TYGRYSY

NUMER 2(19)/2022 | ISSN 2451-4888
kwartalnik
CENA 20,00 zł (w tym 8% VAT)

BIZNESU
MAGAZYN

LUDZI

PRZEDSIĘBIORCZYCH

Mowa ciała
w negocjacjach
biznesowych
Michał Wiśniewski

Co Twoje ciało
mówi o Tobie
w czasie prezentacji?
Lidia Buksak

CEL JEST
PROSTY:
CHCĘ BYĆ
SZCZĘŚLIWY
Dariusz Śpiewak

MALOWANIE
RODZAJEM
MEDYTACJI
Aleksandra Śpiewak-Matyja

Podstawy
wystąpień publicznych
Andrzej Zdanowski

PORADY EKSPERTÓW

Jak stać się (naj)lepszym przedsiębiorcą
Mateusz Grzesiak

Jak wykorzystać potencjał Instagrama
i dynamicznych video w biznesie?

Mowa ciała osób
charyzmatycznych
Alina Stasiak

Anna Oszajca

Przestajemy słuchać siebie nawzajem,
a to bardzo nas zmienia
Grzegorz Iwańczyk

Energię czerpię
bezpośrednio z działania...
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Drodzy Czytelnicy,

Z

nieskromną radością oddaję w Wasze ręce nasz najnowszy numer Magazynu Ludzi
Przedsiębiorczych, jakim są „Tygrysy Biznesu”.
Otwarci na Wasze sugestie, prośby i pytania, staramy się za każdym razem, abyście
znaleźli tu dla siebie choć jeden interesujący i inspirujący artykuł.
Tematem numeru jest mowa ciała w biznesie. Często w relacjach biznesowych zastanawiamy
się nad tym, na co należy zwrócić uwagę, by zrobić na rozmówcy jak najlepsze wrażenie. Pierwsze
sekundy są bardzo istotne, nie oznacza to jednak, że jedynie przez chwilę trzeba być ostrożnym.
Tak szybko, jak można wyrobić u rozmówcy pozytywną opinię o sobie, można ją także zmienić.
Jak na to wpływa nasza mowa ciała? Odpowiedzi znajdziecie w tym numerze.
Wszyscy wiecie, jak ważna dla mnie jest potęga networkingu, szczególnie dzisiaj, kiedy stoimy
jako przedsiębiorcy przed wieloma wyzwaniami. Nic tak nie buduje jak nowe kontakty i środowisko ludzi, którzy nas inspirują, ludzi, którzy odnieśli sukces – środowisko „Tygrysów”.
I tacy właśnie są bohaterowie naszego najnowszego numeru – prawdziwe Tygrysy... Wyjątkowi... godni polecenia i współpracy. A wspomniałem o networkingu, ponieważ większość z nich
poznałem osobiście na wielu spotkaniach biznesowych czy też dzięki poleceniom.
Niezmiernie miło jest mi również przedstawiać sylwetki osób odnoszących spektakularne sukcesy, liderów branży. Wśród nich mamy bohaterów naszej najnowszej okładki, Aleksandrę Śpiewak-Matyję oraz Darka Śpiewaka. Wyjątkowi, piękni, kolorowi ludzie, którzy zafascynowali mnie
od pierwszego dnia, kiedy miałem olbrzymią przyjemność ich poznać. Sylwetki naszej bohaterki
i bohatera poznacie na naszych łamach.
Życzę przyjemnej lektury.
Redaktor Naczelny
Marcin Andrzejewski
TYGRYSY BIZNESU
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CO TWOJE CIAŁO
MÓWI O TOBIE
w czasie prezentacji?
Twoje ciało mówi.
Zawsze.
Gdy pijesz kawę, gdy
jesteś na spacerze,
gdy rozwiązujesz
jakiś zawiły problem,
gdy ktoś Cię okradł
albo gdy wygrałeś na
loterii.
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C

hcesz to sprawdzić? Gdziekolwiek
teraz jesteś, rozejrzyj się. Jeśli są
jacyś ludzie w pobliżu, to popatrz
na nich. Spójrz na ich postawę,
ruchy, mimikę twarzy, gestykulację. Zobaczysz
różne rzeczy – zniecierpliwienie, zadowolenie,
złość, niepewność, radość, skupienie. Widzisz
to? A po czym to poznajesz? Ci ludzie nie
mówią teraz do Ciebie, możesz tylko widzieć,
co robią, więc to ich mowa ciała opowiada Ci
o ich zniecierpliwieniu, zadowoleniu, niepewności czy radości.
Wystarczy, że ktoś na Ciebie spojrzy i od
razu wie, widzi, bez słów, że jesteś skupiony,
zdenerwowany albo zrelaksowany. Bo Twoja
mowa ciała mówi.
Oczywiście Twoje ciało mówi też w czasie
prezentacji, wystąpień na scenie i przed
kamerą. Czasem daje nieśmiałe sygnały,
a czasem wręcz krzyczy.

O czym?
O tym, co myślisz o wystąpieniach
publicznych, o sobie, o swojej prezentacji
i o publiczności. Mówi o tym, czy lubisz
występować publicznie, czy nie, o tym, czy
się stresujesz, czy jesteś pewny siebie. Mówi
o Twoich przekonaniach i wcześniejszych
doświadczeniach jako prezentera. Mówi
o Twoim stosunku do tego, co i do kogo
mówisz.
To wszystko naprawdę widać.
Gdy występujemy, jesteśmy „na widelcu”,
czyli na nas jako mówcach skupiona jest cała
uwaga odbiorców. Ma to nawet swoją nazwę
– ekspozycja społeczna. Jesteśmy oglądani
i oceniani – od stóp do głów. Czy chcemy,
czy nie, wywieramy wrażenie i komunikujemy swoim zachowaniem bardzo dużo. Żeby
odbiorcy postrzegali nas pozytywnie i żeby
mogli nam zaufać, konieczna jest SPÓJNOŚĆ

„
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Jeśli Twoja mowa ciała
współgra z treścią, to odbiorcy
po prostu słuchają i biorą
od Ciebie Twoje treści

tego, co mówimy, z tym, co robimy w czasie
prezentacji.
Jeśli Twoja mowa ciała współgra z treścią, to odbiorcy po prostu słuchają i biorą
od Ciebie Twoje treści. Właściwie nie zwracają uwagi na mowę ciała, bo ona uzupełnia
komunikat.
Wszystko się komplikuje, gdy robisz coś,
co mówi głośniej niż Twoje słowa, czyli gdy
treść nie jest spójna z tym, co robisz i jak
się zachowujesz. Wtedy odbiorcy zawsze
uwierzą w to, co czują, pod wpływem tego,
co robisz i jak się zachowujesz na scenie
lub przed kamerą, a nie w Twoje słowa. Jeśli
Twoja mowa ciała nie wspiera słów albo im
zaprzecza, to nie ma szans, żeby odbiorcy
uwierzyli w to, co mówisz. Mało tego, może
się stać nawet tak, że ludzie w ogóle nie
usłyszą Twoich słów, bo mowa ciała będzie
tak dziwna, odciągająca uwagę, że po prostu
nie da się Ciebie słuchać (chyba że zamknie
się oczy).
Jako trenerka wystąpień publicznych specjalizuję się w wystąpieniach biznesowych.
Od 25 lat szkolę menedżerów, CEO i zarządy
z nowoczesnych prezentacji. Codziennie pracuję z klientami między innymi nad tym, żeby
ich mowa ciała wzmacniała treści. Dążymy do
tego, żeby po tym, co robią i jak się zachowują w czasie prezentacji, można było zobaczyć, że są wiarygodnymi liderami i liderkami. Wszystko po to, żeby mogli wywierać
wpływ na odbiorców i realizować swoje biznesowe cele.

Jakich prezenterów w biznesie
widzę?
Spiętych, poruszających się bez sensu, niewiedzących, co zrobić z rękami, wykonujących
jakieś sztucznie wyuczone gesty.
W mojej książce Szkoła Mówców. Myśl
i prezentuj INACZEJ niż wszyscy opisałam
najczęściej popełniane błędy w mowie ciała.
Oto kilka z nich:
• usztywnianie całego ciała
• przyklejenie łokci do tułowia
• odchylenie tułowia do tyłu
• przygarbienie
• zakładanie i splatanie rąk na brzuchu
• ugniatanie, pocieranie dłoni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zaciskanie dłoni w pięści
zakładanie rąk do tyłu
składanie rąk w tzw. listek figowy
brak gestykulacji
nadmierna gestykulacja
powtarzanie w kółko tych samych gestów
stosowanie wyuczonych gestów, nieadekwatnych do tego, o czym mówisz
martwa twarz, tzw. twarz pokerzysty
brak uśmiechu
brak kontaktu wzrokowego z odbiorcami
stanie w jednym miejscu bez wykonania
nawet jednego kroku
bezsensowne, chaotyczne chodzenie
(w kółko, w przód i w tył, dreptanie
w miejscu, krążenie jak lew w klatce –
wzdłuż sceny, bokiem do publiczności, ze
wzrokiem utkwionym w podłodze)
odwracanie się do ekranu, plecami do
publiczności i czytanie slajdów.

Co mówi o prezenterze
taka mowa ciała?
Zdradza stres, podenerwowanie, obawy przed
oceną. Choć te osoby mówią bardzo mądre
rzeczy, choć mają nowatorskie pomysły i rozwiązania biznesowe, to niestety ich ciała
„grają w innej drużynie” i odciągają uwagę
od meritum.
Widziałeś takich mówców? A może sam
popełniasz takie błędy?
Wystąpienia biznesowe zawsze powinny
mieć konkretny biznesowy cel. Jasne jest,
że jeśli mowa ciała tak przykuwa uwagę, że
zagłusza Twoje słowa albo zaprzecza temu,
co mówisz, takie wystąpienie nie ma sensu
i na pewno nie pozwala zrealizować postawionych celów.

Co wobec tego zrobić, żeby Twój
przekaz idący z ciała i z Twoich słów
był spójny i żeby Twoja mowa ciała
mówiła, że jesteś świadomym siebie,
wiarygodnym liderem?
1. Musisz się dowiedzieć, jaką masz mowę
ciała w czasie prezentacji. Najlepiej
się nagrać i obejrzeć. Możesz to zrobić
w czasie ćwiczeń, prób do jakiejś prezentacji. Musisz jednak wiedzieć, że może to
nie oddać sytuacji realnego wystąpienia.
TYGRYSY BIZNESU
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Najlepiej nagrać swoją prawdziwą prezentację. To da Ci wiedzę, jak się zachowujesz, gdy odczuwasz stres i gdy mówisz
do prawdziwych odbiorców.
2. Gdy już ocenisz swoją mowę ciała, to
musisz podjąć decyzję, co z tym zrobić. Po
obejrzeniu nagrania będziesz wiedział, czy
masz pracować nad rozluźnieniem spiętego ciała, czy nad gestykulacją, a może
nad postawą albo sposobem poruszania.
A może nad wszystkim naraz?
3. Pamiętaj, że sama wiedza nie wystarczy.
Wszyscy wiedzą, że mowa ciała jest
ważna, a jednak nie mają dobrej mowy
ciała. Mało tego, wiedza może Cię sprowadzić na złe tory. Na przykład możesz
tak się zestresować swoimi błędami,
że stwierdzisz, że się nie nadajesz do
wystąpień. Albo staniesz się „ekspertem”
pouczającym innych, jak powinno być,
mimo że sam nie będziesz miał dobrej
mowy ciała. Po prostu „wiedzieć” nie jest
jednoznaczne z „robić”.
4. Ćwicz ciało. Poznaj je, zaprzyjaźnij się
i współpracuj z nim. Rób rozgrzewkę ciała
i aparatu mowy przed wystąpieniem.
Tu chcę Ci dać prezent. Jeśli chcesz wiedzieć, jak pracować i ćwiczyć ze swoim
ciałem, jak robić rozgrzewkę ciała przed
wystąpieniem, to skorzystaj z mojego bezpłatnego ebooka 5 KROKÓW DO PEŁNEJ
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SWOBODY CIAŁA W CZASIE PREZENTACJI. Znajdziesz tam ćwiczenia, które
sprawią, że ciało będzie Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem w czasie wystąpienia. Pobierz ten ebook na https://lidiabuksak.pl/5-krokow-do-pelnej-swobody/
i ćwicz.
5. Nie próbuj zmieniać i poprawiać wszystkiego naraz. Jeśli oglądając swoje nagrania,
zobaczyłeś, że robisz jakieś konkretne
błędy, np. wieżyczkę z dłoni, to ćwicząc,
skup się najpierw tylko na tym jednym,
konkretnym błędzie. Gdy „oduczysz” swoje
ręce robienia „wieżyczki”, weź na tapet
kolejny błąd. I tak krok po kroku.
6. Ćwicz swoje prezentacje i nagrywaj je.
Zobacz, jak Twoje ciało współgra z treścią. Poprawiaj mowę ciała, ale zawsze
w połączeniu ze słowami. Pamiętasz przecież, że mowa ciała ma być spójna z treścią. Nie chodzi o ćwiczenie jakichś sztucznych, niby prawidłowych gestów tylko
o to, żeby Twoje gesty podkreślały naturalnie Twoje słowa.
7. A potem zapomnij o wszystkim. Zapomnij
o tym, co wyćwiczyłeś, i pozwól ciału robić
swoją robotę. Zaufaj mu. Twoje ciało wie,
co ma robić, i w naturalny sposób wesprze
słowa. Nie przeszkadzaj swojemu ciału,
nie kombinuj. Jeśli mu zaufasz i skupisz się
na tym, co chcesz powiedzieć i dlaczego

„

to jest ważne, to Twoje ciało zrobi to, co
trzeba. I będzie to autentyczne, swobodne.
I jeszcze kilka podpowiedzi, jak zadbać o najważniejsze elementy dobrej mowy ciała prezentera, dzięki którym będziesz wywierać
dobre wrażenie.
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Ufamy ludziom, którzy sprawiają
wrażenie opanowanych i pewnych
siebie, czyli są wyprostowani
i mają sprężyste ciało

Postawa
To niezwykle ważne, bo Twoja postawa,
a także sposób poruszania przemówią jako
pierwsze, zanim Ty sam zaczniesz mówić.
Żaden odbiorca nie zaufa prezenterowi,
który ma przygarbioną, skurczoną sylwetkę,
chowa głowę w ramionach czy odchyla się do
tyłu. Ufamy ludziom, którzy sprawiają wrażenie opanowanych i pewnych siebie, czyli są
wyprostowani i mają sprężyste ciało.
A więc:
• Stój prosto
• Dobrze oprzyj się na nogach
• Nie garb się
• Rozluźnij ramiona
• Dbaj o to, żeby ciało było zdrowo napięte,
w gotowości do działania, ale nie spięte,
czasami aż do bólu.

Poruszanie się na scenie
Wrażenie, jakie wywrzesz na odbiorcach,
zależy również od tego, w jaki sposób wejdziesz na scenę i jak się będziesz po niej
poruszał. Czy zrobisz to z energią, sprężyście
i zdecydowanie, czy też będziesz powłóczył
nogami, jakbyś to robił za karę. Ruch na
scenie jest ważny, ale nie może być przypadkowy i chaotyczny. Musi być świadomy,
musi czemuś służyć.
• Poruszaj się świadomie
• Nie łaź bez sensu
• Nie odwracaj się tyłem do odbiorców
• Nie kiwaj się
• Przemieszczaj się po scenie, żeby budować
kontakt i pokazywać odbiorcom, że są dla
Ciebie ważni
Jeśli zaczniesz przemieszczać się po
scenie, zbliżać się do swojej publiczności, a czasem wchodzić między nią po
to, żeby mieć ze słuchaczami lepszy kontakt, odbiorcy poczują, że Ci na nich zależy,
poczują Twoje zaangażowanie. A gdy to
poczują, będą chcieli odwdzięczyć się tym
samym. Zrobią to, uważnie Cię słuchając
i angażując się.

Gestykulacja
Przede wszystkim nie demonizuj gestykulacji i nie powtarzaj w kółko, że nie wiesz,
co zrobić z rękami. To Ci nie pomoże.
Ręce, podobnie jak całe ciało, same Cię
wesprą w czasie mówienia, pod warunkiem że im na to pozwolisz. Wielu mówców
nie pozwala. Skupiają się na tym, żeby

wykonywać jakieś konkretne gesty, a wtedy
te gesty są sztuczne. W dodatku gdy mówca
za bardzo się skupia na gestykulacji, przestaje myśleć o tym, po co i do kogo mówi.
W efekcie zaczyna się gubić w treści, zawieszać, mylić. I kłopoty gotowe.
Pamiętaj, że wystąpienie publiczne jest
rozmową z odbiorcami (nawet gdy publiczność nie dialoguje z Tobą w czasie prezentacji,
to ten dialog powinien się odbywać w głowach i sercach Twoich słuchaczy). W czasie
normalnej rozmowy nie zastanawiasz się nad
tym, co zrobić z rękami, one po prostu same
gestykulują. Nie myśląc o gestykulacji, gestykulujesz. Podkreślasz to, co istotne. Czasem
(gdy jesteś podekscytowany) Twoje ręce
wykonują szerokie, wyraziste gesty, a gdy
opowiadasz o czymś bez wielkich emocji,
Twoje ręce zachowują się spokojnie. I taka
gestykulacja w trakcie prezentacji jest najlepsza, najbardziej naturalna i spójna z Twoją
osobowością.
Oczywiście gdy stajesz na dużej scenie
i mówisz do setek lub tysięcy osób, możesz
wykonywać szersze, bardziej wyraziste ruchy,
ale ciągle tak, jakbyś rozmawiał z dobrymi
przyjaciółmi.

O co zadbać?
•
•
•
•

Pozwól rękom gestykulować, puść je swobodnie i daj im działać
Nie przyklejaj łokci do tułowia, nie splataj
ramion
Nie zaciskaj dłoni, nie ugniataj ich
Pamiętaj, że dobra gestykulacja odbywa
się na poziomie brzucha, nie poniżej

I na koniec:
Pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby mowa
ciała była doskonała, ale żeby była autentyczna i spójna z Twoją osobowością oraz
z przekazywanymi przez Ciebie treściami.
Jeśli będziesz mieć takie podejście, to gdy
poznasz swoje ciało i podstawowe zasady,
nie zaczniesz ich wdrażać bezmyślnie i automatycznie. Będziesz myślał, będziesz uważny
na siebie i odbiorców, a Twoja mowa ciała
będzie prawdziwie Cię wspierać. Będzie
mówić, że jesteś pewnym siebie liderem, że
wiesz, po co jesteś na scenie, że jesteś wiarygodny, autentyczny i swobodny i że można
Ci zaufać. Powodzenia!

LIDIA BUKSAK
Trenerka wystąpień
publicznych z 25-letnim
doświadczeniem.
Prowadzi szkolenia
z nowoczesnych prezentacji biznesowych
dla menedżerów, CEO
i zarządów. Przez 18 lat
pracowała w telewizji,
szkoląc najbardziej
znanych dziennikarzy.
Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych
Mówczyń i Mówców,
autorka bestsellerowej książki SZKOŁA
MÓWCÓW, logopeda
medialny. Uczy, jak
skutecznie mówić do
ludzi, jak panować
nad stresem w czasie
wystąpień, jak się
dobrze przygotować
do prezentacji i dzięki
temu budować autorytet i rozwijać swój
biznes.

TYGRYSY BIZNESU
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MOWA CIAŁA
w negocjacjach biznesowych
Mowa ciała to
element komunikacji
towarzyszący nam
każdego dnia. Zarówno
w zaciszu domowym,
jak i w sklepie oraz
w pracy, i właśnie
w niej znajomość
niewerbalnych aspektów
komunikacji najbardziej
może nam pomóc.

10 TYGRYSY BIZNESU
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egocjacje rozumiemy przede
wszystkim jako ustalanie
warunków z partnerami biznesowymi, ale również mamy do
czynienia z pewną ich formą wewnątrz firmy,
np. podczas dzielenia się zadaniami oraz planując i wyjaśniając różne sprawy.
Oprócz umiejętności erystycznych, perswazji, logicznego i krytycznego myślenia
bardzo pomocna w negocjacjach jest
znajomość mowy ciała. Jej przydatność
możemy oceniać w dwóch płaszczyznach.
Pierwsza z nich to perspektywa osoby,
która wywiera wpływ mową własnego
ciała na interlokutora. Druga płaszczyzna
to odczytywanie mowy ciała u naszych
rozmówców, na podstawie czego można
stwierdzić, jakie nastawienie ma negocjująca z nami osoba i na ile możemy sobie

jeszcze pozwolić w ustalaniu warunków
współpracy.

Oddziaływanie na rozmówcę
mową ciała w negocjacjach
Pierwsze wrażenie robi się tylko raz,
w dodatku ze względu na potrzebę mózgu
do szybkiej oceny innych ludzi (mechanizm
ewolucyjny polegający na potrzebie szybkiej
oceny, czy jesteśmy zagrożeni obecnością
nowej osoby, czy nie) mamy na to niewiele
czasu. Umiejętność świadomego używania
własnego ciała pozwala na wywarcie pozytywnego wrażenia jeszcze przed pierwszą
wymianą zdań. Biznes opiera się często na
relacjach, wolimy robić interesy z kimś, kogo
lubimy, dlatego pozytywne prezentowanie
się jest tak ważne. Opiera się ono na neutralizacji naturalnych mechanizmów obronnych
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człowieka, które nabyliśmy w drodze ewolucji.
Wywierania pozytywnego wrażenia poprzez
mowę ciała można się stosunkowo łatwo
nauczyć przez ćwiczenie kilku elementów
w życiu prywatnym, a także w domu przed
lustrem. Te elementy to:
• kontakt wzrokowy, dzięki niemu pokazujemy nie tylko pewność siebie, ale także
zainteresowanie rozmówcą;
• uśmiech, absolutnie kluczowy przy nawiązywaniu relacji. Naturalnie i błyskawicznie
zwracamy uwagę na twarze innych ludzi, po
nich najszybciej rozpoznajemy nastawienie
drugiego człowieka oraz to, czy stanowi dla
nas zagrożenie. Dodatkowo uśmiech niweluje ewentualnie źle zinterpretowane przez
rozmówcę inne sygnały niewerbalne, np.
kontakt wzrokowy, który mógłby w skrajnych przypadkach być odebrany jako
„gapienie się” z niejasną intencją, przy
szczerze wyglądającym uśmiechu nasza
intencja odbierana jest jako pozytywna.
Warto zwrócić uwagę na to, aby uśmiech
wyglądał na jak najbardziej naturalny.
Można to osiągnąć poprzez opanowanie
uśmiechania się bez zaciskania ust, a więc
z lekko rozwartymi wargami i widocznymi
zębami. Drugim elementem szczerego
uśmiechu jest zaangażowanie okolic oczu
– nie uśmiechamy się samymi ustami, ale
także oczami – charakterystycznym elementem prawdziwego uśmiechu są tzw.
kurze łapki przy zewnętrznych kącikach
oczu. Ten element również można wyćwiczyć w zaciszu własnego domu. Bardzo
istotne jest także, aby uśmiech był symetryczny. Oba kąciki ust powinny być uniesione na taką samą wysokość;
• lekkie przechylenie głowy na jedną ze
stron – odsłonięcie wrażliwych obszarów
ciała, tutaj szyi, jako miejsca wrażliwego
i naturalnie nieosłoniętego w drodze ewolucji, sygnalizuje nasze przyjazne nastawienie do rozmówcy;
• luźne ręce niezasłaniające klatki piersiowej. Podobnie jak przy wspomnianym
wyżej przechyleniu głowy, brak zasłaniania
klatki piersiowej jest interpretowany podświadomie jako brak zagrożenia i przyjazne nastawienie. Zauważmy, że kluczowe dla przeżycia organy w naszym
ciele zostały, w drodze ewolucji, zabezpieczone przed urazami. Mózg chroniony jest
przez twardą czaszkę, a płuca oraz serce
chronią żebra. Dodatkowe osłanianie tych
części ciała może wpływać negatywnie na
nasz odbiór przez innych ludzi;
• lekkie pochylenie w stronę rozmówcy
odbierane jest jako zainteresowanie tym,
co dana osoba ma do powiedzenia. Jest
to łatwiejsze do zrealizowania w pozycji
siedzącej;

• rozluźnione dłonie i palce, dłoń zaciśnięta w pięść, mocno złączone i wyprostowane palce sugerują odczuwanie
stresu, który może towarzyszyć wrogiemu nastawieniu. Warto zadbać o to,
aby dłonie wyglądały zawsze na zrelaksowane i rozluźnione.
W dalszej części negocjacji warto zastanowić się, jak chcielibyśmy, aby czuł się nasz
rozmówca, jaki stan emocjonalny będzie
użyteczny u niego w kontekście naszych
negocjacji. Zależnie od sytuacji, zazwyczaj będą to pozytywne odczucia, które
możemy wywołać poprzez zasadę „you go
first”, czyli pozorowanie, a najlepiej wywołanie danego stanu u siebie, co w większości przypadków spowoduje podłapanie
tego stanu przez rozmówcę. Pozorowanie lub
wywoływanie takiego stanu polega w dużej
mierze na oddziaływaniu zachowaniem własnego ciała, w tym mimiki. Jak to się objawia
w życiu codziennym? Przypomnij sobie, jak
odpowiadasz uśmiechem na uśmiech, gdy
dostrzeżesz, że ktoś się do Ciebie uśmiecha.
To dokładnie ten sam mechanizm. A gdy już
się uśmiechasz, czujesz się przyjemniej. Psychika oddziałuje na ciało, a ciało na psychikę,
dlatego gdy ktoś się uśmiecha lub przyjmuje
postawę otwartą, czuje się lepiej. I na odwrót,
osoba o skulonej sylwetce, smutnej minie czy
spuszczonej głowie czuje się gorzej i mniej
pewnie. Kolejnym przykładem tego mechanizmu jest płacz tylko dlatego, że osoba obok
nas również płacze i udziela się nam jej stan
emocjonalny.
Naśladownictwo to mechanizm ewolucyjny pomagający nam m.in. lepiej się rozumieć, budować społeczne więzi i wzajemne
wsparcie. Jeżeli będziesz w takim samym
stanie jak rozmówca, np. obaj będziecie
szczęśliwi lub obaj będziecie smutni, to lepiej
się zrozumiecie i dogadacie. Teraz możesz
sobie wyobrazić szczęśliwą i wesołą osobę,
która zaczyna rozmowę z osobą nieszczęśliwą. Odmienny stan emocjonalny utrudnia
znalezienie wspólnych tematów i porozumienia. Pewne też jest, że swoimi emocjami
wpłyną na siebie nawzajem. Podstawą jest
wywoływanie u rozmówcy emocji użytecznych na nasze potrzeby, jak już wspomniałem, zwykle jest to stan pozytywny, ale
jeśli sprzedawalibyśmy systemy bezpieczeństwa, korzystne z naszej perspektywy byłoby
zapewne wywołanie poczucia zagrożenia,
co mogłoby sprawić, że kontrahent byłby
skłonny do poniesienia większych kosztów
za zdobycie poczucia bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższego przykładu na potrzeby
zrozumienia opisywanego mechanizmu,
zasada „you go first” jest świetną podstawą
do budowania dobrych relacji.
TYGRYSY BIZNESU
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Jeżeli będziesz w takim samym
stanie jak rozmówca, np. obaj
będziecie szczęśliwi lub obaj
będziecie smutni, to lepiej się
zrozumiecie i dogadacie
Odczytywanie mowy ciała
w negocjacjach

MICHAŁ WIŚNIEWSKI
Trener i konsultant
w zakresie komunikacji
niewerbalnej i wywierania wpływu w agencji
konsultingowej
Humint. Absolwent
psychologii społecznej
na Uniwersytecie SWPS
oraz licznych polskich
i zagranicznych szkoleń
z zakresu mowy
ciała, przesłuchań
i komunikacji.
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Druga strona medalu to umiejętności odczytywania mowy ciała u naszych rozmówców.
Pozwala ona na rozpoznawanie stanów
i emocji naszych rozmówców, co jest szczególnie użyteczne w negocjacjach, które
bywają procesem, w którym dociskamy kontrahenta do granic, a umiejętności odczytywania emocji z ciała bardzo skutecznie
pomagają w wyczuciu wspomnianej granicy.
Z ciała możemy odczytać także nieszczerość,
a więc i blef w negocjacjach może zostać zdemaskowany poprzez omawiane umiejętności.

Mowa ciała w negocjacjach
– kalibrowanie rozmówców
W mowie ciała znaczenie ma całe ciało, zaczynając od stóp, kolan i całych nóg, poprzez
biodra, tułów, ramiona, łokcie, dłonie, a nawet
same palce, jak również mimika twarzy czy
ustawienie głowy. Jednak najważniejsza

w odczytywaniu mowy ciała jest umiejętność wychwytywania zmian. Nie ma uniwersalnego klucza do odczytywania sygnałów
niewerbalnych, żadna wyrwana z kontekstu
postawa czy gest nie daje nam podstaw do
twierdzeń na temat czyichś stanów emocjonalnych. Bywa tak, że trenerzy mowy ciała
nauczają, iż skrzyżowane ramiona to postawa
zamknięta niezależnie od okoliczności, wynikająca z negatywnych uczuć, jednak w rzeczywistości dane zachowanie czy ułożenie
ciała może mieć inne przyczyny niż negatywne emocje. Powodami postawy ze skrzyżowanymi ramionami może być np. subiektywne odczuwanie zimna (nawet gdy inni
go nie czują), wstyd z powodu zabrudzonych
czy obgryzionych paznokci lub kompleks
z powodu braku palca utraconego w wyniku
jakiegoś wypadku. Wykorzystywanie mowy
ciała polega na kalibrowaniu naturalnego
zachowania i wychwytywaniu zmian w stosunku do ustalonej normy zachowania rozmówcy. Przed negocjacjami, jeśli jest taka
możliwość, warto porozmawiać z osobami,
z którymi będziemy negocjować, na jak najbardziej neutralne tematy, które nie będą
powodowały większych emocji. Swobodna
rozmowa to moment kalibracji i poznania
bardziej standardowego zachowania innych
osób. Takie zbliżenie się i rozmowa na neutralne tematy jest także świetnym wstępem
do zbudowania dobrych relacji i pozytywnego nastawienia rozmówców przed kluczową rozmową na tematy biznesowe.
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Ludzie od wieków
chcieli wywierać
odpowiednie
wrażenie na innych,
wykorzystując do
tego liczne techniki
autoprezentacji.
Budowali swój
autorytet plemienny za
pomocą przytroczonej
maczugi bądź
obwieszając się kłami
upolowanej zwierzyny.
W sferze prywatnej
najczęściej robimy
to nieświadomie,
natomiast aby
skutecznie oddziaływać
w biznesie,
potrzebne nam są
szkolenia i warsztaty.
Odpowiednie techniki
i ćwiczenia uczą,
jak wykorzystywać
świadomie
konkretne techniki
autoprezentacyjne.

Podstawy
WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH
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wiadome sterowanie wrażeniem,
jakie wywieramy na innych ludziach,
czyli umiejętność pokazania się
takim, jakim chcę, aby widzieli mnie
inni, to najwyższy poziom profesjonalizmu
i szacunku dla partnerów w biznesie. Trudno
wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach brak
tych umiejętności. Jaki wizerunek sobie stworzymy na początku spotkania, taki utrzymuje
się w czasie jego trwania (efekt pierwszego
wrażenia).
Głównym celem autoprezentacji jest
spowodowanie, by inni postrzegali nas
w pozytywny sposób.
Autoprezentacja – to umiejętność zarządzania wrażeniami, czyli kontrolowanie sposobu, w jaki widzą nas inni ludzie, oraz swobodnego poruszania się w świecie dobrych
manier (G. Królik).
Autoprezentacja – w psychologii sposób,
w jaki każdy człowiek przez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne
komunikuje na zewnątrz, kim jest albo za
kogo chciałby być uważany (Wikipedia).
O naszej pozycji w życiu zawodowym,
a także w codziennych kontaktach z innymi
decyduje to, jak skutecznie potrafimy komunikować się z innymi ludźmi i jak prezentujemy im siebie i swoje zdanie.
Dobra autoprezentacja to eksponowanie
swoich walorów osobistych, czyli:
• Uczciwość, rzetelność, zaufanie.
• Profesjonalizm.
• Naturalność i własny styl.
• Wiedza, energia i emocje.

Zdjęcia: Piotr Jańczyk

Funkcje autoprezentacji, czyli po co to
robimy
1. Podtrzymanie poczucia własnej wartości.
2. Podtrzymanie i podkreślenie poczucia
własnego indywidualizmu i stylu.
3. Podtrzymanie poczucia kontroli nad
wydarzeniami (reakcja).
4. Dążenie do rozwoju własnej osoby.

5. Sympatia – zaprezentowanie siebie
w sposób miły, grzeczny, by zdobyć sympatię innych osób.

•
•

Nawiązywanie kontaktu
ze słuchaczami

Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi słuchaczom podczas wystąpienia
jest rzeczą priorytetową. Dyskusja pobudza
oraz zwiększa aktywność i zaangażowanie.
Dlatego tak ważną umiejętnością jest prowadzenie dyskusji w grupie i odpowiadanie
na zadane nam pytania. Zakończenie wystąpienia efektowną i twórczą dyskusją może
podnieść jej walory, a nas samych przedstawić w korzystnym świetle.
Moje pierwsze wspomnienia z wystąpień przed forum to wywołanie do tablicy
i odpytanie wiadomości z ostatniej lekcji,
które trzeba było wykuć na pamięć dokładnie
tak, jak przekazała je nauczycielka. Stres był
ogromny. Wszelkie przejawy pracy zespołowej (rozglądanie się błagalnym wzrokiem
po kolegach z nadzieją na podpowiedź)
były „nagradzane” oceną niedostateczną dla
„współpracującego zespołu”.
Z takich m.in. powodów współpracujemy
wraz z Instytutem Włókiennictwa Przemysłowego przy konkursie YOUNG DESIGN.
Młodzi ludzie mają wiedzę, ponadprzeciętne umiejętności, ale niestety nie potrafią
tego „sprzedać”.
Skąd pomysł organizatora na tego typu
szkolenie? Jak usłyszałem, w poprzednich
edycjach bywało tak, że uczestnik, przedstawiając swój pomysł, przez cały czas potrafił
stać odwrócony plecami do kapituły. Smutne,
ponieważ tak m.in. giną świetne i innowacyjne rozwiązania i pomysły.
Jakie więc umiejętności powinien mieć
dobry mówca, czyli podstawowe zasady
udanej dyskusji

Należy pamiętać, że interakcje z małą grupą
różnią się od tych, gdzie uczestników jest
kilkudziesięciu, a nawet więcej. Jeśli nawiążesz z nimi pozytywny kontakt i będziesz
go utrzymywać przez całe wystąpienie, nie
tylko zostaniesz oceniony pozytywnie, ale
też pobudzisz ich do działania i wzbudzisz
motywację.
Te pierwsze chwile bywają najistotniejsze.
Pamiętaj – pierwszego wrażenia nie da
się powtórzyć!
Nigdy nie dostaniesz drugiej szansy, żeby
zrobić pierwsze wrażenie!
Wprawdzie co badanie, to inne wnioski,
a później reguły, ale podczas wystąpień
trzymamy się tej 4 x 20.

Pierwsze wrażenie, czyli jak
zrobić na innych efekt łał!
– REGUŁA 4 x 20
Reguła ta mówi, że ludzie formułują swoje
pierwsze opinie i oceny w tzw. „pierwszych
dwudziestkach”:
• pierwsze 20 sekund,
• pierwsze 20 cm od twarzy (wyraz twarzy,
spojrzenie),
• pierwsze 20 słów, które wypowiesz (język,
intonacja i modulacja głosu),
• pierwsze 20 kroków (chód, aparycja,
postawa).
Co rejestrują słuchacze i co ma wpływ na
nasze PIERWSZE DWADZIEŚCIA SEKUND?
• postawa,
• wyraz twarzy – uśmiech, grymas, spojrzenie,
• włosy – kolor, uczesanie,
• kolorystyka stroju oraz sam strój,
• sposób ułożenia i trzymania rąk,

ustawienie nóg,
rzucający się w oczy szczegół ubrania,
gadżety, znaki szczególne.

Cztery zasady, których warto się trzymać,
by dyskusja nie skończyła się naszą porażką:
1. Powtarzaj na głos zadane Ci pytania, tak
by inni również je słyszeli.

Skuteczne taktyki autoprezentacji, czyli jak
to zrobić
1. Zastraszanie – zaprezentowanie siebie
jako osoby silnej, aby inne osoby czuły
strach.
2. Błaganie, prośba – zaprezentowanie
siebie jako osoby słabej w celu uzyskania
pomocy od innych osób.
3. Chwalenie, wywyższanie – zaprezentowanie siebie jako wzoru moralności i cnót
w celu wywołania poczucia winy u innych
osób.
4. Autoreklama, autorytet – zaprezentowanie siebie jako osoby profesjonalnej,
kompetentnej i skutecznej w celu zdobycia szacunku i podziwu.
TYGRYSY BIZNESU
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2. Odpowiadaj na temat, a jeśli nie rozumiesz pytania, to poproś o rozwinięcie.
3. Odpowiadaj krótko, konkretnie i zwięźle.
Rozwlekłe odpowiadanie na pytanie
zaczyna nudzić i staje się niezrozumiałe.
4. Zachowaj kolejność pytań i pozwalaj
zadać pytanie każdej chętnej osobie.
Podczas dyskusji, zadawania oraz odpowiadania na pytania należy pamiętać o kilku
ważnych elementach:
• Poinformuj słuchaczy, kiedy będziesz
odpowiadał na pytania – w trakcie lub po
zakończeniu wystąpienia. Jeśli po zakończeniu, to poproś, by uczestnicy notowali
pytania.
• Opracuj technikę zachęcania do zadawania pytań, np.: „Co państwo o tym
myślicie?”, „Jakie jest państwa zdanie na
ten temat?”, „A jak to wygląda z waszego
punktu widzenia, doświadczenia?”.
• Przygotuj się na ewentualne pytania,
które mogą być zadane, i przygotuj sobie
odpowiedzi.
• Nie kłam, jeśli czegoś nie wiesz, najlepiej
przyznaj się.
• Swoją postawą, gestami zachęcaj i okazuj
pozytywne nastawienie do zadawania
pytań.

Z humorem, żartem, dystansem i przymrużeniem oka.

ZAWSZE:
• Okaż rozmówcy szacunek i zrozumienie
dla jego stanowiska. Pokaż jednocześnie,
że macie wspólny interes – znalezienie
odpowiedzi, rozwiązania.
• Doceń rozmówcę oraz zadane pytanie:
„Bardzo dobre pytanie, cieszę się, że padło
to pytanie, czekałem na to pytanie, bardzo
odważne pytanie, doceniam” itp.
• Przyznaj się do tego, że Twoja koncepcja
może mieć luki lub niedociągnięcia wynikające z innego doświadczenia, wiedzy
i umiejętności.
• Okaż gotowość i nie bój się dyskusji – dyskusje są twórcze.
• Nie nadawaj swoim odpowiedziom emocjonalnego lub osobistego zabarwienia.
• Dobrze przeanalizuj wypowiedź bądź
pytanie i skup się na merytorycznym rozwiązaniu tematu.
Budowanie pewności siebie – „Kim się
czujesz, tym się stajesz”
Cechy i zachowania pewnej siebie osoby
1. Dobry kontakt wzrokowy.
2. Donośny i wyraźny głos, z odpowiednią
modulacją.
3. Odpowiednia postawa ciała.
4. Otwarty i przyjazny wyraz twarzy.
5. Wyjątkowość własnego zachowania.
6. Sposób i styl wypowiadania się (budowa
zdań, dobór słów, tempo wypowiedzi).
7. Emocje, zaangażowanie, temperament –
nadmierne emocje są irytujące, ale brak
emocji tworzy nudę.
8. Pozytywne i z dystansem podejście do
samego siebie.

Zdjęcia: Piotr Jańczyk

Czasem bywa tak, że dyskusja przybiera
inną formę i treść niż wcześniej zakładaliśmy. Jak więc reagować, gdy słuchacze
zapominają o zasadach, wzajemnym szacunku i otwartości na różnice?
• Zachowaj obiektywizm.
• Odetnij się od dalszej dyskusji i zakończ ją.
• Odwołaj się do ustalonego wcześniej
kontraktu/zasad.
• Jeśli nie grzeczną prośbą, to stanowczością wycisz emocje.

•
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Należy mieć świadomość, że język ciała to
zbiór elementów, na które otoczenie zwraca
największą uwagę.
Osoby o wyprostowanej sylwetce ze wzrokiem patrzącym wprost odbierane są jako
osoby pewne siebie i świadome swych
mocnych stron, z kolei osoby przygarbione
ze wzrokiem wbitym w ziemię – jako niepewne lub zamknięte w sobie.
• Pamiętaj więc o odpowiedniej postawie!
Kolejnym ważnym elementem jest kontakt wzrokowy, świadczący o szczerości
intencji, pewności siebie, zaufaniu do
rozmówcy. Osoby, które unikają kontaktu
wzrokowego, postrzegane są jako osoby
nieszczere, czasem także jako niegodne
zaufania.
•

•

•

Pamiętaj więc o kontakcie wzrokowym!
Mimika odzwierciedla nasze emocje.
Mamy kilkadziesiąt mięśni twarzy, a używamy od kilku do kilkunastu. Nad mimiką
najtrudniej zapanować, a nie da się jej
ukryć. Oznaką klasy w zachowaniu powinien być zawsze uprzejmy i miły wyraz
twarzy.
Pamiętaj, aby panować nad mimiką!
W czasie wystąpień publicznych nie
sposób uniknąć gestykulowania. Ważne
jest, aby nasze gesty współgrały z tym,
co mówimy. Silne i zdecydowane gesty
zdradzają pewność siebie. Spokojne
zaś świadczą o opanowaniu. Gesty zbyt
żywiołowe mogą być odbierane jako
natarczywe i mogą świadczyć na naszą
niekorzyść, kwalifikując do grupy osób
chaotycznych, roztargnionych.
Pamiętaj o adekwatnej gestykulacji!

Podczas wystąpień publicznych unikaj:
• Braku kontaktu wzrokowego ze
słuchaczami.
• Niespokojnego, rozbieganego wzroku.
• Sztywnej i zasadniczej postawy.
Występując przed innymi – PAMIĘTAJ:
• Zachowuj ciągły kontakt wzrokowy
z odbiorcami.
• Zwróć uwagę na uśmiech i miły wyraz
twarzy.
• Pamiętaj o naturalnej, wyprostowanej
postawie.
• Wzmacniaj wypowiedź odpowiednimi
gestami.
• Ciało i usta muszą mówić to samo.
• Stosuj spokojne, tzw. otwarte ruchy dłoni
i ramion.
• Poruszaj się po dostępnej Ci powierzchni.
• Pomyśl o wygodnym, dostosowanym do
sytuacji ubiorze.

Najprostszy schemat wystąpień publicznych większość z nas pamięta ze szkoły podstawowej. Pani od polskiego powtarzała jak
mantrę:
„Najważniejsze w wypracowaniu jest –
rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie”.
Rozpoczęcie – pierwsze wrażenie jest najsilniejsze i może przesądzić o powodzeniu
wystąpienia.
• Przedstaw główne przesłanie prezentacji,
nakreśl jej temat.
• Zaskocz słuchaczy (zadaj zaskakujące
pytanie).
• Pobudź do myślenia (jak państwo
myślicie...?).
• Opowiedz historyjkę lub anegdotę.
• Zachowaj się niekonwencjonalnie,
nienaturalnie.
• Podaj kilka aktualnych faktów.
Przykład z jednej konferencji, gdzie na
mównicę wyszedł prelegent. Swoją prezentację rozpoczął następującymi słowami:
„Bardzo państwa przepraszam. Temat ten,
jak wiecie, miał prowadzić profesor X. Niestety nie dojechał. Jestem jego asystentem
i, cóż, w zastępstwie to ja jestem zmuszony
omówić ten temat”.
Rozwinięcie
• Używaj obrazowych określeń.
• Mów o korzyściach.
• Pamiętaj o efekcie pierwszeństwa
i świeżości.
• Rób krótkie podsumowania w trakcie
prezentacji.
Zakończenie
• Złe zakończenie niszczy wszystko.
• Decyduj, jakie wrażenie po sobie zostawisz.
• Zadbaj o zakończenie.
• Zakończ prezentację, wkładając w nią
maksimum energii.
• Wezwij do działania.
Odpowiednie przygotowanie prezentacji
zwiększa jej szanse na sukces.
Pamiętaj: im mniejsze doświadczenie
w obszarze wystąpień, tym dokładniejsze
powinno być przygotowanie!
Zasada ta dotyczy również czasu. Zacytuję tu jednego z moich byłych wykładowców: „Do kilkudniowego szkolenia
przygotowuję się od kilkunastu minut do
godziny. Do szkolenia (prezentacji), która
będzie trwała 15–30 minut, przygotowuję
się kilka dni”.
Powodzenia 

ANDRZEJ ZDANOWSKI
TRENER /PRAKTYK/
AUTOR
Lauren Peso Polska S.A
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu
sprzedaży i zarządzania
zespołami – budowania, motywacji oraz
przywództwa. Bardzo
dobry mówca. Jest
bardzo barwną osobą,
prawdziwą duszą towarzystwa, zaraża dobrym
humorem i sypie anegdotami jak z rękawa.
Nie ma dla niego rzeczy
niemożliwych, każde
wyzwanie to zadanie.
Jest autorem książki
„Typologia osobowości
w praktyce, czyli jak
ułatwić sobie życie”
oraz współautorem
książki „Sięgaj dalej
– scenariusze szkoleń
biznesowych”.
Prywatnie biega –
nieważne gdzie, byle
dobiec. Ciągle szuka
kreatywnych i niestandardowych rozwiązań.
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Na czym polega
SKUTECZNY LEJEK
w e-commerce.
Taktyki firm, które zarabiają najwięcej
Dzisiaj poruszymy
konkretnie temat
lejków w e-commerce,
a naprawdę opowiem
o jednej szczególnej
strukturze.
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S

iedząc głęboko w branży marketingowej, jako założyciel agencji
UniqueSEO (https://uniqueseo.
pl/), odnoszę wrażenie, że częściej
mówi się o tematach związanych z generowaniem leadów dla biznesów usługowych.
Natomiast e-commerce, który jest szalenie popularny (od sprzedaży na Allegro
po dropshipping czy własny sklep internetowy), wydaje się spychanym do przysłowiowego włączenia reklamy produktowej
w Google Ads... i to tyle.
Ale to zbyt duże uproszczenie i dlatego
dzisiaj poruszę ten temat.
Olbrzymim plusem jest fakt, że w błyskawicznym tempie możesz weryfikować, czy
ludziom podoba się Twoja oferta i są gotowi
do zakupu. Ale o konwersji za chwilę.
E-commerce na przestrzeni lat stał się
bardzo konkurencyjny. Ceny reklam poszły
bardzo do góry, a nowe firmy wprost zalewają
rynek. Jest to więc bardzo trudna przestrzeń
działalności. Jednak kiedy poznasz zasady
i zaczniesz działać właściwie, będziesz mógł
przeskalować swój biznes o wiele bardziej
niż w usługach.
Zobacz, jak ten mechanizm prezentuje się w porównaniu do generowania
leadów. Powiedzmy, że umieszczasz ofertę
na stronie docelowej, robisz webinar, dedykowane sekwencje landing page lub cokolwiek innego. Po prostu wysyłasz ruch na te
strony, a następnie zdobywasz leady. Tylko że
to nie wszystko. Mamy jeszcze drugą stronę,
która polega na tym, że wysyłasz e-maile
ofertowe, rozmawiasz przez telefon i próbujesz przekształcić leady w płacących klientów.
Jest to o wiele trudniejsze i wymaga znacznie
więcej czasu.

W dodatku nie masz tego luksusu, żeby
tak jak w e-commerce od razu przetestować
ofertę czy produkty.
Niestety tutaj już dawno minęły czasy dla
sklepów internetowych, w których można
było po prostu włączyć reklamę w Google
lub Facebook Ads, czasy, kiedy kliknięcia były
bardzo tanie czy konkurencji praktycznie nie
było, a oferta nawet nie musiała być doskonała. Po prostu sklepów było tak mało, że
„nikt nie wybrzydzał”.
Teraz sytuacja faktycznie wymaga, aby
Twoja strategia była o wiele bardziej zaawansowana, aby naprawdę przekształcić ten ruch
w zysk.
Sytuację utrudniają olbrzymie firmy,
które nie muszą zarabiać na ofertach frontendowych, ponieważ wiedzą, że ostatecznie
zgarną swoje w dłuższej perspektywie. Właściciele mniejszych biznesów często nie mają
już takiego luksusu i cały proces musi przebiegać znacznie szybciej.
Co to dokładnie znaczy?
Dla przykładu koszt pozyskania klienta
w danej branży może wynosić 200 zł. Natomiast zarobek to już tylko 100 zł. Ten klient
do Ciebie wróci (za jakiś czas, jeśli będzie
zadowolony), ale na ile takich „strat” sobie
pozwolisz? Bo Ci najwięksi na wiele...
Małe i średnie firmy, które dopiero zaczynają, zazwyczaj padają ofiarą, ponieważ nie
mają silnej kontroli nad liczbami na każdym
etapie procesu i nie stworzyli żadnego systemu, który pozwalałby zamienić ruch w zysk
dla biznesu. W dodatku cross-sell czy up-sell
u nich w ogóle nie istnieją (cross-sell i up-sell
to dosprzedaż produktów dodatkowych lub
komplementarnych, aby zwiększyć całkowitą
wartość zamówienia).

SZKOŁA SUKCESU
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Więc wydałeś 100 zł na reklamę, zarobiłeś 5–20 zł.
Puk, puk...
Coś tu chyba jest nie tak.
Jedyne, co możesz skalować, to straty.

Więc jakie jest rozwiązanie?

Kluczowy staje się tutaj również wskaźnik
konwersji. Załóżmy, że masz sklep z ubraniami. Sprzedajesz jeansy w różnych krojach. Masz 10 par czarnych. Natomiast liderzy
w branży 1000. Jeśli klient trafia na Twoją
stronę oraz ich, to jak myślisz, gdzie jest bardziej prawdopodobne, że znajdzie coś dla
siebie? Tam, gdzie ma ograniczony wybór
do 10 czy do 1000?
Właśnie...
Zgadłeś. A w dodatku prawdopodobnie
spodoba mu się więcej niż jedna para i może
kupi dwie lub trzecią w innym kolorze.
Pomijam już sam fakt, że ma zaufanie do
znanej marki.
Wszystko to oznacza, że duży gracz jest
gotowy wydać więcej pieniędzy za kliknięcie, aby „przepuścić” przez sklep ten ruch,
ponieważ dla niego jest to o wiele bardziej
opłacalne.

Prosta matematyka
Wykonaj ze mną proste ćwiczenie. Średnia
stopa konwersji w e-commerce... załóżmy,
że jest to 1%. Jeśli więc sprzedajesz koszulki
za 50 zł i wiesz, że koszt kliknięcia to 1 zł, to
dostajesz 100 osób, które wejdą na Twój sklep
za 100 zł i zyskujesz jednego kupującego.
A ten jeden kupujący to dla Ciebie 50 zł,
z których masz marżę 10–40%.
20 TYGRYSY BIZNESU

Mam zamiar dać Ci rozwiązanie tego problemu. Jest to sześciostopniowy lejek
marketingowo-sprzedażowy.
Chodzi o to, że większość ludzi nie robi
czegoś takiego. Wolą za to włączyć reklamę
i modlić się, żeby było to opłacalne.
Więc na czym polega lejek e-commerce?
Będziesz mieć produkt frontendowy, czyli
sprzedajesz to, co zamierzasz od samego
początku, a następnie dokładasz do tego
back-end.
Więc zamiast typowego działania – masz
produkt, ktoś go kupuje i „już”. Koniec. Finito...
Ty zastosujesz inną strategię. To tak, jak
kiedy idziesz do marketu po jedną rzecz. Te,
które są najważniejsze, umieszczone są tak
daleko, że musisz przejść przez liczne alejki,
które zawierają te wszystkie kolorowe opakowania. A gdy stoisz w kolejce do kasy, to
masz pełno innych rzeczy, które „tak łatwo”
położyć na taśmie.
Więc pierwszy krok to zabezpieczenie
sprzedaży.
Tak więc jak ktoś wybrał produkt, który
chce kupić na Twojej stronie internetowe,
i dodał swoje dane, to jesteś w bardzo dobrej
sytuacji. Gdyby coś poszło nie tak, możesz
dotrzeć do takiej osoby z reklamą remarketingową lub uruchomić sekwencję dla porzuconych koszyków.
Większość osób myśli, że na kolejnej
stronie zobaczy bramki płatności i to koniec.
Ale są w błędzie. Więc co masz zrobić? Oferujesz to, co już kupili, tylko że w większości
taniej.
Jeśli ktoś kupuje 500 g kawy za 30 zł,
to zaproponuj dodatkowy 1 kg za 45 zł. Po
prostu oferujesz im więcej tego samego,
co właśnie kupili. Wydaje się to dziecinnie
proste i logiczne, ale mało kto tak robi. Bo
w sumie jeśli zgodziłem się coś kupić, a za
chwilę mogę kupić tego więcej, tylko że taniej,
to brzmi to jak bardzo dobra oferta, prawda?
Dobrze. Ale rozwińmy jeszcze bardziej
sekwencję up-sell i cross-sell. Skoro klienci
powiedzieli „tak” lub „nie”, to możesz im zaproponować jeszcze produkty komplementarne.
Czyli tak zwane „inni kupowali również” albo
„produkty powiązane”. Jeśli mówimy o kawie,
to takim produktem może być herbata, jakieś
gadżety typu filiżanki, jest tego cała masa.
Czyli wszystko, co stanowiłoby dodatkową
sprzedaż, która byłaby uzupełnieniem tego,
co właśnie kupili.
Kolejny etap to wysyłka.
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Może to znasz, „do darmowej wysyłki
zostało Ci tylko 80 złotych”. Albo „wyślemy
w ciągu 1–2 dni, natomiast jeśli chcesz usługę
expres, dopłać 9,99 zł do zamówienia”. Tak
robi jeden z największych sklepów RTV/AGD
w kraju, których dźwięczne reklamy o włączaniu niskich cen zna chyba każdy.
I kiedy przejdziesz przez cały proces, zobaczysz, jak te liczby się sumują. Może to nawet
sprawić, że cały proces nagle stanie się opłacalny, a Ty zyskałeś klienta, który za jakiś czas
wróci, tym razem już bez reklamy, bo zapamiętał Twój sklep, a Ty dodatkowo pielęgnujesz relacje ciekawymi ofertami i zniżkami
okolicznościowymi poprzez e-mail.
Ale wiesz co?
To nie koniec.
Jest coś jeszcze, to tak zwane bump offer.
To jak wszystkie tanie produkty przy kasie
w markecie za kwotę poniżej 10 zł. Jeśli
możesz sprzedawać na tym etapie jakiś produkt digitalowy, np. ebook, to jeszcze lepiej.
To już Ciebie totalnie nic nie kosztuje! Dla
przykładu masz sklep z akcesoriami dla
fotografów, może to być poradnik „Jak robić
zdjęcia w plenerze” lub cokolwiek innego.
Myślisz, że to już koniec?
O nie!
Mam dla Ciebie jeszcze coś, abyś zwiększył swój obrót.
Gwarancja. Właśnie to. Możesz jej udzielić
w wersji przedłużonej praktycznie w każdej
branży. Bez znaczenia, czy to sklep stacjonarny, czy e-commerce. Jest to już praktycznie standard w sklepach z elektroniką.
Spróbuj kupić pralkę lub telewizor. Każdy
sprzedawca o to zapyta (ponieważ mają
dodatkową prowizję), a w sklepie internetowym wyskakuje okienko, na którym musisz
coś zaznaczyć.
Nie muszę chyba mówić, że większość
elektroniki staje się po kilku latach przestarzała i nawet jak się nie zepsuje, to ludzie
i tak kupują coś nowego, więc ta gwarancja
na 3 czy 4 lata... no cóż.

LTV (ang. Lifetime value, zwane także
Customer lifetime value, CLV), czyli jaka jest
życiowa wartość tego klienta.
Tak więc średnia wartość koszyka może
wynosić 100 zł i średnio osoby kupują od
Ciebie 6 razy. Oznacza to, że Twoje AOV
wynosi 100 zł, ale LTV – 600 zł.
LTV maksymalizujesz poprzez zachowywanie kontaktu ze swoją marką i działania
brandingowe, ale to temat na inny artykuł
dla „Tygrysów Biznesu”. Sęk w tym, że osoba,
która wciąż będzie pracować nad tymi wskaźnikami, osiągnie efekt kuli śnieżnej. Czyli im
lepsze AOV i LTV, tym zarabia więcej, a jak
zarabia więcej, to może wykonywać więcej
zadań, które zwiększą konwersję, jak np. ładniejsze zdjęcia od profesjonalnego fotografa,
ciekawe kampanie itp. A w efekcie lepszego
marketingu... znowu zarabia więcej. To się
napędza samoistnie.
Mam nadzieję, że już to rozumiesz.
W przyszłości zachęcam Cię do zainteresowania się tematem optymalizacji konwersji na każdym etapie. Czyli konwersje
na stronie produktu, na stronie koszyka,
na stronie zamówienia, konwersje i CTR
w reklamach... jest kilka potężnych technik
na każdy etap.
A skoro wspomniałem o reklamach, to
ostatnią kwestią, którą chciałbym tutaj poruszyć, jest to, jaki mamy obecnie najlepszy
rodzaj kanału do skalowania e-commerce.

„

Małe i średnie firmy, które dopiero
zaczynają, zazwyczaj padają ofiarą,
ponieważ nie mają silnej kontroli
nad liczbami na każdym etapie
procesu i nie stworzyli żadnego
systemu, który pozwalałby zamienić
ruch w zysk dla biznesu

Jak zoptymalizować swój biznes
Skoro temat lejka mamy już za sobą, to trzeba
dodać, że istnieją jeszcze trzy bardzo ważne
wskaźniki, które musisz śledzić, żeby dobierać
odpowiednie oferty.
Pierwszym z nich jest AOV. AOV (ang.
Average Order Value) to wskaźnik, który
określa średnią wartość każdego zamówienia.
Czyli ile zostawia u Ciebie średnio statystyczny klient. Optymalizacja do jak największego poziomu to Twoje zadanie, ponieważ
firma, która ma najwyższe AOV, naprawdę
może sobie pozwolić na to, aby wydać najwięcej, by pozyskać klienta.
I teraz drugi wskaźnik, wspomniany koszt
pozyskania klienta, i trzeci, czyli LTV.

Niedoświadczeni marketerzy powiedzą,
że Google, ponieważ jest tam gorący ruch.
Czyli ludzie, którzy czegoś szukają, wpisują
to wyrażenie w wyszukiwarkę. Ale w reklamach Google ogranicza Cię liczba osób szukających Twojego produktu i usługi. Przy okazji,
że wcześniej wspomniałem o kawie, to przed
chwilą sprawdziłem liczbę wyszukiwań na
hasło „sklep z kawą” w Google w miesiącu.
Jesteś ciekaw, ile?
2900. Całkiem mało jak na fakt, że mamy
kilkaset sklepów w internecie, które oferują
kawę. W dodatku stawki za kliknięcie oscylują w widełkach 1,42 zł do 6,59 zł.
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RAFAŁ SZRAJNERT
Obecnie doktorant z zarządzania
(specjalizacja: błędy poznawcze i heurystyki w marketingu internetowym).
Założyciel agencji reklamowej UniqueSEO (https://uniqueseo.pl/), gdzie
na co dzień prowadzi kampanie dla
swoich klientów. W wolnych chwilach prowadzi personalny blog pod
adresem https://www.rafalszrajnert.pl/
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Auć! Taka stawka jest bolesna, w szczególności jeśli chciałbyś sprzedawać w modelu
klasycznym, bez lejka e-commerce, który
dzisiaj omówiliśmy. Pomyśl: 1,42–6,59 zł za
kliknięcie, konwersja 1%, czyli na 100 kliknięć kupi jedna osoba, więc musisz wydać
pomiędzy 142 zł a 659 zł, a Twoja marża na
paczce kawy to 30 zł. Brzmi jak genialny plan
na szybkie bankructwo.
Więc co sugeruję? Sieci społecznościowe,
ponieważ tam nie jesteś ograniczony liczbą
miesięcznych wyszukiwań. W dodatku
nie wdajesz się bezpośrednio w wojnę
cenową, która często dominuje w Google,
czyli wygrywa ten, kto ma najniższe ceny.
Oczywiście, jak już wspomniałem, działania
w Google są świetne – ponieważ stawiają Cię
w środowisku, w którym ludzie są w trybie
polowania, szukając konkretnie produktu,
który sprzedajesz. Ale konkurujesz również
z każdą inną osobą, która prowadzi zakupy
w Google i ma witrynę e-commerce, i też

chce być widoczna na te hasła. Ceny są przejrzyste i widzą wszystko.
A jeśli nie masz świetnego copywritingu,
opisu produktów (większość kopiuje nudne
teksty bezpośrednio od producenta), historii
marki, przyczyny, lejka i innych rzeczy, to
dlaczego ta osoba miałaby wybierać Ciebie
zamiast drugiej firmy?
Więc powód jest oparty wyłącznie na
cenie. Z reklamami w social mediach, np.
na Facebooku, tak naprawdę nie wchodzisz
w ten czerwony, krwawy ocean, w którym
każda osoba będzie widziała wszystkie inne
produkty na Facebooku, a także kto ma co
i w jakiej cenie. Dzięki temu nie musisz
rywalizować marżą, przez co możesz skalować. A co najlepsze, za pomocą ciekawych grafik lub krótkich filmików możesz
nawiązać więź, zaciekawić nowe osoby
i przypominać się obecnym klientom, aby
do Ciebie wracali częściej (pamiętasz jeszcze,
co mówiłem o LTV?).

Zdjęcia: Patrycja Polańska
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MOWA CIAŁA
osób charyzmatycznych
Czy idąc ulicą, lubisz obserwować
mijających cię ludzi? Jeśli tak, to zapewne
zauważyłeś, że każdy z nich zachowuje
się inaczej. Jedni patrzą w ziemię lub
mają wzrok utkwiony na wysokości
butów mijanej osoby, nie patrzą
w jej twarz, wręcz starają się uniknąć
spojrzenia. Jeszcze wyraźniej widać
to w tramwaju lub autobusie. Ludzie
siedzący naprzeciw siebie mają wzrok
utkwiony w oknie lub telefonie, starają
się nie patrzeć na siebie. A w windzie,
gdy zamykają się drzwi, wszyscy jadący
błądzą wzrokiem po ścianach i suficie.
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ie wszyscy jednak tak się zachowują. Osoby postrzegane jako
charyzmatyczne nie boją się
kontaktu wzrokowego. Wiedzą,
że ma on kluczowe znaczenie dla komunikacji
i budowania relacji, dlatego idąc ulicą, patrzą
w oczy innym przechodniom, jakby chcieli
powiedzieć: „Oto JA”. Nie ma co do tego wątpliwości, że osoby charyzmatyczne zwracają
na siebie uwagę otoczenia i trudno ich nie
zauważyć nawet w większej grupie ludzi. Ich
sylwetka jest wyprostowana, a głowa podniesiona do góry. Nie patrzą w podłogę i nie
usuwają się na bok, gdy prawie potrącasz
ich ramieniem, mijając na chodniku. Szybciej ty ustąpisz im z drogi. Mają w sobie pewność siebie, a ich krok jest zdecydowany
i sprężysty.

SZKOŁA SUKCESU

Ja się zachowują? Jak mówią?
Jakie cechy powodują, że chce
się na nich patrzeć i słuchać?
Co mówi ich ciało?
Nasz umysł nie widzi różnicy między tym, co
dzieje się w świecie realnym, a tym, co sobie
wyobrażamy. Jeśli wewnętrznie, w swojej
głowie i duszy, będziemy przekonani o posiadanej charyzmie, nasza mowa ciała automatycznie ją odzwierciedli. Mowa ciała to rodzaj
precyzyjnego kodu, który nie zawsze potrafimy
opisać, ale który rozumiemy i którym wszyscy
umiemy się posługiwać. Gdy język mówi jedno,
a ciało drugie, zwykliśmy ufać ciału.
Lubimy przebywać w towarzystwie
ludzi pewnych siebie, zadowolonych z życia
i swoich dokonań, bo nasze neurony lustrzane,
odbierając takie nastroje, powodują, że sami
też tak się czujemy. Unikamy ludzi, którzy nie
są pewni siebie i własnej wartości, bo sprawiają, że my też czujemy się w ich towarzystwie niepewnie. Skoro sami nie ufają sobie,
jak my mamy im zaufać?

Jak pokazać, że jesteśmy
zrelaksowani i spokojni?
Musimy zadbać o to, aby nasze czoło było
gładkie, a nie pełne bruzd świadczących
o wysiłku i stresie, dlatego podczas pierwszego wrażenia tak ważny jest szczery
uśmiech. Nie wymuszony i udawany, bo
osoba, którą spotykamy, może szybko nas
rozszyfrować. Uśmiech pokazuje, że jesteś
pewny siebie, panujesz nad sytuacją i dobrze
czujesz się we własnej skórze. Ciekawe jest
to, że ludzie nieświadomie odpowiadają
uśmiechem na uśmiech. Wystarczy nawet
uśmiech „grzecznościowy”, aby zrobić na
odbiorcy dobre wrażenie.
Jaki ma być uśmiech, aby nie wyglądał
na udawany i spełniał swoją budującą dobre
wrażenie rolę? To nie sztuka uśmiechać się,
pokazując pełne uzębienie, jak robi to wiele
gwiazd i celebrytów, bo taki uśmiech nie jest
szczery. Prawdziwy uśmiech łatwo rozpoznać,
bo przede wszystkim uśmiechają nam się
oczy, a w ich kącikach zawsze pojawiają się
„kurze łapki”, zaś policzki lekko się podnoszą.

Pochylanie się w kierunku
rozmówcy
Jeśli podczas rozmowy pochylamy się w kierunku naszego rozmówcy, to znak naszego
zainteresowania jego osobą i tym, co mówi.
Pochylenie do przodu wskazuje na sympatię,
ale również może być odbierane jako dowód
szczerości i zaufania. Osoba charyzmatyczna
wykorzystuje taką postawę do nawiązania lepszych relacji z rozmówcą i pokazania mu zainteresowania. Gest ten może pomóc zbudować
relacje, ale nie należy z nim przesadzać. Szczególnie w przypadku osób, których nie znamy,

łatwo możemy takim zachowaniem przekroczyć ich przestrzeń osobistą. Na przykład
w sytuacji rozmowy handlowej z klientem
takie zbytnie przybliżanie się do niego może
być odebrane jako zbyt duża poufałość.
Wskazana jest postawa otwarta, ręce
i dłonie ustawione wnętrzem do góry, niechowanie rąk za plecami czy pod stołem, oraz
unikanie postawy zamkniętej ze skrzyżowanymi rękoma czy nogami. Postawa powinna
być otwarta, ponieważ krzyżowanie nóg lub
ramion zaburza symetrię i powoduje, że
jesteśmy odbierani jako osoby niedostępne,
niezainteresowane rozmówcą i tym, co ma on
do powiedzenia. Nie chowaj rąk za plecami ani
pod stołem, ponieważ jeśli twój rozmówca ich
nie widzi, może odebrać cię jako osobę, która
coś ukrywa lub nie mówi prawdy.
Zbyt duży samokrytycyzm czy też niskie
poczucie własnej wartości bardzo wyraźnie
widać w ciele tak nastawionej do siebie
osoby. Wewnętrzny konflikt, ciągły brak
wiary w siebie i własne możliwości nie przysporzą nam charyzmy. Mózg, nie odróżniając
tego, co dzieje się w naszej głowie, od świata
zewnętrznego odzwierciedla za pomocą ciała
nasze przekonania o samym sobie. Osoba
zbyt samokrytyczna często torpeduje własne,
nawet dobre pomysły i wycofuje się z ważnych dla niej samej działań. Obawia się, że nie
da rady, i wciąż rozpamiętuje porażki.

„

Prawdziwy uśmiech łatwo
rozpoznać, bo przede wszystkim
uśmiechają nam się oczy, a w ich
kącikach zawsze pojawiają się
„kurze łapki”, zaś policzki lekko
się podnoszą

Gestykulacja
Gestykulacja jest bardzo ważna dla naszej
komunikacji, ponieważ podkreśla to, co
mówimy. Gestykulując, pamiętaj, aby
widoczne było wnętrze dłoni. Gesty powinny
podkreślać najważniejsze elementy wypowiedzi. Gestykulujemy zawsze w kwadracie
biodra–ramiona, ponieważ gesty wykraczające poza te części ciała mogą być odbierane jako zbyt przesadne i nieprofesjonalne.

Głos
Nie bez znaczenia dla naszego wizerunku
jest barwa, głośność, ton naszego głosu oraz
intonacja podczas mówienia. Lubimy głosy
niskie, tzw. „radiowe”, które są przyjemne
TYGRYSY BIZNESU
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Odzwierciedlenie/raport
Osoby charyzmatyczne wiedzą, jakie znaczenie ma dla innych uwaga im poświęcona,
dlatego tak istotną rolę w budowaniu relacji
i pozostawianiu na odbiorcy dobrego wrażenia odgrywa odzwierciedlenie jego postawy,
głosu czy tempa mówienia. Wystarczy, że
kogoś lubimy, dobrze nam się z nim rozmawia, mamy podobne poglądy i miło razem
spędzamy czas, a nasze ciała dostrajają się do
siebie. Siadamy podobnie, podobnie układamy nogi, podobnie mówimy. Gdy odzwierciedlasz czyjeś zachowanie i uczucia, osoba
ta odbiera to jako potwierdzenie tego, co
mówi. To dla niej znak, że jej naprawdę
słuchasz. Dlatego jeśli chcemy pozostawić
po sobie jak najlepsze wrażenie na nowo
poznanej osobie, a także być postrzeganym
jako osoba empatyczna i charyzmatyczna,
postarajmy się po kilku minutach rozmowy
przyjąć postawę podobną (podobną, lecz nie
identyczną, aby nie zostać zdemaskowanym
i uznanym za prześmiewcę) do tej, którą ma
nasz rozmówca.
Jeśli chcemy dodać sobie charyzmy,
wystarczy przyjrzeć się mowie ciała osób
charyzmatycznych i zacząć ją naśladować,
a ludzie zaczną nas postrzegać inaczej. Wiele
wskazuje na to, że jest to możliwe. Obserwując osoby charyzmatyczne i ich sposób
bycia, możemy znaleźć wskazówki, jak poruszać się i zachowywać, aby być postrzeganym przez otoczenie jako lider i wyjątkowa osobowość.

fot. Adrian Manowski

ALINA STASIAK
Właściciel Agencji
IMAGE TEAM, Certyfikowany profiler behawioralny oraz ekspert
w zakresie strategii
budowania wizerunku,
autoprezentacji, charyzmy i stage presence
opartych na komunikacji niewerbalnej
i mocnych stronach.
www.alinastasiak.pl

w słuchaniu i dają wrażenie pewności siebie
osoby mówiącej. Głosy wysokie i piskliwe są
kojarzone z niepokojem i nerwowością, dlatego osoby o takich głosach rzadko uważane
są za osoby charyzmatyczne. Osoby mówiące
monotonnie nie potrafią przykuć uwagi
na dłuższy czas. Ich głos nuży, a oni sami
wydają się pozbawieni energii i przygnębieni.
Ważna jest zmiana intonacji głosu podczas
mówienia, ponieważ osoby mówiące w ten
sposób wydają nam się ciekawe i charyzmatyczne, mające coś ważnego do przekazania.
Przestrzeń osobista – przestrzeganie komfortu osoby, z którą rozmawiamy, to ważny
element budowania dobrych relacji. Każdy
z nas posiada wokół siebie strefy, które jak
niewidzialna bańka mydlana wytyczają granice naszej tolerancji na bliskość drugiego
człowieka. Chociaż w teorii granice te są ściśle
określone, niewidzialne strefy komfortu otaczające każdego z nas są trochę innej wielkości.
Wszystko zależy od środowiska, w jakim zostaliśmy wychowani, oraz tego, na ile jesteśmy
ekstrawertyczni i otwarci na bliskość.
Wchodzenie w zasięg strefy osobistej,
a tym bardziej strefy intymnej drugiej osoby,
może być brzemienne w skutkach dla naszych
relacji, ale także charyzmatycznego wizerunku.
Łatwo zauważyć, gdy przekraczamy te strefy –
wystarczy bacznie obserwować otoczenie. Jeśli
podając rękę, zbliżymy się za bardzo do osoby,
z którą się witamy, zrobi ona wyraźny krok do
tyłu. Na jej twarzy może też pojawić się zaskoczenie, a nawet złość. To znak, że powinniśmy
się cofnąć, aby zachować komfortową dla obu
stron odległość. To także forma okazania szacunku dla kogoś, kto wyraźnie dał nam do zrozumienia, że dla dobra naszych relacji powinniśmy stać trochę dalej od siebie.
Osoby, które nie odczytują takiego
komunikatu, a mają tendencję do zbytniego

zbliżania się i naruszania stref komfortu,
nie będą dobrze odbierane i zapamiętane.
Traktujemy je jako zbytnio spoufalające się,
a nawet wręcz agresywne. Chociaż nie mają
złych zamiarów, wchodząc w zakazane dla
obcych strefy, pozostawiają po sobie złe wrażenie osób nachalnych i nietaktownych.
Wyprostowana postawa, symetryczna
sylwetka – osoba charyzmatyczna, kiedy
spotyka kogoś po raz pierwszy, ma zawsze
wyprostowaną sylwetkę i ciężar ciała rozłożony na obie stopy, wyciągniętą w górę szyję,
opuszczone ramiona i wciągnięty brzuch.
Podbródek uniesiony, ale nie za mocno, aby
nie robić wrażenia kogoś, kto zadziera nosa.
Jeśli ustawiony jest równolegle do podłoża,
sygnalizuje pewność siebie i zdecydowanie.
Jej sylwetka i stopy zwrócone są w kierunku
osoby, z którą rozmawia, bo taka postawa
wskazuje na zainteresowanie rozmówcą
i sprawia, że czuje się on wysłuchany.
Chcąc być postrzeganym jako osoba
charyzmatyczna, unikaj częstego dotykania
twarzy, szyi czy ust, bo są to gesty samouspokajające, które świadczą o braku pewności siebie, a także zaniepokojeniu, strachu
czy też braku komfortu.

BIZNES

Odważnie,
z wizją
W czasach, w których dostęp do najnowszych
technologii jest praktycznie nieograniczony,
a źródła finansowania coraz szerzej dostępne,
o przewadze na rynku decydują inne elementy.
Są to głównie osobowość i cechy charakteru.
A wśród nich najważniejsze to odwaga
oraz zdecydowana wizja podejmowanych
działań. Bez śmiałych, niekiedy nawet
odrobinę szalonych decyzji oraz roztaczania
dalekosiężnych wizji Andrzej Jankowski nie
byłby w tym miejscu, w którym jest obecnie
na swojej biznesowej drodze.

fot. Wojciech Bakiewicz

Za horyzontem
Andrzej Jankowski to postać od lat ceniona
w świecie łódzkich przedsiębiorców. Bo
właśnie w tym mieście rozpoczynał swoja
karierę. Tu dzisiaj bije serce jego wielkiej
dumy i „ukochanego dziecka”, powstałej przed
laty w Warszawie, JBF Group.
JBF Group to stale rozwijająca się, nowoczesna firma działająca w trzech obszarach:
chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz
budowlanym, a także deweloperskim. Chłodnictwo, od którego zaczęła się udana, biznesowa przygoda Andrzeja Jankowskiego, to nie
tylko praca, ale także jego pasja. Równie nietypowa, co wielka. Jest twórcą wielu nowatorskich rozwiązań z tego zakresu, wprowadził
na rynek szereg innowacyjnych i docenianych przez fachowców systemów HVAC-R&I.
Naturalnym, po chłodnictwie, kierunkiem rozwoju firmy było budownictwo. JBF Group,
pod przewodnictwem Prezesa Jankowskiego,
zaczęło specjalizować się w budownictwie
przemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów komercyjnych. Sukces w tej
branży nie zaspokoił jednak apetytu Andrzeja.

Postanowił zrobić kolejny krok. I tak zaczęły
powstawać ambitne projekty deweloperskie.
Wśród nich na pewno warto wspomnieć
o naszpikowanym nowoczesnymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, proekologicznym osiedlu „Spokój za oknem”.
Ten wyjątkowo dynamiczny i spektakularny rozwój JBF Group zawdzięcza w dużej
mierze cechą swojego twórcy. Znajomi
i współpracownicy Andrzeja Jankowskiego
zwracają szczególną uwagę na jego umiejętność „patrzenia za horyzont” – przekraczania
granic i sięgania w swoich wizjach o krok dalej
od konkurencji.

Budując partnerstwo
Nie od dziś wiadomo, że skuteczne działanie
w biznesie wymaga nie tylko posiadania własnych, określonych talentów, ciągłego uporu,
zdobywania i rozwijania kompetencji. Niezbędne jest także współdziałanie z odpowiednimi osobami. Grono niezawodnych
współpracowników to po prostu podstawa!
Jednak, aby taki zespół stworzyć, należy,
poza wiedzą i doświadczeniem, posiadać

odpowiedni zmysł. Właśnie umiejętność
tworzenia relacji z odpowiednimi ludźmi
sprawiła, że jego partnerem w nowym, niezwykłym projekcie jest postać nietuzinkowa
– charyzmatyczny, znany przedsiębiorca
Piotr Misztal. Ten biznesowy duet przyjaciół odpowiada za powstanie w Łodzi wieżowca Golden Tower. Miejsca, które ma stać
się nową ikoną Łodzi, symbolem luksusu,
wygody i najwyższego poziomu oferowanych rozwiązań.

Co przyniesiemy jutro?
Rzeczywistość udowadnia, że Andrzej Jankowski z pewnością nie jest osobą, która
zastanawia się, co przyniesie jutro. On sam
to jutro kreuje. Nie boi się nawet najtrudniejszych wyzwań. W niebanalny i odważny,
charakterystyczny dla wizjonerów przedsiębiorczości sposób radzi sobie z kolejnymi
zadaniami i przeszkodami, twórczo przeobrażając je w zyskowne pomysły. Buduje
nowe, czerpiąc ze swojej pracy nie tylko
dochody, ale przede wszystkim ogromną
radość.
TYGRYSY BIZNESU
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MALOWANIE
rodzajem

medytacji
Malarstwo i fryzjerstwo
to pasje, które dają jej
ogromną satysfakcję
i dzięki którym
spełnia się zawodowo
i prywatnie.
Wywiad z Aleksandrą
Śpiewak-Matyją,
piękną i utalentowaną
artystką, która
opowiada o początkach
kariery, inspiracjach
i artystycznych
marzeniach

J

Jak zaczęła się Pani droga artystyczna
i czy od zawsze wiedziała Pani,
że zostanie artystką?
Wszystko zaczęło się, gdy miałam 16 lat.
Uczyłam się wówczas w szkole fryzjerskiej. Wzięłam udział w konkursie, którego
motywem przewodnim była „Fryzura XXI
wieku”. Do tematu podeszłam dość nietypowo, bo swoją pracę postanowiłam przedstawić na płótnie. Wzbudziło to nie tylko
zaskoczenie, ale i zachwyt wśród nauczycieli. Otrzymałam wyróżnienie. Jedna z pedagożek zachęcała mnie do tego, abym rozwijała swoją malarską pasję. Tak zaczęła się ta
przygoda. Dość długo patrzyłam na swoje
prace krytycznie, więc oglądali je jedynie najbliżsi. 2017 rok był dla mnie jednak przełomowy. Wtedy mój mąż zaproponował, aby
wystawić obrazy w naszej pracowni fryzjerskiej. Z początku niechętnie, ale się zgodziłam. Postanowiłam zaufać małżonkowi.
Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
Klienci bardzo szybko dostrzegli moje
prace, a ich reakcje były bardzo pozytywne.
Deklarowali, że dzieła budzą w nich dobre
emocje, a salon zamienił się w prawdziwą
galerię sztuki. Co ciekawe, choć początkowo
chcieliśmy jedynie pokazać moje prace, to
już kilkanaście obrazów znalazło swój drugi
dom, nie tylko w różnych miejscach Polski,
ale i świata! To dodaje mi skrzydeł i bardzo
motywuje. Zaczęłam jeszcze więcej malować.
TYGRYSY BIZNESU
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Jest Pani malarką – czy trudni się tym
Pani zawodowo, czy to tylko pasja? Bo na
co dzień zajmuje się Pani zupełnie czymś
innym... Jest Pani stylistką fryzur.
Tak, zawodowo jestem stylistką fryzur. To
jednak nie wyklucza kolejnej pasji. Sztuce
oddaję się w pełni od czterech lat. W zaciszu
domowym stworzyłam własną pracownię.
Mam tam wszystko pod ręką, więc nie muszę
zajmować się rozkładaniem sztalug, pędzli
i farb. To mój azyl, moja świątynia wypełniona kolorami.
Czy można powiedzieć, że jedno jest
pasją, a drugie pracą?
Podeszłabym do tego zagadnienia nieco
inaczej. Jedno i drugie to zajęcia dające mi
mnóstwo satysfakcji. Zarówno fryzjerstwo,
jak i malarstwo to moje pasje, które dodatkowo pozwalają mi się spełniać zawodowo
i finansowo.

nich też zwierzęta, które są bardzo bliskie
mojemu sercu.
Jak wygląda proces powstawania obrazu?
Tworzenie obrazu to długi proces. Wszystko
zaczyna się od myśli, która kiełkuje w głowie,
w wyobraźni. Gdy już zwizualizuję sobie
dzieło, które chcę stworzyć, zabieram się
do pracy. Są – oczywiście – obrazy, które
powstają w kilkanaście godzin, ale są też
takie, nad którymi pracuję miesiącami.
Używam farb olejnych, które długo schną, co
też wpływa na czas trwania całego procesu.
W pracowni zawsze rozbrzmiewa moja ulubiona muzyka, a dodatkowo nigdy nie jestem

Wróćmy do malarstwa. Skąd czerpie Pani
inspiracje?
Moją uwagę zawsze przyciągały piękne kobiety.
Przyglądam się ich fryzurom, makijażom, stylizacji. Szczególnie podobają mi się Meksykanki, które posiadają wiele naturalnego piękna
i blasku. Jestem w ogóle zakochana w Meksyku
i w tym, jak pełen jest kolorów i słońca, które
pięknie podkreśla nasycenie wszystkich barw.
Moje obrazy są bardzo kolorowe, ponieważ lubię
się otaczać barwami. Wzbudzają one u mnie
pozytywne emocje, zachwyt nad życiem. Zależy
mi na tym, aby odbiorcy moich prac mogli
doświadczać podobnych uczuć.
Ma Pani swoich ulubionych artystów,
którzy Panią inspirują?
Oj, jest ich tak wielu! Trudno przytoczyć
wszystkie nazwiska. Z pewnością jednak
warto wymienić panią Joannę Sarapatę.
Uważam, że jej twórczość jest absolutnie niezwykła i bardzo kobieca. Dzięki pani Joannie
jeszcze bardziej nabrałam wiatru w żagle.
Artystka pewnego dnia znalazła moje konto
na Instagramie i napisała do mnie! Była
zachwycona moimi pracami i dopytywała, czy
są na sprzedaż. Po kilku dniach postanowiłyśmy się spotkać, a moje obrazy na stałe
zagościły w domu artystki, która jest moją
inspiracją od lat. Malarka przekazała mi też
wiele cennych wskazówek. To niesamowite,
jak życie potrafi zaskakiwać!
Jak Pani wcześniej wspomniała, stałym
elementem Pani pracy są kobiety. Z czego
wynika to zainteresowanie kobiecą
tematyką?
Poprzez malarstwo wyrażam moją kobiecość
i to, co czuję. Na płótnie można zobaczyć
jednak nie tylko kobiety. Często goszczą na
TYGRYSY BIZNESU

31

LUDZIE BIZNESU

w niej sama. Towarzyszą mi zwierzęta. Malowanie jest dla mnie rodzajem medytacji.
Gdzie można zobaczyć, kupić prace Pani
autorstwa?
Największy zbiór moich prac można zobaczyć w Zielonej Górze, w naszym salonie
fryzjerskim, gdzie mam też osobisty kontakt
z odbiorcami. Mogę zobaczyć, jakie emocje
wywołują moje dzieła, i przyjrzeć się reakcjom. Moje obrazy zawisły także w jednej
z warszawskich galerii sztuki oraz w pracowni
wnętrz, z którą współpracuję.
Sięga Pani po nietuzinkowe nakrycia
głowy, stały się one nieodłącznym
elementem Pani strojów. Czy to
tylko ekstrawagancki dodatek, czy
eksponowanie swojej artystycznej natury?
Te fantazyjne nakrycia głowy są odzwierciedleniem mojej artystycznej duszy! Już jako
dziecko lubiłam ekstrawagancję. Moja babcia
była kreatywną kobietą. Szyła mi piękne
suknie z falbanami, a ja z resztek materiałów
tworzyłam sobie nakrycia głowy. Dziś również
nie wyobrażam sobie życia bez tych wszystkich dodatków. To jest po prostu część mnie.
Została Pani nagrodzona w tym roku
statuetką Business Women Awards.
Świat sztuki czy biznesu, który jest Pani
bliższy?
W obu tych światach czuję się wolna,
ponieważ kocham to, co robię. Świat biznesu
wiąże się dla mnie ze spotkaniami z ludźmi,
natomiast ten artystyczny to moja głęboka
medytacja.

Zdradzi nam Pani artystyczne plany na
najbliższy czas?
Planów jest wiele. Jeden z nich, którego realizację już zaczęliśmy, wiąże się z wystawieniem moich obrazów w pięknej, leśnej scenerii. Wszystko odbywa się wśród alpak,
zieleni i śpiewu żurawi, które o tej porze są
blisko lasu. Poprzez ten projekt chciałabym,
aby goście poczuli emocje podobne do tych,
które towarzyszą mi podczas tworzenia
obrazów. Dzięki temu wejdą trochę w moje
buty, dostrzegając też to, jak piękne i puchate
istoty mnie otaczają. Chciałabym także prowadzić warsztaty malarskie. Wszystko odbywałoby się w lesie, w okresie letnim.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
32 TYGRYSY BIZNESU

zdjęcia: Jacek Śpiewak

Czy ma Pani jakieś swoje artystyczne
marzenia?
Oczywiście, niejedno. Marzenia zamieniam
w cel.
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Cel jest prosty:
CHCĘ BYĆ

SZCZĘŚLIWY
Wywiad z Dariuszem
Śpiewakiem,
właścicielem
salonu fryzjerskiego
Śpiewak & Matyja,
przedsiębiorcą
i człowiekiem sukcesu
34 TYGRYSY BIZNESU
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Skąd pomysł na własny salon usług
fryzjerskich? Jakie były impulsy do
otworzenia własnego salonu?
Na początku mojej drogi fryzjerskiej nawet
przez myśl mi nie przeszło, aby w przyszłości
zostać kapitanem własnego okrętu w postaci
salonu fryzjerskiego. Kręciło mnie za to coś
innego. Zawsze chciałem pracować w tych
najbardziej prestiżowych salonach w Polsce.
Nigdy nie bałem się też wyzwań: uczyłem się,
doskonaliłem i sprawdzałem swoje rzemiosło.
Dlatego chętnie brałem udział w konkursach

LUDZIE BIZNESU

fryzjerskich, gdzie doceniano moje umiejętności i warsztat pracy. W związku z tym
nieustannie pojawiały się kolejne, atrakcyjne oferty zatrudnienia, w różnych miastach, na terenie całego kraju. Tak też trafiłem do Zielonej Góry. Można powiedzieć, że
w salonie, w którym pracowałem, moje oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością. Okazało się, że są, oględnie mówiąc: nieco rozbieżne. Na początku XXI wieku postanowiłem
wspólnie z moją ówczesną partnerką, a dziś
żoną, otworzyć autorską pracownię. W 2004
roku pierwsi klienci przekroczyli próg Salonu
Fryzur Śpiewak & Matyja.
Od jak dawna interesuje się Pan
fryzjerstwem?
Można powiedzieć, że byłem wtedy świeżo
upieczonym nastolatkiem. Miałem 12 lat.
Pamiętam ten moment, jakby to było dziś.
Moją pierwszą inspiracją był pan Wojtek – bo
tak miał na imię fryzjer, do którego chodziłem.
Czekając w kolejce na strzyżenie, lubiłem
obserwować jego pracę, to, jak obchodzi się
z włosami, jak rozmawia i nawiązuje relację
z klientami. Coś fascynującego! Szybko
zorientowałem się, że odgrywa on ważną
rolę w życiu ludzi, którzy zasiadają na jego

fotelu. Co ważne, pan Wojtek przygotowywał
też młodych adeptów sztuki fryzjerskiej do
konkursów. Podobała mi się nutka rywalizacji, która pojawiała się między nimi. Zrozumiałem, że to coś dla mnie. Wtedy postanowiłem, że zostanę fryzjerem.
Jako piętnastolatek szukałem miejsca,
w którym mógłbym nabrać konkretnych
umiejętności, przydatnych w zawodzie. Realia
szybko sprowadziły mnie na ziemię. Okazało
się to trudniejsze, niż myślałem! Wówczas
właściciele salonów fryzjerskich nie patrzyli
na mnie zbyt łaskawie. Fryzjerstwo było
domeną kobiet, a mężczyzna w zawodzie był
rzadkością. Dodatkowo mam ponad 180 cm
wzrostu i jestem postawnym mężczyzną.
Wydawało im się to dość niecodziennym
widokiem. Taki opór nieco podcina skrzydła.
Zacząłem rozważać zmianę zawodu. Pomyślałem, że jeśli nie wyjdzie mi we fryzjerstwie,
zostanę cukiernikiem. Okazało się jednak, że
mojej kochanej mamie udało się załatwić mi
praktyki w jednym z salonów. Tak zaczęła się
ta moja fryzjerska podróż, która trwa do dziś.
Jeden z pracowników salonu, w którym
odbywałem praktyki, zapytał mnie, czy
chciałbym szybko nauczyć się dobrze strzyc.
Odpowiedziałem, że tak, i dodałem, że mam
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„

o wiele większe aspiracje – chcę być najlepszy.
Rozmawialiśmy o udziale we fryzjerskim konkursie młodzieżowym. Powiedział mi wówczas, że dwa dni praktyk w tygodniu to stanowczo za mało i jeśli chcę zdobyć potrzebną
wiedzę oraz umiejętności, to codziennie po
szkole muszę być w salonie. Tak też zrobiłem.
Pod koniec pierwszej klasy wystartowałem

Przez kilkanaście lat
organizowaliśmy pokazy mody,
ściągając na nasz wybieg topowe
modelki z Polski oraz najlepszych
projektantów mody wraz
z ich kolekcjami
w moich pierwszych zawodach fryzjerskich.
I to był mój pierwszy sukces. Zająłem trzecie
miejsce, a dodatkowo otrzymałem wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu. W drugim roku praktyk pracowałem
już przy fotelu, jak pełnowartościowy pracownik. Udało mi się nawet zdobyć pierwszych stałych klientów.
Co Pana zdaniem jest dzisiaj
najważniejsze z punktu widzenia
właściciela salonu fryzjerskiego?
Moim zdaniem najważniejsze jest budowanie
relacji z klientem, poznawanie się nawzajem.
Jeśli chcesz być dobrym fryzjerem, musisz
znać swojego klienta, jego charakter, wiedzieć,
czym się zajmuje, jaki ma temperament.

Zdecydowanie łatwiej jest tworzyć nowe
formy na głowie, gdy masz dużo informacji
od klienta oraz – co najważniejsze – jego
zaufanie. Większość moich klientek na tyle
mi ufa, że daje mi wolną rękę do działania. To
jest piękne, gdy możesz kreować nowy wizerunek danej osoby.
Kto częściej odwiedza salon Śpiewak &
Matyja, kobiety czy mężczyźni?
Zdecydowanie kobiety. Wiadomo, że przychodzą m.in. po odświeżenie fryzury, ale
myślę, że to coś więcej. Lata budowania
relacji sprawiły, że są to też spotkania jak
z „przyjacielem”.
Co uważa Pan za swój największy sukces
zawodowy?
Zdecydowanie moim największym zawodowym sukcesem jest to, że wspólnie z żoną
od 18 lat prowadzimy jeden z najbardziej rozpoznawalnych salonów fryzjerskich w Zielonej Górze. Od prawie dwóch dekad nasz
kalendarz jest wypełniony wizytami od rana
do wieczora. Za swój sukces uważam również
to, że przekazując swoją wiedzę, wykształciłem wielu wspaniałych fryzjerów, którzy
dziś prowadzą swoje własne, dobrze prosperujące salony.
Każdy biznes musi pokonać również
jakieś bariery. Jakie Pan musiał pokonać,
żeby się rozwijać i być w tym miejscu,
w którym jest teraz?
Jak to w życiu bywa, największą barierą były
pieniądze. Kiedy postanowiliśmy z żoną,
że otworzymy swoją pracownię, nie posiadaliśmy wystarczającej ilości środków na
przygotowanie go zgodnie z naszą wizją.
Z pomocą przyszli nasi fantastyczni klienci
i firma dystrybuująca kosmetyki. Z ich wsparciem udało nam się stworzyć Salon Fryzur
Śpiewak & Matyja. Ci ludzie wierzyli w nasz
sukces.
Wiem, że temat inwestycji w siebie
i własny rozwój jest Panu bardzo
bliski. Wspólnie z właścicielką salonu
uczestniczycie w wielu szkoleniach, nie
tylko branżowych.
Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju
szkolenia, warsztaty dostarczyły Wam
najwięcej twórczej energii do pracy?
Każde szkolenie było dla nas ważne. One
wiele wnoszą nie tylko w nasze życie zawodowe, ale też i to osobiste. Trudno wymienić
jedno lub kilka, które były najbardziej inspirujące. Cały czas inwestujemy w siebie i stawiamy na rozwój umiejętności zawodowych
oraz biznesowych. Mamy to szczęście, że
wśród naszych klientów znajdują się eksperci z różnych dziedzin. Wielu z nich posiada
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doświadczenie w biznesie i chętnie dzieli się
swoją wiedzą, doradzając nam najlepsze
rozwiązania.

wraz z ich kolekcjami. Poza Zieloną Górą pracowaliśmy też przy największych modowych
projektach w Polsce.

Co jest najtrudniejsze w byciu stylistą
fryzur i właścicielem firmy jednocześnie?
Zawodowo czuję się jak ryba w wodzie.
Muszę jednak przyznać, że przez większość
czasu prowadziłem firmę intuicyjnie i okazało się, że nie tędy droga. Błędy, które popełniłem, bywały drogą życiową lekcją. Z tego
względu zaczęliśmy uczyć się od podstaw
i teraz prowadzimy nasz biznes ze zrozumieniem i należytą uwagą, w bardzo przemyślany sposób.

Zastanawiał się Pan, jak fryzjerstwo
będzie wyglądało w przyszłości?
Tak, wiele razy. Chyba każdy zastanawia się,
jak będzie zmieniać się branża, w której pracuje. Uważam, że nie zastąpią nas ani roboty,
ani inne maszyny. Dobrym przykładem na
poparcie mojej tezy jest pandemia. Już wówczas ludziom najbardziej brakowało spotkań
z fryzjerem.
Jestem zdania, że usługi fryzjerskie będą
jeszcze bardziej pożądane, a salony fryzjerskie będą jednymi z ostatnich miejsc, w których usługodawcą będzie człowiek.

Czym Wasz salon wyróżnia się na tle
innych konkurencyjnych miejsc?
W naszym mieście jest wiele miejsc, w których usługi świadczone są na wysokim
poziomie. Konkurencja jest więc spora. Tworzone przez nas fryzury dobieramy nie tylko
do wyglądu, ale i charakteru klientów, a jednocześnie przykładamy ogromną wagę do
kondycji włosów. Staramy się też wychodzić
poza schemat. Jesteśmy rozpoznawalni nie
tylko poprzez jakość naszej pracy. Przez kilkanaście lat organizowaliśmy pokazy mody,
ściągając na nasz wybieg topowe modelki
z Polski oraz najlepszych projektantów mody
38 TYGRYSY BIZNESU

Zdradzi Pan naszym Czytelnikom cele
i plany na najbliższą przyszłość?
Cel jest prosty: chcę być szczęśliwy. Jeśli
chodzi o plany na przyszłość, to mam ich
dużo. W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem miejsca wypoczynku dla osób,
które chciałyby spędzić kilka dni, mieszkając
w środku lasu, wśród zwierząt.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna

zdjęcia Jacek Śpiewak
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PASKUDA
jest tylko jedna
Katarzyna Paskuda
na swoim koncie
ma bogate
portfolio związane
z aktorstwem
i modelingiem.
Postanowiła jednak
porzucić aktorstwo
na rzecz innej pasji.
Dzisiaj uzdolniony
fotograf, redaktor
naczelna magazynu
„Gentleman”
oraz posiadaczka
własnych serwisów
informacyjnych,
głównie związanych
z modą, sztuką
i kulturą.
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Paskudą jesteś z domu czy po mężu?
Z domu, po tacie, bo za mąż się nie wybrałam.
(śmiech) A nawet gdybym się wybrała, to
nazwiska nie zmienię. Bardzo je lubię, choć
oczywiście jako dziecko spotkało mnie trochę
nieprzyjemności z nim związanych. Ale jako
osoba dorosła jestem świadoma swoich
korzeni, pochodzenia i nigdy nie pomyślałam, żeby nazywać się inaczej. Pojawiały
się takie sugestie ze strony osób z branży,
ale ja nigdy ich nie rozważałam. Nie powinniśmy się wstydzić tego, skąd pochodzimy
lub jakie mamy nazwisko. Nie mamy na to
wpływu. Poza tym nawet jeśli ktoś nie zapamięta mojej twarzy, to na pewno zapamięta
moje nazwisko. Paskuda jest tylko jedna.

Znamy Cię głównie jako fotografa,
ale wiele osób kojarzy także Twoją
karierę filmową, telewizyjną, przygody
z modelingiem. Jak one się zaczęły?
Wszystko zaczęło się od modelingu, to fakt,
ale typową modelką nigdy się nie czułam.
Chodziłam regularnie jako modelka w pokazach dla „Playboya” i to wszystko. Największą
przygodę miałam z filmem. Przyjechałam do
Warszawy jako osiemnastolatka. Marzyłam
o byciu modelką. Zgłaszałam się do różnych agencji, w jednych kazali mi chudnąć,
w innych nie pasowało im coś innego. Ostatecznie trafiłam do Gudejki. Po kilku zrealizowanych sesjach agencja zaproponowała mi
rolę kelnerki w serialu Złotopolscy. Poszłam
na zdjęcia próbne, w trampkach, bez makijażu. Nie bardzo wiedziałam jeszcze wtedy,
jak ten rynek funkcjonuje. Radosław Piwowarski mnie zobaczył, obejrzał od góry do
dołu, zawołał garderobianą i powiedział tylko:
idźcie i ją przebierzcie. Widać w szpilkach
i krótkiej sukience spodobałam mu się na

tyle, że zaproponował mi rolę. Początkowo
miały to być trzy miesiące, ostatecznie zagościłam w serialu na ponad dwa lata. Wcześniej jeszcze, całkiem przypadkiem, na prośbę
koleżanki, która miała przyprowadzić na
plan filmu Pierwszy milion Waldemara Dzikiego statystki, a sama grała w nim epizod,
wybrałam się z nią i... dostałam jej epizod –
mówioną kwestię krupierki w kasynie. I złapałam bakcyla. Bardziej chciałam grać, niż
pozować.
A jak wspominasz swoje początki
w Warszawie? Byłaś młodziutka, kiedy
tu trafiłaś.
Kiedy przyjechałam do Warszawy, żeby mieć
pieniądze na opłacenie pokoju, musiałam
pracować. Kolega załatwił mi posadę sprzedawcy telefonów komórkowych w punkcie
Plusa. Zarabiałam 1200 zł miesięcznie,
a 600 zł płaciłam za pokój wynajęty na
Saskiej Kępie. Moim marzeniem było wtedy,
żeby za pierwszą wypłatę kupić sobie drogie
buty. I kupiłam – kosztowały 350 zł. Na życie
zostało mi 250 zł. Mało, wiedziałam, że na
wiele nie wystarczy, ale byłam szczęśliwa.
Warszawa od początku była moim miejscem na ziemi.
Minęło sporo czasu od tamtej pory,
dużo doświadczeń, wspomnień
i zainteresowań. Kim tak naprawdę jesteś
z zawodu i czym się dzisiaj zajmujesz?
Ukończyłam wydział aktorski i fotografii
w Warszawskiej Szkole Filmowej. Z wykształcenia jestem aktorką i fotografem. Jeśli chodzi
o aktorstwo, to nie gram ostatnio, ale jest
to mój świadomy wybór. Poszłam absolutnie w stronę fotografii i pracy w mediach,
aczkolwiek jak się zdarza coś intrygującego

LUDZIE BIZNESU

TYGRYSY BIZNESU

41

LUDZIE BIZNESU

do zagrania, to korzystam. Kilka lat temu
zagrałam jedną z głównych ról w filmie
fabularnym Hel, jakiś czas temu ponownie
gościnnie w serialu Na dobre i na złe. To mi
daje radość i oderwanie od codziennych obowiązków. Dzisiaj moja codzienność wygląda
zupełnie inaczej. Od sześciu lat jestem
redaktor naczelną magazynu „Gentleman”, od
niedawna jestem odpowiedzialna za wersję
online gentlemanmagazine.pl. Realizuję dla
tego pisma sesje okładkowe, do wywiadów,
czasami przeprowadzam również rozmowy
z gwiazdami, współtworzę materiały.
Prowadzę własne serwisy informacyjne,
głównie związane z modą, sztuką i kulturą,
jak kulturamody.pl i photoculture.pl, w planach mam jeszcze biznesowe, bardziej ekonomiczne portale. Dzisiaj już nie jestem
młodą dziewczyną poszukującą swojej drogi
w Warszawie, tylko już wiem, kim jestem
i kim chce być, i co robić. Jestem fotografką,
aktorką, redaktor naczelną, właścicielką magazynów internetowych, specjalistką w budowaniu marki i kreacji wizerunku w mediach.
Jestem doradcą wizerunkowym znanych polskich biznesmenów, jak i prężnie działających polskich przedsiębiorstw, pomagam
im zaistnieć w mediach lub zmienić wizerunek na lepszy. W końcu od ponad 20 lat
jestem mocno związana z mediami i sztuką.
Oprócz pracy, która jest potrzebna do życia
i oddychania, bo ja lubię swoją pracę, chętnie
angażuje się w akcje społeczne. Jestem twórczynią i głównym motorem działania projektu SzlachetnaKobieta.pl, który ma na
celu szerzenie świadomości na temat profilaktyki nowotworowej u kobiet. Także trochę
się zmieniło od tego czasu.

Skąd pomysł na własny biznes
fotograficzny?
Pomysł to zbyt dużo powiedziane, gdyż to
nie było zaplanowane. Sukcesu według mnie
nie da się zaplanować. Fotografia przyszła do
mnie zupełnie przypadkiem, można powiedzieć, że zapukała do moich drzwi. I po latach
okazało się, że jestem fotografem, i do tego
cenionym. Zaczęło się zupełnie niewinnie
– od pasji. Zawsze jako mała dziewczynka
malowałam, rysowałam, bardziej szłam
w kierunku artystycznym. Interesowały
mnie malownicze obrazki, natura. Wychowałam się w małej miejscowości pod Płockiem, więc takie naturalne obrazy zostały
u mnie w głowie. Będąc już aktorką dyplomowaną, mając wówczas 4-letnie dziecko,
kiedy ukończyłam szkołę aktorską, chciałam
znaleźć jeszcze jedno zajęcie, które mogłoby
wypełnić wolny czas. Zapisałam się na fotografię do Warszawskiej Szkoły Filmowej
Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy, ale
z taką myślą, że jak się w to nie „wciągnę”, to
42 TYGRYSY BIZNESU

zrezygnuję z tego. Stało się tak, że trafiłam
na mocną i ambitną grupę, w której zdrowo
ze sobą konkurowaliśmy. To też miało bardzo
duże znaczenie. Staliśmy się grupą przyjaciół, ale trochę się prześcigaliśmy w zaliczaniu
zadań szkolnych. Wydział fotograficzny zaliczyłam z wyróżnieniem. Początkowo fotografowałam koleżanki, modelki, robiłam to

„

Sprawia mi to ogromną satysfakcję,
czuję się jako fotograf bardzo
doceniona, tym bardziej że
zazwyczaj słyszę zadowolenie
z wykonanej pracy

dla sztuki, z pasji, a w efekcie zaczęły się do
mnie zwracać modelki o portfolia, magazyny z prośbą o okładki, jak i sesje wizerunkowe. Dziś są to już również firmy odzieżowe, biżuteryjne czy też duże korporacje,
firmy prężnie działające na polskim rynku. To
nie był pomysł na własny biznes. Ten biznes
zrodził się z pasji i ciężkiej pracy. Fotografia
wypełnia cały mój dzień. Oprócz bycia mamą
dwóch cudownych synów, Olivera i Fryderyka, resztę czasu poświęcam fotografii, pracy
w mediach i działaniom marketingowym na
rzecz moich klientów.
Głównie pracujesz ze znanymi
osobistościami. Czy gwiazdy mają swoje
fanaberie przed obiektywem?
Każdy ma. Ale kto i jakie, tego nie zdradzę. Do
każdej sesji staram się podchodzić, jak najlepiej potrafię, i nieważne, czy to jest osoba
znana, czy nieznana, chodzi mi o zbudowanie zaufania i zrobienie jak najlepszych
zdjęć, które będą cieszyły fotografowanego.
A masz jakieś fotograficzne marzenie?
Sporo ich już zrealizowałam. Bardzo się
cieszę, że mam w swoim portfolio najbardziej znane osobistości, ikony polskiego
show-biznesu, jak np.: Bogusława Lindę,
Daniela Olbrychskiego, Grażynę Szapołowską, Majkę Jeżowską, Szymona Majewskiego, Huberta Urbańskiego, Renatę Dancewicz i wielu innych. To są wybitne osoby
w swoich dziedzinach, ikony, które robią wrażenie. Jestem wdzięczna losowi, że dane mi
było i jest obcować z tak znanymi ludźmi.
Sprawia mi to ogromną satysfakcję, czuję się
jako fotograf bardzo doceniona, tym bardziej
że zazwyczaj słyszę zadowolenie z wykonanej
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pracy. Mój dorobek artystyczny został doceniony niedawno w Szczecinie, przez dyrekcję
przepięknego budynku Filharmonii, gdzie już
26 maja do końca lipca 2022 roku, aż ponad
dwa miesiące będzie można podziwiać moją
autorską wystawę „Z pasją przez życie”. Na
wystawie można będzie zaobserwować, jak
widzę kobietę, jak mężczyznę i w jaki sposób
poszukuję natchnienia. Na zaprezentowanych fotografiach zainteresowani zobaczą
gwiazdy z pierwszych stron gazet oraz wielkiego ekranu, ale również zwykłe i niezwykłe
osoby. Nie zabraknie również piękna natury,
polskich plenerów, których jestem wierną
miłośniczką.
Marzę też, aby w końcu wydać album ze
swoimi zdjęciami i wywiadami, to marzenie
jest w zasięgu ręki, muszę tylko wygospodarować trochę czasu; czas jest bezlitosny pędzi
nieubłaganie, nie mogę go dogonić (śmiech).
I to marzenie również spełnię, tylko potrzebuję przyspieszyć i dogonić czas. Kalendarz
SzlachetnaKobieta.pl to też takie moje zrealizowane marzenie fotograficzne.
W zasadzie nie mam marzeń zawodowych, pragnę tylko zdrowia dla bliskich,
siebie, a marzenia przy pracy z pasji same
się realizują.

Zdjęcia: Krystian Kasperowicz

Gdzie Twoim zdaniem przebiega granica
pomiędzy inspiracją a odtwarzaniem
i kopiowaniem?
To jest trudne pytanie, nie zastanawiałam
się nigdy nad tym. Nigdy nie przekroczyłam tych granic, może dlatego. Nienawidzę kopiowania. Inspiracja jak najbardziej.
Ja się często inspiruję i będąc w szkole, też
miałam fotografów, którymi się inspirowałam. Inspiracja jest cudowna i jest też
w modzie, sztuce, designie. Staram się nie
zapisywać moich konkretnych inspiracji
na dysku, tylko w głowie. Dzięki temu nie
jestem w stanie idealnie tego skopiować,
staram się moje pomysły wymieszać. Gdy
już realizuję zdjęcia, jest inne światło, na
planie coś się zmienia, miejsce, ujęcie.
Do fotografowania dołączyło
też rozmawianie – rozwijasz się
dziennikarsko, można powiedzieć.
To się dzieje „przy okazji”, ale wcale się
nie zdziwię, jeśli za jakiś czas okaże się, że
poszłam w stronę dziennikarstwa. Zrealizowałam już kilka programów na YouTubie,
następne czekają w kolejce. Mam za sobą
sporo wywiadów z gwiazdami, jak np. z Piotrem Kraśką, Cezarym Pazurą, Hubertem
Urbańskim, Szymonem Majewskim, Krzysztofem Cugowskim, rozmowę przeprowadziłam nawet z Bryanem Adamsem, ale
czy to jest moja droga? Nie wydaje mi się.
Lubię ludzi, ludzi z pasją, inspirujących, ale

zdecydowanie mojemu sercu bliższe zawodowo są obrazy.
Jak ważny jest PR, marketing i relacje
z mediami w biznesie i prowadzeniu
działalności?
To jest bardzo ważne. Mamy taki czas.
Nowe technologie, w których powinniśmy
się odnaleźć, aby nasz biznes mógł prężnie
się rozwijać. Ja sama staram się być aktywna
w social mediach. Piszę wstępy do każdego

„

Na zaprezentowanych fotografiach
zainteresowani zobaczą gwiazdy
z pierwszych stron gazet oraz
wielkiego ekranu, ale również
zwykłe i niezwykłe osoby

numeru, teksty do moich działów w magazynie, więc też muszę dużo czytać i wiedzieć, co się dzieje w branży. To jest bardzo
istotne. Widzę po swoich kolegach, którzy
się nie udzielają w social mediach, bo
uważają, że ich sztuka obroni się sama za
siebie. Niestety tak nie jest. Istotne jest, by
ludzie mogli jak najwięcej się dowiedzieć.
To pomocne w rozwijaniu własnych zainteresowań oraz przedstawieniu swoich prac
szerszemu gronu.
Wiara w to, co się robi, ciężka praca,
pokora, kreatywność to dobry przepis
na sukces? Jaka jest Twoja definicja
sukcesu?
Tak, absolutnie zgadzam się z tym. Wiara
w to, co się robi, ciężka praca i konsekwencja
w działaniu. Trzeba konsekwentnie dążyć do
wyznaczonego celu, to jest ważne. Ciągła
praca, bo nawet z najdrobniejszej pracy, która
może się okazać małą porażką, wyciągam
wnioski. Idę do przodu, nie siedzę w miejscu.
Konsekwencja i pokora – tak. Umiejętność
godzenia się z porażkami. Kreatywne podejście do tematu. To jest najlepszy przepis na
sukces. Moja definicja sukcesu to właśnie
to. A co jeszcze? Dużo pracy własnej, praca
własna, rzetelne podejście do realizacji dzieła.
Bez względu na finansowe aspekty zlecenia
zawsze podchodzę tak samo, staram się jak
najlepiej wykonać zlecenie. Abyśmy mogli na
koniec powiedzieć: „tak, zrobiłam wszystko, co
było w mojej mocy”.
Dziękujemy za rozmowę.
TYGRYSY BIZNESU
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BIZNES OPIEKUŃCZY
jest jednym
z najtrudniejszych
Magdalena Kopacz,
założycielka
i właścicielka CENTRUM
JĘZYKOWEGO KONIK.
Siła tej kobiety i pomysł
na własny biznes
sprawiły, że dzisiaj
jest liderką w branży
opiekuńczej, a prywatnie
spełnioną mamą
i partnerką.

J

Jakie zmiany na rynku opieki senioralnej
dostrzega Pani od momentu, kiedy
założyła Pani biznes, do dziś?
Przez lata polskie opiekunki stawały się coraz
bardziej doceniane przez seniorów i partnerów niemieckich. Opiekunka z Polski uważana jest za „polską perłę”. Na początku trzeba
było się postarać o to, aby kobiety, które trafiają do nas w poszukiwaniu pracy, skutecznie
przygotować na wyzwania rynku niemieckiego, oraz o to, aby oferować im jak najlepsze warunki pracy, a pracodawcom dobre
opiekunki. To się udało. Jesteśmy w czołówce
i możemy być z tego dumni. Pamiętajmy, że
ciągle powstają nowe firmy pośrednictwa
pracy pomiędzy Polską i Niemcami, lecz
chociaż konkurencja nadal jest silna, jakość
i zaufanie zawsze zwyciężają.

Co ma największy wpływ na zmiany
zachodzące na tym rynku?
Kilka rzeczy. Niemieckie społeczeństwo się
starzeje. Coraz mniej jest niemieckich opiekunek, a coraz więcej seniorów potrzebuje
wsparcia i opieki. Stąd też popyt na polskie
opiekunki. W Niemczech model opieki nad
osobami starszymi się zmienia – coraz częściej niemieckie rodziny decydują się na to,
aby opiekować się starszymi rodzicami, dziadkami w domu – właśnie ze wsparciem opiekunki, która nie tylko otoczy opieką starszą
osobę, przypilnuje zażywania leków i regularności posiłków, zadba o ciało, lecz również będzie miłym towarzystwem i wsparciem psychicznym. To bardzo ważne. Rola
opiekunek seniorów ulega zmianie.
Jest Pani obecnie liderką na rynku
polsko-niemieckim w branży opieki
senioralnej. Jak do tego doszło?
Biznes opiekuńczy jest jednym z najtrudniejszych. Kiedy zaczynałam „stawiać w nim
pierwsze kroki”, było zdecydowanie prościej. Liczyła się wtedy determinacja, upór
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i konsekwencja w działaniu. Tak zrodziła
się moja pasja do tego, co robię, czyli mojej
pracy. Teraz, z perspektywy czasu, widzę, że
na starcie popełniłam sporo błędów, ale pozytywna energia, którą posiadam, sprawiła, że
byłam w stanie pokonać wiele trudności. Jak
mówią moi przyjaciele, moja moc, niezależność,
odwaga i zdeterminowanie doprowadziły mnie
do tego miejsca, w którym jestem obecnie.
W czerwcu 2021 roku Centrum Językowe
Konik zostało wyróżnione w kategorii
USŁUGI w konkursie TERAZ POLSKA –
za usługi opiekuńcze na rzecz klientów
indywidualnych w formule assisted
living. Co Pani zdaniem zdecydowało
o przyznaniu tego zaszczytnego
wyróżnienia?
To najcenniejsze wyróżnienie, jakie nasza
firma zdobyła do tej pory. Jesteśmy bardzo
dumni i szczęśliwi. Cały czas czujemy
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich usług.
Kapituła konkursu TERAZ POLSKA doceniła przede wszystkim podstawową zaletę
tych usług, a mianowicie możliwość pozostania osoby starszej we własnym domu
pod fachową opieką pielęgniarki lub opiekuna. Ponadto dbamy, aby każda usługa
opiekuńcza dopasowana była do indywidualnych potrzeb seniora. Empatia opiekunek,
ich profesjonalizm, a także uśmiech i pozytywne podejście do seniora i codziennych
obowiązków sprawiają, że podopieczni czują
się bezpieczni i szczęśliwi w swoich domach,
a ich rodziny mają pewność, że pozostawili
osoby starsze w „dobrych rękach”. To najlepsze rozwiązanie dla osób starszych, szczególnie zostało doceniane w czasie pandemii.
Na czym dokładnie polega praca
opiekunki osób starszych w formule
assisted living?
Do głównych zadań opiekunki należy
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
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podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie)
oraz karmienie. W przypadku osób chorych
lub niepełnosprawnych opiekunka odpowiada za podawanie leków oraz niekiedy za
zmianę opatrunków. Pozostałe czynności pielęgniarskie nad pacjentem realizuje personel
pielęgniarski i medyczny, w ramach opieki
medycznej przysługującej pacjentowi. Zadaniem opiekunki jest często także pomoc
w utrzymaniu mieszkania w czystości czy
pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych. Opiekunka może również zajmować się
załatwianiem różnych spraw poza domem
podopiecznego, np. realizowaniem recept,
opłatą rachunków. W większości przypadków
opiekunka jest także osobą do towarzystwa
dla samotnego seniora. W ramach wolnego
czasu często gra z podopiecznym w karty,
warcaby, układa puzzle, czyta z nim gazety
lub książki. Jeśli pogoda pozwala oraz stan
zdrowia pacjenta, wychodzą też wspólnie na
spacer. Podstawowym warunkiem, jaki muszą
spełniać kandydaci do pracy w tym zawodzie, jest sama chęć sprawowania opieki nad
drugą osobą oraz empatia. Ponadto od opiekunów oczekujemy dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla starszej osoby.
Jak przygotowuje Pani przyszłe
opiekunki do pracy w opiece?
Przede wszystkim oferujemy paniom kurs
stacjonarny języka niemieckiego. Panie,
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przyjeżdżając na kurs, otrzymują darmowe
zakwaterowanie. Z chwilą rozpoczęcia nauki
już zarabiają. Kurs trwa do dwóch tygodni po
cztery godziny dziennie. Zapewniamy również wyżywienie. Panie są już zatrudnione,
a więc uczą się i zarabiają. Są to najczęściej
podstawy języka niemieckiego, które pozwalają paniom na sprawne komunikowanie się
z seniorem oraz jego rodziną. Z doświadczenia wiemy, że to znacznie pomaga
w pierwszych dniach pracy oraz nawiązywania relacji z seniorem. Potem panie szkolą
język już na miejscu. Drugim istotnym elementem tego szkolenia jest opieka nad
osobą starszą. Kursantki uczą się, jak profesjonalnie opiekować się osobą starszą,
często schorowaną, i wykonywać czynności
pielęgniarskie.
Dlaczego opiekunki powinny skorzystać
z oferty Waszej agencji?
CJ Konik to wiarygodny pracodawca. W 2019
roku zdobyliśmy prestiżową nagrodę PRACODAWCY GODNEGO ZAUFANIA, a w 2020
tytuł LAUR EKSPERTA. Moim zdaniem warto
pracować z najlepszymi. Potrafimy znaleźć
miejsce pracy nawet w ciągu 24 godzin.
Jesteśmy firmą, która legalnie zatrudnia, dba
i rzetelnie rozlicza się z każdym pracownikiem. U nas każdy ma umowę oraz pewność
opłacenia składek zusowskich. Kobietom oferujemy wybór między polskim a niemieckim
ubezpieczeniem.
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Jak wpłynęła na Pani biznes pandemia,
jak wpływa sytuacja polityczna między
Ukrainą a Rosją i jak wygląda to w tej
chwili?
Są lepsze i gorsze momenty. W zasadzie
jednak staramy się działać mimo różnych
ograniczeń. Na niektóre sprawy nie mamy
wpływu, lecz z innymi sobie dobrze radzimy.
W każdym razie jeśli to tylko możliwe, reagujemy na zapotrzebowanie z Niemiec i otaczamy troską kobiety, które się do nas zgłaszają w poszukiwaniu pracy.
Jakie działania Państwo podjęliście, żeby
zapewnić bezpieczeństwo tak swoim
pracownikom, jak i podopiecznym?
Wszystkie konieczne. Stosujemy się do
zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
Dbamy o to, aby nasi pracownicy, których
wysyłamy do Niemiec, nie stwarzali zagrożenia dla podopiecznych.
Pracuje Pani przede wszystkim
z kobietami. Czy łatwo jest im podjąć
decyzję o zmianie miejsca zamieszkania
wynikającej z potrzeby zarobkowania?
To zawsze jest trudna decyzja, lecz należy
ją rozpatrywać w kategorii szansy na lepsze
jutro. Warto ją podjąć na spokojnie, rozważając wszystkie za i przeciw. Działamy z rozwagą. Zapewniamy naszym paniom możliwość nauki języka, aby ułatwić im start
w zawodzie opiekunki. To może przechylić
wręcz szalę i pomóc w podjęciu kluczowej
decyzji. Uważamy jednak, że trzeba być
pewnym, że się tego właśnie chce. Możemy
pomóc zmienić nastawienie, lecz nie stosujemy żadnych nacisków, tylko zachętę, aby
decyzja nie była postrzegana jako tak ciężka
do podjęcia.

Zdjęcia: Katarzyna Paskuda

Jak się Pani pracuje z kobietami?
Bardzo sobie cenię współpracę z kobietami.
Kobiety są silne, konkretne i zdecydowane.
Mają też w sobie wiele empatii i współczucia.
Współpracę zawsze opieram na wzajemnym
szacunku i zaufaniu. Nie mam również nic
przeciwko pracy z mężczyznami. Z tym że do
opieki nad osobami starszymi częściej zgłaszają się kobiety.
Jak odbierane są polskie opiekunki
w Niemczech?
Polki są bardzo cenione na rynku niemieckim. To prawdziwe perełki. Praca jest
ciężka, a niemieckie rodziny są często wymagające, ale z drugiej strony doceniają pracowitość, sumienność i zaangażowanie naszych
kobiet. To, co najważniejsze w tym zawodzie,
to umiejętność empatii, a tą cechą wyróżniają
się polskie opiekunki.

Mimo zachodzących zmian społecznych
zwyczajowo to wciąż kobiety
w większym stopniu zajmują się domem,
sprawami codziennymi. Jak udaje
się Pani łączyć prowadzenie biznesu
z życiem osobistym?
Tak naprawdę nie da się rozdzielić obu tych
sfer życia. Są one ze sobą nierozerwalnie
połączone. Żadna z nich nie pozostaje bez
wpływu na drugą. Potrzeba dużo elastyczności i dobrego podejścia, aby to wszystko
się udało. I sporo wytrzymałości psychicznej
i fizycznej. Na szczęście mam kochającą
rodzinę, która mnie wspiera i pomaga mi
radzić sobie na obu tych płaszczyznach.
Jaka jest Pani prywatnie?
W pracy najważniejsze jest dla mnie zaufanie
i dobrany, dobrze współpracujący zespół.
Oczywiście chodzi tu zarówno o kompetencje
merytoryczne, jak i emocjonalne – przy tym
istotne jest to, abyśmy się wzajemnie rozumieli i szanowali. Uważam, że zespół w pracy
to druga rodzina, i tak traktuję swoich pracowników, co jednak nie zwalnia ich od tego, aby
starali się pracować najlepiej, jak potrafią. Sama
też tak podchodzę do własnych działań. Od
siebie i od innych wiele wymagam. W zamian
za to oferuję stabilną, życzliwą atmosferę oraz
możliwość wszechstronnego rozwoju. Lubię
wyzwania – według mnie ryzyko jest wpisane w każde działanie i warto je podejmować.
Mimo to najważniejsi zawsze pozostają ludzie.
W życiu prywatnym również dbam o dobre
relacje, atmosferę szczerości i ciepła. Jestem
na co dzień opanowana – nie unoszę się
złością, w razie problemu uważnie słucham
i szukam rozwiązania. Pasjonuję się wyjazdami,
uwielbiam to! Zarówno zawodowe, jak i prywatne podróże są niezastąpionym źródłem
nowych doznań, przygód i zdobywania wiedzy.
Kocham zwierzęta – szanuję każdą żywą istotę
na Ziemi. Dbam o równowagę we własnym
życiu – hołduję maksymie well-being, „zdrowe
ciało i zdrowa psychika” to podstawa szczęśliwego człowieka.

„
Dbamy, aby każda
usługa opiekuńcza
dopasowana była
do indywidualnych
potrzeb seniora

Gdyby miała Pani naszym Czytelniczkom
przekazać wskazówki, które ułatwią
im wejście na biznesową ścieżkę
i funkcjonowanie na niej, co by to było?
Należy zawsze podążać za swoimi celami
i wierzyć w siebie. Poczucie własnej wartości
odgrywa w biznesie ogromną rolę. Warto słuchać własnej intuicji, ona nam szybko daje
znać, gdy jest coś nie tak, oraz pozwala otaczać się życzliwymi ludźmi, którym możemy
zaufać. Dbać również o to, aby samemu być
godnym zaufania.
Rozmawiała Katarzyna Paskuda
TYGRYSY BIZNESU
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Zdjęcie: Marcin Danielewicz

Pompa Ciepła
i fotowoltaika dla biznesu
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
polskiego PRZEDSIĘBIORCY

LOŻA EKSPERTÓW

W dobie szalejących cen energii i gazu, niepewności związanej
z dalszymi przyłączami gazowymi, wciąż niezrealizowanymi
wymogami europejskimi w związku z redukcją emisji CO2
jesteśmy wręcz zmuszeni do podjęcia działań, które pozwolą
nam zabezpieczyć funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
Przez wielu przedsiębiorców aspekt energetyki wciąż znajduje
się w kategorii kosztów „obligatoryjnych”, czyli wkalkulowanych
w funkcjonowanie firmy. Jednak czy musimy godzić się na to,
by wzrastał on rok do roku i stanowił coraz większe finansowe
obciążenie?

O

tóż mamy alternatywę, jaką jest
połączenie fotowoltaiki z przemysłową pompą ciepła.
Przy obecnych w ostatnich
latach drastycznych wzrostach cen energii
na giełdzie
Jest to najefektywniejsze rozwiązanie
dla polskiego mikro- i makroprzedsiębiorcy.
Każdy zarząd polskiej firmy musi wręcz realizować strategię rozwoju opartą na Odnawialnych Źródłach Energii celem optymalizacji
kosztów funkcjonowania firmy.
Dziś rynek przestał zadawać sobie pytanie,
„czy to się opłaca?”, a zaczął „z usług którego
wykonawcy skorzystać?”.
Po wieloletnich obserwacjach rynku
OZE w Polsce śmiało mogę stwierdzić, iż
Źródło: wysokienapiecie.pl 05.10.2021
„Prąd podrożał o 90% w ciągu roku”

40 kWp, okolice Kalisza. Instalacja zrealizowana przez Begolden

przede wszystkim należy zwrócić uwagę
na doświadczenie, kwalifikacje wykonawcy,
jakie komponenty oferuje, z jakiego osprzętu
korzysta, jakie działania serwisowe gwarantuje w świadczonych przez siebie usługach,
jak sprawnie zostanie zrealizowana zaplanowana elektryzacja całej inwestycji.
W aspekcie pomp ciepła dla firm przede
wszystkim, poza dostawcą samego urządzenia, gwarancjami i serwisem, baczną
uwagę należy zwrócić na specjalistów
hydraulików, jak duże doświadczenie mają
w doborze oraz wykonawstwie pomp ciepła
powyżej 100 kW.
Korzystanie z firm specjalizujących się
w sprzedaży tzw. mixu PV+PC powinno
zawsze opierać się na jednym fundamentalnym aspekcie – kwalifikacje ekip wykonawczych i jakości obsługi posprzedażowej.
W Begolden stawiamy przede wszystkim
na rozwój naszych zespołów montażowych,
automatyzację procesów operacyjnych oraz
gwarancję obsługi premium naszych klientów.
Wszelkie pytania proszę kierować na
adres: anna.turowska@begolden.com.pl
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Jak stać się

(NAJ)LEPSZYM
PRZEDSIĘBIORCĄ
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P

odstawą struktury przedsiębiorczości w Polsce są małe i średnie
firmy. Jak pokazują dane, istnieje
ok. 1,9 mln mikrofirm. Statystycznie
inwestują one ok. 15 tys. zł rocznie, w tym
na szkolenia przeznaczając jedynie 280 zł.
Realnie więc nie istnieje w nich model rozszerzania kompetencji kadry poprzez szkolenia, a co się z tym wiąże – niewiele firm
się rozwija czy planuje ekspansję na rynki
zagraniczne. W konsekwencji wiele z nich nie
wykorzystuje swojego, często bardzo dużego,
potencjału.
Rozwiązaniem jest podnoszenie przez polskich przedsiębiorców ich kompetencji związanych z zarządzaniem, byciem skutecznym
przywódcą, prowadzeniem przemyślanych
działań marketingowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także doskonaleniem kompetencji społecznych.
Jako przedsiębiorca i konsultant pracujący
z biznesem w Polsce i za granicą od ponad
20 lat wiem, że wszystkie te elementy są
sine qua non dobrze działającej firmy. Jako
wykładowca pokazuję narzędzia, które dają
przedsiębiorcy lub managerowi model przyswojenia tej niezbędnej wiedzy w 1,5 roku,
sukcesywnie implementując ją w działania
firmy. Czyni to biznes rentownym i skalowalnym. Uczymy tego wszystkiego w stworzonym wraz z Akademią WSB programie
studiów MBA. Oparliśmy go na połączeniu
oczywistych umiejętności twardych, których
każdy przedsiębiorca potrzebuje (zarządzanie,
marketing, rachunkowość) z umiejętnościami
miękkimi. Dlaczego?

Jak pokazują badania, EQ, czyli inteligencja emocjonalna, jest na rynku pracy trzy
razy częściej poszukiwana niż IQ. Pracownicy o wysoko rozwiniętych umiejętnościach
interpersonalnych, przywódczych, związanych
z rozwiązywaniem problemów mają zdecydowaną przewagę. Deloitte Access Economics
wskazuje, że umiejętności miękkie będą do
2030 roku niezbędne w aż 66% miejsc pracy.
Dlatego też, idąc naprzeciw potrzebom rynku,
program MBA skoncentrowany jest na rozwijaniu u managerów i przedsiębiorców także
umiejętności miękkich, czyli kompetencji
zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, które pomagają osiągać cele osobiste
i zawodowe.

Naucz się być szefem
Poważnym błędem w kierowaniu firmami
w Polsce jest zdawanie się na sposób intuicyjny, co w konsekwencji doprowadzi wcześniej czy później do niekorzystnych strategicznie posunięć i zahamowania wzrostu
firmy. Równie błędne w myśleniu na temat
zarządzania i bycia liderem jest przekonanie, że niektórzy są predestynowani do tej
roli, a inni urodzili się bez „odpowiedniego
talentu”. Umiejętności bycia przywódcą, tak
jak każdej innej umiejętności miękkiej, można
się nauczyć.
Usystematyzowana wiedza na temat
zarządzania i przywództwa sklasyfikowana
w formie konkretnych modeli, które są
w pełni zbadane, powtarzalne i skalowalne,
jest przyjazna do przyswojenia i zaimplementowania do działania firmy.

Fot. Kat Piwecka

Żeby założyć biznes, na
początek wystarczy chęć.
Żeby jednak rozwijać go
z sukcesem, potrzeba
zestawu odpowiednich
kompetencji. Tych każdy
przedsiębiorca może się
nauczyć. Jak to zrobić
skutecznie, wyjaśnia
psycholog, konsultant
i wykładowca dr
Mateusz Grzesiak, twórca
i wykładowca jednego
z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych
programów MBA w kraju.
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Budowanie pozycji lidera jest procesem,
do którego podchodzimy podczas moich studiów MBA „bizukowo”, czyli łącząc świat biznesu i nauki. Przywództwo, w którym przenikają się i łączą cechy osobowości lidera
i umiejętności związane z różnymi dziedzinami, głównie zarządzaniem, marketingiem,
ekonomią i psychologią, jest zbiorem określonych sposobów działania, strategii. Każdy
z nas, bazując na swoich cechach i potrzebach, może dobrać odpowiedni model przywództwa i się go nauczyć, stając się tym
samym lepszym liderem.

Zbuduj skuteczną strategię
i komunikację marketingową
Obok zarządzania najważniejszym elementem stanowiącym o sukcesie firmy jest

marketing. Wiedza z tego zakresu daje możliwość stworzenia odpowiedniego portfolio
produktowego, posegmentowania i sprofilowania grup odbiorców, zbudowania marki za
pomocą odpowiedniej narracji. Marketing jest
zestawem narzędzi do komunikacji z rynkiem.
Stwarza szansę, by odbiorca mógł odnaleźć
w naszych produktach rozwiązanie swoich
potrzeb, urzeczywistnienie celów, do których
dąży, lub wyznawanych przez siebie wartości.
Dlatego ze studentami MBA doskonalimy
m.in. budowanie narracji (tworzenie angażujących i perswazyjnych opowieści) i storytelling (tworzenie opowieści związanych z firmą
lub konkretnymi produktami, które wzbudzą
zainteresowanie klienta).
Firmy, w których działania marketingowe
nie są priorytetem, skazują się na porażkę.
Szacuje się, że na 100 firm powstających
w ciągu roku jedynie 3 przetrwają na rynku.
Działaj więc tak, by najpierw przeżyć, a potem
być na podium.

Zadbaj o swój personal
branding
Wciąż nie każdy z przedsiębiorców dostrzega,
jak duże korzyści mogą płynąć ze świadomego budowania przez nich marki osobistej. Tymczasem na Zachodzie jest to traktowane jako konkretny model strategiczny,
przekładający się na sukces firmy. Steve Jobs
w Apple czy Jeff Bezos w Amazonie to przykłady takich szefów, dzięki których markom
ich firmy znacznie zyskały na wartości.
Nie unikaj udzielania wywiadów, działaj
aktywnie, ale w sposób przemyślany, w social
mediach – właśnie w ten sposób masz okazję
zaistnieć w powszechnej świadomości.
Dobrze zbudowany personal branding szefa
jest nie do przecenienia. Może być wykorzystywany jako element strategii marketingowej firmy, wymiernie wpływa na atrakcyjność employer brandingu i tym samym
przyciąganie do firmy talentów.
Budowanie personal brandingu jest świadomym działaniem, którego uczymy krok po
kroku w programie MBA, tak jak innych kompetencji miękkich, które przekładają się na
sukcesy osób i biznesów.

Doskonal public speaking

Fot. Bernard Hołdys

Szacuje się, że ponad 3/4 ludzi odczuwa jakiś
poziom lęku przed wystąpieniami publicznymi. Przedsiębiorca praktycznie codziennie
ma do czynienia z wystąpieniami publicznymi
– sprzedając produkt klientowi, przedstawiając
pomysł inwestorom, komunikując coś zespołowi czy prowadząc konferencję z innymi.
Warto więc, by nauczył się, co i jak mówić, by
zainteresować słuchaczy, jak opanować swoje
emocje i odpowiednio wywoływać emocje
u innych, jak się poruszać, gestykulować.
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podczas krótkiej rozmowy. Kluczowe jest, by
poza zwięzłością taki przekaz był interesujący, tak by zapadł w pamięć rozmówcy,
konkretny i jasny, by przedstawić w zrozumiały sposób istotne informacje. Dobrym
rozwiązaniem jest przygotowanie różnych
wersji takich przemów, których przedsiębiorca może używać odpowiednio do sytuacji czy rozmówcy. Dobrze zbudowana sieć
kontaktów daje nie tylko możliwość robienia
interesów, ale wymiany myśli i doświadczeń,
spojrzenia na swój biznes pod innym kątem
– warto więc być nie tylko dobrym mówcą,
ale i dobrym słuchaczem.

Deleguj obowiązki

Wszystkich ludzi, którzy osiągają sukces, niezależnie od branży, w której to robią, łączy
chęć do ciągłej nauki i ciągłe podnoszenie
sobie poprzeczki. Gdy stają się w czymś
dobrzy, podnoszą poprzeczkę i w ten sposób
stają się coraz lepsi. Są wytrwali w swych
działaniach i gotowi do pracy. Stając się
przedsiębiorcą, warto mieć świadomość,
że ciągła nauka jest niezbędna, by rozwijać
biznes z sukcesem.
Półtoraroczny program studiów MBA
przeznaczony jest właśnie dla właścicieli
przedsiębiorstw, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich umiejętności, a tym
samym biznesu, oraz dla managerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść
swoje kompetencje zawodowe, zyskując przewagę na rynku pracy. Daje pełne kompendium wiedzy na temat prowadzenia biznesu.
Obejmuje wykłady i warsztaty w zakresie
zarządzania, zasobów ludzkich, marketingu,
rachunkowości finansowej i zarządczej oraz
kompetencji społecznych. Tym, co czyni go
unikatowym na rynku edukacji, jest połączenie modeli naukowych z praktyką biznesową, by uczyć tylko istotnych rzeczy mających bezpośrednie przełożenie na rynek.
Wykładowcy są nie tylko naukowcami, co
gwarantuje, że modele, których uczą, są
sprawdzone naukowo i skuteczne, ale też od
lat zajmują się biznesem, co czyni ich pragmatycznymi i zorientowanymi biznesowo.
Studia MBA dają przedsiębiorcom i managerom okazję do ciągłych ćwiczeń w gronie
innych biznesmenów i osób nastawionych na
doskonalenie swoich umiejętności, a ta możliwość jest absolutnie nie do przecenienia.
Nasze umiejętności są jak mięśnie – trzeba
je ćwiczyć, by rosły.
Co ważne, umiejętności miękkie, czyli
umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, na edukację których
kładziemy tak bardzo duży nacisk, pomagają
osiągać nie tylko cele biznesowe, ale i osobiste. Są narzędziem do budowania work-life
balance i szczęśliwego życia.

Dobre zarządzanie czasem, umiejętność ustalania priorytetów, a co się z tym wiąże, delegowanie zadań to niezwykle cenna triada
zasobów, które podnoszą produktywność
przedsiębiorcy. Według badań Gallupa prezesi, którzy skutecznie delegują zadania,
generują o 33% wyższe przychody. Delegowanie daje przedsiębiorcy przestrzeń na
działania strategiczne, a te są niezbędne, by
biznes ewoluował. By proces delegowania był
skuteczny, manager powinien określić, które
i komu zadania może przekazać oraz jakie
kompetencje są potrzebne, by dane zadanie
wykonać. Przekazując zadanie podwładnemu,
dać jasne informacje, na czym ono polega,
jaki jest jego cel i kiedy będzie uważane za
zakończone. Jeśli istnieje taka potrzeba, skierować go wcześniej na odpowiednie szkolenie. Istotne jest ustalenie sposobu raportowania postępów i dawanie podwładnemu na
bieżąco feedbacku. Błędem jest sprawowanie
nad pracownikiem ciągłej kontroli.
Na delegowanie należy patrzeć przez pryzmat zysków – pomaga zaoszczędzić czas
managera, wpływa na poszerzanie kompetencji podwładnych, daje przestrzeń do
rozwoju dla poszczególnych osób i całego
przedsiębiorstwa.

Uprawiaj networking
Skuteczne nawiązywanie kontaktów daje
konkretne możliwości rozwoju biznesowego.
Jest najkrótszą drogą dotarcia do potencjalnych współpracowników, partnerów lub
kontrahentów. Jak każda inna kompetencja
miękka stanie się mocnym networkerem
wymaga praktyki, dlatego też budowanie
sieci jest nieodłącznym elementem prowadzonych przeze mnie szkoleń dla przedsiębiorców i managerów oraz nieocenionym
atutem nauki i pracy w środowisku MBA.
Aby poszerzać swoją sieć kontaktów, należy
nauczyć się elevator speech, czyli kilkudziesięciosekundowej prezentacji firmy, produktu czy osoby, którą można przeprowadzić

Nigdy nie przestawaj się uczyć

„
Dobrze zbudowana
sieć kontaktów daje
nie tylko możliwość
robienia interesów,
ale wymiany myśli
i doświadczeń,
spojrzenia na swój
biznes pod innym
kątem...

Fot. Kat Piwecka

Warto obserwować, jak robią to inni
mówcy – wielu świetnych można znaleźć na
wystąpieniach TED. Przede wszystkim jednak
należy ćwiczyć. Można wygłaszać mowy
przed lustrem, a jeśli jest taka możliwość,
przed przyjacielem, partnerem czy dziećmi.
Warto obserwować ich emocje, odpowiadać
na pytania, tym samym nabiera się śmiałości.
Public speaking to jedna z tych umiejętności,
które pomagają budować silną pozycję osoby
i marki. Należy poznać kompetencje związane z formatowaniem prezentacji, zarządzaniem językiem ciała i przekazem komunikacyjnym, modulowaniem głosu, planowaniem
prezentacji.

MATEUSZ GRZESIAK
Polski psycholog,
konsultant, wykładowca i przedsiębiorca,
międzynarodowy
trener biznesu, autor
bestsellerowych
książek z zakresu
psychologii, sprzedaży
i zarządzania.
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BIZNES

Kiedy zaczynałem
swoją przygodę
z biznesem, byłem zdany
wyłącznie na siebie.
Nie pochodzę z rodziny
przedsiębiorców,
nie miałem też
przedsiębiorczych
znajomych. Szybko
jednak odkryłem,
że jednym
z najważniejszych
elementów biznesu
są ludzie, z którymi
spędzamy czas
i środowisko, w którym
się poruszamy.
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ierzę, że w pojedynkę można
osiągnąć wiele, ale z odpowiednimi ludźmi można
wszystko. Prawidłowość ta
działa w każdej dziedzinie życia – od biznesu po sport. Nie znam ani jednej osoby,
która zdobyłaby mistrzostwo świata bez
całego zespołu ludzi, którzy działali razem
i wspólnie dążyli do celu.
Dlatego chciałbym podzielić się moją
wiedzą na temat tak istotnej roli najbliższego
otoczenia w naszym życiu oraz jego wpływu
na poziom naszej energii i motywacji. Poniżej
znajdziesz porady, jak poradzić sobie z niewspierającym środowiskiem i jak świadomie
dobrać właściwych dla siebie ludzi. Im Twoje
otoczenie będzie lepsze, tym łatwiej przyjdzie
Ci realizacja celów, a droga przez życie okaże
się przyjemniejsza.

Środowisko
Uświadomienie sobie, że jesteśmy średnią
pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej
czasu, jest czymś absolutnie kluczowym. To,
z kim przystajemy, kim się otaczamy, ma
ogromny wpływ na nas samych oraz nasze
życie. Jest to widoczne na każdej płaszczyźnie,

zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym,
w sporcie czy w innych dziedzinach. Dlatego
bardzo ważne jest, aby otoczyć się ludźmi
pozytywnymi, którzy pchają w górę, a nie
ciągną w dół. Niech to będą osoby, które napędzają nas do działania i które pokazują swoim
przykładem, w jaki sposób działać, żeby osiągać
zamierzone efekty oraz jak rozwijać się, jak
ciągle stawać się lepszą wersją samego siebie.
Pamiętając o tej zasadzie, powinniśmy
zadbać o to, z kim spędzamy czas. Oczywiście w zależności od celu, który sobie wyznaczymy, będziemy dobierać odpowiednie środowisko. Na przykład chcąc zostać świetnym
sportowcem, najlepiej jest spędzać jak najwięcej czasu z ludźmi, którzy w sporcie osiągają
świetne rezultaty. W biznesie jest tak samo.
Pamiętaj, że wszystkiego można się nauczyć
– wystarczy otoczyć się odpowiednimi ludźmi.
Biznesem kierują proste zasady. Poznałem
je poprzez własne działania oraz dzięki
osobom, z którymi mam kontakt na co dzień,
budując społeczność Klubu Przedsiębiorczości. Jedną z reguł, która działa u każdej
z tych osób, jest bardzo staranne dobieranie
sobie znajomych, dbanie o swoje otoczenie.
Jeśli chcesz odnosić sukcesy w biznesie, nie
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możesz pozwolić sobie na otaczanie się tak
zwanymi wampirami energetycznymi lub
ludźmi, którzy ściągają Cię w dół. Z takich
relacji długofalowo nie wyniknie nic dobrego,
spowodują one jedynie, że sami będziemy
mieć mniej energii, mniej optymizmu, mniej
chęci do działania. A przecież chodzi o to,
żeby tej energii było jak najwięcej.
Ludzie często pytają, skąd ja czerpię
energię, jak to jest, że ciągle jestem zmotywowany do aktywności, że mam tyle poweru.
Jednym z jej źródeł jest właśnie bardzo staranne dobranie osób w bliskim otoczeniu.
Dziś mam przyjemność funkcjonować wśród
ludzi pozytywnych, nastawionych na działanie, nieznających słowa „niemożliwe”.
Jestem w takim środowisku, ponieważ kilka
lat temu świadomie sam je sobie stworzyłem,
rozpoczynając działalność Klubu Przedsiębiorczości. Teraz, gdy patrzę wstecz i mam
porównanie – jak to jest obracać się w środowisku wzmacniającym, a jak w demotywującym – to tym wyraźniej widzę, jak
olbrzymie znaczenie ma to zarówno w życiu
codziennym, jak i biznesowym.
Poświęć więc kilka minut i zastanów się,
kogo masz w swoim najbliższym kręgu znajomych. Wypisz pięć osób, z którymi spędzasz
najwięcej czasu na co dzień. Następnie obok
każdej z nich zapisz ich dominujące cechy
– czy są pogodni, czy raczej pochmurni, czy
entuzjastyczni, czy może sceptycznie podchodzą do wyzwań? Są otwarci na nowe rozwiązania, czy wolą chodzić utartymi ścieżkami? Zastanów się również, ile – mniej
więcej – mogą oni zarabiać. Zgodnie z zasadą,
że jesteśmy średnią najbliższych nam osób,
możesz liczyć na podobne zarobki u siebie.
Jeśli Ci to odpowiada, to w porządku. Jeśli
natomiast czujesz, że chciałbyś żyć nieco inaczej, musisz rozważyć zmianę środowiska.

wszystkich, że to moja droga jest właściwa
oraz że oni też powinni nią podążać. Chciałem
pokazać wszystkim, że sprzedaż bezpośrednia,
budowanie struktur, w połączeniu z rozwojem
osobistym, to jest coś po prostu niesamowitego. Buntowałem się i dziwiłem, że moi znajomi się z tym nie zgadzają, a wręcz szydzą ze
mnie i wyśmiewają mnie.
Tego samego doświadczałem także
w domu. Rodzina kompletnie nie rozumiała
tego, co robiłem. Pamiętam czasy, kiedy
byłem uważany za rodzinnego dziwaka tylko
dlatego, że robiłem coś po swojemu. To otoczenie również próbowałem przekonać do
siebie, na siłę uszczęśliwić, zmienić.

Jak zmienić swoje środowisko?

Biegnij z biegnącymi

W tym temacie chciałbym przytoczyć przykład z mojego własnego podwórka, z czasów,
kiedy zaczynałem działać w sprzedaży bezpośredniej i kiedy dopiero odkrywałem obszar
rozwoju osobistego. Na początku sprzedawałem produkty z branży FMCG (ang. Fast
Moving Consumer Goods), czyli suplementy
diety, perfumy, środki czystości, później również szkolenia, konferencje biznesowe czy
grunty rolne.
Gdy uświadomiłem sobie, jak ważne jest
środowisko i zacząłem stawiać na budowanie
siebie, pragnąłem też na siłę zmienić wszystkich wokół. Pamiętam bardzo dokładnie swoje
zachowania – chciałem całe swoje otoczenie
przekonać do siebie, do swojej racji. Dziwiłem
się, że moi znajomi nie rozumieją, dlaczego
rozwój osobisty jest tak ważny, a sprzedaż
– tak interesująca. Starałem się przekonać

Kiedy czujesz, że chcesz działać, rozwijać się
i poruszać się do przodu, najważniejsze jest, aby
po prostu zacząć to robić. Każda zmiana zaczyna
się od nas samych, dlatego należy skupić się
na pracy nad sobą. Dobrze jest jednak – jak
już wspomniałem – równocześnie zmieniać
swoje środowisko, zacząć otaczać się fajnymi,
pozytywnymi ludźmi. Jednym ze sposobów na
zmianę otoczenia jest całkowite odcięcie się od
osób, którzy mają na nas negatywny wpływ.
Dotyczy to zarówno znajomych, jak i nawet
członków rodziny. Znajomych tych zastępujemy ludźmi, którzy nas pozytywnie nakręcają.
Znam wiele osób, które zmieniło swoje środowisko w taki sposób, nie ulega jednak wątpliwości, że to dość rewolucyjna metoda.
Uważam, że dużo lepiej jest zrobić to mniej
drastycznie, małymi krokami. Polecam stopniowo wprowadzać do swojego środowiska

„

Pamiętaj, że wszystkiego
można się nauczyć – wystarczy
otoczyć się odpowiednimi ludźmi

Dziś doskonale rozumiem, że to nie miało
prawa zadziałać. Nie jesteśmy w stanie
zmienić wszystkich dookoła, szczególnie
swoich najbliższych, rodziny czy partnera.
Wszystko zmieniło się dopiero w momencie,
gdy skupiłem się na sobie. Przestałem mówić,
przekonywać, zacząłem po prostu robić swoje.
Potem pojawiły się efekty i dopiero wtedy
ludzie zaczęli mnie akceptować, widzieć sens
w tym, co robię, dostrzegać, że przynosi mi
to satysfakcję.
Gdy skupiałem się na swojej zmianie,
moja rodzina również się zmieniała. Niektórzy nawet dopytywali dokładniej, co robię,
jak wygląda ten biznes i jak sami mogą do
niego dołączyć.
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„

ludzi myślących tak, jak my chcemy myśleć,
na dużą skalę, w sposób kreatywny, przedsiębiorczy, otwarty, pozytywny, taki, który nam
odpowiada. Najlepiej jest przebywać z takimi
ludźmi, jakimi sami chcemy się stać.
Gdy zaczynałem swoją przygodę z biznesem i nie miałem wsparcia rodziny ani znajomych, działałem z tymi, którzy byli gotowi.
Nie byli to wcale moi bliscy czy przyjaciele,
za to ludzie pozytywnie nastawieni, którzy
chcieli działać. Często były to osoby dopiero
co poznane na szkoleniach biznesowych.
Ważne jest, aby działać i wprowadzać do
swojego środowiska tych, którzy również chcą
coś osiągnąć. Biegnij z biegnącymi!

Przebywając z lepszymi od siebie,
tworzysz grunt do dynamicznego
rozwoju, stajesz się doskonalszą
wersją samego siebie
Teraz, budując duże biznesy, widzę, jak
dużo zawdzięczam temu, że otoczyłem się
prelegentami Klubu Przedsiębiorczości.
Mam w swoim środowisku ludzi, którzy
myślą w sposób nietuzinkowy, wizjonerski,
na dużą skalę. Zdaję sobie sprawę, jak
mocno wpływa to także na moje myślenie.
Każdemu zdarzają się wyzwania, gorsze
chwile, a także momenty, w których trzeba
coś przemyśleć. To właśnie wtedy, mając
wokół siebie środowisko wzmacniające, od
razu wchodzisz z powrotem na właściwe
tory. Wtedy widzisz, że nie jesteś w tym sam,
że mnóstwo innych przedsiębiorców wokół
Ciebie również spotyka podobne wyzwania,
ale podejmują je, pomagają sobie nawzajem
i rozwijają się.
Skupienie się na rezultatach jest kluczem
do każdej zmiany. Jeśli masz więc plan, czy
to w biznesie, czy w innych obszarach życia,
jeśli Twoje zamierzenie jest z Tobą spójne,
etyczne, fajne i daje wartość innym, to po
prostu zrób to. Zacznij działać, a zobaczysz,
że wszystko zacznie układać się po Twojej
myśli. Twoi bliscy zaczną Ci kibicować, a znajomi, którzy mają zostać – zostaną i będą
Cię wspierać.

Gdy jesteś najlepszy w pokoju,
to czas zmienić pokój
ADAM PRZEMYK
Przedsiębiorca,
deweloper, współzałożyciel Klubu
Przedsiębiorczości.
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Powyższe zdanie jest jednym z moich podstawowych przekonań. Wynika ono nie tylko
z własnego doświadczenia biznesowego, ale
również z doświadczenia najwybitniejszych
przedsiębiorców w tym kraju i poza nim.
Przebywając z lepszymi od siebie, tworzysz

grunt do dynamicznego rozwoju, stajesz
się doskonalszą wersją samego siebie. Sam
staram się jak najczęściej spędzać czas z lepszymi ode mnie.
Przez długi okres swojego życia często to
ja byłem tą osobą, która napędzała innych
do działania. Inspirowałem członków swoich
struktur sprzedażowych, w których byłem
liderem, zachęcałem klientów, aby ze mną
współpracowali. Dawałem wszystkim ten
powiew aktywności i napędzałem ich (oraz
samego siebie) do tego, aby codziennie być
trochę lepszą wersją samego siebie.
Moment przełomowy nastąpił, gdy urodził
się mój pierwszy syn, Bartuś. Pamiętam tę
chwilę, jakby to było dzisiaj – 13 marca 2016
roku. To właśnie wtedy, jako świeżo upieczony tata, postanowiłem, że muszę stworzyć sobie taki model pracy, organizacji biznesu, aby mieć więcej czasu dla rodziny. To
dało mi dodatkową motywację, wzmocniło
moje Dlaczego.
W tamtym okresie otaczanie się lepszymi
od siebie było dla mnie szczególnie ważne
– jako niezbędne do pozyskiwania nowych
umiejętności, poznawania innych perspektyw
oraz pozyskiwania inspiracji. Kiedy otoczysz
się lepszymi od Ciebie, sam również szybciej
osiągniesz swoje cele.
Między innymi z tego powodu stworzyliśmy z moim przyjacielem, Jackiem, Klub
Przedsiębiorczości. Jest to miejsce, w którym
spędzamy czas z wieloma przedsiębiorcami,
często działającymi przy wielomilionowych
projektach w naszym kraju oraz globalnie.
Zbudowaliśmy przestrzeń do wymiany
doświadczeń, pomagania sobie nawzajem,
a także tworzenia nowych biznesów. Najlepszym przykładem na to, jak dobrze działa
Klub, jest projekt Narusa Leśna Przystań.
Wraz ze wspólnikami stworzyliśmy wyjątkowe miejsce na mapie Polski, we Fromborku. Jest to luksusowy kompleks wypoczynkowy, zlokalizowany w stuletnim lesie
przy Mierzei Wiślanej, współistniejący w zgodzie z Naturą. Wszystkich moich wspólników
poznałem właśnie na naszych wydarzeniach
Klubu Przedsiębiorczości.
Podsumowując, co według mnie jest
najważniejsze – musisz zdać sobie sprawę
z tego, gdzie teraz jesteś oraz gdzie chcesz
być w przyszłości. Jaki jest Twój powód, Twoje
Dlaczego, jak bardzo głodny jesteś swojego
sukcesu? Jak bardzo tego chcesz, jak mocno
możesz się zaangażować, ile energii i serca
jesteś w stanie w to włożyć? To są pytania,
na które każdy sam sobie musi szczerze
odpowiedzieć, najlepiej przed lustrem. Niezależnie od tego, co postanowisz, gdy otoczysz się lepszymi od siebie, Twoja droga do
celu będzie zdecydowanie krótsza i o wiele
przyjemniejsza.
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Jak wykorzystać
potencjał INSTAGRAMA
i DYNAMICZNYCH
VIDEO w biznesie?
W ciągu wielu lat
pracy w środowisku
medialnym
zauważyłam,
że w świecie
biznesu funkcjonuje
przekonanie,
że Instagram to
świetne medium
promocyjne, ale dla
marek skierowanych
do młodej
społeczności.

T

o oczywiście prawda, ale tylko częściowa. Milenialsi i pokolenie Z to
nie jedyni odbiorcy Instagrama.
Także „poważny” biznes może
być beneficjentem regularnych działań w tym
medium. Może poszerzyć w ten sposób
nie tylko grono odbiorców, ale dodatkowo
odświeżyć dotychczasowy profil działalności.
W dzisiejszych czasach rozwijanie firmy
polega przede wszystkim na bazowaniu na
zaangażowanej społeczności, a Instagram
daje nieograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu z grupą odbiorców.
Na tym polega magia i ogromna przewaga social mediów nad innymi platformami
marketingowymi – każdy może wykorzystać potencjał nowoczesnych form dotarcia
do klienta. Nawet biznesy i marki, które na
pierwszy rzut oka są zbyt „poważne”.

Co wyróżnia Instagram
spośród innych mediów
społecznościowych?
Instagram to kanał komunikacji, który jest
zorganizowany wokół aspektów estetycznych.
Jednak myli się ten, kto ogranicza go do roli
moodboardu z pięknymi zdjęciami. Instagram
to przede wszystkim medium, które kształtuje wybory konsumentów. Atrakcyjna warstwa wizualna wzbudza u nich pragnienie
posiadania. Dzięki temu prostemu mechanizmowi Instagram jest skutecznym narzędziem promocyjnym i sprzedażowym.
Dlatego warto postrzegać go nie tylko
jako medium społecznościowe, ale przede
wszystkim jako platformę e-commerce
i odrębny kanał sprzedaży. To wizualna
witryna sklepowa, która umożliwia mobilne
odkrywanie produktów.
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Instagram daje także inną nieocenioną
możliwość. Za jego pośrednictwem możesz
poznać styl życia swoich odbiorców. Możesz
zobaczyć, co ich cieszy, co im się podoba,
jakie mają preferencje estetyczne. Możesz
wykorzystać tę wiedzę w praktyce, prowadząc do większego zaangażowania i większej konwersji.
Instagram, w zależności od treści, które
chcesz przekazać, oferuje wiele formatów
publikowania: od klasycznego postu po Stories, IGTV, a także – krótkie formy video
– Rolki.
To właśnie wokół Rolek w ostatnim czasie
kręci się większość instagramowego zaangażowania. Jeśli chcesz szybciej i skuteczniej docierać do potencjalnych klientów,
warto zainteresować się tą funkcjonalnością.
I wcale nie musisz brać udziału w wyzwaniach, powtarzać układów tanecznych i przebierać się za psa.

Czym są Rolki?
Rolki (oryg. Reels) powstały w odpowiedzi na
dominację innego medium społecznościowego, czyli TikToka.
Dlaczego warto wykorzystać ten format
w działaniach biznesowych?
W 2021 roku video stanowiło 78% całego
mobilnego ruchu. Te liczby brzmią już nie
tylko jak zachęta, ale konieczność podjęcia
działania. Feed oparty na contencie video
stał się faktem.
To obecnie jeden z najbardziej efektywnych formatów, dzięki któremu można
dotrzeć do nowych odbiorców. Daje możliwość produkowania viralowego contentu,
który ma bezpośrednio przekładać się na
wzrost liczby obserwujących.
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Rolki to krótkie, atrakcyjne wizualnie treści
video, do których można dodać warstwę
dźwiękową oraz efekty specjalne. To kolejny,
po Stories, format video, który Instagram oferuje swoim odbiorcom.
Na czym polega różnica?
Storiesy dawały możliwość wrzucania
video do 15 sekund. Natomiast Rolki pozwalają na publikację dłuższych materiałów. Nie

„

Rolki to niezwykle efektywne
narzędzie marketingowe,
które umożliwia nowy, kreatywny
sposób komunikacji z odbiorcą

kończą też swojego żywota po 24 godzinach.
Oferują o wiele większe możliwości edycji
i efektów specjalnych. To odrębny krwiobieg
w ramach aplikacji Instagrama.

Najważniejsze powody,
dlaczego warto kręcić Rolki
Rolki to niezwykle efektywne narzędzie marketingowe, które umożliwia nowy, kreatywny
sposób komunikacji z odbiorcą.
Instagram zachęca użytkowników do produkowania krótkich form video.
Tak jak w przypadku każdej nowej
funkcji, algorytm sprzyja budowaniu jej
popularności. Dlatego Rolki oferują największe możliwe zasięgi. Instagram konkuruje z bijącym rekordy popularności
TikTokiem i chce wyjść z tej konkurencji
zwycięsko. Dlatego Rolki dają zasięgi, które
są niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu standardowych formatów, jak post
czy Stories.
Na co musisz uważać? Algorytm blokuje
treści związane z polityką oraz – uwaga –
treści ze znakami wodnymi. To zabezpieczenie przed recyklingiem treści wcześniej
opublikowanych na konkurencyjnym TikToku.
Rolki dają możliwość dotarcia do nowych
odbiorców. Instagram stworzył dla tego formatu środowisko przypominające „globalną
wioskę”. Krótkie video są prezentowane nie
tylko obserwującym, ale społeczności na
całym świecie. Jeśli planujesz lub prowadzisz
działania globalnie, to idealna opcja dotarcia
do klienta.
Instagram wyróżnia Rolki rozbudowanymi opcjami publikowania. Każde video
jest dostępne w zakładkach „Eksploruj”
oraz „Rolki”, a od niedawna można je również publikować i oglądać na stronie głównej
Facebooka. Lepsza ekspozycja w interfejsie
działa podobnie jak opcja „Dla Ciebie” na
TikToku.
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Reelsy, pod atrakcyjną warstwą rozrywkowego video, są skutecznym narzędziem sprzedażowym. Zakup produktów prezentowanych
w publikowanych materiałach jest możliwy
dzięki przyciskowi „Wyświetl produkty” przenoszącemu do sklepu. Możesz więc traktować
Rolki jak minispoty reklamowe z prezentacją
oferty i możliwością zakupów „live”.

Od czego zacząć? Co i jak często
publikować? Do kogo mówić?
Aby wykorzystać potencjał wszystkich możliwości, które oferują Ci Rolki, należy się odpowiednio przygotować.
Prawdopodobnie czujesz zagubienie
i przerastają Cię nieograniczone możliwości
edycji czy montażu lub nie wiesz, jak robić
przejścia i dopasowywać klatki do warstwy
muzycznej. Nie przejmuj się. Jak możesz
sobie ułatwić zadanie?

Po pierwsze, obserwuj, jak robią to inni.
Przejrzyj materiały po hashtagach, które
są powiązane z profilem Twojej działalności. Podpatruj konkurencję. Wypisz sobie
rodzaje publikowanych treści. Zaobserwuj,
które video mają najwięcej interakcji, i wyciągnij wnioski. Następnie zacznij opracowywać
swój własny content.
Pozytywnym aspektem jest fakt, że
Instagram premiuje materiały inspirowane
innymi opublikowanymi już treściami. Dlatego to dobry pomysł na rozruszanie swojego własnego profilu. Jeśli zaobserwujesz
video, które jest kompatybilne z Twoim biznesem, jego wartościami i charakterem, zrób
podobny materiał.
Oczywiście ta rada jest dobra na start.
Globalnie stwórz swoją własną strategię
obecności w tej sekcji Instagrama. Przemyśl, jak ma wyglądać profil Twojej marki,
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a potem konsekwentnie trzymaj się tych
ustaleń.
Jeśli nie czujesz się swobodnie w spontanicznych zdjęciach i akcjach video, możesz
wesprzeć się profesjonalną agencją, która
pomoże Ci stworzyć materiały. Takie
sesje możesz planować kwartalnie lub
miesięcznie.
Jeśli zdecydujesz się prowadzić działania samodzielnie lub oddelegujesz do tego
osoby z działu social media, pamiętaj o okresowym media planie. Dzięki temu uzyskasz
nie tylko sensowny plan działań sprzedażowych, ale swobodniej zaplanujesz spójną
siatkę. Rolki i konto na Instagramie powinny
korespondować i być częścią Twojej identyfikacji wizualnej. Pamiętaj, że Instagram to
mimo wszystko kanał bazujący na estetyce
i materiały wysokiej jakości algorytm będzie
wspierał w pierwszej kolejności.

Bardzo ważne jest, by na początku
trzymać się określonego planu publikowania. Nie musisz wrzucać Rolek codziennie.
Może to być raz albo dwa razy w tygodniu
(oczywiście im częściej, tym lepiej), ale rób
to konsekwentnie. Algorytm zapamiętuje
systematykę Twoich działań, dlatego jeśli
zaplanujesz publikację, zrób wszystko, by
materiał znalazł się tego dnia na kanale.
Przyzwyczajaj obserwatorów do siebie.
Zbuduj nawyk, dzięki któremu będą do
Ciebie zaglądali przy porannej kawie czy
popołudniowym relaksie.
Pamiętaj też, by dopasować rodzaj prezentowanych video do Twojej grupy docelowej. Oczywiście Rolki pozwalają na większy
zakres swobody niż publikacje w innych formatach, ale Twoje działania mają docelowo
przynosić konwersję i zachęcać do wciśnięcia
przycisku „Wyświetl produkty”.
TYGRYSY BIZNESU
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„

Najważniejszą zasadą tworzenia Rolek jest
jasny, prosty i zrozumiały przekaz.
Lubię patrzeć na Rolki jak na elevator
pitch, czyli przemowę w windzie, w której
musisz przekazać najważniejsze informacje
o sobie. Rolki oferują Ci przestrzeń czasową
do 60 sekund. Pomyśl, jak w tym czasie
w nieoczywisty sposób przekazać odbiorcy
message marki.

Rolki to nie tylko nowa moda,
ale także, a może przede wszystkim,
platforma, która pozwoli Ci
sprzedawać produkty i utrzymywać
bliską relację z obecnymi oraz
przyszłymi obserwującymi
Ważne, by sprawnie poruszać się w formatach, które akurat są w trendzie. W internecie znajdziesz niezliczoną ilość kursów,
webinarów i tutoriali, które pokażą Ci, jak
stworzyć np. dany rodzaj przejścia.

Pomysły na ciekawe Rolki
biznesowe

ANNA OSZAJCA
Trener autoprezentacji medialnej,
twórczyni marek osobistych,
mentorka holistycznego podejścia do marketingu osobistego.
Producentka video, specjalistka
mediów, założycielka Akademii
Medialnej. Pokazuje, jak wykorzystać wizerunek w social mediach
do tworzenia reputacji i jak występować, żeby inni chcieli to oglądać
– a następnie kupować właśnie
od Ciebie. Certyfikowany trener
Instytutu NAO, trener Heksagon
Group i zdobywczyni fakultetu
Uniwersytetu w Cambridge.
Jeśli czujesz, że Twój biznes
potrzebuje medialnego boosta,
a Ty sam masz dość obaw i ograniczeń, które dławią Cię, gdy masz
się zaprezentować światu – Anna
jest tym człowiekiem, który
pomoże Ci przejść medialną transformację i ze swobodą wyrazić
siebie, wykorzystując marketing
online w swoim biznesie.
Więcej o Annie przeczytasz na:
www.akademiamedialna.com
www.linkedin.com/in/
annaoszajca/
www.facebook.com/oszajcaanna
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Kamera Reels pozwala na tworzenie contentu
bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wszystko,
co musisz zrobić, to nagrać sekwencję czynności (koniecznie w pionie!), wybrać efekty,
przejścia oraz warstwę muzyczną.
Nie masz głowy do rejestrowania
ujęć w czasie rzeczywistym? Wykorzystaj bazę w telefonie! To prawdziwa skarbnica treści video. Przejrzyj filmy, które już
masz, i zastanów się, które klatki możesz
ze sobą połączyć. Nie przejmuj się skokami
pomiędzy klatkami – Reelsy oferują narzędzie
Wyrównaj, które wygładza przejścia.
Ciekawą Rolkę możesz stworzyć także
ze zdjęć! Za pomocą różnego tempa przejść
(dopasowanego do podkładu muzycznego)
możesz pokazać np. ostatni rok z życia Twojej
marki.
Wpuść obserwatorów na backstage –
to ich naprawdę interesuje! Idziesz na spotkanie biznesowe? Nagraj klatkę ze śniadaniem, ujęcie, jak wkładasz buty, a potem
– kroki w eleganckich butach. Następnie
zarejestruj, jak chwytasz ręką klamkę,
i szybkie ujęcie wnętrza sali konferencyjnej
przez uchylone drzwi. Sfilmowanie każdej
klatki zajmie Ci dosłownie kilka sekund,
a montaż w intuicyjnej aplikacji Instagrama
– kilka minut.
Jesteś na ciekawej konferencji za granicą?
Poproś osobę towarzyszącą, by nagrała tę

samą sekwencję, gdy idziesz – w różnych
miejscach. Pod koniec wyjazdu zmontuj
wszystkie klatki – uzyskasz kreatywne i interesujące wspomnienie z wydarzenia.
Masz poczucie humoru? Świetnie się
składa, bo społeczność Instagrama kocha
zabawne video. Pokaż np. swój sekretny
sposób na ukrytą drzemkę w godzinach
pracy. Podepnij pod tę Rolkę śmiertelnie
poważny głos lektora.
Masz w biurze psa? Chyba nie muszę
wspominać, że psy i koty to królowie Instagrama? Nagraj krótką sekwencję, gdy Ty się
głowisz nad projektem, a potem przejście na
psa, który w tym czasie sobie smacznie śpi.
Projekt pełen wyzwań? Stwórz przyspieszone video z procesu tworzenia, żeby
pokazać obserwatorom, jak wygląda Twoja
praca.
Jeśli skonfigurujesz opcję Zakupy w appce
Instagrama, zyskasz opcję podpięcia produktu, który będzie widoczny dla obserwujących podczas oglądania Rolki.

Jak dodatkowo wesprzeć
działania na Instagramie?
Uprzedzę Cię: wrzucenie jednej czy dwóch
Rolek niewiele zmieni w życiu Twojej
marki. Jak już wcześniej mówiłam, liczy się
regularność.
Ale są działania, które mogą przyspieszyć
napływ obserwujących czy wspomóc zwiększenie widoczności Twoich działań.
Zamiast czekać na komentarze i serduszka, przyjmij postawę inicjatywną. Daj się
zauważyć algorytmowi. Jak? Komentuj content udostępniany przez innych użytkowników. Przejrzyj hashtagi, które odpowiadają
profilowi Twojego biznesu, i załączaj je do
każdej publikacji. Możesz też stworzyć własny
hashtag związany z produktem, cyklem czy
akcją promocyjną i zaprosić obserwatorów
do publikowania postów z tym hashtagiem
(np. w zamian za zniżkę).
Pamiętaj, że wszystkie organiczne działania możesz także wspierać płatnymi
kampaniami.
Jak widzisz, Instagram to sprawne narzędzie sprzedażowe. Warto wyjść poza stereotypy i myśleć o tym medium w perspektywie
biznesowej.
A jeśli dalej nie czujesz rozrywkowego
i estetycznego klimatu, pomyśl: Czy poważny
biznes i rozrywka się wykluczają? Moim zdaniem absolutnie nie.
Pamiętaj, Instagram nie jest kaprysem
influencerek, które wrzucają filtrowane
zdjęcia z wakacji. Rolki to nie tylko nowa
moda, ale także, a może przede wszystkim,
platforma, która pozwoli Ci sprzedawać produkty i utrzymywać bliską relację z obecnymi
oraz przyszłymi obserwującymi.

zdjęcia: Tomasz Sikora

Jak tworzyć content video?
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BIZNES TO LUDZIE!
czyli PATENT
NA ZGRANY ZESPÓŁ
„Talent wygrywa
mecze, ale praca
zespołowa
i inteligencja
wygrywają
mistrzostwa”.

Fot. Inga Łukasiuk

Do zacytowanych
powyżej słów
Michaela Jordana
dodałabym jeszcze,
że w dużej mierze
przyczynia się
do tego również
samoświadomość...
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ercem biznesu są ludzie. To zespół
rozwija i napędza organizację, to
relacje często odpowiadają za
sukces, dlatego celem powinno być
stworzenie takiego środowiska, w którym
po prostu dobrze się pracuje, które pomaga
się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój
potencjał.
Ale... Żaden zespół nie osiągnie sukcesu
bez świetnych graczy. Rozpoznanie i zatrudnienie odpowiednich osób do organizacji to
nadal dość duże wyzwanie.
„To, jak wybieramy ludzi, jest ważniejsze
niż to, jak będziemy nimi zarządzać, gdy już
ich zatrudnimy” – absolutnie zgadzam się ze
słowami Reda Auerbacha.
Nikogo nie znajdziesz, jeśli nie wiesz,
kogo naprawdę szukasz. Wiedza o swoim
zespole (a dokładnie o ludziach, którzy go
tworzą), znalezienie skutecznych metod,
żeby nim zarządzać, budowanie przynależności na fundamentach zadowolonych ludzi,
którzy nie czują, że pracują, którzy jednocześnie są fanami firmy (naturalnie angażując się
w realizację celu), z której NIE ODCHODZĄ –
to największe marzenie każdej z organizacji.
Czy wiesz, dlaczego Twój pracownik jest
Twoim pracownikiem?
Czy masz pewność, że pasuje on do
Twojej organizacji?
Czy wiesz dokładnie, kogo potrzebujesz
do swojej drużyny?
Czy wiesz, kim naprawdę jest Twój lider /
menadżer/ dyrektor?
To pierwsze z pytań, które kieruję do
moich klientów, bo precyzja w biznesie,
szczególnie w tej kwestii, to istotne narzędzie.

WYŻSZY POZIOM
SAMOŚWIADOMOŚCI
Chcesz rozwijać organizację i mieć patent na
zgrany zespół? Dowiedz się, czy pracownicy
są świadomi nie tylko CELU, ale też swojej
roli w zespole.
Wybieraj tych, którzy podzielają Twój
system wartości, pamiętając o tym, że kultura
organizacyjna firmy jest wyrazem wartości
osób w niej pracujących, a każdy gracz ma
swoje miejsce tam, gdzie wnosi największą
wartość, gdzie naturalnie może wykorzystywać swój potencjał.
Dużym wyzwaniem w organizacjach jest
wciąż niska samoświadomość – brak wiedzy
o tym, jak członkowie zespołu mogą przyczyniać się do sukcesu, gdzie mogą wykorzystać mocne strony, ale też w jakich rolach
zawodowych mogliby najlepiej wykorzystać
swój potencjał.
Kiedy zespół jest świadomy postawionego celu, ale również ma wiedzę, jak

najlepiej może przysłużyć się zespołowi –
czuje motywację i od razu może wnieść do
niego większą wartość. Dlatego samoświadomość jest istotną kompetencją.
Ostatnio zauważam (prowadząc audyty
w różnych organizacjach), że członkowie
zespołu, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, są niewystarczająco świadomi przede
wszystkim swojej roli w zespole. Często nie
wiedzą, dlaczego tam są, nie potrafią określić,
jak mogą przyczyniać się do rozwoju firmy
(nie są świadomi swojego potencjału), często
obejmując niewłaściwe role w zespole, które
powodują w nich konflikty wewnętrzne.
Budowanie zespołu bywa wyzwaniem,
które często zmusza liderów do wymiany pracowników, co nie tylko bywa kosztownym
działaniem, lecz często niepotrzebnym.
Można tego uniknąć! Będzie to możliwe, jeśli
uda się scalić wymagane kompetencje zawodowe z potencjałem człowieka (jego naturalnymi predyspozycjami), uwzględniając
jego osobiste potrzeby, które jednocześnie
będą jego indywidualną motywacją – krótko
mówiąc: dobrze dopasować!

SZEFEM KAŻDEJ FIRMY
SĄ WARTOŚCI!
Biznes przyszłości musi mówić językiem
WARTOŚCI – to słowa, które często kieruję
do przedsiębiorców. Dlatego warto zwrócić
uwagę, kogo zatrudniasz do swojej organizacji – bo zatrudnieni w niej ludzie stają się
modelem przywództwa – powinni uosabiać
wartości firmy i realizować jej wizję.
Krystalizacja systemu wartości to fundament każdej organizacji bez względu
na branże, profil czy jej kapitał zakładowy.
Wartości powinny stanowić wyznacznik dla

„

Budowanie zespołu bywa
wyzwaniem, które często
zmusza liderów do wymiany
pracowników, co nie tylko
bywa kosztownym działaniem,
lecz często niepotrzebnym

zatrudnianych w niej ludzi. Nie od dziś wiadomo, że wspólny system wartości scala
pracowników organizacji, wzmacnia ich
zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracownik, który utożsamia się z wartościami
firmy i posiada jednakowy CEL, jest w stanie
dawać z siebie więcej i chętniej angażuje się
TYGRYSY BIZNESU

67

LOŻA EKSPERTÓW

w rozwój organizacji (rośnie jego poziom
motywacji, zaangażowania i lojalności), natomiast konflikt wartości to najczęstszy powód
wypalenia zawodowego, rezygnacji i frustracji
zatrudnianych ludzi, którego przy uwzględnieniu takich czynników jak: indywidualne
podejście, diagnoza potrzeb czy nawet stylu
myślenia, można uniknąć.

PRZEPIS NA DOBROSTAN
– czyli POTĘGA MOTYWACJI
Identyfikacja potrzeb rozwojowych organizacji jest kluczowa. Nie tylko wpływa na
odpowiedni dobór rozwiązań, ale też buduje
więzi, a w efekcie zaangażowanie i przynależność. Najlepsze efekty osiągniemy, gdy
będziemy rozwijać mocne strony, a nie karać
za porażki.
Zaspokajanie potrzeb nie jest trudne!
Wystarczy HOLISTYCZNE spojrzenie na człowieka, zrozumienie, co jest dla niego ważne,
co go motywuje do pracy, poznanie jego wartości, potrzeb i prawdziwych celów, aby stworzyć dla niego taką przestrzeń, w której będzie
mógł swobodnie kształtować swoją codzienność. Ludzi motywuje to, co odnosi się do
istotnych dla nich wartości, a dla każdego
z nas często jest to coś zupełnie innego.
POSTAWIENIE NA POTRZEBY CZŁOWIEKA – to klucz do sukcesu.
Czego oczekujesz od swojego zespołu?
Czego Twój zespół oczekuje od Ciebie?
Czy wiesz, co jest ważne dla Twojego
pracownika? W jakim celu chce zarabiać
pieniądze?
Jaką potrzebę dzięki temu chce
zaspakajać?

GRA ZESPOŁOWA
– czyli proces FRIS®
Świetnym narzędziem, które często wykorzystuję w swojej pacy (szczególnie przy projektowaniu szkoleń czy warsztatów rozwojowych dla zespołu) jest PROCES FRIS®.
To idealna możliwość odkodowania
potencjału zespołu, jego preferencji, nie tylko
zadaniowych, ale też tych komunikacyjnych.
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PROCES FRIS® doskonale odzwierciedla
rzeczywistość, wpływa na zespoły, buduje
akceptację dla różnorodności, wzbudza szacunek, uznanie – pomaga budować relacje
pomiędzy członkami teamu, co skutkuje
tym, że prowadzi do realizacji wspólnego
celu i jednocześnie rozwija przynależność,
empatię i poczucie bezpieczeństwa.
PROCES FRIS® pomaga w prosty i szybki
sposób określić aktywności poszczególnych
osób w zespole. To naukowo potwierdzona
koncepcja, która pomaga budować zespoły,
uwzględniając efektywność działań i satysfakcję z wykonywanej pracy (dopasowanie do
pełnionych zadań/ projektów/ środowiska).

POSTAW NA ROZWÓJ!
– TO GWARANTOWANY
ZYSK Z INWESTYCJI
Pracując w różnych organizacjach, zauważam,
że wiele firm nastawionych jest przede
wszystkim na ZYSK. W takich firmach rotacja
pracowników jest bardzo duża, nie mogą oni
znaleźć odpowiednich pracowników. Dzieje
się tak dlatego, że takie firmy oszczędzają
kosztem pracowników, skupiają wzrok na
tablicy wyników (Zysk / pieniądze), tracąc
w ten sposób „piłkę w grze” – a dokładnie
ludzi, świetnych specjalistów, niewykorzystany potencjał, zapominając, że to przecież
ludzie tworzą zyski.
Firmy nastawione na zyski płacą mało,
oczekując dużo, nie skupiają się na tym,
co najważniejsze – na relacjach, rozwoju
i zaspokajaniu potrzeb swoich pracowników
– tym, co ich naprawdę motywuje do pracy
i napędza do działania. Często przypominam,
że to firma jest odpowiedzialna za skuteczność swojego zespołu. Ludzie chcą się rozwijać, samodoskonalić, uczyć się nowych
umiejętności, potrzebują śledzić swoje
postępy, mieć poczucie sprawczości.
Samodoskonalenie stało się głównym
sensem pracy, a ciągły rozwój stał się warunkiem koniecznym. SAMOROZWÓJ jest priorytetem w dzisiejszych czasach. Przyszłość
biznesu będzie opierała się na samoświadomości i refleksji, żeby żyć i pracować w zgodzie ze sobą, w imię wyznawanych wartości,
ale też z poczuciem, że poprzez pracę mamy
osobisty wkład w społeczność.
Z moich obserwacji wynika, że menadżerowie są lepiej wyszkoleni (bardziej samoświadomi) niż najwyższa kadra dyrektorska... Niestety, wciąć w wielu firmach łatwiej jest
krytykować ludzi, wytykając ich słabości, niż
dostrzegać w nich potencjał.
Ale jak można wydobyć z ludzi to, co
w nich najlepsze, jeśli się nie wie, KIM ONI
SĄ, gdzie chcą podążać, na czym im zależy,
jak myślą, jak chcą przyczyniać się do sukcesu firmy i realizować jej misję?
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Potencjał człowieka jest wartością niezależną od sytuacji rynkowej czy konkurencji.
Celem organizacji powinno być to, żeby stworzyć takie warunki pracy, aby ludzie mogli się
rozwijać, wnosić nową perspektywę i ostatecznie wykorzystać często uśpiony potencjał.

Wiedza o ludziach
– klucz do sukcesu!
Jak twierdzi Stephen Covey – informacja
o tym, KIM JESTEŚMY, jest ważniejsza niż
to, co mówimy, lub nawet od tego, co robimy.
To, jak postrzegamy siebie, determinuje to,
kim się stajemy, jak widzi nas świat. To nic
innego jak postawienie na własną indywidualność, na to, co nas wyróżnia, z czym chcielibyśmy być kojarzeni, znając swój potencjał
i możliwości!
Ale... Nie osiągniemy pełni naszego potencjału bez pomocy innych ludzi. Drugi człowiek jest jak lustro, w którym możemy zobaczyć „martwy punkt” – obszar, co do którego
brakuje nam samoświadomości, który jak
w lusterku samochodowym, niezauważony
może stanowić duże zagrożenie. Dlatego tak
ważne jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zespołach, tworzenie przestrzeni
do wymiany myśli, poglądów, emocji. Dobry
zespół jest jak rodzina – to codzienne życie
z otwartością na konflikty, trudne rozmowy,
pojawiające się emocje – nie zapominając
o tym, że ważniejsze od dobrej atmosfery
są autentyczność i prawda, których (często
z powodu lęku i strachu) niestety brakuje
w zespołach.

WZMACNIAJ RELACJE
– uczyń je dziełem sztuki!
„Wspólna praca zwiększa szanse na wspólną
wygraną” – John C. Maxwell
Zgodzę się z przekonaniem, że CEL jednoczy zespół, ale to więzi na poziomie emocjonalnym budują relacje, bo są prawdziwym
kołem napędowym każdej firmy i gwarantem
sukcesu – realizacją określonej wizji. Firma
nie odniesie sukcesu bez wsparcia swoich
pracowników – największych sojuszników,
dlatego misją każdej nowoczesnej organizacji
powinno być budowanie dobrych RELACJI
Z LUDŹMI na fundamentach szacunku i wzajemnego dbania o siebie. Nie od dziś wiadomo, że to, co najlepiej rozwija przyszłych
liderów – to drugi, świadomy i otwarty lider.
Dlatego daj się poznać! Nie bądź anonimowy, pokaż swój sposób myślenia, wyjaśnij, dlaczego tak myślisz, zmniejsz dystans,
bądź dostępny – to coś więcej niż polityka
otwartych drzwi. Często bywa tak, że największą nagrodą dla pracowników i jednocześnie ogromną wartością dla zespołu jest
sama obecność Lidera – jego autentyczność,
dostępność, otwartość.

„Czas i okazane zainteresowanie – to
najtańsze i najbardziej skuteczne narzędzie motywacyjne”.

SŁUCHANIE JAKO DAWANIE
– POZNAJ LUDZI, Z KTÓRYMI
PRACUJESZ
Udowodniono, że ludzie, którzy się nawzajem
rozumieją, lepiej RAZEM pracują. Ten proces
zaczyna się od słuchania – takiego prawdziwego, kiedy skupiamy całą uwagę na drugiej
osobie, starając się dokładnie ją wysłuchać,
ale przede wszystkim zrozumieć. Umiejętność słuchania przyciąga ludzi do siebie,
buduje relacje i zaufanie.
Słuchanie to zbieranie informacji, to
uczenie się, lepsze zrozumienie ludzi, budowanie i pogłębianie relacji – to sposób na
wzmacnianie zaangażowania. Ludzie angażują się wtedy, kiedy czują się szanowani,
rozumiani i gdy rozumieją innych. Kiedy
otwieramy się na to, żeby zrozumieć, co ludzie
myślą, budujemy zaufanie, kiedy pogłębiamy
ciekawość, zadając pytania – motywujemy
drugą osobę do głębszej refleksji, rozwijamy
w człowieku kreatywność i uznanie.
„Bycie usłyszanym jest bliskie byciu
kochanym” – to słowa Profesora Davida
Augsburgera, które często przywołuję, kiedy
porównuję budowanie zespołów do randki.
W mojej ocenie to nic innego jak stworzenie
takiej przestrzeni, żeby ludzie czuli się w centrum uwagi, mogli swobodnie komunikować
swoje potrzeby i dzielić się refleksjami, wpływając tym samym na rozwój czy nawet na
zmianę innych osób. Rozwijanie refleksji daje
poczucie sprawczości, rozwija odwagę i pewność siebie, ale przede wszystkim poczucie
autonomii.
Podczas moich szkoleń zamiast teorii
czy wykładów o przywództwie praktykujemy aktywne słuchanie, komunikację
opartą na empatii, rozwijamy ciekawość –
tworzymy przestrzeń do wymiany nie tylko
doświadczeń, ale przede wszystkim wymiany
perspektyw.
TYGRYSY BIZNESU
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Na takich szkoleniach poznajemy się
w INNY sposób – wyłączając pełnione role
czy piastowane stanowiska. Poznajemy
punkty widzenia, ukryte pod wypowiedzią
osobiste wartości, potrzeby czy aspiracje.
Podczas takich warsztatów przełamujemy
schematy, otwieramy się na to, żeby zrozu-

Aktywne słuchanie
prowadzi do zrozumienia
ludzi, a zrozumienie jest
fundamentem zgranego zespołu
mieć, co ludzie myślą, jak myślą i co czują.
Praktykujemy ciekawość, zadając pytania
i zachęcając do pogłębionej refleksji – w ten
sposób budujemy poczucie bezpieczeństwa,
zaufanie i prawdziwą bliskość.
Z perspektywy moich doświadczeń stworzenie takiej przestrzeni to rozbudzanie ducha
uczenia się i rozwoju. Koncentrowanie się
na możliwościach, a nie na problemach. To
budowanie przynależności na fundamentach poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

SIŁA PERSPEKTYWY

MARTYNA GUBA
Mówca motywacyjny,
przedsiębiorczyni
z ponad 20-letnim
doświadczeniem
zawodowym, praktyk
biznesu, utytułowany
trener rozwoju osobistego, ekspert światowej metody POINTS
OF YOU®, trener
i partner FRIS®, coach
ICI, członek Polskiej
Izby Firm Szkoleniowych, CEO ForChange,
właścicielka firmy
szkoleniowej Fabryka
Warsztatów®. Ekspertka w dziedzinie
wykorzystywania innowacyjnych narzędzi
psychometrycznych.
Audytor zespołów,
konsultant ds. rekrutacji premium. Łączy
podejście naukowe
z perspektywą praktyka o bogatej wiedzy
i ponad 20-letnim
doświadczeniu biznesowym. Rozwija organizacje poprzez rozwój
liderów i ich zespoły.
Twórczyni www.strefapracy.org.
Więcej na: www.mar
tynaguba.com
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„Jeśli istnieje jeden sekret SUKCESU, to jest
nim umiejętność przyjmowania cudzego
punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej” –
Henry Ford
Wierzę w to, że dobre przywództwo
to umiejętność patrzenia na świat z wielu
punktów widzenia, a to, co inni mają do
powiedzenia, powinno być ważniejsze od
tego, co sami myślimy na dany temat. Dlatego często w mojej pracy trenera czy audytora wykorzystuję metodę POINTS OF YOU®.
Mam przekonanie, że dając wskazówki –
ograniczamy innych. Zadając pytania – tworzymy odkrywczą przestrzeń do refleksji: do
wyrażania siebie, do lepszej komunikacji,
rozwiązywania problemów czy, co ważniejsze, poszukiwania możliwości.
Wierzę w radę G.S. Pattona, który zachęcał
do tego, żeby „nigdy nie mówić ludziom, jak
mają coś robić, w zamian powiedzieć, CO
mają robić, bo wówczas zaskoczą nas swoją
pomysłowością”.
Ludzie, szczególnie liderzy czy przywódcy,
lubią dużo mówić – to zrozumiałe, bo patrząc
w przyszłość, widzą więcej i wcześniej. Ale
w mojej ocenie nie ma lepszego sposobu na
nawiązanie kontaktu z ludźmi, budowania
więzi niż AKTYWNE SŁUCHANIE, bo przywództwo XXI wieku to przede wszystkim
koncentracja na ludziach, zespołach, drużynie. Zadaniem lidera nie jest uczenie, ale

zadawanie pytań i moderowanie dyskusji – to
facylitacja bez oceny i wartościowania, przestrzeń, w której wydobywa się to, co najlepsze z ludzi. To dzielenie się swoją wiedzą,
doświadczeniem, opowiadanie o swojej
drodze do sukcesu, ale z pełną koncentracją na odbiorcach. To stworzenie OKAZJI,
w której inni mogą się wyróżniać, pokazać
siebie, wzmocnić swoją pozycję i otrzymać
uznanie.
MILCZENIE JEST ZŁOTEM – ale nie
w biznesie, to taki cichy zabójca. Dlatego
warto mówić, dzielić się własną perspektywą, z odwagą wnosić swój punkt widzenia,
tym bardziej jeśli jest on odmienny.

Włącz ciekawość! PYTAJ
– wyznaczając kierunek...
Nie bój się być ciekaw. Zadawaj pytania,
zamiast opierać się na założeniach czy projekcji. Zadawanie właściwych pytań ma prawdziwą MOC SPRAWCZĄ. Pytania, które
skłaniają do refleksji nad własnym doświadczeniem, to według mnie największy pomiar
SAMOŚWIADOMOŚCI i REFLEKSJI (wyciągania wniosków).
Lubię przywoływać słowa, że „założenie to matka wszelkiego bałaganu”, to
też przyczyna niedomówień i większości
konfliktów. Dlatego nie bój się pytać bądź
ciekaw. Zadbaj o porozumienie, unikniesz
nieporozumień – największego demona
komunikacji.
Ludzie chcą i potrzebują być wysłuchani,
szanowani i zrozumiani. To budzi w nich
większą motywację. Aktywne słuchanie prowadzi do zrozumienia ludzi, a zrozumienie
jest fundamentem zgranego zespołu.

WIEDZA NIE JEST KLUCZEM
DO SUKCESU...
Jest nim stosowanie jej w praktyce. A jak
powiedział kiedyś Vaclav Havel: „Nie
wystarczy wpatrywać się w schody, musimy
wspinać się po ich stopniach...”.
Działanie ma MOC, a tym większą, kiedy
działa się RAZEM. „Indywidualizm jest źródłem trofeów, praca zespołowa prowadzi do
zdobycia mistrzostw”. Zespół to coś więcej
niż suma jego członków. Warto w niego inwestować. Ma ogromny potencjał, daje możliwości korzystania ze wszystkich mocnych
stron. Jako zespół jego członkowie mogą
dokonywać rzeczy większych, niż gdyby
chcieli działać na własną rękę – warto im
o tym przypominać.
PAMIĘTAJ, ŻE BIZNES ZACZYNA SIĘ OD
LUDZI, co potwierdza Ken Blanchard słowami: „Nie ma lepszego sposobu na wykorzystanie minuty niż zainwestowanie jej
w ludzi”. To również moja osobista dewiza
i mój patent na zgrany zespół.
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PRZESTAJEMY
SŁUCHAĆ siebie
nawzajem, a to bardzo
NAS ZMIENIA
Przypominasz sobie, kiedy ostatnio wysłuchałeś kogoś bardzo uważnie? Uważnie, czyli
bez rozmyślania o tym, co za chwilę będziesz
chciał powiedzieć, bez spoglądania co chwilę
na telefon lub przerywania rozmówcy?
A teraz w drugą stronę, kiedy ostatnio Ty
poczułeś się w pełni wysłuchany? Czułeś, że
rozmówca chłonął Twoje słowa, a następnie
zareagował niezwykle trafnie, co zbudowało
między wami pełne porozumienie?
Dziś częściej zachęca się nas do tego,
byśmy wsłuchiwali się w siebie, słuchali głosu
naszego serca, ciała i umysłu w celu odkrycia
wewnętrznych, najskrytszych potrzeb. Jednocześnie niezwykle rzadko zaprasza się nas do
wysłuchania innych z uwagą i pełną koncentracją. To między innymi dlatego każdy z nas
doświadcza coraz rzadziej „wysłuchania” przez
drugą osobę, będącego często jedynym skutecznym lekarstwem na poczucie samotności
i braku zrozumienia.
Obecnie bez problemu można wykształcić
się w zakresie komunikacji werbalnej, bez
wychodzenia z domu zapisać się na kurs
„mówcy doskonałego” czy „mistrza storytellingu”. Brakuje jednocześnie instytucji akademickich zorientowanych na rozwijanie aktywnego słuchania. Również kursy z tej tematyki
są dziś mało rozpowszechnione i popularne.
Może wynika to z faktu, że dla większości
z nas człowiek sukcesu to ktoś, kto swobodnie czuje się na scenie i potrafi wygłaszać płomienne przemowy. Niejednokrotnie
słyszałem od innych ludzi, że dla wielu z nich
spełnieniem marzeń byłoby wygłoszenie
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mowy na konferencji TED lub podczas innego
równie istotnego eventu.
Pragnę zaznaczyć bardzo wyraźnie, że
słuchanie to nie tylko uważne rejestrowanie
słów wypowiadanych przez drugiego człowieka, ale przede wszystkim skupianie uwagi
na sposobie, w jaki je wypowiada, na towarzyszących temu okolicznościach oraz tym,
jak sami te słowa odbieramy. To też nie jest
sytuacja, w której pomimo braku szczerych
chęci zaciskamy zęby, by wysłuchać kogoś
do końca jego wypowiedzi. To, czy potrafimy
aktywnie kogoś wysłuchać, zależeć będzie
od tego, w jaki sposób reagujemy na czyjeś
słowa, czyli np. na ile skutecznie potrafimy
zachęcić rozmówcę do jak najbardziej zrozumiałego wyrażania swoich myśli, pozwalając jednocześnie na to, by móc wyodrębnić
w trakcie rozmowy swoje własne poglądy.
Słuchając uważnie i w pełni świadomie,
dajemy sobie możliwość kreowania własnego
poglądu dotyczącego innych ludzi i otaczającego nas świata, co z kolei wzbogaca i urozmaica nasze życie. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zdobywanie życiowej
mądrości i budowanie trwałych i szczerych
relacji.

Zmieniły nas media
społecznościowe
Za pośrednictwem mediów społecznościowych otrzymaliśmy wirtualną możliwość
ogłaszania światu naszych poglądów, a przy
okazji także skuteczne narzędzie pozwalające na odrzucanie tych poglądów, które nie
są spójne z naszym światopoglądem. Dziś
dzwoniący do nas telefon uznajemy często

Fot. Krystian Bielak

Zatracamy ciekawość drugim
człowiekiem
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Słuchając uważnie i w pełni
świadomie, dajemy sobie
możliwość kreowania własnego
poglądu dotyczącego innych ludzi
i otaczającego nas świata, co z kolei
wzbogaca i urozmaica nasze życie
za naruszenie naszej sfery prywatnej, a nawet
jeśli posiadamy pocztę głosową, to najczęściej jej nie odsłuchujemy. Miejsce tych form
komunikacji zastąpiły nieodwracalnie wiadomości tekstowe, a nierzadko również zwykłe
emotikonki.
Dziś najczęściej słuchamy za pomocą słuchawek, co pozwala nam skutecznie i bezpiecznie kontrolować docierające do nas
dźwięki. Z pewnością jest to sposób, który
umila nam czas, ale jednocześnie odcina od
otaczających nas ludzi. Zmniejszamy w ten
sposób szansę na przypadkową rozmowę,
która mogłaby wzbogacić nasze życie lub
przynajmniej dać szansę na poznanie nowej
osoby. Fakt ten jest jedną z głównych przyczyn ciągle rosnącej izolacji społecznej i pandemii samotności szczególnie wśród ludzi
młodych, którzy niejako w odpowiedzi na to
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jeszcze intensywniej zagłębiają się w ekrany
swoich smartfonów.
Jak wiele spraw w życiu, tak i ta sytuacja nie pozostaje obojętna w kontekście
rozwoju dzisiejszych społeczeństw. Umiejętność słuchania ma ogromny wpływ na ogólną
sytuację społeczną, polityczną i kulturową.
Każdego dnia możemy decydować i zdecydujemy o tym, czy porozmawiać z kimś czy
też nie, wysyłając w zamian wiadomość lub
„emotkę”. Najczęściej nie myślimy o konsekwencjach i podejmujemy tę decyzję bez
większych refleksji, a jak dowiedziono już
wielokrotnie, często od jakości przeprowadzonych przez nas rozmów zależeć będzie
nasze powodzenie we wszystkich obszarach
życia. Nie rozwijając umiejętności słuchania,
znacząco ograniczamy swoją percepcję dotyczącą świata i ludzi, a także zaniżamy możliwości pełnego wykorzystania własnego
potencjału. To dość wysoka cena, jaką przychodzi nam płacić za pozornie służącą nam
strefę komfortu. Jak pisze w swojej książce
W ogóle mnie nie słuchasz Kate Murphy:
„(...) łatwiej poruszać się w świecie, gdy się
pamięta, że ludźmi kierują emocje. Częściej
powodują nami zazdrość, duma, wstyd, pożądanie, strach czy próżność niż beznamiętna
logika. Podejmujemy działania i reagujemy
na różne sytuacje, ponieważ coś czujemy.
Kiedy nie bierzemy tego pod uwagę i słuchamy tylko powierzchownych komunikatów

Zdjęcia: Konrad Zalewski
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(lub w ogóle nie słuchamy), skazujemy się na
poważne braki”.

Brak słuchania – śmiercionośna
trucizna
Jak pokazują liczne badania, brak wysłuchania
stał się jedną z głównych przyczyn odczuwania samotności. W Stanach Zjednoczonych mówi się już wręcz o epidemii samotności. Zjawisko to postrzegane jest przez
ekspertów jako kryzys w obszarze zdrowia
publicznego, ponieważ samotność znacząco
podnosi ryzyko przedwczesnej śmierci (na
porównywalnym poziomie do otyłości i alkoholizmu razem wziętych). Dostępne są dziś
dowody na powiązanie pomiędzy odczuwaniem samotności a spadkiem odporności,
chorobami serca czy nawet demencją.
Jak podaje w swojej publikacji Kate
Murphy, według raportów WHO w ciągu
ostatnich 45 lat globalna liczba samobójstw
wzrosła aż o 60%. W 2018 roku w Wielkiej
Brytanii powołano z tego powodu ministra
do spraw samotności, którego zadaniem
jest udzielanie pomocy 9 milionom obywateli, którzy samotność odczuwają zawsze lub
bardzo często.
By przekonać się, jak to wygląda w Polsce,
wystarczy wsiąść do komunikacji miejskiej
lub zerknąć na szkolny korytarz w trakcie
przerwy, aby zauważyć, iż młodzi ludzie najczęściej spędzają czas samotnie „skąpani
w błękitnym blasku ekranów”. Badania nie
pozostawiają złudzeń, że zależność pomiędzy
wzrostem czasu spędzanego przed ekranem
a wzrostem braku odczuwania szczęścia jest

liniowa. Nastolatkowie bardzo często obserwujący social media są o 27% bardziej narażeni na depresję kliniczną niż ci, którzy korzystają z nich sporadycznie.

Słuchanie to dziś zanikająca
umiejętność
Żeby nikt nie miał wątpliwości, czytając ten
artykuł, to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie potrafi
słuchać, to jest złym człowiekiem kierującym
się dodatkowo złymi intencjami. Na pewno
znasz kogoś, kto jest dla Ciebie ważny, jak
np. przyjaciel, partner lub ktoś z rodzeństwa, komu aktywne i uważne słuchanie
nie wychodzi. Możliwe, że dla Ciebie to też
jest wyzwanie. Nie ma w tym nic dziwnego,
w dużej mierze wpływ na ten stan rzeczy
miało to, jak Cię wychowano oraz jak zachowywało się Twoje otoczenie. Prawda jest taka,
że nikt z nas nie jest w stanie aktywnie słuchać przez całą rozmowę. Szczególnie gdy
trwa ona więcej niż kilka minut. Zwykle rozpraszają nas nasze myśli, leżący obok telefon
lub odgłosy z otoczenia. Ewidentnie słuchanie wymaga wysiłku i być może przez to
nie jest zbyt atrakcyjne dla nas.
Nawet jeżeli kiedyś posiadałeś zdolność
do aktywnego słuchania, to, porównywalnie
jak w przypadku uważnego czytania, może
ona stopniowo zanikać, jeżeli nie praktykujesz
regularnie. Jeżeli nadal będziemy podchodzić
do rozmowy i słuchania jak do przeglądania
nagłówków w sieci, to zatracimy stopniowo
zdolność do dostrzegania głębi w przekazie
drugiego człowieka i trudniej będzie nam
dostrzec życiową mądrość z niej płynącą.
Pozbawiamy tym samym tego daru innych,
którzy są już dla nas ważni lub mogliby się
dopiero takimi stać.
Jak rozpoznać, że sami nie słuchamy
uważnie lub nie robi tego nasz rozmówca?
Z pewnością można to rozpoznać po takich
zachowaniach jak: przerywanie rozmówcy,
pojawiające się wymijające lub nielogiczne
reakcje, spoglądanie na telefon, zegarek
lub otoczenie, błądzenie wzrokiem po otoczeniu, niespokojne ruchy (oznaki zniecierpliwienia). Jeżeli rozpoznajesz u siebie tego
typu zachowania, to znak, że warto nad słuchaniem popracować. Jak pisze wspomniana
przeze mnie wcześniej Kate Murphy: „Umiejętność słuchania to stan umysłu, którego nie
da się określić listą pożądanych i niepożądanych zachowań. Ta bardzo szczególna kompetencja rozwija się z czasem, podczas interakcji z różnymi ludźmi”.

Słuchanie to priorytet
Słuchanie, bardziej niż jakakolwiek inna
aktywność, włącza nas w strumień życia. Jest
skutecznym sposobem na to, by nie tylko
zrozumieć naszych rozmówców, ale także

i samych siebie. Co ciekawe, słuch jako jeden
z ludzkich zmysłów w obliczu śmierci przestaje funkcjonować jako ostatni. Najpierw
przestajemy odczuwać głód i pragnienie,
później tracimy zdolność mówienia oraz
widzenia.
Warte odnotowanie jest również to, że
dzisiejsza technologia wcale nie utrudnia nam
słuchania, ona sprawia, że słuchanie staje się
po prostu zbędne. Często jej tworzenie oparte
jest wprost na naszej pierwotnej potrzebie
bliskości z drugim człowiekiem. Kreowane
są więc narzędzia, których genezą jest stworzenie pewnej iluzji kontaktów społecznych.
Łatwość dostępu do tych narzędzi tylko
uatrakcyjnia i uzasadnia konieczność ich
posiadania. W efekcie nasze interakcje międzyludzkie tracą na jakości, a w nas samych,
jak pokazują najnowsze badania, narasta
głód realnej komunikacji. Spada jednocześnie poziom i merytoryczność rozmów, jakie
pomiędzy sobą odbywamy.
Dzięki świadomemu słuchaniu możemy
podnosić jakość rozmowy, ponieważ stajemy
się bardziej uważni i odpowiedzialni za to, co
mówimy. Niesłusznie słuchanie uznaje się
w wielu środowiskach za czynność słabszą
w stosunku do mówienia. W rzeczywistości
odgrywa ono w komunikacji rolę silniejszą.
Przecież mamy dwoje uszu i tylko jedne usta,
a więc ktoś już wcześniej uznał, że o słuch
należy zadbać priorytetowo.
Uważne słuchanie pomaga nam zdobyć
istotne informacje, docierać do prawdy,
a także unikać oszustw i niebezpieczeństw.
Warto zapamiętać, że miarą dobrego słuchacza są tak naprawdę udzielane przez
niego odpowiedzi i reakcje emocjonalne. Jak
twierdzi Kate Murphy: „(...) w naszej szaleńczo
rozgorączkowanej kulturze słuchanie często
uznaje się za stratę czasu. A przecież najbardziej nam w życiu zależy na jednym: żeby
rozumieć i być rozumianym. Zdołamy to osiągnąć tylko wówczas, gdy zwolnimy i poświęcimy czas na słuchanie”.

GRZEGORZ IWAŃCZYK
Life & Leadership
Coach, doradca rozwoju
osobistego, trener
i przedsiębiorca.
https://grzegorz
iwanczyk.com/
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MITY ZWIĄZANE
Z SUKCESJĄ
lub jej brakiem
Skoro 98% właścicieli jednoosobowych
działalności gospodarczych odpowiada,
że bardzo ważne jest, aby firma
przetrwała moment, w którym ich
już nie będzie, to dlaczego zaledwie
10% z nich w ogóle robi cokolwiek
w temacie unieśmiertelnienia
własnego biznesu?
76 TYGRYSY BIZNESU

Co można zatem zrobić, aby
biznes przeżył właściciela,
i w czyim jest to interesie?
Interesariuszy tego procesu jest bardzo wielu.
Zaczynając do samego właściciela, poprzez
członków jego rodziny, a kończąc na pracownikach, klientach czy wierzycielach.
Jak zatem zadbać o „matkę karmicielkę”,
aby trwała i dalej dostarczała wielu osobom
odpowiednie frukty?

BIZNES

Pierwsza czynność to określenie, czy
forma prawna biznesu daje szansę na proces
sukcesji.
Prawda jest taka, że JDG nie daje szans
na sukcesję (brak możliwości wyznaczenia
sukcesora).
Spółka cywilna i jawna ma wiele ograniczeń, które w praktyce również utrudniają
ten proces.
Co zatem klient zyskuje, zmieniając formę
prawną? Wystarczy wymienić 5 podstawowych korzyści:
• unieśmiertelnienie firmy,
• swoboda w określaniu następstwa
prawnego,
• możliwa zbywalność (sprzedaż) firmy,
• ograniczona odpowiedzialność majątkiem
prywatnym za zobowiązania firmy,
• odpowiednia forma opodatkowania.
Skoro to takie proste, to w czym tkwi problem?
Powodów jest kilka, i to bardzo
powtarzalnych:
1. Gen nieśmiertelności: „Nie planuję umierać
i chorować, mam jeszcze na to czas”.
2. „Nie mam sukcesora w rodzinie, dlatego
sukcesja mnie nie dotyczy”.
3. „Sukcesja to utrata władzy i majątku”.
4. „To temat tylko dla największych i najbogatszych firm”.
5. „Sukcesja to przecież tylko odpowiedni
dobór formy prawnej prowadzonej
działalności”.
6. „Wystarczy, że zmienią jedynie formę
prawną prowadzonego biznesu”.
7. „Mam już wszystko załatwione, bo powołałem zarząd sukcesyjny”.

siebie, swoich ambicji zawodowych i pasji
poza naszą firmą.
Jest wiele modeli sukcesyjnych, od
modelu, tzw. menadżerskiego, aż do
wariantu zapewnienia dochodu Nestorowi poprzez sprzedaż Firmy.
3. Powszechne przekonanie przedsiębiorców
jest takie, że sukcesja pozbawia ich władzy,
własności, majątku oraz dochodu. Najczęstszym pytaniem przedsiębiorców jest:
„Z czego będę żył, jak przejdę na emeryturę, i czy będę uzależniony finansowo
od własnych dzieci?”.
Właśnie dlatego przeprowadzamy ten
proces, aby uniknąć takiego ryzyka.
Odpowiednio przeprowadzona sukcesja

„

nie tylko odpowiada na pytania związane z konsekwencjami śmierci właściciela (sukcesja mortis causa), ale pozwala
również na „ułożenie” biznesu za życia
przedsiębiorcy, utrzymując jego płynność
finansową na emeryturze.
Statystycznie właściciel przedsiębiorstwa
w Polsce pracuje do 69 roku życia. Czy na
pewno wszyscy z nich chcą pracować do
tego wieku? Czy jednak powodem tego
stanu jest fakt, że nie znaleźli pomysłu
na to, jak czerpać w odpowiednim czasie
frukty ze swojej wieloletniej pracy.
4. Konsekwencje finansowe i prawne śmierci
przedsiębiorcy są identyczne, niezależnie
od wielkości biznesu.

Ważnym elementem procesu
sukcesji jest również strukturyzacja
właścicielska, czyli taka organizacja
biznesu, która oddziela
wartościowe składniki majątku
od spółki operacyjnej

Zatem rozprawmy się z tymi MITAMI.
1. Gen nieśmiertelności
Polscy przedsiębiorcy chcą wierzyć, że starość czy śmierć ich ominie i mają kontrolę
nad tym, czy zachorują i czy umrą. Brzmi
niewiarygodnie? A jednak doradca sukcesyjny tego doświadcza na co dzień.
Zwykle nie rozmawiamy z klientem, który
nie wierzy w swoją śmiertelność, tylko
z takim, który na co dzień w swojej firmie
zarządza różnego rodzaju ryzykami i ma
odwagę zarządzić również ryzkiem własnej śmierci czy choroby.
Efektem braku przyznania się do własnej
śmiertelności jest brak rozmów zarówno
wśród własnej rodziny, jak i w gronie
wspólników o konsekwencjach tych
PEWNYCH zdarzeń.
2. Brak sukcesorów jest jeszcze poważniejszych powodem przeprowadzenia procesu
sukcesyjnego niż ich posiadanie.
Odpowiednio przeprowadzona sukcesja
może się odbyć nawet wówczas, kiedy
nasze dzieci mają pomysł na realizację
TYGRYSY BIZNESU
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5. Rozważmy
przykład
warsztatu
samochodowego:
• natychmiastowa spłata kredytu obrotowego na poziomie 30 000 zł,
• wypełnienie umowy leasingowej na
poziomie 50 000 zł,
• odprawy dla 2 pracowników na
poziomie ich 2-miesięcznych pensji,
co będzie ogromnym wyzwaniem
finansowym. Jedynym wyjściem bywa
często wyprzedaż majątku firmy. Brak
znajomości skutków prawnych śmierci
na bazie ustawy spadkowej, a nie
testamentu, niestety ma swoje konsekwencje. Bo jak sprzedać cokolwiek,
kiedy każda śrubka w warsztacie ma
trzech współwłaścicieli (mama, córka,
syn). Bez postanowienia o nabyciu
spadku nie wykona się żadnej czynności dotyczącej majątku zmarłego.
Takie postanowienie sąd może nam
wydać po wielu miesiącach, a wierzyciele nie chcą czekać.
6. Czy zmieniając formę prawną prowadzonego biznesu z JDG na spółkę prawa handlowego i mając spisany testament, mam
już temat sukcesji zakończony? Nic bardziej mylnego.
Jeżeli nie masz odpowiednich zapisów
w umowie spółki dotyczących następstwa prawnego udziałów, to
albo:
• będziesz miał na pokładzie tzw.
pasywnych udziałowców (np. żonę
i dzieci wspólnika), którzy mają prawo
do dywidendy, ale nie mają obowiązku
świadczenia pracy na rzecz spółki,
albo:
• nigdy nie będziesz wiedzieć, kto tak
naprawdę przejmie udziały, bo nigdy
do końca nie wiesz, kto w momencie
śmierci będzie ustawowym spadkobiercą twojego wspólnika (dzieci
z poprzednich związków, przedwczesna
śmierć dziecka, wspólnika zmieniają
również skład spadkobierców).
Ważnym elementem procesu sukcesji jest
również strukturyzacja właścicielska, czyli
taka organizacja biznesu, która oddziela
wartościowe składniki majątku od spółki
operacyjnej. Nowa organizacja biznesu jest
między innymi wehikułem pozwalającym
Nestorowi na zapewnienie sobie dochodu
i skuteczny proces sukcesji, czyli oddzielenia własności od procesu zarządzania.
Testament natomiast ma być dopełnieniem całego procesu, powodując żądane
przez Spadkodawcę skutki prawne. Niestety doświadczony doradca sukcesyjny
widzi na co dzień testamenty, które
owszem, SĄ, lecz nie wywołują w praktyce pożądanych efektów.

Jeżeli nawet życzeniem spadkodawcy
jest przekazanie majątku żonie i dzieciom, to bez odpowiednich klauzul testamentowych, wykorzystujących zapis
zwykły, zapis windykacyjny, powołanie
wykonawcy testamentu czy klauzulę
podstawienia lub polecenia – efekt,
jaki uzyskuje, tak naprawdę nie zmienia
skutków dziedziczenia ustawowego, czyli
np. dziedziczenia składników majątku
w tzw. częściach wspólnych.
7. Przeświadczenie, że powołanie tzw.
zarządu sukcesyjnego załatwia sprawę
ciągłości biznesu, jest totalnie błędne.
Wystarczy tylko wymienić kilka kwestii:
• jest to TYMCZASOWY nadzór nad
przedsiębiorstwem trwający najdłużej
2 lata. Po tym czasie i tak wszystkie
konsekwencje śmierci właściciela,
zamknięcia firmy, wymagalności
zobowiązań etc. stają się realne;
• dodatkowo, jeżeli zostanie złożony
wniosek do sądu o tzw. dział spadku,
to w sposób natychmiastowy zostaje
przerwany zarząd sukcesyjny;
• nawet jeżeli zyskuje się czas dzięki
powołaniu zarządcy, to firma działa
pod warunkiem, że wyznaczona
osoba ma KOMPETENCJE, aby firmę
dalej prowadzić, a z tym to już bywa
różnie;
• zarząd sukcesyjny w żaden sposób nie
wyłącza odpowiedzialności spadkobierców całym swoim majątkiem za
zobowiązania. To w praktyce oznacza,
że informacja w CEIDG, iż firma jest
w procedurze spadkowej, może zaniepokoić niektórych interesariuszy
(banki, wierzyciele). W konsekwencji
mogą mieć uzasadnioną obawę, że
firma już nie będzie przynosiła oczekiwanych dochodów i np. przedłużenie kredytu obrotowego może być
niemożliwe.
Jeśli zaczynasz coraz częściej myśleć
o tym, co stanie się z Twoją firmą, gdy ciebie
już nie będzie; nie chcesz, aby dzieło Twojego
życia rozpadło się, wręcz odwrotnie, chcesz
mieć pewność co do dalszego rozwoju Firmy
i pragniesz zabezpieczyć się finansowo na
czas emerytury – to oznacza, że posiadasz
gotowość sukcesyjną! A to ona właśnie jest
fundamentem rozpoczęcia całego procesu
przekazania w sposób świadomy Wiedzy,
Władzy, Majątku w oparciu o WARTOŚCI.
Dziś sporo mówi się o przejrzystości procesów i komunikacji w firmach. Wskazuje na
niezbędne kompetencje lidera przyszłości,
który potrafi wspierać pracowników, zarazić
ich własną wizją. Umie także tworzyć kulturę organizacji, w której praca jest miejscem rozwoju i w której wyzwania realizuje

się w imię pewnych wyższych idei. Nie mam
wątpliwości, że w przypadku firm rodzinnych – odważnych i przedsiębiorczych właścicielek i właścicieli – mówienie o prawdziwym przywództwie musi uwzględniać
także ten element odpowiedzialności, który
wiąże się z zabezpieczeniem sukcesji. Tylko
takie firmy będą wygrywały na rynku. I tylko
tak może budować się dialog międzypokoleniowy – zaczynając właśnie od dobrze zaplanowanej sukcesji.

EWA PĘDZICH-OŚCIŁOWSKA
Dyrektor Regionalny Sieci Partnerskiej
Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.
Właściciel Kancelarii Consultingowej
Victoria.
Członek MDRT – elitarnego
i niezależnego stowarzyszenia
zrzeszającego 1% najlepszych
doradców finansowych na świecie.
Od 2017 r. członek BNI Premium –
największej na świecie profesjonalnej
organizacji rekomendacji
biznesowych.
Została wielokrotnie nagrodzona
jako jeden z najlepszych doradców
finansowych w Polsce m.in. jako Lider
Obsługi Klienta, Perła Sprzedaży.
Wieloletni mentor w programie
szkoleniowym MDRT dla Młodych
Doradców.
Od 13 lat zajmuje się doradztwem
sukcesyjnym dla przedsiębiorców.
Ambasadorka Stowarzyszenia
Rekomendowanych Doradców.
ALICJA ORZECHOWSKA
Dyrektor Regionalny Sieci Partnerskiej
Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.
Doradca finansowy z ponad 25-letnim
doświadczeniem.
Zarządza jednym z największych
portfeli klientów indywidualnych
i przedsiębiorców, którym doradza
w zakresie planów kapitałowych,
emerytalnych, zdrowotnych oraz polis
sukcesyjnych.
Od 10 lat jest członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia
MDRT zrzeszającego 1% najlepszych
doradców finansowych na świecie.
Ambasadorka Stowarzyszenia
Rekomendowanych Doradców.
Od 8 lat pracuje jako mentor, dzieląc
się doświadczeniem i wiedzą z innymi
konsultantami.
Mając uprawnienia tłumacza
współpracuje także z firmami
i przedsiębiorcami w języku
angielskim.
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Kiedyś, kilka,
kilkanaście lat temu
niewyobrażalne było
tworzenie biznesu
online, a przynajmniej
nie dla każdego.

80 TYGRYSY BIZNESU

O

sobiście w swojej branży szkoleniowej delektowałam się chwilami, kiedy stałam na prawdziwej
scenie i przekazywałam wiedzę.
Mogłam poczuć emocje ludzi, zobaczyć
ich reakcje, takie jak radość, zdziwienie czy
smutek. Wdać się w konwersację i zachęcić
do aktywnego uczestnictwa. Nie wyobrażałam sobie, że można inaczej.
Czas jednak szybko pokazał, że absolutnie prawie każdy biznes można z dnia na
dzień przenieść w świat online, a kto tego nie
dostrzegł, najczęściej nie przetrwał.
Wiele osób musiało posiąść nowe umiejętności. W końcu niecodziennie mówi
się do oka kamery, nie widząc swojego
rozmówcy.
Początkowo jest dziwnie, nieswojo.
Czas płynie, reakcje w mediach społecznościowych, w transmisjach online są opóźnione, a stres sięga zenitu. Jeżeli jesteś na
tym etapie, uwierz, stres mija i da się tego
nauczyć.
Trzeba praktykować to niemalże w każdej
możliwej sytuacji.
Pamiętaj. Praktyka czyni nawyk, a nawyk
prowadzi nas do perfekcji.
Tworzenie biznesu online ma wiele
plusów.
Docieramy do naszych potencjalnych
klientów na całym świecie z prędkością

światła. Bez wychodzenia z domu. Daje
nam to perspektywy pomnażania naszego
dochodu, ponieważ nie musimy ograniczać
się ilością osób na sali szkoleniowej czy prowadzić sprzedaży swojego produktu bądź
usługi jeden do jednego.
Docieranie do ludzi w perspektywie jeden
do wielu daje ogromne możliwości, bez
względu na to, jaki biznes prowadzisz.
Niemalże każdy towar i usługę można
zaprezentować w świecie online!
Genialne jest również to, że możesz
pracę wykonać z każdego miejsca na świecie
i w każdym momencie. Nieważne, czy pracujesz z polskich Tatr, czy ze słonecznej
Dominikany, w dzień czy w nocy. Nie masz
ograniczeń.
Ponadto Twoja marka osobista bądź
marka, którą kreujesz dla swojego produktu,
jest bardziej zauważalna. Pojawiasz się praktycznie wszędzie. Stajesz się dostrzegany,
a Twoje usługi czy produkty rozchodzą się
jak ciepłe bułeczki.
Żeby jednak tak się stało, musisz mieć
świetnie skonstruowaną ofertę, doskonały produkt i nienaganny marketing. Nie
to albo to. Musisz mieć wszystkie te rzeczy
równocześnie!
Wielu przedsiębiorców uważa, że jeśli
ma świetny produkt albo usługę, to każdy
je zechce.

Zdjęcia: Jacek Zamaro

Diabeł tkwi
w szczegółach...
Czyli idealna strategia
na biznes online?
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„

Nieważne, czy pracujesz
z polskich Tatr, czy ze słonecznej
Dominikany, w dzień czy w nocy.
Nie masz ograniczeń

Problem polega na tym, że w dzisiejszym świecie mamy nadmiar wspaniałych
produktów i usług oraz niedobór czasu, aby
się o nich dowiedzieć.
Kluczem do sukcesu w biznesie online jest
bycie wyjątkowym. Dlatego poza idealnym
produktem czy usługą musisz mieć idealny
marketing, żeby Twoi potencjalni klienci
dowiedzieli się o tym, że to właśnie Ty masz
dla nich ten idealny produkt lub usługę, której
właśnie potrzebują.
Musisz liczyć się z tym, że docierając do
swojego potencjalnego klienta, w jego głowie
pojawią się dwa pytania: „Dlaczego ma to
kupić?” i „Dlaczego od Ciebie?”.
Aby rozwiać jego wątpliwości, powinieneś
od samego początku zadbać o szczegóły.
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Kluczową rolę odgrywa nazwa firmy.
Dobra nazwa przykuwa uwagę, mówi, co
może czekać klienta, i odsiewa tych, którzy
nie są Twoją grupą docelową.
Kiedy
tworzyłam
fi rmę
zwrotpodatku.info, celowo skonstruowałam
nazwę jak adres strony internetowej. Był to
strzał w dziesiątkę, ponieważ nazwa szybko
zapadła w pamięć, ludzie wiedzą od samego
początku, czym się zajmuje, i jednocześnie
mam wiele wejść na stronę, przez co jest
dobrze pozycjonowana.
Kolejną rzeczą jest unikalna oferta sprzedaży. Jest to swego rodzaju specjalna obietnica, którą składasz klientowi. W ofercie
powinny znaleźć się ważne powody, dla których klient ma skorzystać właśnie z Twoich
usług. Powinieneś jasno i wyraźnie napisać,
jakie problemy rozwiążesz, ale żeby to zrobić,
musisz najpierw poznać swojego idealnego
klienta.
Kiedy stworzyłam swoją ofertę, dokładnie
wiedziałam, kim jest mój idealny klient
i z jakimi problemami się boryka. Jeżeli Ty
jeszcze tego nie wiesz, to jest właśnie ten
moment, w którym powinieneś przeanalizować swoją grupę docelową.

BIZNES

Jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia biznesu, czy to online, czy offline, są
również referencje, o których niewielu przedsiębiorców pamięta. Powinieneś codziennie
o nie dbać. Wykorzystaj okazję, kiedy klient
jest zadowolony z obsługi. Poproś o opinie.
Nic prostszego.
W roku 2020 pomnożyłam swoje dochody
razy dwa. Niemalże co drugi telefon umówiony
na spotkanie z klientem był właśnie dzięki opiniom. Siatka moich klientów powiększyła się
kilkukrotnie i po dziś dzień korzystają z różnorakich moich usług. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to
robię, sprawdź koniecznie mojego fanpage’a na
Facebooku i konto Google zwrotpodatku.info
i zainspiruj się. Znajdziesz tam kilkaset opinii
zadowolonych klientów dodawanych kilkukrotnie w ciągu dnia.
Oprócz szkoleń, które prowadzę, na
co dzień jestem księgową na terenie Niemiec. Łączę wszystkim znane przepisy
prawa podatkowego z tymi mniej znanymi
i kreuję dla swoich klientów optymalizacje
podatkowe między biznesami działającymi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
W pierwszym momencie można pomyśleć,
że wręcz niemożliwe jest niepracowanie stacjonarnie w mojej branży. A jednak!
Obecna sytuacja zmusza nas do
kreatywności.
Zajęło mi to trochę czasu, zanim doszłam
do tego, jak łatwo pozyskać klienta, pracując
online.
Spotykając się z klientem na żywo,
dawałam mu maksimum wiedzy, aby ten
mógł mnie poznać i przekonać się o moich
kompetencjach, a w efekcie powierzyć mi
prowadzenie swojej firmy.
Często dobierając kogoś do współpracy,
musimy po prostu czuć chemię.
Jak więc poczuć to online? Jak nie pracując stacjonarnie w mojej branży, pozyskiwać stale nowych klientów?
Powszechnie wiadomo, że potrzeba
jest matką wynalazków. Tak było również
w moim przypadku.
Opisałam swojego idealnego klienta, przeanalizowałam dogłębnie jego problemy, opisałam je i rozwiązałam. Zastanowiłam się,
czego potrzebuje i jak mogę mu to dostarczyć w wersji online.
Mam taką złotą zasadę, zarówno w życiu,
jak i w biznesie:
Dziesięć razy daj, raz poproś i weź, ale
tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz.
Stworzyłam fanpage jakoszczedzac
podatki, stronę internetową, założyłam
konta na różnych portalach, takich jak Instagram czy YouTube. Codziennie w niedzielę
o godzinie 19:00, już od blisko dwóch lat
daję w swoich mediach społecznościowych
wiedzę za darmo, prowadząc live na temat

„

prowadzenia firmy w Niemczech i w Polsce,
budowania zespołu czy zarządzania finansami w firmie.
Prowadzę również bloga oraz tworzę
materiały szkoleniowe.

Jednym z ważniejszych
aspektów prowadzenia biznesu,
czy to online, czy offline, są również
referencje, o których niewielu
przedsiębiorców pamięta

W komentarzach znajduję wiele problemów, z jakimi borykają się ludzie, analizuję je i te najczęstsze rozwiązuję podczas transmisji online, gdzie daję im swego
rodzaju wehikuł, który przenosi ich z miejsca,
w którym się znajdują, do miejsca, do którego szukają drogi.
Daję się w ten sposób poznać potencjalnym klientom, zdobywam ich zaufanie
poprzez okazane kompetencje i wdzięczność
za rozwiązanie problemów.
Nie musiałam długo czekać, żeby klienci
sami przyszli po więcej.
Mój terminarz jest zapełniony na kilka
miesięcy do przodu, na szkolenia ludzie
czekają zapisani w kolejce, a mimo tego, że
zatrudniam już blisko 20 osób, musiałam
zatrudnić kolejne do obsługi korespondencji,
która napływa z różnych źródeł.
Tworząc swój biznes online, zwróć uwagę
na to, co sprawia, że Ty chcesz coś kupić lub
z czegoś skorzystać. Jakie są Twoje motywacje do zrobienia czegokolwiek.
Wszyscy mamy dwa motywatory:
ból i przyjemność.
Dlatego jeśli dowiesz się, co boli ludzi
lub co sprawia im przyjemność i rozwiążesz
ich problem bądź dostarczysz im to, czego
pragną, możesz być pewny, że Twój biznes
będzie sukcesem. Rozwiązywanie problemu
to nic innego jak likwidacja bólu.
Zwróć również uwagę na to, że o ile na
przyjemność możemy poczekać, to wręcz
odwrotnie jest z bólem.
Kiedy masz problem, to jesteś skłonny
działać natychmiast i często cena nie jest
najważniejszym kryterium.
Najprostszym przykładem jest złamana
ręka czy ból zęba. Czy odłożysz wizytę
u lekarza na kiedy indziej? Założę się, że nie.
Świat jest pełen ludzi, którzy mają problemy lub szukają przyjemności.
Twoim zadaniem jest odkryć, jak możesz
im pomóc.

MAGDALENA LOCKAU
Współwłaścicielka
największego w Niemczech biura księgowego
dla polskich przedsiębiorców z oddziałem
w Polsce, który od roku
2016 prężnie działa
i rozwija się pod marką
zwrotpodatku.info Sp.
z o.o. w Gorzowie Wlkp.
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Wywiad
z Antoine Brenti,
właścicielem
podwodnego
studia
fotograficzno-
‑filmowego
Villa Wieliczka

Za każdym
SUKCESEM w biznesie
stoi DOBRA DRUŻYNA
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Dlaczego zdecydował się Pan na stałe
zamieszkać w Polsce?
Woda! Tak, do Polski sprowadziła mnie woda.
Z wykształcenia jestem biologiem morskim,
przyjechałem tu z przyjacielem, by prowadzić akwarystykę morską, współpracowaliśmy
m.in. z oceanarium i dbaliśmy o bezpieczeństwo sprowadzanych do Polski morskich
zwierząt.
Jest Pan założycielem studia Villa
Wieliczka, specjalizującego się w bardzo
oryginalnych, podwodnych sesjach
zdjęciowych. Co skłoniło Pana do
stworzenia tego rodzaju biznesu?
We Francji fotografia podwodna jest dosyć
popularna, chciałem przenieść to do Polski.
Jest to tutaj nowy trend, pozwalający przykuć
uwagę widza/klienta. Udało mi się zebrać
odpowiednią drużynę, by osiągnąć maksymalne efekty jakościowe zarówno przy podwodnych zdjęciach, jak i filmach. Podwodna
reklama to silne wezwanie do działania,
mocny efekt wizualny, co pozwala wybić
się z tzw. zgiełku reklamowego, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której
konsument koncentruje się na niej. Dobra
reklama to taka, która została zaprojektowana
tak, aby emocjonalnie łączyć się z odbiorcami
docelowymi.
W portfolio Villa Wieliczka można
znaleźć informacje, że wykonujecie
m.in. sesje buduarowe, produktowe,

biznesowe, typu lifestyle czy fashion oraz
filmy reklamowe. Który z wymienionych
obszarów jest dominujący?
Zdecydowanie realizacje podwodne filmowe
i fotograficzne cieszą się największym powodzeniem, są to głównie sesje reklamowe,
kalendarzowe oraz sesje ciążowe, a także
podwodne warsztaty dla fotografów. Brak
grawitacji daje nam szersze możliwości artystyczne niż w studiu tradycyjnym.
Sesje podwodne to niewątpliwie
mój faworyt. Co jest największym
wyzwaniem w pracy pod wodą?
Największym wyzwaniem jest przekazanie
procesu prawidłowego pozowania klientowi,
który nigdy nie był pod wodą. Zazwyczaj
robimy krótkie szkolenie przed sesją i dajemy
czas tej osobie na próby. Z tego względu zbudowaliśmy basen o głębokości 150 cm, co
daje komfort w pozowaniu zarówno profesjonalnym modelom, jak i osobom prywatnym.
TYGRYSY BIZNESU
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oraz znajomości. Dodatkowo za granicą szukamy osób lub firm, których usługi są komplementarne do naszych i współpracujemy
z nimi na poziomie wymiany naszych usług.
I tak pozyskałem partnerów, którzy pomogli
mi dostać się do firm, w których oni pracowali, i ja też zaprosiłem ich do swoich
projektów.
Gdzie szukacie inspiracji do
wykonywania tak fantastycznych sesji?
Inspiracjami zajmuje się moja żona, jako
reżyser obrazu inspiracji szuka w naturze,
codziennym życiu, a nawet w podróżach
i spotkaniach. Czytanie książek – to coś,
co naprawdę mocno inspiruje. Zanurzając
się w świecie wykreowanym przez autora,
pojawiają się pomysły, które warto od razu
zapisać.

Dodatkowym plusem jest bezpieczeństwo i niesamowite możliwości artystyczne.
Morska woda nie szczypie w oczy i daje nam
prawidłową przejrzystość.
W jaki sposób pozyskujecie swoich
klientów?
Głównie B2B w Polsce – docieramy wprost do
prezesów oraz właścicieli firm, rekomendacje
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Fotografia podwodna jest dziedziną
niezwykle wymagającą. Nie każdy
fotograf może wykonać tego rodzaju
sesję, prawda? I nie chodzi jedynie
o kwestię umiejętności pływania...
Fotografia podwodna wymaga nie tylko
bardzo specyficznego sprzętu, ale także niezbędne jest, aby artysta był doświadczonym
nurkiem, dlatego uruchomiliśmy warsztaty dla fotografów, wychodząc naprzeciw
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potrzebom fotografii w Polsce. Udostępniamy nasz basen, sprzęt i know-how w celu
wzbogacenia portfolio polskich fotografów
o kadry bez grawitacji. Trzeba odbić się od
bezpiecznego brzegu, aby wypłynąć na szerokie wody!
Tego rodzaju działania to z pewnością
praca zespołowa. Jaki jest Pana sekret
w procesie budowania zespołu?
Za każdym sukcesem w biznesie stoi dobra
drużyna. Stworzenie dobrego zespołu stanowi
prawdziwe wyzwanie, a kluczem do sukcesu
jest właściwe ich dopasowanie. Sekretem
jest przede wszystkim wspólny cel i dobry
plan działania. Członkowie mojego zespołu
posiadają dopełniające się wzajemnie umiejętności interpersonalne i specjalistyczne.
Jestem przekonany, że jeśli chodzi o budowanie silnego, zintegrowanego zespołu, kluczowe jest, by każdy znał swoje możliwości
i ograniczenia oraz miał poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Zdjęcia: Ewa Łagowska

Najbardziej nietypowe zlecenie,
które było dla Was wyzwaniem?
Niewątpliwie był to podwodny muzyczny
spot STOP THE WAR, gdzie główną rolę
zagrała Ukrainka uciekająca z wojny, która
nie umiała pływać. Był to dla nas, jak i dla
niej czas pełen emocji, które musieliśmy
uchwycić pod wodą. Główna bohaterka wcieliła się w rolę Ukrainy i musiała zmierzyć się
z falami, które symbolizują okupanta. Musieliśmy wytworzyć dużą ilość fal dla efektu
wizualnego. Spot był wsparciem dla dwóch
ukraińskich fundacji, z pomocą w zbiórce
ruszyła także telewizja TVN, gdzie zostaliśmy
pokazani jako organizatorzy. Jestem dumny
z efektów mojego zespołu, film można obejrzeć na naszej stronie www.villawieliczka.com
lub Instagramie: Villa_Wieliczka. Każde udostępnienie wspiera akcję, za co wszystkim
serdecznie dziękuję.
Poza fotografią i filmem jest Pan również
właścicielem firmy Ekobud oferującej
usługi pośredniczące w sprzedaży
stolarki okiennej. Skąd pomysł na dwa
tak różniące się do siebie biznesy?
Moja przygoda z oknami zaczęła dość przypadkowo, jak w angielskim powiedzeniu: „to
be on the right time in the right place with
the right people” – znalazłem się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu
i z odpowiednimi ludźmi. Prowadzenie
dwóch różnych biznesów to wielka odpowiedzialność, dlatego tak ważny jest zespół
ludzi, którym się otaczam. Moją pasją jest
woda i wszystko, co z nią związane, znalazłem niszę rynkową, w którą zainwestowałem
z sukcesem.

Jakim rynkiem, w Pana ocenie, jest
Francja, jeśli chodzi o polskie okna?
Początki, 10 lat temu, były trudne, ciężko
było pokonać nieufność Francuzów do polskiego produktu, jednak dziś polskie okna
podbijają tamten rynek. Ważne jest posiadanie certyfikatów istotnych na rynku francuskim, potwierdzających szczelność okien
na przenikanie wody opadowej i powietrza
oraz wytrzymałość na wiatr.
Co było dla Pana najtrudniejsze, kiedy
przeprowadził się Pan do Polski?
Nowa rzeczywistość, kultura i język,
inne tradycje. Co było największym
wyzwaniem dla Pana?
Najtrudniejszy był dla mnie język i jego gramatyka, ciągle trzeba myśleć o końcówkach, związkach między słowami i tym, jaki
mają wpływ na przypadki. Wbrew pozorom
Polska i Francja mają wiele wspólnego, np.
jeśli chodzi o obchodzenie świąt, podejście
do rodziny czy zamiłowanie do próbowania
nowych smaków... jestem fanem rosołu, to
zdecydowanie moja ulubiona polska zupa.
Tęsknię za owocami morza, ale i na to znalazłem rozwiązanie i sprowadzam je od czasu
do czasu prywatnie.

„
Moją pasją jest woda
i wszystko, co z nią
związane, znalazłem
niszę rynkową, w którą
zainwestowałem
z sukcesem

Plany na najbliższą przyszłość...
W najbliższej przyszłości zamierzamy zaangażować się podwodne projekty środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem
zanieczyszczenia dna morskiego. Z uwagi
na dużą ilość zapytań planujemy także rozpocząć podwodne warsztaty artystyczne
międzynarodowo.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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ENERGIĘ CZERPIĘ
bezpośrednio
Z DZIAŁANIA...
Spod jej ręki wychodzą najpiękniejsze uśmiechy,
ból i strach przy współpracy z nią przestają mieć
znaczenie. Wywiad z dr n. med. Anną DudzińskąFilkiewicz, specjalistką chirurgii szczękowotwarzowej, właścicielką Kliniki Stomatologicznej
Alfa Dental w Olsztynie, specjalizującej się
w implantologii i rekonstrukcji uśmiechu.

J

Jest Pani specjalistką chirurgii
szczękowo-twarzowej, właścicielką
kliniki stomatologicznej, koordynatorem
Oddziału Chirurgii SzczękowoTwarzowej Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie. Skąd pomysł na
pokierowanie swojej drogi zawodowej
w takim kierunku?
Moja droga zawodowa właściwie wybrała
się sama. Jako dziecko chirurga szczękowego i stomatologa ogólnego naturalnie od
lat dziecięcych, chcąc nie chcąc, uczestniczyłam w pracy rodziców. Początkowo oczywiście było to przysłuchiwanie się rozmowom
rodziców, po czym, już w okresie szkoły średniej, zaczynałam pomagać rodzicom w pracy
– mamie w gabinecie stomatologicznym, tacie
na oddziale – po cichu przychodząc i przypatrując się ich codziennej pracy. Pozwoliło
mi to, po pierwsze, oswoić się z medycyną,
z przypadkami medycznymi, ze specyfiką

pracy z pacjentem, a po drugie, dzięki takiemu
kontaktowi od podstaw zaznajomiłam się ze
wszystkimi szczeblami kariery – od sprzątania poprzez asystę stomatologiczną, później chirurgiczną, aż po pracę lekarza – staż
swój po studiach lekarskich wykorzystałam
na podwójnie ciężką pracę – łącznie w gabinecie i w szpitalu. Pamiętam, jak podczas jednego z obowiązkowych staży wakacyjnych
tata dał mi tydzień na nauczenie się narzędzi
chirurgicznych – dodam, że normalnie to
specjalizacja dla pielęgniarek trwająca rok –
a ja po tym tygodniu stanęłam sama jako
czynna instrumentariuszka do zabiegu chirurgicznego i poradziłam sobie bardzo dobrze.
Taka forma pracy od najmłodszych lat daje
ogromną przewagę dzięki szybko zdobytemu
doświadczeniu, uczy pokory oraz pozwala
wcześnie spojrzeć na medyczną firmę z perspektywy osoby zarządzającej – już się zna
zakres obowiązków wszystkich pracowników
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granic możliwości... Dodatkowo działalność
charytatywna oraz świadomość, że nie żyje
się tylko dla siebie i można podzielić się
z innymi, dając im szczęście i radość, nawet
z najprostszych rzeczy, stanowią dla mnie
dodatkową inspirację... Jeżeli ten czas poświęcony na działalność charytatywną możemy
dodatkowo spędzić ze swoimi dziećmi i przyjaciółmi – to zarówno uczymy poprzez przykład swoje dzieci, że warto pomagać, a także
spędzamy ten czas w gronie świetnych ludzi.
Czy Pani zdaniem pasja może być
sposobem na biznes?
Powiem inaczej – wydaje mi się, że tylko
człowiek realizujący swoje zadania z pasją
i lubiący to, co robi, nie zmęczy się swoją
pracą i będzie jej się w stanie całkowicie
poświęcić. Do tego pokora, ciągła nauka,
otwartość na korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych specjalistów i samodoskonalenie się – to według mnie przepis na sukces.
A biznes przy takim podejściu realizuje się
niemal sam.
Co jest najtrudniejszego
w wykonywanym przez Panią zawodzie?
Myślę, że odpowiedzialność i brak możliwości odcięcia się całkowitego od pracy. Jako
koordynator oddziału, prezes prężnie działającej spółki, właściciel kliniki zatrudniającej
40 osób, nie mogę pozwolić sobie na stuprocentowy wypoczynek. Niestety nawet będąc
na urlopie, nieustannie z tyłu głowy myślę
o pacjentach – i tych już zoperowanych, jak
i czekających na zabieg, ale również o moich
zespołach i współpracownikach.

Zdjęcie: Andrzej Bugajski Rebel Artistry

od podstaw, wie się, co dokładnie chcemy
od nich wyegzekwować i jak powinna zostać
wykonana praca. Wymagając wiele od siebie,
jak i od innych, zawsze staram się, aby praca
została wykonana perfekcyjnie.
Wiem, że jest Pani także wykładowcą na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
oraz angażuje się Pani w działania
charytatywne. Skąd bierze Pani energię
do działania na tak wielu płaszczyznach?
Zawsze powtarzam, że energię czerpię bezpośrednio z działania – jest to koło samonapędzające się. Praca, jak się ją lubi, daje
ogromną satysfakcję, a moja stanowi dla mnie
codzienne wyzwanie, przez co jest również
ciekawa i wzbudza we mnie chęć do ciągłego doskonalenia się. A jeśli do tego ma
się taki charakter, który nie daje usiedzieć
w miejscu, codzienny grafik jest napięty do
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Klinika stomatologiczna, którą Pani
zarządza, cieszy się uznaniem wśród
klientów, proponując produkty i usługi
najwyższej jakości. Jak dbacie o to, by
być najlepszymi na rynku?
Nieustannie szkolimy się, uczestniczymy
w kongresach na świecie, zawsze staramy
się być na bieżąco. Stomatologia jest niezwykle prężnie rozwijającą się dziedziną
medycyny, zaryzykuję stwierdzenie, że technologicznie to nawet jako jedna z najszybciej
rozwijających się. Trzy lata to w stomatologii
technologiczna przepaść, więc tak naprawdę
nie można sobie pozwolić, aby choć na
chwilę odpuścić. Nieustannego szkolenia się
i samodoskonalenia wymagamy również od
naszych współpracowników. U nas w klinice
nikt nie pracuje sam, stanowimy wielowymiarowy zespół, spotykamy się na konsyliach, na których omawiamy wspólnie realizowanych pacjentów. Poza tym firma to zbiór
opracowanych ścisłych procesów, a każdy
etap realizacji jest skrupulatnie sprawdzany.
Szczególną wagę przykładam do budowania

zespołu, tak aby realizując pracę, każdy czuł
się w tym zespole dobrze, aby miał poczucie,
że za plecami jest zawsze ktoś, kto służy radą
i pomocą. A pacjenci – staramy się, aby czuli
się u nas jak w domu, i chyba tak jest, bo
związują się z nami całymi rodzinami na lata,
część z naszych pacjentów jest już naszymi
dobrymi znajomymi – na gruncie prywatnym
również.
Jako pierwsza w regionie wprowadziła
Pani komercyjne zabiegi w znieczuleniu
ogólnym wykonywane głównie przy
dentofobii lub dużych i wyczerpujących
dla pacjenta zabiegach chirurgicznych.
Może Pani powiedzieć o tym coś więcej?
Tak, ta forma pracy to moja codzienność
w pracy chirurga szczękowego. W szpitalu.
Widząc jednak ogromne zapotrzebowanie
w rejonie i brak możliwości realizacji części
procedur bez znieczulenia ogólnego, postanowiliśmy je wprowadzić w życie – w pierwszej kolejności najbliższe mi zabiegi chirurgiczne, następnie, zgodnie z potrzebą rynku,
rozszerzyliśmy działalność o leczenie zachowawcze i kanałowe w znieczuleniu ogólnym.
Teraz realizujemy już pełen pakiet na zasadzie: przychodzisz bez zębów, zasypiasz
i wychodzisz z pełnym uśmiechem – nawet
z zaawansowaną protetyką. Jednak gdyby
nie nasz zespół, jego otwartość na nowości
i chęć rozwijania się, nie byłoby to możliwe.
No i oczywiście mój mąż – specjalista protetyki, który pozwala mi realizować nawet najbardziej szalone biznesowe pomysły.
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Wymagając wiele od siebie,
jak i od innych, zawsze
staram się, aby praca została
wykonana perfekcyjnie

jeździć konno, chcąc towarzyszyć dzieciom
w realizacji ich pasji w postaci jazdy konnej.
I tak oto chirurg szczękowy, mający na co
dzień pacjentów z urazami twarzoczaszki,
w tym spadających z konia, stał się właścicielem dwóch koni i szykuje się do egzaminu
jeździeckiego w grupie z dziećmi ;-) – nawet
w tej dziedzinie widzę również pewien potencjał na biznes.
Jakie najważniejsze cele stawia sobie
Pani w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie planujemy z mężem
rozszerzenie działalności – mamy w planie
realizację budowy nowej siedziby naszej kliniki, więc myślę, że najbliższy okres będę
poświęcać właśnie temu zadaniu. Ale znając
siebie, zaraz wpadnie mi do głowy inny cel –
tak żeby nie było za łatwo i nudno ;-)
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna

Jakimi wartościami kieruje się Pani
w biznesie?
Zawsze uczciwością, ciężką pracą, otwartością i zdrową rywalizacją.
Jak udaje się Pani łączyć z sukcesem
życie zawodowe z prywatnym, rolę
businesswoman z rolą matki?
Staram się być zawsze z moimi dziećmi –
pracę układam tak, aby mieć dla nich zawsze
czas, a ważne wydarzenia w ich życiu są dla
mnie świętością. Niewątpliwie ogromną
pomoc mam również po stronie męża – od
narodzin dzieci dzielimy się obowiązkami po
równo, każde z nas realizuje się w swojej dziedzinie i swoich pasjach, myślę, że to zdrowe,
kiedy każdy ma tylko swoje tematy do realizacji. A dzieci naturalnie są zawsze z nami
– zwykle również zabieramy je ze sobą na
wyjazdy szkoleniowe. Czas wolny spędzamy
zawsze intensywnie, realizując wspólne pasje,
w które zostały naturalnie wciągnięte dzieci
lub w które dzieci nas wyciągnęły. Dzięki pasji
mojego taty i męża kochają żagle i sporty
wodne – zresztą nie mogłoby być inaczej,
mieszkając na Warmii, z kolei ja zaczęłam

Zdjęcie: Piotr Ratuszyński
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Bez regularności
na sali sądowej
NIGDY NIE BĘDZIE
WYBITNYCH EFEKTÓW

Wywiad z Anną
Jamroziak-Berezą,
komplementariuszem
AJB Kancelaria
Adwokatów i Radców
Prawnych Anna
Jamroziak-Bereza
i wspólnicy spółka
komandytowa

J

Jak wspomina Pani początki swojej
kariery w branży prawniczej?
Trudno mówić o karierze, gdy człowiek pracuje
cały dzień i dopiero zaczyna. Ale z pewnością
początki mojej pracy zawodowej pamiętam
jako okres bardzo intensywnego rozwoju
i przyswajania niesamowitej ilości wiedzy
praktycznej. Ten zawód wymaga olbrzymiej
wiedzy i od zawsze zachwycali mnie prawnicy,
którzy mając lat 70, mogli z taką łatwością
łączyć normy prawne, tworząc z nich niesamowite rozwiązania dla swoich klientów. Ta
potęga umysłu ćwiczonego dziesięcioleciami
do dziś mnie zachwyca.
Jest Pani właścicielką kancelarii
prawnej, zarządza zespołem ludzi w niej
pracujących. Czuje się Pani bardziej
menedżerem czy jednak prawnikiem?
Z całą pewnością jestem przede wszystkim
adwokatem. Jednak muszę też przyznać,
że kancelaria dopiero wówczas zaczęła
się rozwijać, gdy zaczęłam więcej czasu
poświęcać na procesy i zarządzanie niż na
praktykę prawniczą. Obecnie staram się, by
40% mojego czasu było prawdziwą pracą
adwokata, w szczególności poszukiwaniem
rozwiązań prawnych, zaś 60% – zarządzeniem zespołem. Wydaje mi się, że taki
podział jest optymalny, by spółka mogła
rosnąć, a ja żebym miała czas na rozwój
jako adwokat.

Na stronie internetowej Pani kancelarii
można przeczytać, że specjalizujecie się
w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie
pracy i prawie rodzinnym. Czy to jedyne
obszary Waszej działalności?
Nie, kancelaria przede wszystkim prowadzi
kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Sporządzamy głównie umowy
i uchwały, zaczynając od prawa handlowego,
poprzez prawo cywilne, a kończąc na karnym
gospodarczym. Ale oczywiście mamy też specjalistów z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, którzy obsługują osoby fizyczne.
Jak skutecznie zdobyć zaufanie
klienta? Prawnikowi powierza on swoje
największe tajemnice. Jak znaleźć
prawnika, któremu będziemy mogli
zaufać?
Myślę, że zaufanie klienta zdobywam przede
wszystkim profesjonalizmem. Najpierw jest
wiedza, potem wyjaśnienie klientowi, jak
mogę mu pomóc w jego sytuacji, następnie
zaś wielomiesięczne wsparcie we wdrożeniu
zaproponowanego rozwiązania. W moim
przekonaniu po prostu należy rzetelnie wykonywać zawód, wówczas klienci nam ufają.
Co Pani zdaniem tak naprawdę stanowi
o wartości kancelarii?
Wiedza specjalistyczna. Kancelaria ma specjalistów z wielu dziedzin i dzięki temu
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Wdzięczność
klientów za dobrze
wykonaną pracę
zawsze była moim
motywatorem
do działania

możemy proponować kompleksowe i niestandardowe rozwiązania „szyte na miarę
klienta”. Bardzo nie lubię szablonów i wiem,
że każda sprawa wymaga indywidualnego
podejścia, choć oczywiście posiadanie szablonów jest konieczne, by przyśpieszać procesy, ale wyłącznie w tym celu.
Jakie cechy charakteru przydają się, aby
osiągać sukcesy w prowadzeniu własnej
firmy?
Sądzę, że upór i ciężka praca są najważniejsze
u każdego przedsiębiorcy, by osiągnąć sukces.
Co w Pani pracy sprawia Pani najwięcej
satysfakcji?

Znajdowanie rozwiązań prawnych. Uwielbiam
czas nad orzecznictwem i szukanie rozwiązań
prawnych, a gdy po ich wdrożeniu wychodzę
z sali sądowej i zupełnie obca osoba rzuca mi
się na szyję, to z pewnością daje olbrzymią
radość, że mogę wykonywać taki zawód.
Po prostu wdzięczność klientów za dobrze
wykonaną pracę zawsze była moim motywatorem do działania. Choć nie ukrywam, że
gdy zwraca się do mnie przedsiębiorca, by mu
przeprowadzić cały proces czy to utworzenia,
czy przekształcenia podmiotu, lub też audytu
i stworzenia całej prawnej części jego przedsiębiorstwa, wówczas, gdy zakończymy ten
proces, mam olbrzymią satysfakcję z wykonanej pracy.
A co jest najtrudniejsze w wykonywaniu
zawodu prawnika?
Permanentny brak czasu. Aby być dobrym
adwokatem, konieczne jest, by codziennie
się kształcić, codziennie praktykować (bez
regularności na sali sądowej nigdy nie będzie
wybitnych efektów), a przy tym trzeba mieć
czas na rozmowę z klientem i zarządzanie
całym procesem. Dobry prawnik umie wytłumaczyć klientowi, jakie działania w jego
sprawie są konieczne i dlaczego właśnie takie,
potrafi znaleźć odpowiednią normę prawną
i skonstruować w oparciu o nią powództwo,
a następnie wybronić ją w sądzie.

Jakie ciekawe zawodowe wyzwania
stawia Pani przed sobą w najbliższym
czasie?
Obecnie piszę doktorat na jednej z londyńskich uczelni. Przygotowuję otwarcie trzech
oddziałów mojej kancelarii w Wiedniu, Warszawie i Wrocławiu. Zaczynamy wdrażanie
„umów win-win” w kancelarii, chcę przekonać przedsiębiorców, że warto podpisywać
umowy ekwiwalentne, które chronią obie
strony stosunku prawnego. Przez cały czas
pracuję też nad kanałem YouTube kancelarii
oraz szkoleniami prawnymi. Więc myślę, że
wyzwań nie zabraknie.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Nakonieczna
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Zdjęcie: Paweł Festyk

Co jest, Pani zdaniem, największą siłą
kobiet w biznesie?
Fakt, że kobiety są dobrze zorganizowane.
Większość kobiet prowadzi dom i nim
zarządza. Ma zdecydowanie mniej czasu niż
mężczyźni, a pomimo to umieją przewidzieć
i zaplanować. Natomiast drugą cechą, którą
posiada większość kobiet, to inteligencja
emocjonalna będąca w moim przekonaniu
niezbędną do dobrych relacji z klientami.
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Niezwykle ważne jest

STAWIANIE
WYRAŹNYCH
GRANIC

C

Rozmowa z Konradem
Kacprzakiem, radcą
prawnym, założycielem
i partnerem zarządzającym
Kancelarii Prawnej Kacprzak
i Wspólnicy. Członek zarządu
Stowarzyszenia StopVW,
którego działalność wspiera,
ponieważ dzisiejszy rozwój nie
może odbywać się kosztem
przyszłych pokoleń.
Specjalizuje się w bieżącym
doradztwie spółkom,
przedsiębiorcom oraz branży
artystycznej i kreatywnej.
Interesują go sprawy
trudne i nieszablonowe,
szczególnie z zakresu prawa
gospodarczego, handlowego
i autorskiego.

Co i jak robi Pan inaczej niż inni
w branży?
Zdecydowana większość moich klientów
to przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego i organizacje pozarządowe. Zajmuję
się głównie prawem gospodarczym, handlowym, tworzeniem umów. Takich kancelarii
jest jednak wiele. Po pierwsze, wyróżniamy
się ścisłą współpracą z biurem rachunkowo-podatkowym. Klient pod jednym adresem
znajduje prawników, ale także księgowe czy
doradców podatkowych. Co dla niego jest
wygodne, a nam pozwala na multidyscyplinarne podejście do wielu zagadnień. Jak
wynika z mojego dotychczasowego doświadczenia, jest to rozwiązanie niezwykle pożądane przez małych i średnich przedsiębiorców, którzy często nie mogą sobie
pozwolić na kompleksową obsługę prawno-podatkową przez największe korporacje.
Drugi wyróżniający nas aspekt to obsługa
prawna podmiotów zagranicznych: nie tylko
klientów anglojęzycznych, ale także posługujących się wyłącznie językiem ukraińskim
i rosyjskim. Obsługa spółek i osób fizycznych pochodzących głównie, ale nie tylko,
z Ukrainy stanowi ważną część naszej działalności. Wielu Polaków zdecydowało się
na przynajmniej czasową emigrację i zderzyło się z murem obcego systemu prawnego. Przedsiębiorcze osoby zza wschodniej
granicy znajdą u nas pełne wsparcie w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu – nie

tylko w warstwie prawnej, ale także księgowej i podatkowej – dogadując się w języku
ojczystym.
Jak reaguje Pan w obliczu
niespodziewanego kryzysu?
Pytanie to rozumiem przede wszystkim przez
obraz swojego zawodu. Jestem prawnikiem
i kryzys jest tym, z czym mamy do czynienia
na co dzień – przestaje więc chyba być niespodziewany. Uważam, że jedną z moich największych zalet stanowi właśnie umiejętność
radzenia sobie z kryzysem, ale także presją,
terminami – oraz klientami, którzy zawsze
potrafią zaskoczyć kreatywnością w generowaniu kryzysów.
Czy były momenty trudne w rozwoju
firmy i jak Pan sobie z nimi poradził?
Trudne momenty to oczywiście pandemia
i związany z nią kryzys gospodarczy oraz
w ostatnim czasie wybuch wojny w Ukrainie. Z uwagi na profil naszych klientów wydarzenia te mocno ich dotknęły na poziomie
gospodarczym. Moją szczególną pasję stanowi prawo autorskie, a jak powszechnie
wiadomo, branża kreatywna została szczególnie mocno dotknięta wprowadzonymi rządowymi ograniczeniami. Uważam, że poradzenie sobie z takimi problemami wymaga
wykazania zrozumienia, kontynuowania
współpracy na nowych, nawet pozornie
niekorzystnych dla kancelarii warunkach.
TYGRYSY BIZNESU
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Przede wszystkim
należy jednak mieć
mocne oparcie
w swoim zespole
– dobre relacje,
szczerość i szacunek
pozwalają wspólnie
pokonać wszelkie
przeszkody

Jaką pozycję zajmuje dziś Pana firma?
Wciąż jesteśmy niedużą kancelarią, która nie
tylko przetrwała, ale i wzrosła w niełatwym
dla zakładania nowej firmy czasie. A trudne
czasy kształtują charakter i pozwalają zweryfikować, na kim można polegać. Nasza
pozycja pozwala nam odpowiedzieć na oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców,
którzy przekonali się, że znajdą u nas indywidualne podejście do swoich problemów.
Nam się po prostu chce.
Jak wpłynęła na Pana biznes pandemia,
jak wpływa sytuacja polityczna między
Ukrainą a Rosją i jak wygląda to w tej
chwili?
Założyłem własną kancelarię w przededniu
wybuchu pandemii, nie mogłem więc liczyć
na większość wynikających z tarczy antykryzysowej programów wspierających przedsiębiorców. Decyzja o otwarciu kancelarii
była oczywiście głęboko przemyślana –
wiedziałem, że startuję z bazą pierwszych
klientów, co pozwoliło, zaciskając pasa, przetrwać pierwszy okres. Ciężko pracując, utrzymaliśmy klientów i zdobyliśmy nowych, choć
nie ukrywam, że musiałem wykazywać się
w tym zakresie sporą inwencją.
Jak mówiłem, dużą część naszych
klientów stanowią klienci związani z Ukrainą.
Wojna jest wciąż dla nas wszystkich zaskoczeniem. Jako kancelaria musieliśmy się,
choćby czasowo, przestawić z doradztwa, np.
na poziomie ustawy o VAT czy prawa budowlanego, na zagadnienia dużo bliższe każdemu
człowiekowi. W czasie wojny prezes spółki
najpierw myśli o bezpieczeństwie swojej
rodziny i my się do tego dostosowaliśmy,
oferując wsparcie prawne dotyczące właśnie
takich dziedzin.
Nie tylko praca jest ważna dla człowieka.
Czasem do szczęścia brakuje drugiej
osoby. Czego szuka Pan w związku?
To, czego szukam, znalazłem u mojej żony.
Oczywiście najważniejsza jest miłość, ale dla
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codziennego wspólnego szczęścia równie
wielkie znaczenie ma przyjaźń. To przyjaźń
zapewnia wzajemne zrozumienie, cierpliwość, otwarcie na drugą osobę i zaakceptowanie jej wad.
Ostatnio dużo się mówi o spędzaniu
wolnego czasu, o potrzebie
wygospodarowania chwili dla siebie
każdego dnia. Jak lubi Pan spędzać czas
wolny?
Przede wszystkim lubię spędzać czas
z rodziną, z żoną oraz synami: pięcioletnim
i blisko rocznym. Dla dzieci nie ma znaczenia taty praca, co pozwala nabrać zdrowego dystansu.
Dla zachowania równowagi niezwykle
ważne jest także hobby, ja od wielu lat
działam w stowarzyszeniu promującym m.in.
tak zwane gry „bez prądu”. Szczególnie lubię
gry fabularne, które polegają na spotkaniu
w gronie kilku osób i wcielaniu się w fikcyjne postaci, które pod kierunkiem mistrza
gry wykonują określone przez niego zadania.
Cała gra odbywa się tylko w głowach graczy,
za pomocą wspólnej narracji, opowiadania
historii. To niezwykle satysfakcjonujący oraz
rozwijający sposób spędzania wolnego czasu
i dał mi też wiele w zakresie wykonywanego
zawodu.
Dużo Pan pracuje. Czy trudno znaleźć
czas dla najbliższych? Jak sobie Pan
z tym radzi?
Uważam, że niezwykle ważne jest stawianie
wyraźnych granic. Jest czas na pracę i jest
czas dla najbliższych. Nie mogę sobie oczywiście pozwolić na wyłączenie telefonu po wyjściu z biura, w weekend czy na urlopie, ale
klienci przeważnie wiedzą, że wtedy kontaktujemy się tylko w sprawach najważniejszych,
tych, które naprawdę nie mogą zaczekać. Tu
także kluczowe znaczenie ma zespół i wzajemne wsparcie.
Jakie są Pana zawodowe plany na
najbliższy czas? Jakie cele sobie Pan
stawia?
Rozwój dobrej kancelarii często przybiera
formę kuli śniegowej. Posiadając zadowolonych z naszych usług klientów, wiemy,
że polecą oni nasze usługi innym osobom.
Niezależnie od tego na najbliższe miesiące
mamy sprecyzowane plany, uwzględniające wspomniane przeze mnie wcześniej
cechy, które nas wyróżniają. Zdradzę, że
już wkrótce pojawi się m.in. przygotowany
przez nas przewodnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej
w Polsce.
Rozmawiała Katarzyna Paskuda

Zdjęcia: Katarzyna Paskuda

W lepszych czasach klient pamięta, że było
się z nim w tych momentach trudniejszych.
Po drugie, konieczna jest ucieczka do
przodu, załatanie dziury w przychodach, znajdując nowych klientów. Także poprzez zwrócenie się o pomoc do biznesowych przyjaciół,
których znalazłem wielu przez 10 lat mojej
działalności zawodowej.
Przede wszystkim należy jednak mieć
mocne oparcie w swoim zespole – dobre
relacje, szczerość i szacunek pozwalają
wspólnie pokonać wszelkie przeszkody.
Jednym słowem, poradziłem sobie z momentami trudnymi dzięki przyjaźni z innymi
ludźmi.

SZKOLA SUKCESU
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dobie internetu i dostępu
do informacji 24/7 bombardowani jesteśmy wiadomościami, reklamami
i banerami mającymi na celu namówić nas
do skorzystania z kolejnej usługi, kupna
nowego produktu lub do wymiany obecnego na lepszy, nowszy model. Przestajemy
zastanawiać się, czego tak naprawdę chcemy
i potrzebujemy, w efekcie czego często
czujemy się zagubieni, gdy stoimy przed
wyborem kursu językowego, dzięki któremu
odważymy się mówić w naprawdę każdej
sytuacji. Sięgamy zazwyczaj po to, co jest
szybkie i pozornie skuteczne, w konsekwencji
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czego po krótkim czasie kończymy z usługą,
która nie jest odpowiednio dostosowana do
naszych celów i potrzeb.
Szkoła Języka Angielskiego Agnieszki
Kostrzewy-Nowak proponuje zupełnie inne
podejście do prowadzenia biznesu i nauki
języka niż większość klasycznych szkół językowych. Głównym celem właścicielki szkoły
jest budowanie relacji zarówno z kursantami, jak i współpracownikami. Zgodnie
z filozofią firmy tworzenie bezpiecznej i kreatywnej przestrzeni do rozwijania swoich
umiejętności językowych i interpersonalnych powinno stanowić bazę do wypracowania długofalowych efektów, jakimi są

Zdjęcia: Joanna Skruszewicz

Jak zanurzyć się
w języku angielskim?

SZKOLA SUKCESU

odnalezienie w sobie motywacji, chęci i pasji
do nauki języka oraz – co za tym idzie – podniesienie kompetencji językowych w różnych obszarach (mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie).

Najtrudniej jest zacząć
Szkoła AKN rozpoczyna każdą współpracę od
niezobowiązującej rozmowy wstępnej przeprowadzanej w języku angielskim, która ma
na celu zidentyfikowanie potrzeb, określenie
poziomu oraz dobór odpowiedniego lektora.
AKN wychodzi swoim kursantom naprzeciw,
regularnie prosząc o feedback, i zmienia lektora, jeśli kursant nie będzie czuł z obecnym
„chemii”. Poczucie swobody i komfort obu
stron są dla szkoły najważniejsze.

Spersonalizowane kursy
Lektorzy przygotowują dla swoich kursantów
materiały, które dostosowywane są do ich
indywidualnych potrzeb. Szkoła wyznaje
zasadę, że to właśnie kursy szyte na miarę
są najefektywniejsze. Wolisz szlifować business language, chcesz porozmawiać o gotowaniu, zmieniających się nowinkach technologicznych czy skomentować ostatni Tydzień
Mody? Nie ma problemu – jeśli wyrazisz chęć

omówienia danego tematu czy zagadnienia,
twój lektor przygotuje materiały dotyczące
właśnie tych kwestii. Nauczyciel będzie jednocześnie monitorował Twoje postępy,
wyłapywał i korygował wszystkie trudności
językowe, z jakimi się zmagasz. Jak to się
udaje? Za pomocą tworzonych na bieżąco
notatek, które prowadzący udostępni Ci wraz
z zawartą w nich pracą domową. Dzięki temu
klienci szkoły mogą poświęcić całą swoją
uwagę rozmowie z lektorem, nie martwiąc
się o zapisywanie nowych słówek czy konstrukcji gramatycznych. I oczywiście najważniejsze – lekcje w całości przeprowadzane są
w języku angielskim.

Co poza lekcjami?
Systematyczna praca poza lekcjami jest elementem koniecznym do osiągnięcia upragnionego celu, dlatego jest monitorowana
i regularnie sprawdzana przez lektorów
szkoły. Ważne jest, aby nie była widziana
jako przykry obowiązek. Pracownicy szkoły
podpowiedzą Ci również, jakie metody,
aplikacje i strony internetowe pomogą Ci
w nauce. Ważne jest, aby Twoja nauka nie
była przykrym obowiązkiem, dlatego w celu
podtrzymania zainteresowania i motywacji
do nauki AKN oferuje swoim kursantom

„
Szkoła wyznaje
zasadę, że to właśnie
kursy szyte na miarę
są najefektywniejsze
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„
Ważne jest, aby
Twoja nauka nie
była przykrym
obowiązkiem, dlatego
w celu podtrzymania
zainteresowania
i motywacji do nauki
AKN oferuje swoim
kursantom cały
wachlarz wydarzeń
oraz kursy imersji

cały wachlarz wydarzeń oraz kursy imersji.
Do Twojej dyspozycji jest również obszerna
biblioteka, z której można korzystać za
darmo.

KURS IMERSJI
Właścicielka szkoły, Agnieszka Kostrzewa-Nowak, zdecydowała się stworzyć kurs,
dzięki któremu na dwa dni (łącznie aż
16 godzin) można zanurzyć się w języku we
wszystkich jego formach (ang. immersion).
Raz w miesiącu tworzona jest lista uczestników, a następnie grupy (dwu- lub czteroosobowe, z uwzględnieniem poziomów
zaawansowania kursantów) – poprzez gry
i aktywności językowe – pracują wspólnie nad
gramatyką, słownictwem czy biznesowym
angielskim. Poza wspomnianymi blokami
zajęciowymi kolejnymi elementami kursu są
spotkania 1:1 z native speakerami, rozmowy
nawiązujące do oglądanego wspólnie materiału (krótki film), networking (czyli poznawanie się nawzajem) oraz wspólne wyjście
do restauracji, podczas którego kursanci
składają zamówienia w języku angielskim.
Zasada jest tylko jedna – wszyscy zobowiązani są posługiwać się wyłącznie językiem
angielskim!

WYDARZENIA
Poza kursami imersji szkoła organizuje
cyklicznie różnego rodzaju spotkania, takie
jak wieczory filmowe, wieczory z grami
planszowymi, spotkania okolicznościowe
(np. Christmas Party, Halloween Party) czy
wspólne wyjścia w miejsca takie jak escape
room bądź Niewidzialna Wystawa. Lista jest
naprawdę długa, z pewnością więc znajdziesz
coś dla siebie.
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OPINIE
Poniżej opinia jednej z kursantek opisująca
jej doświadczenie:
Jak dla mnie najlepsza szkoła ever –
serio :) Używam angielskiego w pracy i tu niby
nie miałam większych problemów z komunikacją, bo język jest bardzo hermetyczny
i krążymy wciąż wokół tych samych tematów
(choć i tak wolałam się nie wychylać na callach...), ale... No właśnie, schody pojawiały się
w codziennej komunikacji – nagle okazywało
się, że albo nie znam podstawowego słownictwa, albo używam złych form, za długo się
zastanawiam etc. no i koniec końców unikam
rozmów z osobami anglojęzycznymi.
Żeby nie było – próbowałam nauczyć
się angielskiego już w innych miejscach, ale
nie zdało to egzaminu. Spotkania z nativem
nie wypaliły, bo nie uczyłam się na błędach
i średnio widziałam efekty, podobnie z inną
szkołą językową – na spotkaniach grupowych
się nie odzywałam i też z tego mało wyniosłam.
AKN polecił mi kolega z pracy (to było
coś w stylu „skoro mnie nauczyli, to wszyscy
mogą się nauczyć” :) ). I to prawda – na callach zagaduję już niepytana, w czasie imprez
firmowych przestałam unikać tych, z którymi
muszę mówić po angielsku, no i piszę już
swobodnie (maile, chaty). Wciąż robię jakieś
małe błędy, ale w ogóle się tym nie zrażam
– bo na tym się uczę. No i tu ukłon w stronę
szkoły – moi nauczyciele cisną, bym właśnie
uczyła się na błędach, mają supermetodę na
prace domowe (u mnie działa!!!), mam teraz
duuużo lepsze słownictwo (o wymowie nie
wspominając, bo i na to zwracają uwagę).
Podsumowując – cud, miód i orzeszki <3:
Anna Milczarek – IT tester (Avenga)
Joanna Skruszewicz
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PODPISYWANIE
AUTORÓW ZDJĘĆ
– dobra praktyka
czy wymóg prawny?
Autorem zdjęcia jest
osoba, która ustawiła
aparat i wcisnęła spust
migawki. Zdawać by
się mogło, że jest to
oczywiste. Nagminnie jest
jednak ignorowane mimo
określenia prawnego jako
„prawa autorskie”. Zdjęcia
często są kradzione, ich
prawdziwi autorzy nie są
oznaczani albo są pomijani
w publikacjach.

MARTA WILK
WILCZE PSTRYKI
Fotografka, mama
niespełna dwuletniej
Małgorzaty i żona
Bartosza, saksofonisty. Swoją twórczość
skupia wokół kobiecych biznesów oraz
fotografii rodzinnej.
W wolnych chwilach
wędruje z całą rodziną
po górach i lasach oraz
jeździ rowerem. Od
dwóch lat doszkala się
w tematach naturalnego dbania o zdrowie
i radzenia sobie
z chorobami.
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mediach społecznościowych, ale nie tylko, zdjęcia
nie są podpisywane, mimo
że mają swojego autora
i obowiązek taki jest prawnie uregulowany.
Co innego, jeśli zdjęcia udostępniamy poprzez
platformy takie jak Facebook czy Instagram,
gdzie takiej konieczności nie ma, natomiast
przy dodawaniu zdjęć, nawet do relacji, ma
ona już moc i jest obowiązkowa. Tym bardziej szokujące jest to, jak duża skala tych
niedopatrzeń występuje aktualnie w internecie i druku.
Temat jest mi bliski, gdyż od około
ośmiu lat zajmuję się fotografią. Wielokrotnie u swoich kolegów, ale i u mnie
samej, widziałam używanie przez różne
osoby naszych zdjęć i niepodpisywanie ich.
To trochę tak, jakby czytać książkę, ale nie
znać jej autora. Irytujące jest to, że my, fotografowie, musimy przypominać ludziom,
mediom i prasie o naszych prawach i pilnować, by były one przestrzegane. Dlaczego
to tak istotne? Bo to nasze dzieło, jest ono
naszą wizytówką, efektem pracy i nauki oraz
stanowi własność, jak mówi prawo autorskie,
nawet gdy jest wykonane dla klienta. Nie ma
bowiem możliwości, by zrzec się praw autorskich w literze prawa.

Z jakich punktów prawa
to wynika?
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr
24 poz. 83. Mówi ona, że utworem stanowiącym przedmiot prawa autorskiego jest
w szczególności fotografia. Szczególną uwagę
warto zwrócić tu na rozdział 3 – Oddział 1.
Autorskie prawa osobiste, art. 16, który przytaczam poniżej.
„Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią

nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy
z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub
pseudonimem albo do udostępniania go
anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu
oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu
utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania
z utworu”.
Działa tu więc dokładnie ta sama zasada,
która chroni autora tekstu czy muzyki. Nakładająca również na osoby rozpowszechniające dany utwór – w tym wypadku zdjęcie –
obowiązek podpisania jego autora. Niestety
w dobie cyfryzacji, ogólnie dostępnego internetu mało kto je podpisuje, dlatego właśnie
postanowiłam napisać ten artykuł i szerzyć
właściwe praktyki w poszanowaniu pracy
każdego fotografa.
Ciekawe badanie w tym temacie przeprowadzono podczas popularnego i prestiżowego konkursu fotograficznego Grand Press
Photo. Nikon prowadził przez 5 lat w ramach
projektu Fotoprawo.pl regularne badania,
które poświadczyły tezę, że media nie podpisują zdjęć – co jest szokujące i godne uwagi
oraz potępienia.
Wyniki tych badań znajdziesz tutaj:
https://fotoblogia.pl/474,prawo-i-obowiazek-a-praktyka-jak-polska-prasa-dba-o-prawidlowe-podpisy-zdjec
Jestem przekonana, że artykuł ten wpłynie
na wiele osób, które z wiedzą lub bez niej
łamały do tej pory prawa autorskie, i przestaną to czynić oraz zaczną skrupulatnie oraz
wnikliwie sprawdzać i podpisywać autorów
zdjęć.

zdjęcia: Chaberek Foto
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BOYS

Niedawno ukazał się
najnowszy album
fotografa mody
Wojciecha Jachyry BOYS.
Mieszkający w Londynie
artysta portretuje
współczesnych
mężczyzn, pokazując, jak
bardzo zmieniło się
pojęcie kanonu piękna,
rozszerzając jego
definicję o zupełnie
nowe konteksty.
Magazyn „TYGRYSY
Biznesu” jest partnerem
tego projektu.
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Zdjęcia: Wojciech Jachyra

– pierwszy autorski album
fotografa Wojciecha Jachyry
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A

lbum jest zbiorem kilkunastu
czarno-białych fotografii z pierwszych lat działalności na rynku
fotografii mody. Zawiera efekty
pracy z modelami z najlepszych polskich
agencji, którzy zostali wybrani specjalnie
do projektów artysty. Album skupia się na
ukazaniu męskiego piękna, ulotności chwili,
delikatności.
Projekt ten powstał na przestrzeni lat,
początkowo nieświadomie. Myśl o zebraniu
wybranych zdjęć i połączeniu ich w publikację książkową zakiełkowała w moim umyśle
w Warszawie, po wernisażu mojej wystawy
„CZŁOWIEK PORTRET MODA”. Od tego czasu
minęło pięć lat. Wystawa była zbiorem prac
bardzo różnorodnych i kolorowych – mówi
Wojciech Jachyra o albumie wydanym przez
wydawnictwo Anagram.
Sesje powstały w Warszawie oraz
Gdańsku. Każdy z tych projektów przyniósł mi
wiele radości z czasu spędzonego z modelami
oraz osobami, które współtworzyły ten projekt. Każda rozmowa, wymiana poglądów, spostrzeżeń na temat otaczającego świata pozostały w mojej duszy i pomogły mi ukształtować
się w wrażliwego fotografa, którym dziś jestem
– tłumaczy fotograf.

Modele biorący udział w projekcie: Bartek,
Adam, Przemek, Michał, Daniel, Michał, Igor,
Norbert, Maciek, Jakub, Gabriel, Maciek,
Michał, Damian, Jakub, Khalil.
Agencje modelingowe: AS Management,
Panda Models, Rebel Models, Chili Models,
Myst Model, United For Models.

Fb: Wojciech Jachyra
Inst: @wojciechjachyra
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KATARZYNA PASKUDA
i jej niezwykłe fotografie

IKON SHOW-BIZNESU
W Filharmonii w Szczecinie
Już 26 maja 2022 roku o godz. 19.00
w Filharmonii w Szczecinie odbędzie się
uroczyste otwarcie wyjątkowej
wystawy fotografii Katarzyny Paskudy
„Z pasją przez życie”.

Zdjęcia: Krystian Kasperowicz

A

rtystka w eleganckiej scenerii filharmonii zaprezentuje kilkadziesiąt niebanalnych, wysmakowanych zdjęć znanych ikon kultury
i sztuki – aktorów, artystów, muzyków,
dziennikarzy. Fotografie wykonywane na
przestrzeni kilkunastu lat to swoisty i wnikliwy portret niezwykłych osobowości
w ich prywatnej, formalnej lub artystycznej
odsłonie. Wystawę będzie można oglądać
dość długo – co niezwykłe w tym miejscu
– bo do końca lipca br. Każdy zainteresowany tą formą sztuki powinien zobaczyć
te jedyne w swoim rodzaju dzieła. Wykonane dla potrzeb komercyjnych, wywiadów
itp., są jednocześnie bardzo osobiste, wręcz
intymne, szczególnie bliskie Autorce. Patrzy
ona na wybitne kobiety i mężczyzn wyjątkowym okiem – artystki, pasjonatki, modelki,
ale również doświadczonej bizneswoman. Jej
fotografie, pełne życia i tajemnicy, ukazują
inne, fascynujące oblicze znanych osobistości.
Katarzyna Paskuda jest m.in. redaktorką
naczelną magazynu gentlemanmagazine.pl
oraz KulturaMody.pl, a także redaktorką

prowadzącą portalu PhotoCulture.pl. Specjalistką w budowaniu marki i kreacji wizerunku w mediach. Często zapraszaną do
wsparcia swoim wizerunkiem kulturalnych
wydarzeń związanych ze sztuką, fotografią
oraz konkursami piękności.
Na jej inspirującej wystawie w najpiękniejszych w Europie wnętrzach filharmonii
można będzie zaobserwować, jak artystka
widzi kobietę, jak mężczyznę i w jaki sposób
poszukuje natchnienia. Spojrzeć na znane
ikony show-biznesu z perspektywy jej wrażliwości. Nie zabraknie również piękna natury,
polskich plenerów, gdzie Autorka wypoczywa
i których jest wierną miłośniczką. Starannie
wybrany zbiór tych pereł fotografii dostarcza
niezwykłych wrażeń. Urzekające zdjęcia tak
znanych twarzy, choć jednocześnie przecież zupełnie nam nieznanych osób poruszą
do głębi pasjonatów artystycznej, subtelnej
fotografii.
Oprócz doznań wzrokowych na wernisażu
będzie można wysłuchać recitalu jazzowego
Magdaleny Wilento i Joanny Gajdy w holu
głównym o godz. 21.00.

Partnerami wydarzenia są Filharmonia
w Szczecinie, Galeria Poziom 4, Organizacja
Odzysku Opakowań-Rebis S.A., KANVISION Foundation. Natomiast patronatem
medialnym objęły wystawę znane czasopisma oraz portale: magazyn „Gentleman”,
KulturaMody.pl, Radio Eska, „Businesswoman
& Life”, Ambasador24.pl, „TYGRYSY BIZNESU”, „Imperium Kobiet”, „Home&Market”,
SzczyptaLuksusu.pl, „Law Business Quality”,
PhotoCulture.pl, Be-Art.pl, „VIP Magazyn”,
Polandweekly.com.
Oficjalne otwarcie z udziałem Artystki
26.05.2022, start godz. 19.00, miejsce Filharmonia w Szczecinie
Wystawa potrwa od 26.05.2022 do
31.07.2022.
link do wydarzenia na Fb:
https://www.facebook.com/
events/694562895100213?ref=newsfeed
link do www. https://filharmonia.szczecin.
pl/wydarzenia/1790-Wernisaz_fotografii_
Katarzyny_Paskudy_Z_pasja_przez_zycie
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Zdjęcia: Katarzyna Paskuda
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Zdjęcia: Krystian Kasperowicz
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