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POLSKIE KOSMETYKI 
I SUPLEMENTY 

Możecie nas także oglądać!
Na naszym  fanpage’u 

Superb Polskie Kosmetyki i Suplementy 
spotkania LIVE z ekspertami  
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✆ 0739 934 2606
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 Superb Polskie Kosmetyki i Suplementy

Pracujemy 7 dni w tygodniu:
poniedziałek - piątek: 9.00  - 19.00 

sobota: 9.00  - 18.00     niedziela: 10.00  - 17.00 
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 ☛
  oferta  dotyczy  zakupów  w  sklepie on-li
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Pełnych ciepła, spokoju i radości 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pasma sukcesów i wszelkiej 

pomyślności w Nowym 2020 Roku 

życzą Państwu: 
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PIELĘGNACJA 

Nie jest to lubiana pora roku 
zwłaszcza przez cerę wrażliwą 
i naczyniową. 

Duże różnice temperatur pomiędzy na 
zewnątrz, a wewnątrz domów  powodu-
je  zaczerwienienia, podrażnienia i nad-
wrażliwość. Dodatkowo ogrzewanie 
w naszych domach, autach ma wpływa 
na wyparowywanie wody z naszego na-
skórka.

Najważniejsze by skórę nawilżać oraz 
chronić przed odmrożeniami.

Jest ona bardzo narażona na uszkodze-
nie bariery hydrolipidowej, co wiąże się  
z ucieczką wody z naskórka.

W kosmetykach warto szukać substan-
cji takich jak:
 kwas hialuronowy
 aloes
 gliceryna
 pantenol

Wiążą one wodę w  naskórku  
i silnie nawilżają.

Nie można  zapomnieć też 
o wsparciu   funkcji bariery 
hydrolipidowej i  stosowa-
niu emolientów, których 

celem jest  zapobieganie ucieczki wody  
z naskórka.
Emolienty to oleje, masła, woski roślin-
ne.

Składniki odżywcze takie jak witamina 
E, olej arganowy, wyciąg z zielonej her-
baty, koenzym Q10 są także pożądany-
mi substancjami w  naszych zimowych 
kosmetykach.

Jeśli myślisz, że zimą twoja skóra nie 
potrzebuje fotoprotekcji to jesteś w błę-
dzie. Promieniowanie UVA  przenika 
przez chmury powodując uszkodzenia 
kolagenu, co ma wpływ na przyśpiesze-
nie procesów starzenia. Pamiętaj więc 
o tym , aby zimowy kosmetyk zawierał 
również odpowiednie filtry przeciwsło-
neczne.

Konsystencje  kosmetyku  dobierz do 
rodzaju skóry. Dla suchej  najlepszy bę-
dzie  gęsty krem, dla tłustej i mieszanej 
– emulsja lub lekki krem.

Mocne peelingi ziarniste za-
mień na enzymatyczne. Już 
same niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne wystar-
czająco drażniąco działają 
na naszą cerę. Starajmy 
się traktować ją delikatnie, 

a nie dodatkowo podraż-
niać silnym tarciem.

Zimą żel myjący  do 
twarzy warto za-
mienić na mleczko 

lub emulsję.

Nie zapominajmy tez 
o  pielęgnacji  naszych 

warg. Uboga w  gruczoły 
łojowe skóra warg jest bar-

dzo podatna na wysuszenie. 
Gęsty nawilżający balsam, bę-

dzie zbawienny. Zalecam także 
wykonywanie peelingu na wargi 

w  celu usunięcia martwych komórek 
naskórka

PROSTY DOMOWY PRZEPIS 
NA PEELING TO WYMIESZANE 
ZE SOBĄ:
 1 łyżeczka cukru brązowego
 1 łyżeczka oleju kokosowego lub mio-
du.
 Taki zabieg wykonujemy raz w  tygo-
dniu.

Zima jest idealnym momentem na wy-
konywanie wszelkiego rodzaju  zabie-
gów kosmetycznych między innymi 
złuszczania chemiczne czy lasery. Za-
planowana seria zabiegów sprawi , że 
wiosną będziemy szczęśliwymi posia-
daczkami młodszej, gładszej, zadbanej 
skóry.

Dbanie o  naszą skórę to nie tylko ko-
smetyki i zabiegi, ale to co jemy i pijemy. 
Zimą polecam picie ciepłej wody  z mio-
dem i cytryną lub herbatki ziołowe.

Pielęgnacja skóry zimą powinna wy-
glądać inaczej niż w  cieplejszych mie-
siącach. Dzięki  zastosowaniu się do 
powyższych zasad i wyrobieniu w sobie 
dobrych nawyków, skóra będzie w  do-
skonalej formie.

Joanna Tatarata

 Ò Joanna Tatarata - kosmetolog, właściciel salonu kosme-

tycznego Beauty Secrets studio w Lincoln. Promotor 

zdrowego stylu życia,  specjalista od pielęgnacji skóry 

oraz konturowania i wyszczuplania sylwetki. Inspiruje 

ludzi i doradza jak dbać o siebie  i swoje zdrowie w cy-

klicznych piątkowych live  na FB: Beauty expert radzi.  

Inwestor w nieruchomości.

LINKI:
beautysecretslincoln.co.uk 
Facebook / ProfesjonalneUslugiKo-
smetyczneUk 

SKÓRY ZIMĄ
OKRES ZIMOWY  TO MINUSOWE TEMPERATURY, CHŁODNY WIATR, 
ŚNIEG I MRÓZ. CZYNNIKI TE OCZYWIŚCIE NIE MAJĄ DOBREGO WPŁYWU,
 POWODUJĄC WYSUSZENIE SKÓRY

[ URODA ]

https://twojprospekt.com
https://beautysecretslincoln.co.uk/
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 PIĘKNY AKCENT NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

POLA ACCENT MAKER POKAZUJE, ŻE NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, A PIĘKNEJ ANGIELSKIEJ WYMOWY MOŻE 
NAUCZYĆ SIĘ KAŻDY!

[ ROZWÓJ ]

PRO:- Kim jest accent coach?
Pola Kobus:-  Accent coach lub dialect 
coach to trener wymowy i  akcentu, 
najczęściej języka angielskiego. Ja do-
datkowo jestem też lingwistą - fonety-
kiem i logopedą, specjalizuję się nie tylko 
w nauce akcentów ale i usuwaniu wszel-
kich problemów komunikacyjnych: ją-
kania, seplenienia, blokady w mówieniu, 
występowaniem publicznym czy przed 
kamerą. 

PRO:- Kto korzysta z Twoich usług?
PK:- Teoretycznie moimi głównymi 
odbiorcami są aktorzy i  piosenkarze, 
jednak wyspecjalizowałam się w  ucze-
niu międzynarodowych ludzi biznesu, 
którzy według mnie bardziej potrzebu-
ją doskonałych zdolności komunikacyj-
nych. Moi główni klienci to specjaliści IT, 
managerowie, prawnicy, właściciele biz-
nesów i  marek osobistych, dla których 
doskonała komunikacja 
z  klientem jest pod-
stawą sukcesu.

PRO:- C z e m u 
akcent jest taki 
ważny? Czy nie 
wystarczy się 
tylko dogadać?
PK:- Niestety, 
czasy kiedy 
jakakolwiek 
z n a j o m o ś ć 
angielskiego 
była atu-
tem już 
dawno mi-
nęły. Obec-
n i e 

samo dogadanie się plasuje nas dość 
nisko w  hierarchii społecznej, kojarzy 
się z  niewykształconymi imigrantami, 
co jak już dobrze wiemy, w  Anglii nie 
jest dobrze widziane. Według badań, 
z  dwóch osób o  takich samych kwalifi-
kacjach pracę dostanie ta, która się lepiej 
wypowiada. Co więcej, według innych 
badań, odpowiadając telefonicznie na 
ogłoszenie o mieszkaniu, osoby z natyw-
nym akcentem były zapraszane na oglą-
danie, podczas gdy cudzoziemcy często 
słyszeli, że oferta jest nieaktualna. Oczy-
wiście jest to niesprawiedliwe, jednak 
niestety tak jest. Tak samo jak osoby 
z  brytyjskim akcentem są postrzegane 
jako posiadające wysokie IQ. Tak działa 
podświadome ocenianie.

PRO:- No dobrze, chcę poprawić mój ak-
cent, zgłaszam się do Ciebie. Jak wyglą-
da cały proces?
PK:- Współpraca ze mną zaczyna się 
od dużej analizy językowo-fonetycz-

nej, takiego audytu 
wymowy, który do-

głębnie sprawdza 
Twój akcent, 
wymowę po-
szczególnych 
d ź w i ę k ó w 
i  pozwala za-
p l a n o w a ć 
współpra-
cę, jej czas 
i  inten-
sywność. 
Następ-
n i e , 

spoty-
kam 

s ię 

z kimś na żywo lub poprzez Skype śred-
nio raz w tygodniu i tydzień po tygodniu 
zbliżamy się do wymarzonego akcentu 
poprzez świadomą pracę nad wymową 
danych dźwięków. Nie jest to proces bar-
dzo szybki czy łatwy, ale efektywny, bo 
zmiany są trwałe. Najpierw przestajesz 
popełniać błędy, potem gubisz polskie 
brzmienie, w  końcu zaczynasz brzmieć 
jak native. To nie jest żadna magia tylko 
bardzo specjalistyczna praca. 

PRO:- Ile zajmuje taka transformacja?
PK:- Jest to bardzo indywidualna kwe-
stia, ale zazwyczaj jest to okres około 
roku. Poprawa natomiast jest słyszalna 
z każdą sesją, więc nawet kilka zajęć daje 
świetne rezultaty. 

PRO:- W jaki sposób można z Tobą 
współpracować? 
PK:- Warto zacząć od tej dużej analizy 
fonetycznej, która pokaże nam pełnię 
sytuacji. Następnie można spotykać się 
ze mną na regularne konsultacje lub 
wziąć udział w  intensywnych weeken-
dowych grupowych warsztatach, pod-
czas których przez 2 dni przerabiamy 
naprawdę sporo materiału. Zarówno 
analizę jak i  warsztaty można sprezen-
tować komuś na specjalną okazję, to na 
pewno będzie niebanalny i  jakże prak-
tyczny prezent. Zachęcam do śledzenia 
mojego kanału YouTube i Facebooka.

PRO:- Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała Karolina Witkowska

LINKI:
www.accentmaker.pl 
Facebook / PolaAccentMaker 
Youtube / Pola Accent Maker 

Wyspecjalizowałam 
się w uczeniu 
międzynarodowych 
ludzi biznesu, 
którzy według mnie 
bardziej potrzebują 
doskonałych zdolności 
komunikacyjnych

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://accentmaker.pl/
https://www.facebook.com/polaaccentmaker/
https://www.youtube.com/channel/UCJxgetQhcQ8-w6Htr-GiCCQ
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BREXIT - CZY MOŻE 
OZNACZAĆ COŚ 

''DOBREGO''?
W MEDIACH WCIĄŻ SŁYSZYMY O NEGATYWNYCH KONSEKWENCJACH BREXITU. WCIĄŻ NIE WIADOMO, CZY 
BREXIT W OGÓLE NASTĄPI, CZY ZOSTANIE ODŁOŻONY W CZASIE, CZY BĘDZIE TO BREXIT Z UMOWĄ, CZY 

BEZ. CIĄGŁA NIEPEWNOŚĆ WYWOŁUJE POCZUCIE STRACHU WŚRÓD WIELU OSÓB ZWŁASZCZA, ŻE W WIE-
LU PUBLIKACJACH MEDIALNYCH POKAZUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM NEGATYWNE STRONY BREXITU

Oczywiście, nie można baga-
telizować zagrożeń z tym 
związanych. Niepewność co do 

przyszłych relacji handlowych wpływa 
na zmniejszenie potencjalnych inwe-
stycji, a co za tym idzie odbija się na 
kondycji całej gospodarki. W bieżącym 
artykule chciałbym jednak skupić się 
na potencjalnych ''korzyściach'' (jeśli tak 
możemy je nazwać) jakie mogą wynik-
nąć z faktu opuszczenia Unii Europej-
skiej przez Wielką Brytanię.

Na początek 
należy wspo-
mnieć, że 
zgodnie z obo-
wiązującym 
już prawem 
osoby, które 
uzyskają ''Set-
tled Status'' 
nie powinny 
obawiać się o  swoje prawa w  Wielkiej 
Brytanii. Obywatele Unii Europejskiej, 
którzy osiedlili się w  Wielkiej Brytanii 
przed Brexitem nadal będą mogli praco-
wać, zakładać działalność gospodarczą, 
zmieniać pracę, wynajmować mieszka-
nia, uzyskiwać kredyty, czy kupować 
nieruchomości. W tym zakresie nie ma 
żadnych powodów do obaw.

W  sprawie potencjalnych ''korzyści'' 
trzeba pamiętać, że wiele zależy od ne-
gocjacji z  Unią Europejską, a  więc od 
tego jak będą wyglądać przyszłe relacje 
pomiędzy Wielką Brytanią a Unią. Przy-
znam szczerze, że nie łatwo jest znaleźć 
definitywne pozytywne strony wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ja-
kie mogą pojawić się dla obywateli z Unii 

Europejskiej, ale na poczet tego artyku-
łu, postaram się pozostać optymistą.

ZAKUPY BEZCŁOWE
W  przypadku bezu-
mownego Brexitu, 
j e d n a 

z  pierw-
szych rzeczy jakie zauważymy podczas 
podróży do krajów Unii, w  tym do Pol-
ski, będzie możliwość zakupu artykułów 
w atrakcyjnych cenach w sklepach bez-
cłowych na promach czy na lotniskach. 
Jeśli jednak będzie obowiązywał okres 
przejściowy skorzystamy z tej opcji naj-
wcześniej po jego zakończeniu.

ZAKUPY BEZ VAT NA TERENIE UNII 
DLA OSÓB PRYWATNYCH
Zapewne wielu z  nas zwróciło uwagę 

na naklejki ''tax free shopping'' na wie-
lu sklepach w centrach większych miast, 
czy w galeriach handlowych. Obywatele 
(i rezydenci) spoza Unii Europejskiej, któ-
rzy tylko odwiedzają kraj unijny mają 
prawo do zwrotu VAT za zakupy na tere-
nie Unii. Nie dotyczy to wszystkich zaku-
pów. Na terenie różnych krajów unijnych 
obowiązują różne limity oraz warunki, 
ale dokonując zakupu w sklepach, które 
oferują ten serwis, warto będzie o to za-
pytać. Zakupy sprzętu elektronicznego 
czy ubrań, podczas wakacyjnego poby-

tu chociażby 
w Polsce, mogą 
okazać się tań-
sze.

NIŻSZE PODATKI
Rząd Wielkiej Bry-
tanii wielokrotnie 
powtarzał, że będzie 
obniżać podatki aby 

„rozruszać” gospodarkę po Brexicie 
i  aby zniwelować potencjalne nega-
tywne skutki barier handlowych, 

takich jak cła. Wielka Brytania prze-
kazuje znaczne kwoty do budżetu Unii 
Europejskiej. Wyjście z Unii mogłoby 
pozwolić na zmniejszenie podatków bez 
uszczuplenia budżetu. Przestaną też 
obowiązywać unijne reguły dotyczące 
podatku VAT co oznacza, że Wielka Bry-
tania będzie mogła ustalić własne stawki 
tego podatku, na przykład stosować wię-

cej niż 3 stawki VAT. Co prawda decyzje 
w sprawie obniżenia podatków będą po-
zostawać w  rękach przyszłych rządów, 
jednak spowolnienie gospodarcze może 
zmusić rząd do radykalnego cięcia podat-
ków w celu poprawy sytuacji. Oznacza-
łoby to tańsze zakupy, mniejsze obciąże-

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
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nia 
d l a 
f i r m 
i  więcej 
p i e n i ę d z y 
w naszych kie-
szeniach. Szcze-
gólnie zadowoleni 
byliby nasi rodacy, 
którzy są właścicielami 
firm w Wielkiej Brytanii.

BRAK 
KONKURENCJI
Utrudnienia w  relokacji do Wielkiej 
Brytanii spowodują, że znacznie zmniej-
szy się napływ nowych pracowników. 
Jeśli po okresie okołobrexitowego za-
mieszania (i zwłaszcza jeśli obniżone zo-
staną podatki) ruszą inwestycje i Wielka 
Brytania wejdzie na ścieżkę rozwoju 
gospodarczego, pojawi się naturalnie za-
potrzebowanie na pracowników. Brak 
napływu nowej taniej siły roboczej wy-
wrze znaczny wpływ na płace. Ozna-
cza to, że potencjalnie w  pozytywnym 
scenariuszu płace osób pozostających 
w  Wielkiej Brytanii mogą znacznie 
wzrosnąć. Sytuacja pracowników może 
więc znacznie się poprawić. Właścicie-
le małych i średnich firm również będą 
mogli na takiej sytuacji skorzystać. Brak 
konkurencji ze strony nowych firm za-
kładanych przez osoby przyjeżdżające 
do Wielkiej Brytanii spowoduje, że fir-
my nie będą bały się podnieść swoich 
cen (a co za tym idzie przychodów), gdyż 
potencjalni klienci nie przejdą do tańszej 
konkurencji, ze strony nowych imigran-
tów, którzy gotowi byliby wykonać te 
usługi za mniejsze pieniądze.

OTWARCIE NA NOWE RYNKI
W przypadku podpisania umów handlo-
wych przez Wielką Brytanię z Unią Eu-
ropejską, a  także innymi krajami, mogą 
pojawić się nowe możliwości, o których 
teraz najzwyczajniej nie myślimy. Przy-
kładowo, może okazać się, że opłaca się 

sprowadzić pewne materiały bez ceł np. 
z  krajów Ameryki Południowej, inne 
ze Stanów Zjednoczonych, połączyć je 
w  gotowy produkt, który nie jest obję-
ty cłami i  sprzedać na terenie Unii ze 
znacznym zyskiem, przy czym dzięki 
ułatwionemu dostępowi do materiałów 
możliwa byłaby konkurencja cenowa 
z europejskimi firmami. Oczywiście nie 
oznacza to, że każdy z  nas stanie się 
importerem, czy producentem, ale je-
śli pojawiłyby się tego typu możliwości 
oznaczałoby to rozwój firm na rynku 
brytyjskim, a co za tym idzie zwiększone 
zapotrzebowanie na prace. Zwiększo-
ny popyt na prace przy jednoczesnym 
utrudnionym dostępie do tego rynku dla 
potencjalnych pracowników z Unii prze-
łożyłoby się na wyższe płace zgodnie ze 
schematem omówionym w poprzednim 
punkcie.

POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI PART-
NERSTWA BIZNESOWEGO I KON-
TAKTÓW HANDLOWYCH
Wielka Brytania będzie mogła wprowa-
dzić własne regulacje po wyjściu z Unii 
Europejskiej. W  wielu krajach spoza 
Unii obywatele innych państw nie mogą 
tak łatwo otworzyć firm, czy kont ban-
kowych. Posiadając dostęp zarówno do 
rynku unijnego jak i brytyjskiego może 
okazać się, że będziemy idealnymi oso-

bami do nawiązania kontaktów bizne-
sowych i  potencjalnego partnerstwa 
biznesowego. Właściciele firm z krajów 
Unii, którzy chcieliby dokonać ekspan-
sji na rynek brytyjski mogą być bardziej 
skłonni do nawiązania współpracy za-
miast samodzielnego otworzenia lokal-
nej działalności. Z  drugiej strony firmy 
brytyjskie, które myślą o  ekspansji na 
rynki europejskie, mogą bardziej cenić 
pracowników z  obywatelstwem unij-
nym, ze względu na dużo łatwiejszą 
możliwość czasowego oddelegowania 
takiego pracownika do krajów Unii np. 
w celu pomocy w ustanowieniu siedziby 
firmy w danym kraju.

PODWÓJNA EMERYTURA
W  przypadku bezumownego Brexi-
tu osoby, które posiadają działalność 
w Wielkiej Brytanii jak i w  innym kra-
ju unijnym (np. w  Polsce), bądź pracują 
w obu krajach, czy są właścicielami zie-
mi rolnej, mogą podlegać pod składki na 

ubezpieczenia socjalne w  obu krajach. 
Obecnie składki można odprowadzać na 
dany czas tylko w jednym kraju unijnym 
i w takim kraju naliczana jest z tego po-
wodu emerytura. Gdyby jednak składki 
były opłacane (i honorowane) w Wielkiej 
Brytanii jak i w drugim kraju. to efektem 
tego mogłyby być naliczone dwie nieza-
leżne od siebie emerytury.
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TAŃSZE MIESZKANIA
Mniejszy popyt na rynku mieszkanio-
wym może wpłynąć na obniżenie, bądź 
wstrzymanie wzrostu cen, zarówno 
zakupu jak i  najmu mieszkania. Byłaby 
to świetna wiadomość dla osób, które 
oszczędzają pieniądze na zakup pierw-
szej nieruchomości, a także dla tych, któ-
re wynajmują mieszkania. Co prawda nie 
jest to może oczekiwana sytuacja przez 
właścicieli nieruchomości, jednak trze-
ba mieć na uwadze, że ustabilizowanie 
wzrostu cen może być również korzystne 
dla tych, którzy chcą w Wielkiej Brytanii 
pozostać. Planując zmianę mieszkania na 
większe, ważny jest nie tylko wzrost war-
tości nieruchomości, w  której mieszka-
my, ale też cena za jaką musimy zakupic 
nową nieruchomość. W  związku z  tym 
wyhamowanie wzrostu cen może pomóc 
także osobom, które planują przenieść 
się do większego domu. Długofalowo, po 
ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej, 
a  szczególnie w  sytuacji wzrostu gospo-
darczego należy się jednak spodziewać 
dalszego wzrostu wartości nieruchomo-
ści. Czasowe obniżenie bądź wyhamowa-
nie wzrostu cen może pomóc w zakupie 
pierwszej nieruchomości, czy zmianie 

mieszkania na większe, a w dłuższej per-
spektywie nie musi oznaczać straty na 
naszej inwestycji.

BREXIT NAMIESZA
Brexit, jeśli nastąpi, będzie ogromną 
zmiana. Jak każda znaczna zmiana, nie-
sie to ze sobą zarówno zagrożenia jak 
i  potencjalne możliwości. W  1989 roku 
w Polsce nastąpiły znaczne zmiany, gdy 

system komunistyczny zostań zamienio-
ny na system wolnorynkowy. Znalazłoby 
się wiele osób, dla których tamte czasy 
oznaczały pogorszenie warunków życia 
i do dziś takie osoby preferują poprzedni 
system. Wystarczy chociażby wspomnieć 
o pracownikach wielkich zakładów prze-
mysłowych, czy PGR-ow. Jednak dla wie-
lu tamta zmiana okazała się niesamowi-
tą szansą, którą byli w  stanie zauważyć 
i wykorzystać. Powstało wtedy wiele ma-
łych biznesów, które z czasem urosły do 
ogromnych rozmiarów. Brexit jest inną 
zmianą, ale też jest to znaczna zmiana. 
Jeśli nie możemy wpłynąć na decyzję, 
musimy się z nią niestety pogodzić. Waż-
ne jest jednak, by zamiast oburzać się 
na to co się stało, zacząć rozglądać się za 
potencjalnymi szansami jakie dają nam 
zmiany. W czasach zmian biznesy, które 
nie są w stanie się dostosować, ustępują 
miejsca nowym firmom, które zapełnia-
ją lukę. Mniejsza konkurencja na rynku, 
potencjalne nowe możliwości, to wszyst-
ko daje nam nadzieję, że po latach chu-
dych, tych które w związku z niepewno-
ścią odczuwa się na rynku teraz, przyjdą 
lata tłuste. I tego wszystkim nam życzę!

Tomasz Wiadrowski

Wiele zależy od 
negocjacji z Unią 
Europejską, a więc 
od tego jak będą 
wyglądać przyszłe 
relacje pomiędzy 
Wielką Brytanią 
a Unią. Przyznam 
szczerze, że nie łatwo 
jest znaleźć definitywne 
pozytywne strony 
wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej 
jakie mogą pojawić się 
dla obywateli z Unii 
Europejskiej, ale na 
poczet tego artykułu, 
postaram się pozostać 
optymistą.

CONSTRUCTION
Pawlus

Nasz zespół czuje się najlepiej w gruntownej renowacji - od 
wyburzania ścian i wznoszenia nowych, dobudowania no-
wych pomieszczeń i przekształcania poddaszy, wszystko 
w połączeniu z wykończeniem wnętrz na wysoki standard.

Pracujemy głównie w Londynie, ale z przy-
jemnością świadczymy również doskona-
łe usługi w okolicznych rejonach. Wierzymy 
w zapewnienie pełnej prywatności naszym klientom, 
dlatego wszystkie referencje są dostępne na życzenie.

PAWLUS CONSTRUCTION LTD TO ZESPÓŁ 
Z PASJĄ DO TWORZENIA NOWYCH 
I IMPONUJĄCYCH POMIESZCZEŃ I WNĘTRZ 

OBSZARY W KTÓRYCH 
MOŻEMY CI POMÓC:

• Konwersje poddasza i innych pomieszczeń
• Dobudówki

• Generalny remont 
• Remonty kuchni i łazienek

• Naprawy dachów

PawlusConstruction.co.uk
o�  ce@PawlusConstruction.co.uk

fb.com/PawlusConstruction

https://pawlusconstruction.co.uk/
https://www.facebook.com/PawlusConstruction
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SPORT - RECEPTA NA 
ZDROWE I SZCZĘŚLIWE 

ŻYCIE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ORAZ SPORT BYŁ ZAWSZE WAŻNA CZĘŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA. OD DZIECKA SZYBKO 

BIEGAŁAM, UCZĘSZCZAŁAM NA ZAJĘCIA BALETOWE, KARATE ORAZ WIELE INNYCH. JEDNAK SWOJĄ PRAW-
DZIWĄ PASJĘ DO SPORTU ODKRYŁAM DOPIERO W CZASIE STUDIÓW.

Okres studiów był dla mnie 
trudnym czasem. Szybko 
odkryłam, że Product Design 

nie jest czymś, czym chciałabym się 
zajmować zawodowo w przyszłości. Po-
stanowiłam jednak mimo wszystko kon-
tynuować studia. 2 następne lata były 
pełne łez, wielu nieprzespanych nocy, 
oraz wyrzeczeń. Ratunkiem okazał się 
sport. Zaczęłam …. biegać. Był to do dla 
mnie czas, kiedy mogłam zapomnieć o 
trudnościach, odreagować stres i wrócić 
do równowagi. Z czasem, poszukując 
nowych inspiracji odkryłam aerial 
hoop, którego praktykowanie dawało 

mi wiele radości, oraz wymagało dużej 
siły fizycznej, której na pewnym etapie 
mi zabrakło. Tak z kolei zaczęła się moja 
przygoda z siłownią ….

AERIAL HOOP
Aerial hoop wymaga elastyczności, 
sprawności oraz dużej siły fizycznej, 
szczególnie górnych partii ciała. Zrobie-
nie wielu figur opiera się na utrzyma-
niu ciężaru własnego ciała jedynie na 
rękach, nieraz nawet tylko jednej ręce. 
Rozciągnięta byłam od zawsze, jednak 
barierą w dalszych postępach okazała 
się siła moich rak. Zdecydowałam się 
zrezygnować na jakiś czas z zajęć, aby 
popracować nad siła oraz hipertrofią 
mięśni. Na tym etapie swojej drogi za-
częłam odkrywać niesamowite możli-
wości ludzkiego ciała, wpływ wysiłku 
fizycznego nie tylko na nasz wygląd ale 
również na nasze samopoczucie, umysł.

PLANY TRENINGOWE
Plany treningowe układałam dla siebie 
na 3, 4 dni w tygodniu. Początki były 
trudne, gdyż po pracy nie zawsze mia-
łam ochotę iść jeszcze na siłownie. Jed-
nak zawzięłam się, zmuszałam na po-
czątku, aż po jakimś czasie zauważyłam 
że z niecierpliwością czekam na kolejny 
trening. W tym czasie nauczyłam się 
samodyscypliny, wytrwałości oraz cier-
pliwości. Stawiając sobie kolejne cele, 
wiedziałam, że rezultaty nie przyjdą 
z dnia na dzień, dzięki temu zaczęłam 
cieszyć się bardziej droga niż samym 
wynikiem. Dzięki dyscyplinie na siłow-
ni, nauczyłam się stawiać sobie cele w 
życiu zawodowym oraz dążyć do nich 
tak samo wytrwale jak na treningach. 

Jako trener personalny pomagam lu-
dziom zmienić ich nawyki, pomagam 
definiować osobiste cele treningowe 
oraz motywuje ich do przełamywa-
nia barier, które często są źródłem ich 

wcześniejszych niepowodzeń.  Dzięki 
treningom personalnym moi klienci 
uczą się nie tylko jak pracować ze swo-
im ciałem, jak unikać kontuzji, ale rów-
nież stają się efektywniejsi w życiu, na-
bierają wiary we własne siły, oraz staja 
się szczęśliwsi i pewniejsi siebie.

NOWY ROK TO NAJLEPSZY 
CZAS NA ZMIANY
Osoby które chciałyby rozpocząć zmia-
ny na lepsze w swoim życiu, jednak nie 
wiedza od czego zacząć, brak im moty-
wacji, serdecznie zapraszam do współ-
pracy. Przed nami Nowy Rok, najlepszy 
czas na zmiany, dlatego zapraszam do 
skorzystania ze świątecznej oferty w 
promocyjnej cenie. Więcej informacji 
oraz rejestracja do 31.12 na stronie 
www.facebook.com/KarolinaPersonal-
Trainer   
lub pod numer 07470325918. Miejsce 
treningów:  

www.genesismindandbody.co.uk,  
Shepherdsh Bush. 

LINK:
Facebook / KarolinaPersonalTrainer

Stawiając sobie 
kolejne cele, 
wiedziałam, że 
rezultaty nie przyjdą 
z dnia na dzień, dzięki 
temu zaczęłam cieszyć 
się bardziej droga niż 
samym wynikiem. 
Dzięki dyscyplinie na 
siłowni, nauczyłam 
się stawiać sobie cele 
w życiu zawodowym 
oraz dążyć do nich tak 
samo wytrwale jak na 
treningach

[ ZDROWIE ]
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https://www.facebook.com/KarolinaPersonalTrainer
https://www.genesismindandbody.co.uk/


 | nr 11 / 2019 | 10

PRO:- Arku, jest nam bardzo miło Cię 
gościć. „Arek od Koparek” – no własnie, 
skąd się to wzięło, czym się zajmujesz 
w UK?

Arkadiusz Bąk:- Samymi kopar-
kami bawiłem się już jako 

dziecko. Gdy dorosłem 
zacząłem pracować jako 
operator na sprzęcie 

budowlanym, to wte-
dy przylgnął do mnie 
przydomek „Arek od 
koparek”. Gdy w  póź-
niejszym czasie zarzą-
dzałem firmą budow-

laną mojej byłej żony, 
tych ko-

parek 

mieliśmy aż 27. Potem zaczęła się moja 
przygoda w  Anglii, również związana 
z  koparkami, więc zdecydowanie prze-
wijają się one przez moje życie na każ-
dym jego etapie. Dzięki mojemu wielo-
letniemu doświadczeniu, obecnie mogę 
szkolić operatorów w  taki sposób, aby 
zostali pożądanymi na rynku pracowni-
kami.

PRO:- Wiem , że miałes bardzo burzliwą 
przeszłość, którą spisałeś w książce „Od 
milionera do zera”. Co nakłoniło Cię do 
spisania swojej historii. 
AB:- Do spisania książki nakłonili mnie 
słuchacze moich wykładów, którzy na-
mawiali mnie do zebrania mojej historii 
i moich przygód w jedną całość. Dla mnie 
osobiście ta książka była formą terapii, 
puszczenia wolno tego, co wydarzyło 
się w przeszłości i zrobieniu miejsca na 
to, co czeka mnie w przyszłości. Książka 
„Od milionera do zera - wywiad rzeka” 
nigdy nie powstałaby, gdyby nie cierpli-

wość mojej przyjaciółki Meg Turner, 
która podjęła się spisania tej książki 
w formie wywiadu, który przepro-
wadzaliśmy w  pięknych scene-
riach Tajlandii - wyspy Koh Samui 

czy Koh Phangan. Korzystając z oka-
zji chciałbym ogromnie podziękować 
Meg za poukładanie historii mojego ży-
cia w przyjemną do czytania całość.

PRO:- Jesteś bardzo aktywny w mediach 
społecznościowych oraz uczestniczysz 
we wielu szkoleniach rozwojowych i ne-
tworkingowych. W jakie projekty polo-
nijne się angażujesz?
AB:- Miałem amnezję po wypadku pod-
czas jazdy na motorze motocrossowym, 
więc wiem jak to jest obudzić się w szpi-
talu i  nie wiedzieć jak się ma na imię, 
kim się jest i co się tam w ogóle robi. Za-
pisywanie stało się moim sposobem na 
odtwarzanie informacji  o otaczającym 
mnie świecie i  o  mnie samym. Nato-
miast, media społecznościowe trakto-

wałem jako swoje archiwum do którego 
mogę wrócić, kiedy moja pamięć zno-
wu zawiedzie. Na Social Media kolek-

cjonuję ważne chwile z  życia zawodo-
wego, a czasem prywatnego.

Spin to miejsce, gdzie spotykają się ludzie 
z  doświadczeniem biznesowym i  ludzie 
którzy chcą się dowiedzieć jak budować 
swój nowy biznes. Ja sam gdy chciałem 
się czegoś dowiedzieć, to otaczałem się 
ludźmi, którzy interesowali się zagad-
nieniami jakie interesowały mnie w da-
nej chwili. 

Przez ostatnie 5 lat, które spędziłem 
w  UK, przeprowadzam research i  roz-
poznanie rynku pod kątem możliwości 
rozwoju. Sam networking jest jedną 
z  moich mocnych stron, znam wiele 
osób na całym świecie. Moja firma Inret 
Consulting (www.inretconsulting.com) 
była organizatorem wielu konferencji 
i już 7 wyjazdów do dalekiej Azji.

Jeśli chodzi o  organizacje polonijne 
w UK to współuczestniczyłem w założe-
niu wielu, obecnie prężnie działających 
organizacji. W  tej chwili jestem gospo-
darzem spotkań SPIN Bedford (www.
facebook.com/SPINBedford/). Jako SPIN 
przekazujemy praktyczną wiedzę w za-
kresie inwestowania oraz prowadzenia 
biznesu w  UK, aby polscy inwestorzy 
i  przedsiębiorcy stali się ważnym ogni-
wem brytyjskiej gospodarki. Członkowie 
SPIN działają w  branży nieruchomości,  
ale też interesują się także rynkami fi-
nansowymi, kryptowalutami oraz pro-
wadzeniem biznesu.

Regularnie od kilku lat organizujemy 
spotkania, na których dzielimy się wie-
dzą, osobistymi doświadczeniami oraz 
wspieramy się wzajemnie. Często inwe-
stujemy w różne projekty wspólnie.

PRO:-  Co jest Twoim największym suk-
cesem w życiu?
AB:- Za swój największy sukces uznaję 
to, że jestem dziadkiem i  mam 2 wnu-
ków oraz to, że jestem ojcem i  mam 3 
dorosłych synów. Ale oczywiście nie 
tylko. Jeśli chodzi o  sukcesy zawodowe 

OD MILIONERA DO ZERA
ROZMAWIAMY Z ARKADIUSZEM BĄKIEM O MIŁOŚCI DO KOPAREK, O TYM JAK MAJĄC WSZYSTKO UPAŚĆ I 

JAK SKUTECZNIE PODNIEŚĆ SIĘ Z UPADKU

[ TEMAT NUMERU ]
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to wybudowałem kilkanaście wielkich 
marketów i  rozebrałem wiele ogrom-
nych obiektów. Idąc w cyfry mogę wspo-
mnieć o zarządzaniu milionowymi kon-
traktami, o milionach przemieszczonych 
mas ziemnych, tysiącach ton zebranych 
i przetworzonych elektroodpadów i od-
padów gumowych. Tylko czym tak na-
prawdę jest sukces? Dla każdego może 
być to coś innego. Być może mój sukces 
to znalezienie równowagi wobec tego 
wszystkiego co dzieje się dookoła. 

PRO:- A co z planami na przyszłość? Ko-
chasz podróże, czy masz zamiar odkry-
wać coraz to nowe miejsca, czy pozosta-
niesz sercem przy Azji? 
AB:- Jeśli chodzi o plany na przyszłość to 
myślę, że zbyt dużo by tu opowiadać, wy-
starczy śledzić moje fanpage’i: Inret Con-
sulting i „Arek od Koparek”, tam na bieżą-
co relacjonuję to, co się u mnie dzieje. 

A  co do podróży i  odkrywania nowych 
miejsc, to właśnie wróciłem z   Brazylii 
z  Rio de Janeiro, które jest piękne. Od-
wiedziłem dwie fawele, dwa najniebez-
pieczniejsze miejsca na świecie, więc jest 
o czym opowiadać i co wspominać. Spę-
dziłem długi okres w  dżungli amazoń-
skiej w małej wiosce, gdzie wszechświat 
wydaje się być w zasięgu ręki, tę podróż 
nazwałbym podróżą mojego życia, mimo 
tego, że odwiedziłem już 60 krajów na 6 
kontynentach. 

Co do Azji, to zdecydowanie mam do niej 
sentyment, znam tam wiele osób, a samą 
Tajlandię znam od drugiej strony - tej 
mniej turystycznej. Mieszkałem tam 8 
miesięcy, jest to miejsce, gdzie odpoczy-
wa nie tylko moje ciało ale i dusza. Dobrze 
jest tam czasem wrócić. 

Jako INRET Consulting pomagamy też 
przedsiębiorcom inwestować na rynkach 
azjatyckich. Dobrze znamy wszystkie 
ważne tam procedury pobytowe, wie-
my jak uzyskać status rezydenta, czy jak 
otworzyć tam chociażby konto bankowe.

Na pewno będą jeszcze organizowane 
podróże do Tajlandii, ponieważ nieustan-
nie jest wielu chętnych do inwestowa-
nia na tamtejszym rynku. Jako INRET 
Consulting pomagamy też inwestorom, 
mamy rozwiązania i  narzędzia łączenia 
różnych jurysdykcji podatkowych, rezy-
dencji, otwierania firm za granicą na da-
lekim wschodzie w Azji, czy kont osobi-
stych lub brokerskich w Singapurze.

PRO:- Arku, jaką dałbyś radę przedsię-
biorcy, który - mówiąc kolokwialnie - jest 
na dnie?
AB:- Nie ma jednej, złotej rady. Zdecy-
dowanie wolę doradzać w  momentach, 
gdy trzeba zabezpieczyć biznes zanim 
dotknie się krytycznego momentu. Jed-
nak będąc już w krytycznym momencie 
nie ma jednej rady, każdy przypadek jest 

indywidualny, ważne jest to, żeby zna-
leźć dobrą, zaufaną osobę, która dobrze 
się zna na tym co robi i  może doradzić 
jakie kroki podjąć. Ogólnie moja rada 
może brzmieć: znajdź osobę, która może 
Ci pomóc, doradzić i  upewnij się, że ta 
osoba jest kompetentna. Ja i  mój zespół 
Inret Consulting zajmujemy się pomocą 
i  doradztwem osobom chcącym zabez-
pieczyć swój biznes, aby zapobiec poja-
wieniu się sytuacji kryzysowych.

PRO:- Jaka jest Twoja recepta, żeby się 
nie poddawać? 
AB:- Nie ma momentu czy sytuacji bez 
wyjścia, ja sam jestem tego najlepszym 
przykładem i  takich przykładów obec-
nie jest coraz więcej. Osoby, które się nie 
poddawały, po prostu szukały nowych 
rozwiązań zamiast tkwić w  problemie, 
tu już pojawia się kwestia naszej świa-
domości, wytrwałości i  naszych prze-
konań. Powtórzę: nie ma sytuacji bez 
wyjścia, problemu bez rozwiązania, wy-
starczy otaczać się odpowiednimi ludź-
mi i  skorzystać czasami z  pomocy oso-
by, która nakieruje nas na rozwiązania, 
które są często w  zasięgu naszych rąk, 
lecz po prostu nie zdajemy sobie z  tego 
sprawy. 

PRO:- Bardzo serdecznie dziękuję za roz-
mowę i życzę Ci wielu sukcesów, jeszcze 
większej wiary w siebie i ludzi oraz ko-
lejnego miliona.

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
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WALCZĘ 

PRO:- Grzegorzu, powiedz nam od czego 
zaczęła się Twoja przygoda z kickboxin-
giem?
Grzegorz Marko:- Sport od zawsze to-
warzyszył w moim życiu. Pamiętam, 
gdy miałem 8 lat mój brat zabrał mnie 
na trening siatkówki. Treningi, zgru-
powania, doskonalenie swojej techniki 
pozwoliło mi w wieku 13 lat na dostanie 
się do polskiej kadry. Na jednym ze zgru-
powań wdałem się w bójkę i zostałem 
zawieszony w prawach zawodnika. W 
tym samym czasie mój kolega rozpoczął 
treningi w muay thai i postanowiłem 
spróbować swoich sił. Powinienem po-
dziękować, za to zawieszenie, ponieważ 
do dziś trenuję i walczę na ringu w róż-
nych federacjach.

PRO:- Jakie sukcesy już odniosłeś?
GM:- Do ten pory udało mi się zdobyć 
wicemistrzostwo polski juniorów, 2 mi-
strzostwa Wielkiej Brytanii oraz  zdo-
byłem pas mistrzowski federacji UFL. 
W listopadzie walczyłem o tytuł mistrza 
Europy federacji MTGP.

PRO:- Jak wyglądają 
przygotowania do 
walki?
GM:- To czas wyrze-
czeń i ciągłej pracy nad 
sobą i swoimi słabo-
ściami.  To nie tyl-
ko treningi, ale 
również die-
ta, która 
pozwala 
utrzy-
m a ć 
odpo-
wied-
n i ą 

w a g ę . 
P r z e d 

k a ż d a 
walką za-

wodnicy są 
ważeni. Co-

dziennie mam 
dwa treningi, 

które są bardzo 
wymagające.  Po-

ranny trening jest 
indywidualny, a wie-

czorem trenuję z moimi 
kolegami z klubu Perun 

Team.  Trenuje nas nasz 
trener Marcin Goik, któ-

ry wkłada w to dużo czasu i 
energii. To właśnie on moty-

wuje nas do ciężkich treningów, 
abyśmy spełniali swoje marzenia.  

Dzięki sponsorom mogę się sku-
pić na przygotowaniach i dlatego 

chciałbym podziękować wszystkim 
firmą i ludziom, którzy wspierali mnie 
w przygotowaniach do walki o mi-

strzostwo Europy.

PRO:- Jak można zostać Twoim 
sponsorem?

GM:- W październiku podjąłem współ-
pracę z agencją marketingową E&T 

Marketing Solutions, gdzie wła-
ścicielka  - Elwira Tokaruk 

- jest odpowiedzialna 
za wszelkie działania 

marketingowe, w 
tym pozyskiwanie 
sponsorów. Jeśli 
ktoś z Państwa 
jest zaintere-
sowany spon-
s o r i n g i e m , 
to najlepiej 
zgłosić się po 
więcej infor-
macji bezpo-
średnio do 

Elwiry. 

PRO:- Dziękuję za 
rozmowę

ROZMAWIAMY Z GRZEGORZEM MARKO- KICKBOXEREM  Z PERUN
 TEAM O JEGO PASJI I PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ

O MARZENIA

[ SPORT ]

https://twojprospekt.com
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MONAT POWER TEAM
LOS STAWIA NA JEDNEJ ŚCIEŻCE OSOBY, ZDARZENIA I OKOLICZNOŚCI Z PRECYZJĄ DOBIERAJĄC CZAS, 

POWÓD I CEL. ONE OBIE WŁAŚNIE O TYM SĄ PRZEKONANE – PRZEZNACZENIE ZAPLANOWAŁO DLA NICH 
COŚ WIĘCEJ, COŚ, CO MA OTWORZYĆ IM FURTKĘ DO TEGO, ZA CZYM TAK NAPRAWDĘ WYJECHAŁY 

Z OJCZYSTEGO KRAJU

Los każdego dnia łączy nas w pary, 
dobiera nam partnerów, rzuca 
pod nogi kłody i serwuje trofea. 

Zagonieni codziennością pozostajemy 
ślepi na nowe możliwości, drogi i na 
to, co otwiera drzwi szeroko, uchylając 
tylko rąbek tajemnicy.

Rozpoczynając współpracę z amerykań-
ską firmą Monat królującą na rynku 
UK od roku, która właśnie wkroczyła 
na polski rynek, wiedziały od pierwszej 
chwili, że to nie tylko uchylona furtka do 
lepszych finansów, lepszej ciekawszej 
pracy, to przede wszystkim dar od losu, 
którego zignorować nie można – który 
ominąć bez echa to tak, jak pozbawić się 
marzeń. Rzuciły się na pracę, zawalczy-
ły o marzenia, już zbierają plony swojej 
odwagi!

CZYM JEST MONAT POWER TEAM
Emilia Krajewska (Market Mentor / 
udziałowiec firmy) i Agnieszka Jezierska 
(Associate Market Mentor) to autorki 
projektu Monat Power Team. W  Wiel-
kiej Brytanii mieszkają już od kilkunastu 
lat. Nie obce im cienie i blaski emigracji. 
To właśnie te cienie stały się podstawą 
do stworzenia projektu – świadomość 
jak wiele naszych rodaków 
utknęła w pracach, w któ-
rych codziennie przy-
gasa ich pasja, wiedza 
i  chęć walki o  siebie 
i swoje marzenia.

Stworzyły projekt, 
który rozwija się 
z  sukcesem każdego 
dnia, gdzie pod skrzy-
dłami wyżej wspo-
mnianych mentorek 
kolejne osoby prze-
łamują swój strach, 
wychodzą z  cienia 
sięgając po bla-
ski.

Monat Power Team to projekt szeroko 
rozumianej współpracy na poczet rekla-
my i  budowania zespołu ambasadorów 
amerykańskiej marki MONAT, w  połą-
czeniu z  rozwojem osobistym, pasjami 
i wizją osób, które biorą udział w wyżej 
wymienionym projekcie (osób, które do-
łączyły do grupy przedstawicieli firmy 
rejestrując się i decydując na współpracę 
z autorkami projektu).

PRZEKUĆ WSPÓŁPRACĘ 
W SUKCES
To projekt, w ramach którego każdy ade-
kwatnie do jego wykształcenia, zdolno-
ści i możliwości przełoży wiedzę i pasję 
na sukces, wykorzystując współpracę 
z Monat na potrzeby własnego rozwoju. 
To projekt dla każdego z  dużym naci-
skiem na wsparcie osób, które dołączają 
do grupy, by nie tylko dać nowe możli-
wości, ale i  wspomóc promować ich ta-
lenty, pasję i  prowadzone działalności. 
Wszystko to możliwe jest w  związku 
z  ścisłą współpracą z  profesjonalnym 
studiem reklamy, które dba zarów-
no o wizerunek  projektu i  osób w nim 
uczestniczących (www.mediasoul.co.uk)

CZYM JEST MONAT?
Firma Monat to wegańskie kosmety-

ki na potrzeby włosa i  skóry głowy 
z  ogromnymi efektami stosowania 

nawet po chemioterapii, łysie-
niu plackowatym itp. To row-

niez cala seria kosmetykow 
do pielegnacji twarzy.

MOŻLIWOŚCI 
WSPÓŁPRACY
Współpraca z firmą ofe-
ruje kilka możliwości, 
począwszy od sprze-
daży produktów, re-
krutację oraz budowę 
zespołów, ich szko-
lenie i  prowadzenie 
w  biznesie. Pomi-

jając dobry plan wynagrodzeń, szko-
lenia i  bonusy za awanse (np. wyciecz-
ki), samochód (po osiągnięciu poziomu 
wyższego menadżerskiego), to przede 
wszystkim możliwość dołączenia do 
grona udziałowców firmy! Wspomnia-
ne udziały są dziedziczne, a ich wartość 
rosnąć będzie już zawsze wraz z  roz-
wojem firmy! Te udziały, to przepustka 
do drzwi szeroko otwartych dla tych, 
którzy po przeczytaniu tego artykułu 
zapragną sięgnąć po informację, tak jak 
i bohaterki artykułu zawalczy o to zale-
dwie kilka miesięcy temu, a  dziś cieszą 
się nie tylko swoim sukcesem, ale i tych, 
którzy zaufali im i projektowi.

OSOBY ZAINTERESOWANE 
PROJEKTEM ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU:

Agnieszka Jezierska
 www.monathair.uk   
 Agnieszka Jezierska   
 (0044) 7828 271 919
 agnes@monathair.uk

Emilia Krajewska 
 Emi Ka 
 (0044)7976797676
 emilia.monat@gmail.com

https://twojprospekt.com
http://www.monathair.uk/
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ODCHUDZANIE 

KRIOLIPOLIZA COOLTECH

Każda z nas ma partie ciała, z któ-
rych tłuszcz schodzi wyjątkowo 
opornie. Mimo ćwiczeń, diety i 

utraty masy ciała boczki wciąż odstają, 
a uda są zbyt krągłe. Decyduje o tym 
genetyka. Do niedawna nie dało się z 
nią wygrać, ale dziś można! Tam, gdzie 
nie działają ruch i ucinanie kalorii, tam 
sprawdza się… zimno.

DLACZEGO NIE CHUDNIEMY TAM, 
GDZIE CHCEMY?
Tłuszcz jest magazynowany w specjal-
nie do tego przeznaczonych komórkach. 
To, ile komórek tłuszczowych mamy w 
poszczególnych partiach ciała, a także 
jaki jest ich potencjał w gromadzeniu 
zapasów energii, zależy od genów. One 
określają również to, w jakiej kolejno-
ści chudną poszczególne partie nasze-
go ciała. Nie da się, niestety, schudnąć 
wybiórczo. Tyjemy i chudniemy tak, jak 
dyktuje nam nasz kod DNA – nie zawsze 
zgodnie z obecnym kanonem piękna.

JAK SCHUDNĄĆ Z TYCH OPOR-
NYCH MIEJSC?
W tym przypadku technologii udało 

się jednak przechytrzyć naturę. Oka-
zuje się, że komórki tłuszczowe re-
agują na chłód w wyjątkowy sposób. 
Są na niego bardziej wrażliwe niż 
skóra, mięśnie, kości czy nerwy. 
To pozwala pozbyć się tkanki 
tłuszczowej przez schłodze-
nie bez naruszania innego 
rodzaju komórek, czyli bez 
szkody dla zdrowia. 

Na tym zjawisku bazuje krio-
lipoliza CoolTech, nazywa-
na potoczne „wymrażaniem 
tłuszczu”. Kriolipoliza polega 
na oddziaływaniu ni-
ską temperaturą na 
komórki tłuszczowe. 
Pod wpływem zim-
na obkurczają się 
one, a następnie 
są usuwane z 
organizmu. 

SKŁONNOŚĆ 
DO TYCIA MOŻ-

NA ZMNIEJSZYĆ!
Kriolipoliza nie tylko 

pozwala szybko i bez 
wyrzeczeń schudnąć z 

partii, które dotychczas 
były ostatnim bastionem 

tłuszczu w Twoim ciele. Jej 
ogromną zaletą jest to, że, w 

odróżnieniu od konwencjonal-
nych metod odchudzania, krio-

lipoliza usuwa nie tylko nadmiar 
tłuszczu, ale całe komórki, które go 
magazynują.

W praktyce oznacza to, że Twoja 
skłonność do przybierania na wadze 
się zmniejszy. Mniej komórek zdol-
nych przechowywać tłuszcz to ogra-
niczenie tycia na dłużej!

Kriolipolizę można polecić każdemu, 
kto w dzisiejszym zbyt szybkim świe-
cie nie ma czasu na planowanie diety 
i regularne treningi. Szczególnie jest 
ona wskazana u osób, które chcą się 

pozbyć tych opornych dodatko-
wych centymetrów, których 

nie ubywa mimo ruchu i 
racjonalnej diety. Wy-
marzona sylwetka jest 
dziś w zasięgu każdego 
– nie zależnie od tego, 

ile masz czasu i jaki jest 
Twój bagaż genetyczny.

GDZIE NA ZABIEGI?
Zabiegi są wykonywa-

ne w salonie Beauty 
Line prowadzonym 

przez Beatę Jan-
kowską pod adre-
sem 43 Oldfield 
Circus, Northolt, 
UB5 4RR. 
Tel: 07473442525

LINKI:
www.beauty-line.pl
Facebook / beautyline.londyn/  

NA ZIMNO

Kriolipoliza nie tylko 
pozwala szybko 
i bez wyrzeczeń 
schudnąć z partii, 
które dotychczas były 
ostatnim bastionem 
tłuszczu w Twoim ciele

[ ZDROWIE ]

https://twojprospekt.com
http://beauty-line.pl/
https://www.facebook.com/beautyline.londyn
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BIZNES Z PASJĄ

PRO:- Kasiu, jesteś właścicielką polskie-
go centrum dystrybucji produktów do 
stylizacji paznokci oraz pielęgnacji ciała 
w Leicester. Jak to się zaczęło?
Katarzyna Gaj-Komincz:- Podczas stu-
diowania kosmetologii odkryłam, że 
moją pasją są paznokcie. W czasie stu-
diów pracowałam w salonie kosmetycz-
nym, a później przyjechałam do UK i 
zaczęłam pracę w salonie. Ale niedługo 
to trwało, ponieważ trafiłam na nie-
uczciwych pracodawców. Później pró-
bowałam znaleźć coś w zawodzie, ale ze 
względu na pierwsze złe doświadczenie, 
poszłam w zupełnie innym kierunku 
i odnalazłam się jako recepcjonistka. 
Trwało to kilka lat i dopiero podczas 
urlopu macierzyńskiego z drugim dziec-
kiem uświadomiłam sobie, że nie chcę 
już więcej pracować na etacie i  to już 
czas, aby powrócić do swoich marzeń. 
Postanowiłam rozkręcić coś swojego, 
aby móc sie rozwijać, spełniać w 100% i 
robić to, co lubię. 

PRO:- Ale jednak nie wybrałaś pracy sty-
listki? 
KGK:- No właśnie nie. Zaczęłam się 
zagłębiać w ten temat bardziej. Zrobi-
łam mały research i zauważyłam, że 
w moim mieście stylistek jest dużo. Za-
częłam myśleć, gdzie one robią zakupy? 
W Leicester mamy tylko 2 sklepy 
stacjonarne, ale z angielski-
mi markami. A wiadomo, że 
Polacy kochają polskie skle-
py, więc dlaczego nie mieć 
sklepu z asortymentem do 
stylizacji paznokci? Zaczę-
łam od szukania firm do 
współpracy. W mię-
dzyczasie wyjecha-
łam na urlop i po-
szłam do koleżanki 
„na paznokcie”. To 
ona opowiedziała 
mi o marce Victoria 

Vynn. Wtedy, prawie 3 lata temu, był 
to mało znany brand w Polsce, a w UK 
w ogóle. Skontaktowałam się z główną 
siedzibą firmy i po rozmowach zaczęli-
śmy współpracę. Z jednej strony bałam 
się wejść w współpracę z nieznaną mar-
ką, ale z drugiej było to dla mnie wielkie 
wyzwanie. Nieprzespane noce, strach 
przed nieznanym, brak doświadczenia 
biznesowego oraz trudności napotka-
ne po drodze nie powstrzymały mnie, 
aby iść dalej i się rozwijać. Wszystkie 
te przeciwności losu sprawiły, że ja jako 
osoba stałam się silniejsza, a moja firma 
stabilniejsza. Dzięki samozaparciu oraz 
wsparciu mojego męża i całej rodziny, 
jestem tu gdzie jestem, i mogę się w pełni 
cieszyć, już nie tylko moją, a naszą firmą 
i jej rozwojem. 

PRO:-  Produkty jakich marek można ku-
pić u Was w sklepie?
KGK:- W tej chwili oferujemy produkty 
i akcesoria do stylizacji paznokci marki: 
Victoria Vynn, Aba Group i Słowianka. 
W naszej ofercie są również produkty 
Farmona Professional - ta marka spe-
cjalizuje się w produktach do pielęgnacji 
dłoni, stóp i twarzy.  

PRO:- Kto może zrobić zakupy w waszym 
sklepie stacjonarnym oraz on-line?
KGK:- Każdy. Dla profesjonalistów 
przygotowaliśmy program TRADE 
ACCOUNT. Każdy kto ma certyfikat z 
ukończenia kursu lub jest właścicielem 

salonu, może otrzymać zniżki w na-
szym sklepie. Wystarczy tylko 
wypełnić formularz na naszej 
stronie www. Oprócz zniżek 
każdy posiadacz konta „tra-
de” może liczyć na specjalne 
oferty i rabaty dostępne tylko 
dla nich. Oprócz konta „trade” 

oferujemy swoim klientom 
również program lojalno-

ściowy. Klienci za każ-
dym razem otrzymują 

punkty, które mogą 
wykorzystać, aby 

dostać rabat przy 

kolejnym zamówieniu.

PRO:- Poza dystrybucją współpracujesz 
z instruktorką marki Victoria Vynn i ra-
zem organizujecie pokazy, a ona organi-
zuje szkolenia.
KGK:- Tak. Raz w miesiącu spotykamy 
na mini pokazach w których prezentu-
jemy różne produkty oraz techniki sty-
lizacji. Ostatnio był pokaz zdobień świą-
tecznych, w styczniu odbędzie się pokaz 
zdobień walentynkowych. Oprócz mini 
pokazów, instruktor marki Victoria 
Vynn, Edyta Zawierucha, organizuje 
szkolenia. W jej ofercie możemy znaleźć 
kursy podstawowe i kursy doszkalające 
oraz nail art. 
PRO:- Oferujecie programy partnerskie 
- powiedz nam coś więcej o możliwości 
zarobku z waszą firma. 
KGK:- Jednym z programów, który już 
oferujemy jest „Kupuj Sprzedawaj Zara-
biaj”. Program ten polega na kupowaniu 
produktów do pielęgnacji z 25% rabatem 
i odsprzedaż swoim klientom. Można 
zarobić nawet dodatkowe £1000 mie-
sięcznie. Planujemy również wprowa-
dzić podobny program do BSE. Na chwi-
lę obecną jesteśmy na etapie badania 
rynku i mam nadzieję, że już niebawem 
będziemy mogli wystartować, gdyż do-
chodzą do nas sygnały, że jest zapotrze-
bowanie na tego rodzaju ofertę. 

PRO:- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
sukcesów.

ROZMAWIAMY Z KATARZYNĄ GAJ-KOMINCZ, WŁAŚCICIELKĄ POLSKIEGO CENTRUM DYSTRYBUCJI PRODUK-
TÓW I AKCESORIÓW DO STYLIZACJI PAZNOKCI, DO PIELĘGNACJI DŁONI, STÓP, TWARZY - DESIGN4NAILS

Oferujemy produkty 
i akcesoria do 
stylizacji paznokci 
marki: Victoria 
Vynn, Aba Group i 
Słowianka. W naszej 
ofercie są również 
produkty Farmona 
Professional - ta 
marka specjalizuje się 
w produktach do 
pielęgnacji dłoni, stóp i 
twarzy.  

LINK:
WWW.DESIGN4NAILS.CO.UK

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
https://www.design4nails.co.uk/
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LEK NA BRAK ZLECEŃ 
BUDOWLANYCH?

DLA KAŻDEJ FIRMY BRAK ZLECEŃ, TO BARDZO ZŁY CZAS, KTÓREGO NALEŻY WYSTRZEGAĆ SIĘ JAK OGNIA. 
PLATFORMA CLUBMIT JEST NARZĘDZIEM, KTÓRE MOŻE ROZWIĄZAĆ TEN ISTOTNY PROBLEM

NA CZYM TO POLEGA? 
Clubmit to jedyny darmowy klub zrze-
szający polskich budowlańców w Wiel-
kiej Brytanii. Aby pobierać wycenione 
projekty budowlane, wystarczy się za-
rejestrować, przy czym co istotne: do 
posiadania konta nie potrzeba posiadać 
firmy.

W zakładce ZLECENIA BUDOWLANE 
można przeglądać wycenione projekty. 
Jeżeli jakiś konkretny nas zainteresuje, 
można go pobrać za punkty CMC. 

SKĄD MAM WZIĄĆ PUNKTY CMC?
Są dwa sposoby dzięki którym może-
my zwiększyć ilość punktów. Pierwsza 
opcja to zakupy i korzystanie z usług 
partnerów Clubmit. Kolejny sposób to 
szybkie doładowanie za pomocą PayPal. 

Jak już mamy odpowiednią ilość punk-
tów na naszym profilu, 

pobieramy zlecenie, które nas interesu-
je i jednym kliknięciem wysyłamy do 
architekta lub klienta. Im więcej punk-
tów zgromadzimy, tym więcej zleceń 
możemy pobrać, tym samym zwiększa-
jąc swoje szanse na podpisanie nowego 
kontraktu.

Zlecenia na Clubmit wyceniane są  bar-
dzo profesjonalnie, uwzględniając obo-
wiązujące stawki usług i produktów na 
brytyjskim rynku budowlanym. Marżę 
do każdego zlecenia ustalamy indywi-
dualnie.
 
PLATFORMA DAJE RÓWNIEŻ 
MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA 
WYKWALIFIKOWANEJ KADRY
Do tego służy zakładka PRACOWNICY. 
Należy podać kogo konkretnie i w jakiej 
ilości potrzebujemy, a następnie wysyła-
my zapytanie. Już na drugi dzień nasz 
partner EMPLINK kontaktuje się z klu-
bowiczem i proponuje ludzi z własnej 
bazy danych. Wiele firm budowlanych 
rejestruje się na platformie Clubmit dla 
rabatów. Jak wiadomo materiały 
budowlane stanowią znacz-
ną część kosztów na pro-
jekcie budowlanym. Dla 
naszych klubowiczów, 
partnerzy Clubmit 
oferują liczne rabaty. 
Wystarczy podczas ro-
bienia zakupów podać 
numer ID, który został 
nadany podczas reje-
stracji. Automatycznie 
zostaną naliczone rabaty 
oraz punkty CMC na konto 
Clubmit’owe. 

Jednym z naszych partnerów jest Polski 
Producent oferujący stolarkę okienną. 
Ceny okien i drzwi są bardzo konkuren-
cyjne, dzięki czemu przy większych pro-
jektach można sporo zaoszczędzić.

PAKIET DIAMOND 
DLA WYMAGAJĄCYCH
Te wszystkie rzeczy dostępne są przy 
darmowej rejestracji, ale mamy jeszcze 
możliwość płatnej subskrypcji. Jest to 
pakiet Diamond za £100 miesięcznie. 
Ta opcja daje przede wszystkim więcej 
narzędzi przy generowaniu samej wy-
ceny, np. możemy sami edytować stawki 
pracowników, zmienić wygląd wyceny 
(np. kolor czy design). Ogromnym plu-
sem posiadania tej płatnej Subskrypcji 
jest Cashback. Otrzymujemy 2% zwrotu 
ze wszystkich wydanych pieniędzy u 
partnerów, co przy dzisiejszych kosz-
tach materiałów budowlanych jest dość 
sporą kwotą.

Właścicielom firm budowlanych, pla-
ftorma pozwoli zaoszczędzić czas i pie-

niądze. Warto przetestować to 
narzędzie zwłasz-

cza, że rejestra-
cja jest bez-
płatna.

LINK:
www.clubmit.co.uk

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
https://clubmit.co.uk/
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ZARZĄDZAĆ... CZASEM?

PRO:- Mileno, od jakiegoś czasu jesteś 
osobą publiczną, rozpoznawalną. Po-
wiedz jak to się zaczęło ?
Milena Juszczak-Marciniak:- Dziękuję 
serdecznie za tak miłe słowa. Pozwól 
proszę, że na wstępie powiem, że skrom-
ność nie jest moją ulubioną cechą. Z tego 
też powodu powinnam nieskromnie 
przytaknąć Twojemu stwierdzeniu... ale 

tym razem nie do końca mogę się z nim 
zgodzić. Nie mogę o  sobie powiedzieć, 
że jestem osobą publiczną, a  na pewno 
jeszcze nie (śmiech). A  tak bardziej po-
ważnie, to się porostu nią nie czuję, co 
nie znaczy, że w niedalekiej przyszłości 
się to nie zmieni. Nad rozpoznawalno-
ścią, przynajmniej tu gdzie mieszkam, 
w  Londynie, od jakiegoś czasu inten-
sywnie pracuję. Jako osoba aktywna 
i  ambitna, uwielbiam poszerzać swoje 
horyzonty poprzez kontakty z  ludź-
mi, dlatego też angażuję się zawodowo 
i  pozazawodowo w  różne inicjatywy 
społeczno-biznesowe. Jako liderka lon-
dyńskiego ruchu Ery Nowych Kobiet 
by Joanny Przetakiewicz, każdego dnia 
poznaję nowe, fantastyczne i  szalenie 
inspirujące kobiety, z których doświad-
czeń czerpię pełnymi garściami. Or-
ganizowałam również śniadania 
biznesowe dla lokalnej przed-
siębiorczej Polonii na Heathrow 
dzięki czemu poznałam mnó-
stwo niesamowitych osób, wła-
ścicieli mniejszych bądź więk-
szych firm, dla których 
stawianie na rozwój 
osobisty i  networking 
jest kwestią kluczową 
w nawiązaniu relacji 
zawodowych. Poza 
tym grono moich 
znajomych po-
szerza się rów-

niez o  uczestników licznych kursów 
i  warsztatów w  Polsce i  UK, w  których 
biorę udział, a  także moich pierwszych 
odbiorców z social mediów, gdzie zaczy-
nam pokazywać światu swoją osobę jako 
profesjonalnego trenera zarządzania 
sobą w czasie.

PRO:- Nie poprzestałaś jednak na tym. 
Na swoim fanpage jako Lady Hustler 
uczysz swoich słuchaczy na live’ach jak 
zarządzać sobą w czasie. Powiedz wię-
cej o tym projekcie. 
MJM:- Tak, od niedawna działam w sieci 
jako Lady Hustler, która pomimo prze-
ciwności losu idzie dalej, pokonując ko-
lejne schody na swojej drodze do suk-
cesu. Jednocześnie, pokazuję ludziom 
zagubionym w  dzisiejszym szybkim 
świecie, jak najlepiej wykorzystać dany 
nam czas, a go nie marnować. To bardzo 
ciekawe zjawisko, szczególnie w  kon-
tekście produktywności i  optymalizacji 
codziennych działań. Fakt, że poznałam 
w  życiu tyle różnych osób uświadomi-
ło mi, że w  tej sferze życia jest deficyt. 
Ludzie narzekają na brak czasu a  de 
facto sami poprzez błędy w  podejściu 
do planowania skazują się na jego ciągły 
niedobór. Tak pokrótce powstał projekt 
Lady Hustler, jako odpowiedź na potrze-
by społeczne. Poprzez cotygodniowe 
live'y, planowany w  niedalekiej przy-

szłości kanał na YouTube, darmo-
we i płatne eBooki czy profesjo-
nalne warsztaty i kursy, pragnę 
zmieniać życie ludzi, którzy 
chcą, są gotowi i tej zmiany po-
trzebują. 

PRO:- Jaka jest Twoja misja, czy 
myślisz że dużo ludzi ma pro-
blemy z planowaniem swojego 

czasu?
MJM:- Jasne i klarowne okre-
ślenie misji swojej działal-
ności, to podstawa. Pozwala 

ono notabene oszczędzić czas 
i  energię poświęcone na bu-

dowanie biznesu, czy rozwijanie pro-
jektu, a  to z  kolei może determinować 
sukces, bądź stanowić o  porażce przed-
sięwzięcia. Oczywiście i  ja również 
mam sprecyzowaną konkretną misję, 
która jest wyznacznikiem moich dzia-
łań, a  jest nią sytuacja, w  której każdy 
z moich kursantów czy słuchaczy powie 
z  pełnym przekonaniem: ”Mam czas!" 
Wiem, że jest to możliwe, aby poprzez 
odpowiednie zarządzanie, planowanie, 
ale przede wszystkim samoświadomość 
w  podejmowaniu codziennych małych 
i dużych wyborów, osiągnąć stan balan-
su pomiędzy najważniejszymi sferami 
życia. Najważniejsze jednak jest to, że 
ludzie powinni zacząć doceniać każdą 
chwilę i  wykorzystać potencjał, który 
niesie. Pytasz również czy uważam, że 
ludzie mają z tym problem. Ja nie uwa-
żam, ja to wiem! Jak wspominałam już 
wcześniej nie potrzeba nawet przepro-
wadzać głębokich rozmów, by mieć tego 
świadomość. Wystarczy baczna obser-
wacja świata i ludzi. Jest mnóstwo osób, 
które mówią, że brak im czasu, a ja mam 
na to alergię. To stwierdzenie wyjątko-
wo mnie uczula, dlatego chcę pomagać 
im to zmieniać, tak by mogli zacząć ko-
rzystać z  życia i  danych im chwil pro-
duktywniej i pełniej. 

PRO:- Kiedy możemy spodziewać się 
Twojego autorskiego szkolenia ? 
MJM:- Nad swoim pierwszym autorskim 
szkoleniem intensywnie pracuję od 
dłuższego czasu. Na tym etapie nie mogę 
podać jeszcze konkretnej daty, ale zapra-
szam do obserwowania mojego profilu 
na Facebooku i spodziewać się stycznio-
wego szkolenia. Do tego dochodzi praca 
nad ebookiem i warsztatami. Co czwar-
tek zapraszam też na live'y poświęcone 
poświęcone zarządzaniu sobą w czasie. 
Jak widać pracy jest dużo, ale to mnie 
jeszcze bardziej motywuje. Będzie też 
coś extra, ale na to.... przyjdzie CZAS! 

PRO:- Bardzo dziękuję za rozmowę i gra-
tuluję wspaniałej inicjatywy.

Z MILENĄ JUSZCZAK-MARCINIAK, MANAGERKĄ... CZASU, ZNANĄ JAKO „LADY HUSTLER”, ROZMAWIAMY NA 
TEMAT OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA CZASU TAK, BY GO W KOŃCU PRZESTAŁO BRAKOWAĆ

LINK:
Facebook / LadyHustlerByMilena-
JuszczakMarciniak

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/ladyhustlerbymilenajuszczakmarciniak/
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PRO:- Aniu, to był dla ciebie bardzo praco-
wity rok, co się zmieniło w Excellencevale 
przez ten czas?
Anna Ewa Suska:- W  tym roku przede 
wszystkim, wprowadziliśmy Śniadania 
Biznesowe pod marką ALUTE. Uważam, 
że jest to naprawdę duży sukces, ponie-
waż w  ciągu 2 miesięcy otworzyliśmy 
kilkanaście lokalizacji, które regularnie 
organizują spotkania w różnych częściach 
UK. Wymagało to dużego zaangażowania 
wielu ludzi i  mojej pracy ciągiem przez 
kilkanaście tygodni. W marcu wypuścili-
śmy szkolenie „Efektywny Biznes”, które 
okazało się strzałem w 10. Cieszy mnie to, 
że jest tak wielu świadomych rodaków, 

którzy chcą się rozwijać, i to robią. Wiele 
z  tych osób bardzo rozpostarło skrzydła 
i  niesłychanie rozwinęło swoje firmy, co 
w większości wypadków widać mimowol-
nie na Facebooku, który w dzisiejszych cza-
sach, jest jednym z głównych kanałów ko-
munikacji. To wszystko zaowocowało tym, 
że również w Excellencevale zaszło i nadal 
będzie zachodzić wiele zmian. Jestem bar-
dzo dumna też z  tego, że nasze produkty 
on-line cieszą się ogromną popularnością, 
mam tu na myśli Akademię Przedsiębior-
cy i Akademię Lidera, w których co miesiąc 
bierze udział kilkadziesiąt osób.

PRO:- Słyszeliśmy o nowych projektach, 
których się podjęłaś w ostatnich mie-
siącach. Czy zdradzisz nam coś wię-
cej?
AES:- Jednymi z głównych projek-
tów na które zdecydowałam 
się w ostatnich miesiącach, są 
vlogi I  kursy on-line. Nigdy 
nie byłam ich zwolenni-
kiem, ale uświadomiłam 
sobie, że nie każdy jest 
taki jak ja i  nie musi lubić 

czytać książek tradycyjnych, ani robić 
notatki gdzieś na brzegach. Część nawet 
moich klientów, jest tak zapracowana, 
że chętniej sięgną po kurs on-line, lub 
vloga, bo można go odsłuchać w każdym 
miejscu. Poza tym powstaje moja kolejna 
autorska książka, której premierę planu-
jemy tuż po Nowym Roku, a także kolej-
na, której jestem współautorką. Jesteśmy 
jeszcze na etapie dopinania kalendarza 
na rok 2020, i  nie chciałabym wchodzić 
w szczegóły, ale to co mogę powiedzieć, to 
to, że powstało kilka nowych produktów, 
z których przedsiębiorcy będą mieli okazję 
skorzystać już wkrótce, oraz bardzo duży 
międzynarodowy projekt. 

PRO:- Kilku Twoich klientów osiągnęło 
ogromny sukces, dzięki Twojemu mento-
ringowi, jakie to uczucie patrzeć na swo-
ich podopiecznych jak rozwijają swoje 
biznesy?
AES:- Przede wszystkim jestem bardzo 
dumna, że wiedza której udzielam, jest 
umiejętnie implementowana do biznesów. 
Uwielbiam cieszyć się z  sukcesów moich 
klientów i  właśnie to napędza mnie do 
kolejnych działań, projektów. To co widzą 
inni, to tylko wierzchołek efektu końco-
wego, natomiast ja bardzo uważnie obser-
wuję  cały proces zmian, które zachodzą 
w moich podopiecznych. Często jest bar-
dzo trudno i musza zmagać się z wieloma 
blokadami, które są zakorzenione gdzieś 
głęboko w  nich samych, ale widząc jak 
przez to przechodzą, mnie osobiście bar-

dzo satysfakcjonuje. Rzeczywi-
ście, bardzo często pojawiają 

się u  mnie przedsiębiorcy na 
mentoring, starając się o  ja-
kiś duży kontrakt do którego 
chcą się przygotować, albo 
w momencie kiedy nie wie-

dzą co jeszcze mogą zro-
bić, aby pchnąć swoją 

firmę do przodu. 
I nie do opisania jest 
szczęście, gdy osią-

gają to, co wspólnie założyliśmy. Zarówno 
ich jak i moje.

PRO:- Wielkim sukcesem okazały się 
wspomniane już przez ciebie Śniadania 
Biznesowe, Akademia Lidera i Beauty Biz-
nes. Dla kogo są te spotkania na żywo jak 
i on-line?
AES:- Śniadania Biznesowe to zlokalizo-
wane w różnych częściach Wielkiej Bry-
tanii spotkania, skierowane do  polskich 
przedsiębiorczych osób.  Pojawiają się na 
nich nie tylko przedsiębiorcy, ale także 
osoby, które planują dopiero rozpoczęcie 
własnej działalności i  osoby na etacie. 
Każdy może znaleźć cos dla siebie, bo 
energia panująca podczas tych spotkań 
jest inspiracją, dla wielu osób. Poza pysz-
nymi śniadaniami, dostarczamy wiedzę 
z przeróżnych dziedzin, chcąc wyjść na 
przeciw zapotrzebowaniom danej pla-
cówki. Jest bardzo dużo networkingu, 
wiedzy, ale przede wszystkim lokalni 
przedsiębiorcy mają też okazję do pro-
mocji swoich produktów lub usług, dzię-
ki temu, że wprowadziliśmy możliwości 
sponsorskie dla takich firm.

PRO:- Na wielu szkoleniach mówisz, jak 
ważne jest, by określić swoją misje. Jaka 
jest Twoja misja?
AES:- Moją misją jest przede wszystkim 
wydobycie potencjału z  Polaków i  poka-
zanie im, jak mogą z  niego skorzystać. 
Jest ona spójna z  misją Excellencevale, 
który stworzyłam. Jesteśmy bardzo inte-
ligentnym i  przedsiębiorczym narodem, 
co widać po tym, do jak wielkich rzeczy 
dochodzimy i jak potrafimy poradzić sobie 
w  rożnych warunkach, między innymi 
za granicami kraju. Postanowiłam poma-
gać i wspierać Polonię w rozwoju i dążę do 
tego, aby jak najwięcej osób dołączyło się 
do tej idei, oraz mogło z niej skorzystać.

PRO:- Aniu, życzę ci wielu kolejnych suk-
cesów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Karolina Witkowska

ROZBUDZAMY 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Z ANNĄ EWĄ SUSKĄ, WŁAŚCICIELKĄ EXCELLENCE VALE I POMYSŁODAWCZYNIĄ ŚNIADAŃ BIZNESOWYCH 
ALUTE, ROZMAWIAMY M.IN. O ROZWOJU POLSKICH BIZNESÓW W UK

LINK:
www.ExcellenceVale.com

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
https://excellencevale.com/
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SzukaSz dla swojego biznesu:

miejSca na warSztat
magazyn, Skład,
a nawet biuro?

oferujemy nowoczesną 
I funkcjonalną  przestrzeń
dla Twojego biznesu 
w rejonie baTTersea/Clapham junCTion

londonsouthwestworkshops.co.uk
london.workshops.ltd@gmail.com   tel.: 020 7720 4030

https://twojprospekt.com
https://londonsouthwestworkshops.co.uk/
https://katetiubeauty.com/shop/

