pracy?
Warto je poukładać w kategorie: NATURA
– jest bazą i początkiem kształtów, form
i kolorów, we wnętrzu natura jest jego
oknem na świat i przedłużeniem całości,
wnosi światło i widok, który często dla
zachowania efektu spójności staje się inspiracją. MIEJSCA – każde kryje w sobie oryginalny klimat i połączenia, od mediolańskich
targów wnętrzarskich, gdzie królują design,
elegancja i klasa, poprzez modernistyczny,
szklany i innowatorski Dubaj po naturalne
i czyste piękno gór. Świadomie podróżujemy
i przebywamy w wielu miejscach, by czerpać
z nich osobiście i zawodowo. LUDZIE – to
nasza największa inspiracja, ich prawdziwe
potrzeby, styl życia, ich charakter i wartości.
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„
Zwracamy
bardzo uwagę,
na co stawia
klient we
wnętrzu i na to,
jakiego siebie
chce w nim
realizować

To niezwykle inspirujące odczucie wyczytać
z człowieka jego wewnętrzną treść i przelewać na język architektury wnętrz, na funkcjonalność, konkretne przedmioty i kolory.
Który proces projektowania sprawia
Wam największą satysfakcję?
Cały proces jest satysfakcjonujący. Jednak
najciekawszy to badanie potrzeb, dzięki
któremu poprzez nasze doświadczenie
i znajomość psychologii poznajemy ludzi,
z którymi będziemy pracować. Mamy przygotowany zestaw diagnostycznych pytań,
przez który wspólnie przechodzimy. To etap,
kiedy poznajemy realne potrzeby klienta,
analizujemy je tak, by wyciągać z niego
jego prawdziwe ja, by docelowo stworzyć
dla niego wnętrze, które będzie nie tylko
piękne i praktyczne, ale przede wszystkim
takie, w którym będzie mógł być prawdziwym sobą. Zwracamy bardzo uwagę, na
co stawia klient we wnętrzu i na to, jakiego
siebie chce w nim realizować.
Jakie czynniki decydują, Państwa
zdaniem, o sukcesie w branży
wnętrzarskiej?
Branża wnętrzarska jest wielowymiarowa
i łączy w sobie kilka dziedzin:
• tworzenie projektu – od strony technicznej i wizualnej (koncepcyjne tworzenie

przestrzeni z uwzględnieniem piękna
i funkcjonalności w oparciu o wielobranżową twardą wiedzę techniczną),
• psychologia – potrzebna do przeprowadzenia badania potrzeb klienta i do
świadomej komunikacji z klientem
i współpracownikami,
• ekonomia/przedsiębiorczość – ponieważ
usługa ta mocno powiązana jest z zarządzaniem, budżetem, harmonogramem
i leadershipem.
I dopiero sprawne i elastyczne poruszanie
się pomiędzy nimi oraz wiedza z każdego
z tych zakresów jest receptą na możliwość
kompleksowego zrealizowania pełnej usługi
i zakończenia go sukcesem.
Z której realizacji jesteście Państwo
najbardziej dumni?
Mamy wiele realizacji, z których jesteśmy
bardzo dumni, i jednocześnie świadectwem tego nie są nagrody, piękne zdjęcia
czy filmy z realizacji, a wielowymiarowe
szczęście naszych klientów, którzy cieszą
się i doceniają każdą chwilę w swojej nowej
przestrzeni. Dumni jesteśmy z faktu, że nie
idziemy zgodnie z nurtem narcystycznych
projektantów usilnie broniących swoich
wizji, natomiast KONCEPT TWORZENIA
ŚWIADOMYCH WNĘTRZ jest misją naszej
działalności.
Dużą wagę przywiązujecie Państwo do
samokształcenia, szkoleń. Dlaczego
zdecydowali się Państwo wstąpić na
ścieżkę rozwoju osobistego i jaki ma to
wpływ na prowadzony biznes?
Ścieżka rozwoju dała nam możliwość rozbudowania artystycznego schematu myślenia
i pozwoliła zrozumieć, że budowanie zespołu
jest kluczem. Oboje jesteśmy rodzicami
i nasza rodzina jest dla nas bardzo ważna.
Rozwój przedsiębiorstwa i umiejętności
zarządzania dają nam możliwość poświęcenia
czasu dla naszych bliskich. Oboje pamiętamy
nieprzespane noce przed komputerem kilka
lat temu, kiedy tworzyliśmy projekty niezależnie od tego, jaki to był dzień tygodnia.
Dlatego dziś S-Line Studio to zespół
kompetentnych profesjonalistów przepełnionych pasją, których misją jest projektowanie pięknych, innowacyjnych i praktycznych wnętrz, w których człowiek może być
w pełni sobą i może realizować wszystkie
swoje potrzeby. S-Line Studio idzie w kierunku lidera rynku w obszarze projektowania
wnętrz. Jesteśmy jednostką stabilną i jednocześnie ciągle rozwijającą się. Pracujemy
w atmosferze otwartości i precyzyjnej komunikacji, łączymy ambitne cele i nastawienie
na wyniki wraz z przyjacielskim i życzliwym
podejściem do współpracowników i klientów.
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zdjęcia: własność firmy S-Line Studio

LUDZIE BIZNESU

Problemy nie są zamiatane pod dywan, ale
od razu adresowane, konflikty traktuje się
jako okazję do rozwoju i wypracowania lepszego rozwiązania. Działamy ogólnopolsko,
myślimy szeroko, realizujemy zarówno projekty prestiżowych rezydencji, jak i praktycznych domów. Uwielbiamy to, co robimy, i cały
czas pniemy się do góry, a naszym celem
jest robienie rzeczy dużego kalibru, bez stagnacji i narzekania. S-Line Studio jest środowiskiem rozwoju na wielu poziomach,
nieustannie podnosimy poziom naszych
kompetencji. Trzyletnia współpraca mentoringowa z dr. Mateuszem Grzesiakiem, certyfikacja z 24 szkoleń, studia MBA. Mamy
mierzalne wyniki i rośniemy z roku na rok.
Ta świadomość potrzeby ciągłej nauki
i rozwoju to również pokora, która otwiera
drzwi do bycia spełnionym człowiekiem.
Czy istnieje szczególnie ważne dla
Państwa motto, które dotyczy rozwoju
osobistego i które Was motywuje do
działania?

„Bycie najlepszą wersją samego siebie” –
w szerokim i holistycznym rozumieniu,
ponieważ odnosi się nie tylko do nas samych,
ale też do zespołu, którym zarządzamy, i do
projektów, które realizujemy wraz z klientami. Skłania to nas do analizy, do konstruktywnego feedbacku i ciągłego wielowymiarowego rozwoju.
Zdradzą nam Państwo plany
na przyszłość?
Planujemy skalować działalność, jesteśmy
przed zmianą nazwy i rebrandingiem.
Z firmy lokalnej stajemy się ogólnopolską.
W przyszłym roku przeprowadzamy się do
Warszawy i tam chcemy zwiększyć zakres
naszych usług. Kolejnym celem po Warszawie będzie zdobywanie rynków międzynarodowych i rozpowszechnianie KONCEPTU
ŚWIADOMYCH WNĘTRZ.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów!
Justyna Nakonieczna
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Pielęgnacja

W RYTMIE NATURY
od Hagi
Hagi to jedna
z bardziej znanych
na polskim
rynku firm
produkujących
kosmetyki
naturalne. Proszę
powiedzieć, kto
stoi za Hagi?
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Hagi to H jak Hanna, A jak Agata, G jak
Gabriela i I jak wszyscy inni, którzy przyczynili
się do tego, że powstała firma. Hagi to firma
rodzinna, w zarządzie są trzy kobiety, mama
– Hanna, serce firmy, pomysłodawczyni –
chemiczka i kosmetolożka, oraz dwie córki
Agata – prezeska firmy, odpowiedzialna za
sprzedaż i rozwój, oraz Gabriela, która czuwa
nad całą produkcją. Hagi to przede wszystkim
autentyczność, zaangażowanie i wielka pasja,
bez której nie byłoby naszej firmy. Wierzymy
w siłę natury i moc, jaką daje uważna pielęgnacja. W Hagi, od samego początku, niezmiennie wszystkie produkty wytwarzamy
samodzielnie – przez koncepcję, receptury,
pomysły na opakowania aż po efekt ostateczny. W zespole Hagi pracują kosmetolodzy,
chemicy, specjaliści do spraw jakości, zapachów i bezpieczeństwa kosmetyków oraz
kilka artystycznych dusz z głowami pełnymi
pomysłów. Nasze produkty przynoszą długotrwałe efekty poprawy nawilżenia, odżywienia
i natłuszczenia. Jesteśmy w 100% HANDMADE IN POLAND.
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Jakie kosmetyki macie w portfolio?
Wszystkie nasze kosmetyki są naturalne, co
oznacza, że są skomponowane z minimum
95% składników pochodzenia naturalnego.
Wśród naszych produktów znajdziecie
kosmetyki pielęgnacyjne do ciała, całą serię
kąpielową oraz kremy do twarzy. Dodatkowo
w naszym portfolio znajdują się ekologiczne
świece sojowe oraz linia kosmetyków do
pielęgnacji dzieci – Hagi Baby. Pierwszymi
naszymi produktami były mydełka, których
w ofercie mamy aż 15. Z biegiem czasu sukcesywnie powiększaliśmy nasze portfolio o produkty do kąpieli: sole, pudry i scruby, a także
kosmetyki do pielęgnacji ciała, jak balsamy
i masła, oraz kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
Nasza najnowsza seria, Hagi Phases – trzy
cykloczułe kremy do pielęgnacji w zgodzie
z cyklem menstruacyjnym, uzyskała ostatnio
główną nagrodę dla najbardziej innowacyjnego produktu w kategorii pielęgnacja skóry
na tegorocznych międzynarodowych targach
Eco Life Scandinavia w Szwecji.
Czym jest linia Hagi Phases?
Hagi Phases to trzy cykloczułe kremy do
twarzy dopasowane do cyklu menstruacyjnego kobiety i nasze zaproszenie do uważnej
pielęgnacji. Pielęgnacja w rytmie cyklu to
zupełnie nowe podejście do skóry twarzy.
Przeglądamy się w lustrze wiele razy dziennie,
ale wciąż tylko część z nas zauważa zmiany,
przez które przechodzi skóra w ciągu miesiąca. Tymczasem skóra twarzy ma zupełnie

inne potrzeby w każdej fazie cyklu. W fazie
menstruacyjnej (1–7 dzień cyklu) przede
wszystkim potrzebuje nawilżenia, bo za
sprawą niskiego poziomu hormonów staje
się sucha. Wydziela mniej sebum i może być
bardziej podatna na podrażnienia. Phases 1
przede wszystkim nawilża skórę, zmniejsza
zaczerwienienie, poprawia ogólną kondycję,
nadając miękkość i gładkość. Regeneruje
i wzmacnia mikrobiom skóry, zapewniając
wsparcie prebiotyczne. Badania przeprowadzone przez Hagi po dwóch cyklach stosowania potwierdziły wzrost nawilżenia o 50%*.
W fazie folikularnej (8–14 dzień cyklu) skóra
ma się całkiem dobrze. Poziom estrogenów
zaczyna wzrastać, dzięki czemu zwiększa się
produkcja kolagenu i kwasu hialuronowego.
Phases 2 to bomba witaminowa: uelastycznia
oraz wygładza skórę, nadając jej promienny
wygląd. Współpracuje z naturalnym mikrobiomem skóry, wzmacniając go dzięki zawartości synbiotyku, czyli kompleksu pre- i probiotycznego. Ostatnia, lutealna faza (15–28
dzień cyklu) następuje zaraz po owulacji
i trwa do kolejnej menstruacji. U wielu z nas
wahania poziomu estrogenów i progesteronu
skutkują pojawieniem się niedoskonałości,
nadprodukcji sebum i wrażliwości na promienie UV. Phases 3 zmniejsza natłuszczenie,
łagodzi zmiany trądzikowe, wyrównuje
koloryt i chroni skórę przed słońcem. Badania
przeprowadzone po dwóch cyklach stosowania potwierdziły spadek wydzielania
sebum o 25%.
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HANNA KURCIŃSKA
Współzałożycielka Hagi,
chemiczka, kosmetolożka z wieloletnim
doświadczeniem
w dziedzinie tworzenia
i badania formulacji
kosmetycznych.
Ukończyła chemię na
Uniwersytecie Warszawskim i kosmetologię na
Politechnice Łódzkiej.
W 2000 roku utworzyła
laboratorium badawcze
zajmujące się analityką
oraz produkcją przeciwutleniaczy. Od 2014
roku współtworzy markę
Hagi, jest jej pomysłodawczynią i głównym
specjalistą w dziedzinie
recepturowania i technologii wytwarzania
kosmetyków. Stale
prowadzi nadzór nad
pracami naukowymi
prowadzonymi w firmie
oraz monitoruje rynek
kosmetyczny w Polsce
i za granicą.
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Co wyróżnia markę Hagi spośród wielu
innych marek kosmetycznych?
W Hagi wszystko od początku do końca
robimy sami i mamy dzięki temu kontrolę
na każdym etapie produkcji naszych kosmetyków. Produkt zawsze powstaje w odpowiedzi na naszą konkretną potrzebę dotyczącą pielęgnacji. Sami tworzymy receptury,
testujemy produkty, zlecamy badania, zamawiamy opakowania, przygotowujemy etykiety
i tworzymy komunikację. W naszej podwarszawskiej manufakturze powstają wszystkie
kosmetyki Hagi. Można wręcz powiedzieć,
że mamy dwie firmy: produkcyjną i biznesową, to na pewno jest wyróżniające na tle
konkurencji.
Druga rzecz, która nas wyróżnia, to bardzo
bogate składy naszych kosmetyków. Nie
oszczędzamy na surowcach, sprowadzamy
ciekawe półprodukty, eksperymentujemy,
żeby przygotować produkt, który w jak najlepszym stopniu odpowie na potrzeby naszej
skóry. Dla nas kosmetyk musi być przede
wszystkim skuteczny. Do tego uważamy, że
pielęgnacja powinna być przyjemnością, dlatego bardzo wnikliwie dobieramy kompozycje
zapachowe i tworzymy unikalne, autorskie
nuty zapachowe.
Trzecia wyróżniająca wartość to zaangażowanie Hagi. Zaangażowanie, żeby tworzyć najlepsze jakościowo kosmetyki, szeroko
dostępne na polskim rynku. Zaangażowanie
w promowanie uważnej, naturalnej pielęgnacji zgodnej z naturalnym rytmem kobiety.
Wspieranie kobiet. I wreszcie zaangażowanie

w działania proekologiczne (opakowania
z recyklingu, ekologiczne pakowanie paczek,
myślenie proekologiczne, które determinuje
decyzje biznesowe).
Jakie mają Państwo plany na przyszłość?
Chcemy dalej inwestować w jakość naszych
kosmetyków i wspierać kobiety w naturalnej pielęgnacji zgodnej z ich rytmem.
Nasze produkty z założenia mają aktywizować własne mechanizmy ochronne skóry
i przynosić długotrwałe efekty poprawy jej
nawilżenia i odżywienia. W tym roku stawiamy na wyspecjalizowane linie kosmetyki
do pielęgnacji twarzy i ciała, poszerzamy linię
produktów dziecięcych Hagi Baby o kosmetyki ochronne oraz inwestujemy w edukację w kierunku mądrej i zrównoważonej
pielęgnacji. Mamy także duże ambicje eksportowe, interesuje nas przede wszystkim
rynek skandynawski, oraz plany rozbudowy
zakładu produkcyjnego i zatrudnienie nowych
osób. Hagi to ciągły rozwój, baczne obserwowanie potrzeb klientów i odpowiadanie na ich
potrzeby oraz myślenie innowacyjne, które
jest na pewno czynnikiem wyróżniającym
firmę na tle konkurencji i pozycjonuje Hagi
jako promotora zmian.

