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£25*
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* PROMOCJA DO KOŃCA KWIETNIA 2020

Jesteś z Londynu lub okolic? 
Zapraszam serdecznie! 

 | +44 7533 463 084
 / Trycholog-Magda-Londyn-447422842724389/

OFERUJEMY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE, PROJEKCJE I INNE. 
ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KAŻDEGO EVENTU.

KONFERENCJE | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE | SPOTKANIA BIZNESOWE

WWW.SOUNDLIGHTEVENTS.CO.UK
INFO@SOUNDLIGHTEVENTS.CO.UK

 / SOUNDLIGHTEVENTSLONDON      /SOUNDLIGHTEV      +44 7752 040 596

FOR ALL KINDS OF EVENTS
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tel: +44 7752 040 596
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ANGIELSKI AKCENT? 
UCZ SIĘ!

SAMODZIELNA NAUKA WYMOWY LUB AKCENTU JEST DOŚĆ TRUDNA, JEDNAK NIE JEST NIEMOŻLIWA

Oto proste sposoby accent co-
acha na  samodzielną pracę z 
akcentem.

Znajdź osobę, której sposób  
mówienia uwielbiasz
Na pewno jest jakiś aktor, dziennikarz, 
osoba publiczna, której lubisz słuchać. 
Zacznij otaczać się głosem tej osoby, słu-
chaj jej możliwie często starając się wy-
chwycić jej charakterystyczną intonację, 
rytm, frazowanie, tembr głosu i artyku-
lację. Im częściej będziesz tym głosem 
otoczony, tym bardziej uwrażliwisz się 
na poszczególne aspekty wymowy tej 
osoby. Najważniejsze: musi Ci to spra-
wiać prawdziwą przyjemność!

ZAOBSERWUJ JEJ UŁOŻENIE UST 
I BUZI
Artykulacja danych dźwięków jest ściśle 
powiązana z ułożeniem aparatu mowy. 
Jeśli nie masz możliwości skorzystania z 
pomocy accent coacha, który wyjaśni Ci 
jakie jest właściwe ułożenie ust i języka 
dla dźwięków danego akcentu, spróbuj 
to zaobserwować samodzielnie. Zobacz 
jak bardzo są otwarte usta przy danej 
głosce, gdzie znajduje się język, co się 
dzieje z kącikami ust podczas artykulacji 
samogłosek? Spróbuj naśladować to co 
widzisz, zwłaszcza jeśli jesteś wzrokow-
cem. Bardzo przydatne będzie tu luster-
ko lub wewnętrzna kamera telefonu.

POWTARZAJ GŁOŚNO 
ZA LEKTOREM 
Samo słuchanie i obserwowanie nie-
wiele Ci da, jeśli nie zaczniesz na głos 
powtarzać tego co słyszysz. Po tym jak 
zaczniesz trenować słuch, musisz także 

zacząć trenować aparat mowy poprzez 
możliwie jak najwierniejsze naśladowa-
nie słyszanych dźwięków. Bardzo przy-
datne są tu filmiki, gdzie nauczyciel po-
kazuje Ci jak wymówić dane słowo dając 
Ci przestrzeń na powtórzenie wraz z 
właściwymi wskazówkami. Robię to 
na moim kanale You Tube Pola Accent 
Maker wyjaśniając, ale także pokazując 
w jaki sposób wymawiać dane dźwięki 
i słowa.

ZWOLNIJ SZYBKOŚĆ 
NAGRANIA
Bardzo pomocne zarówno 
przy obserwowaniu uło-
żenia buzi jak i słuchaniu 
dźwięków jest 
zwolnienie 
szybkośc i 
n a g ra n i a , 
d o s t ę p n e 
zarówno na 
You Tube jak 
i w więk-
s z o ś c i 
aplikacji 
do audio-
b o o k ó w 
takich jak 
A u d i b l e .  
Z w o l n i e -
nie do 0.75 
i nawet 0.5 
n o r m a l n e j 
szybkości da 
Ci pełną możliwość 
dokładnego zaobser-

wowania tego, jak układają się usta 
podczas wymowy danych głosek oraz 
jak tak naprawdę brzmi dany dźwięk. 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ 
Z ACCENT COACHEM
Co jest największą pomocą w nauce 
wymowy i akcentu to zdecydowanie 
praca z accent coachem. Nawet jeśli 
nie możesz podjąć regularnej współ-
pracy umów się chociażby na wstępną 
diagnozującą konsultację. Pozwoli Ci 
ona sprawdzić stan Twojej wymowy, 
wszystkich dźwięków i ich artykulacji; 
wyklaruje Twoje obecne ułożenie buzi, 
wobec tego właściwego dla danego 
akcentu oraz wyposaży Cię we wska-
zówki niezbędne do tego, by brzmieć 
jak native speaker lub po prostu „mniej 
polsko”. Jedna sesja z dobrym accent 
coachem da Ci więcej niż kilka miesięcy 
samodzielnej pracy. Mając już podsta-

wy tego co powinieneś robić możesz 
kontynuować swoją przygodę sa-

modzielnie wiedząc dokładnie 
nad czym musisz pracować i 
w jaki sposób. Jeszcze bar-
dziej pomocne są moje gru-
powe warsztaty wymowy i 
akcentu, podczas których 
zostajesz wyposażony w 

ogromną wiedzę, narzę-
dzia i tech-

niki umoż-
l iwia jące 
Ci dalszą 
p r a c ę 
nad ak-
c e n t e m 

w domu. 
Warto w to 

z a i n w e s t o -
wać, bo pięk-
na wymowa to 
Twoja najlepsza 

wizytówka! Za-
praszam!

Pola Kobus
Accent Coach

LINKI:
www.accentmaker.pl

 : pola@accentmaker.com 
 / PolaAccentMaker
 / PolaAccentMaker

Samo słuchanie 
i obserwowanie 
niewiele Ci da, jeśli 
nie zaczniesz na głos 
powtarzać tego co 
słyszysz. Po tym jak 
zaczniesz trenować słuch, 
musisz także zacząć 
trenować aparat mowy

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
https://www.facebook.com/polaaccentmaker/
https://www.instagram.com/PolaAccentMaker/
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FAIR HOUSE 
INVESTMENTS - 

NIERUCHOMOŚCI W UK
ZNAJDŹ SPOSÓB NA BUDOWĘ DOCHODU PASYWNEGO

Nazywam się Małgorzata 
Kurzępa, jestem założycielem 
i dyrektorem firmy Fair House 

Investments, która od 7 lat inwestuje 
w nieruchomości w Wielkiej Brytanii. 

Rozpoczęłam swoją działalność, ponie-
waż chciałam znaleźć sposób na budowę 
dochodu pasywnego. Planowałam suk-
cesywnie wycofywać się z pracy zawo-
dowej w momencie, gdy portfolio moich 
inwestycji będzie na poziomie dotych-
czasowych dochodów i  zacznie przy-
nosić mi coraz większe pieniądze. Pra-
cowałam wtedy poprzez swoją spółkę 
(limited company), a mój dochód groma-
dził się na koncie firmowym. W postaci 
dywidend wypłacałam sobie minimalną 
pensję, co pozwalało mi, po opłaceniu 
podatku korporacyjnego, przeznaczyć 
pozostała część dochodu na inwestycje. 

Pierwsze nieruchomości kupiłam za go-
tówkę. Później nauczyłam się korzystać 
z  dźwigni finansowej w  postaci kredy-
tu BTL dla limited companies i  kolejne 
nieruchomości kupowałam na kredyt. 
Następnie weszłam w  spółkę (JV part-
nership), gdzie byłam inwestorem, a moi 
wspólnicy zapewniali tzw. know-how: 
znaleźli nieruchomość, wyremontowali 
ją, oraz znaleźli lokatora. Dzięki temu, że 
stosowałam różne sposoby delegowania 
zadań, udawało mi się powiększać moje 
portfolio pracując jednocześnie na eta-
cie. Nie było to łatwe dla osoby, która 
nie miała żadnej wiedzy, ani doświad-
czenia w zarządzaniu projektami, w bu-
dowaniu zespołów, czy logistyce. 

Nie znałam się na psychologii biznesu 
ani sprzedaży. Nie wyniosłam wiedzy 
na ten temat z  domu, nie uczyłam się 
też tego od znajomych. 

Pomysł na inwestowanie w  nierucho-
mości był pochodną kilku niezależnych 
czynników: rozmów z  ekspertami, 
zgromadzonych oszczędności oraz chę-
ci znalezienia niezależności finansowej. 

Naukę wszystkiego, co wiem dzisiaj i co 
stosuję w  praktyce, zaczęłam od słu-
chania podcastów i uczestnictwa w we-
binariach. Gdy ta wiedza przestała mi 
wystarczać, zaczęłam uczęszczać na 
płatne seminaria i poszukiwać mentora. 

Cały czas sukcesywnie powiększałam 
swoje portfolio. Na początku były to 
nieruchomości typu single let, które 
kupowałam na własność poprzez moją 
limited company. Później, powiększy-
łam swoją działalność o  podnajem na 
doby (R2R SA). Co chwile, przy każdej 
transakcji pojawiały się problemy bądź 
przeciwności, które musiałam prze-
zwyciężać. Czasami udawało mi się 
robić to samej, kiedy musiałam znaleźć 
„okrężną” drogę na rozwiązanie proble-
mu. Innym razem korzystałam z pomo-
cy ekspertów: księgowych czy prawni-
ków. Dzisiaj wiem, że każdy problem 
wzbogacał mnie o  wiedzę. Nie tylko 
jak tę konkretną sprawę rozwiązać, ale 
również posiadam szerszą wiedzę „do-
okoła” danego tematu. 

Nie nauczysz się tego z  żadnej książ-
ki czy artykułu. Nie przekaże Ci tego 
mentor ani mówca. Jest to wiedza, któ-
rą przynosi Ci życie i dzięki temu nigdy 
jej nie zapomnisz. Według mnie bar-
dzo ważne jest, aby wykorzystywać ją 
w praktyce. Powie Ci to każdy nauczy-

ciel: ucz się, słuchaj i czytaj, a zaraz po-
tem idź i to rób. Nie ma sensu mentalne 
przygotowywanie się do inwestowa-
nia latami. Znam wiele osób, które po-
trzebowały długiego czasu, aby zrobić 
pierwszy krok. Uwierz mi, możesz czy-
tać książki przez 10 lat. Zdobycie pierw-
szej nieruchomości będzie tak samo 
trudne, jak gdybyś to robił po dwóch 
miesiącach przygotowań. Bo dopiero 
praktyka i doświadczenie sprawiają, że 
przestajesz się bać. 

Kiedy nauczysz się prawidłowo ana-
lizować kolejne inwestycje, kiedy 
rozwiążesz problemy związane 
z nimi, wtedy dopiero poczu-
jesz się pewniej. Każdy od-
czuwa „strach” przed nie-
znanym. Wszystko jest 
trudne nim stanie się 
proste (Thomas Fuller). 

Praktyka czyni mi-
strza. Każdy z  nas 
to słyszał. Nie za-
chęcam do skoków 
na głęboką wody. 
Zdobądź trochę 
wiedzy, poroz-
mawiaj z  ludź-
mi, idź na kurs 
i… znajdź swoją 
pierwsza nieru-
chomość.
 
Jest wiele strate-
gii, które możesz wy-
brać, w zależności od tego, 
ile masz czasu i  pieniędzy. 
A dokładniej, w  jakiej relacji 
do siebie pozostają te dwa 
czynniki.
 
Osobom, które mają oszczęd-

LINKI:
fairhouseinvestments.co.uk 
Facebook /FairHouseInvestments    

 : +44 7596 287 239  

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
https://fairhouseinvestments.co.uk/
https://www.facebook.com/FairHouseInvestments/
tel: +44 7596 287 239
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ności i  zdolność kredytową, a  jedno-
cześnie niezbyt wiele czasu, polecam 
rozpoczęcie inwestowania od zakupu 
nieruchomości typu single let. Nie po-
winni mieć oni problemów z  uzyska-
niem kredytu (jeśli mają stały dochód). 
Nieruchomość bez trudu powinni 
znaleźć na stronach typu RightMove, 
czy Zoopla. Niewielki remont, czy tyl-
ko odświeżenie mogą wykonać sami 
bądź przy pomocy znajomych. Lokalna 
agencja chętnie zajmie się znalezieniem 
lokatorów oraz zarządzaniem nieru-

chomością. Osobom bez do-
świadczenia nie pole-

cam zarządzania 
nieruchomo-

ścią same-
mu. Zaj-
mie wam 
to sporo 
c z a s u , 
jeśli nie 
z n a c i e 
s y s t e -
m ó w 
rządzą-
c y c h 

tym procesem oraz prawdopodobnie 
doda niepotrzebny stres do waszego 
codziennego życia. Agencja za niewiel-
ką opłatą zajmie się tym wszystkim. 
I wierzcie mi, będzie bardziej efektyw-
na. 

Osoby, które mają niewielkie oszczęd-
ności, ale za to dużo wolnego czasu, oraz 
dostęp do internetu, powinny w  mojej 
opinii, zająć się wyszukiwaniem nie-
ruchomości dla inwestorów (sourcing). 
Wymaga to sporo czasu i cierpliwości. 

W  tym przypadku pomocny będzie 
portal OpenRent, jak również AirBnB 
i  booking.com. Na pierwszym możesz 
znaleźć nieruchomości oferowane na 
wynajem bezpośrednio przez landlor-
dów, dwa pozostałe pomogą Ci określić 
zapotrzebowanie na wynajem w danej 
okolicy. Wiele osób, jeśli zajmują się 
sourcingiem w  swojej okolicy, wynaj-
muje również mieszkania od agentów. 

Opcje wyszukiwania lokalnego po-
lecam zresztą najbardziej. Korzysta-
jąc ze znajomości lokalnego rynku 
możemy wyszukiwać „perełki” dla 

inwestorów, nie wpuszczając ich jed-
nocześnie na tzw. miny, to znaczy nie-
ruchomości położone w  dzielnicach, 
gdzie wynajem na pokoje bądź na doby 
się nie sprawdzi. Jeśli wyszukujesz 
nieruchomości w  swojej okolicy, war-
to nawiązać relacje z  dwoma lub trze-
ma agentami, którzy będą informować 
Cię, kiedy w  biurze pojawi się coś dla 
Ciebie interesującego. Zaprzyjaźnie-
nie się z  agentem nie jest proste. Mu-
simy go przekonać, a  nie namówić, że 
współpraca będzie opłacalna dla każ-
dej ze stron. On dostanie comiesięcz-
ne „maintenance fee” od landlorda, 
a inwestor, którego znajdziesz będzie 
wyszukiwał lokatorów, wykonywał 

w  nieruchomości drobne, niezbędne 
naprawy oraz dbał o  utrzymanie po-
rządku. Właściciel zaś skorzysta z 3 lub 
5 letniej umowy najmu (commercial le-
ase with guaranteed rent).

PODSUMOWUJĄC:
- oceń własną relację posiadanego czasu 
do kapitału,
- wybierz najlepszą dla siebie strategię,
- zrób to! 

O  tym i  kilku innych aspektach inwe-
stowania w  nieruchomości obszerniej 
mówię na moich warsztatach, między 
innymi „Zarabianie na nieruchomo-
ściach”. Zaproszenie i bilety na bieżąco 
znajdziecie na moim fanpage’u  ”Fair 
House Investments”. Chętnie pomagam 
osobom, które chciałyby zacząć inwe-
stować w nieruchomości, ale nie wiedzą 
jak się za to zabrać. 

Na mojej stronie www.fairhouseinve-
stments.co.uk znajdziecie formularz 
kontaktowy, który umożliwi Ci sko-
rzystanie z  bezpłatnej konsultacji. Na 
tej samej stronie w zakładce Download 
znajdziesz darmowy e-book, w  wersji 
polskiej i angielskiej, jak, krok po kroku, 
kupić nieruchomości w  Wielkiej Bryta-
nii. 

Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do 
kontaktu i... życzę powodzenia w inwe-
stycjach. 

Małgorzata Kurzępa
Fair House Investments

Możesz czytać 
książki przez 10 lat. 
Zdobycie pierwszej 
nieruchomości będzie 
tak samo trudne, 
jak gdybyś to robił 
po 2 miesiącach 
przygotowań. Bo 
dopiero praktyka 
i doświadczenie 
sprawiają, że przestajesz 
się bać.

https://twojprospekt.com


 | nr 2 (13) / 2020 | 6

 www.twojprospekt.com
 / twojprospekt.com

 redakcja@ twojprospekt.com

MAGAZYN WYDAJE:
Twoj Prospekt LTD

Hurlingham Studios, Ranelagh Gardens, 
SW6 3PA, London

ZAREKLAMUJ SIĘ:
0 7565 422 444

reklama@twojprospekt.com

DTP: 
Leszek Waligóra / Presspekt 

pro@presspekt.pl

Licencje: fontawesome

Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i artykułów partnerskich/sponsorowanych.

KORONAWIRUS 

TOMASZ WIADROWSKI, WŁAŚCICIEL BIURA KSIĘGOWEGO SAFI ADVISORY
SERVICES O SKUTKACH EKONOMICZNYCH EPIDEMII KORONAWIRUSA

Wszystko wskazuje na to, że 
największe problemy są 
dopiero przed nami. Nawet 

jeśli epidemia ustąpi w niedługim 
czasie, wszyscy będziemy odczuwać 
w mniejszym bądź większym stopniu 
skutki nadchodzącej recesji.

Sporo osób może stracić pracę, osoby 
samozatrudnione już teraz raportują 

znaczną utratę zleceń. Możemy spo-
dziewać się znacznego spadku dochodu 
w najbliższych miesiącach.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
 Na początek należy przejrzeć swój bu-
dżet. Przeanalizujmy wpływy i wydatki. 
Już teraz należy zastanowić się czy mie-
sięczne opłaty np. za siłownie czy abo-
nament za polską telewizję to naprawdę 
niezbędne wydatki.
 Ostrożnie z wydatkami. Już teraz le-
piej postarać się zaoszczędzić nawet 
drobne kwoty, które mogą okazać się 
bardzo ważne w najbliższym czasie.

 Do-
k u -

m e n t y 
u b e z p i e -

c z e n i o w e 
warto jeszcze 

raz sprawdzić 
i mieć pod ręka. 

Niektórzy z nas 
mogą mieć np. in-

come protection, 
prywatne ubezpiecze-

nie zdrowotne, ubez-
pieczenia na życie. Teraz 

szczególnie ważne jest, by 
wiedzieć czy polisa ubez-

pieczeniowa pomoże nam na 
wypadek spadku dochodów
 Banki obiecują pomoc osobom 

dotkniętym kryzysem. Możliwość 
zawieszenia spłat kredytów, w tym 

mieszkaniowych na okres trzech 
miesięcy już zapowiedziały najwięk-

sze banki. W przypadku spadku docho-
dów bądź ich braku nie należy przysło-
wiowo chować głowy w piasek tylko od 
razu uprzedzić bank o spodziewanych 
kłopotach. Banki będą podchodzić do 
każdej sytuacji indywidualnie.
 Na razie prawo nie przewiduje moż-
liwości odroczenia płatności czynszu, 
gdy wynajmujemy mieszkanie, jednak 
osoby, które nie posiadają własnej nie-
ruchomosci ani znacznych oszczędności 
mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu, 
jeśli niski dochód ich do tego kwalifiku-
je. Utrata źródła dochodu z pracy czy 
własnej działalności spowoduje, że takie 
osoby będą mogły ubiegać się o zasiłki. 

A BIZNES

LINK:
www.safiadvice.co.uk

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
https://fb.com/twojprospekt.com
mailto:redakcja%40twojprospekt.com?subject=E-mail%20poprzez%20link%20z%20magazynu
mailto:pro%40presspekt.pl?subject=E-mail%20z%20magazynu%20Prospekt
http://safiadvice.co.uk/
tel: +44 7565 422 444
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Warto już teraz zapoznać się z zasadami 
ich przyznawania i sprawdzić czy w naj-
gorszym scenariuszu można spodziewać 
się pomocy w zapłacie czynszu
 Ci z nas, którzy kupili mieszkania co 
prawda nie mogą na razie otrzymać do-
płat do kredytu, ale w przypadku utraty 
dochodów mogą również ubiegać się o 
niektóre zasiłki. To razem z zawiesze-
niem spłat kredytu oznacza, że łatwiej 
będzie przetrwać ewentualny cięższy 
okres.
 Warto mieć jakąś rezerwę pieniędzy 
w gotówce. W czarnych scenariuszach 
może wydarzyć się sytuacja podobna 
do tej znanej z Grecji. Blokady środków 
na koncie, maksymalne limity wypłat 
gotówki czy limity na wydatki na karcie 
mogą zostać wprowadzone szczególnie, 
gdy przedłużą się problemy z dostawami 
do sklepów. Taki fundusz ‚’na czarną go-
dzinę’’ może okazać się przydatny. Jeśli 
jednak się nie przyda, zawsze po wszyst-
kim będziemy mogli pieniądze wpłacić z 
powrotem do banku.
 Osoby samozatrudnione, które spo-
dziewają się zwrotów podatkowych (np. 
branża budowlana) powinny moim zda-
niem rozliczyć się wcześniej niż później. 
Nie ma pewności czy zwroty nie zostaną 
zawieszone albo opóźnione gdy zacznie 
brakować pieniędzy w kasie państwa.
 Uważajmy na scamy. Znacznie wzro-
sła ilość fałszywych wiadomości o na-

leżnych zwrotach, np. za podatek za sa-
mochód. Na telefony wysyłane są smsy 
od scamerów, którzy chcą skorzystać ze 
strachu i desperacji ludzi. Sprawdzajmy 
informacje na zaufanych źródłach. Pa-
miętajcie, że aby otrzymać zwrot wy-
starczy podać dane konta bankowego 
(sort-code i account number) nigdy nu-
mer karty kredytowej czy debetowej! Je-
śli coś brzmi zbyt pięknie, by było praw-
dziwe, to zapewne nie jest. Uważajmy 
na firmy, które oferują pewne usługi po 
znacznie zaniżonych cenach, być może 
chcą uzyskać jak najwięcej gotówki 
przed bankructwem. Jest to szczególnie 
ważne teraz, gdyż mogą pojawić się fał-

szywe informacje czy strony oferujące 
pomoc w uzyskaniu dotacji rządowych. 
Sprawdzajmy informacje na stronach 
gov.uk.
 Rząd Wielkiej Brytanii dopiero deba-
tuje nad dodatkowymi możliwościami 
pomocy dla osób indywidualnych, sa-
mozatrudnionych czy małych biznesów. 
Inne kraje już zapowiedziały znaczną 
pomoc, przykładowo Francja zawiesza 
obowiązek płacenia podatków. Jest wy-
soce prawdopodobne, że Wielka Bryta-
nia rozszerzy pakiety pomocowe w naj-
bliższym czasie. Wśród już ogłoszonych 
programów znajdują się między innymi 
bezpośrednie wsparcie od 10 do 25 ty-
sięcy funtów dla małych biznesów w 
postaci bezzwrotnych grantów, wspar-
cie dla firm, które wynajmują lokale, czy 
zwolnienie z opłat business rates.

Śledźmy informacje na bieżąco. Na na-
szej stronie na Facebooku SAFI Adviso-
ry Services Limited będziemy na bieżąco 
postować wszelkie istotne informacje w 
kwestii ewentualnej pomocy finanso-
wej.

Wszystkim czytelnikom życzę przede 
wszystkim dużo zdrowia i spokoju. 
Wszyscy znajdujemy się w podobnej sy-
tuacji i prędzej czy później sytuacja po-
winna się odwrócić.

Tomasz Wiadrowski

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

SAFI
Advisory Services BIURO KSIĘGOWE

    • Rozliczenia self-employed - £75+VAT

    • Rozliczenia firm LTD, VAT, payroll

    • Pomoc przy zasiłkach

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line) safiadvice.co.uk

Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

Warto mieć jakąś 
rezerwę pieniędzy w 
gotówce. W czarnych 
scenariuszach może 
wydarzyć się sytuacja 
podobna do tej znanej 
z Grecji. Blokady 
środków na koncie, 
maksymalne limity 
wypłat gotówki czy 
limity na wydatki 
na karcie mogą 
zostać wprowadzone 
szczególnie, gdy 
przedłużą się problemy 
z dostawami do 
sklepów

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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MĄDRA

Jakiś czas temu jechałam pocią-
giem i w wagonie barowym przy-
siadły się do mnie trzy panie – 

babcia z córka i wnuczka, Dziewczynka 
na oko 9-10 lat, rezolutna i elokwentna. 
Zaczęłyśmy rozmawiać i młoda dama 
spytała czym ja się zajmuję. Zgodnie 
z prawdą powiedziałam, że jestem 
blogerką. Dziewczynka aż poskoczyła 
z wrażenia i zakrzyknęła „Ja też chcę 
być blogerką!” Jej mama i babcia poki-
wały z politowaniem głową, na co mała 
się obruszyła i powiedziała do mamy 
„No co tak kiwasz głową, ta Pani jest 
stara i jest blogerką, to ja też mogę!”.

SIEĆ DAJE MOŻLIWOŚCI
I miała rację, każdy może, bez względu 
na wiek, zawód czy cokolwiek, może 
pisać, nagrywać, wrzucać fotki, nagry-
wać podcasty, czy pisać i  wydawać e-
-booki.   Wtedy zrozumiałam, że sieć 
i  jej możliwości zrodziły nowe profesje 
–  e-sprzedawca, bloger, youtuber, in-
fluencer…czyli marzenia o  popularno-
ści, posiadaniu wpływu i  oczywiście 
kasa zarobiona na swojej działalności 
w  Internecie. Sieć daje rzeczywiście 
rozległe możliwości do działania, ale jak 
to sieć, można w niej wpaść w wiele pu-
łapek. Jak zatem działać w sieci z sukce-
sem? Co to znaczy sukces w  sieci? Jak 
przyciągnąć do siebie społeczność? Jak 
na tym zarabiać? Ja zbudowałam w rok 

ponad 100 tysięczną społeczność i żyję 
z tego całkiem nieźle. 

CHCIAŁAM SIĘ DZIELIĆ TYM, 
CO PRZEŻYWAM
Z  moim zostaniem blogerką i  influen-
cerką, czyli z projektem Mądra Babcia, 
było  trochę jak z lekami, których skutki 
uboczne stają się niespodziewanie ich 
głównym działaniem. Ja nie chciałam 
tworzyć projektu dla babć, tylko po-
dzielić się tym, co przeżywam, czego 
doświadczam i  co ciekawego dla babć 
mogę przekazać. Przerodzenie się pi-
sania o mądrym babciowaniu w projekt 
czy wręcz platformę multimedialną 
w  sieci jest skutkiem ubocznym moje-
go pomysłu i  trafienia w komunikacyj-
na pustkę. Mogę wręcz powiedzieć, że 
Mądra Babcia wybuchła mi w  rękach, 
a  dzisiaj jest także moim pełnoetato-
wym  zajęciem. 

100 TYSIĘCY AKTYWNYCH 
BABĆ
Pisanie o  babciach i  do babć 
urodziło się oczywiście wraz 
z  moimi wnuczętami, 
a mam ich trójkę, chociaż 
babcią zostałam dwa 
razy…taka zagadka. 
Oczywiście rozwią-
zaniem jest przyj-
ście na świat 
c u d o w n y c h 
bliźniąt. Moja 
najukochań-
sza banda 
to Antek 
lat 10 oraz 
S t e f a n i a 
i  Gustaw,  
dzisiaj sze-
ś c i o l a t k i .  
Nowa rola 
stawiała przede 
mną nowe wy-
zwania oraz nieznane 
dotąd emocje i  dozna-
nia.   Pomyślałam, że 
skoro ja mam dylematy, 
doświadczenia i  obser-
wacje w  tym obszarze, 
to może warto podzie-
lić się tym z  innymi 
babciami i  sprawdzić 
czy inni też tak mają. 

W SIECI
BABCIA 

Fanpage Mądra Babcia 
na Facebooku zyskiwał 
setki obserwujących 
dziennie i po trzech 
miesiącach było nas 
już 33 000, a dzisiaj to 
już niemal 100 000 
aktywnych babć

JAK ZOSTAĆ MAKRO INFLUENCERKĄ
W ROK?

https://twojprospekt.com
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Zresztą wszyscy wokół mnie, na ha-
sło, że będę pisać dla babć, stukali się 
w czoło i wmawiali mi,  że babć nie ma 
w  Internecie, że to nie ma szansy uzy-
skania popularności, że to strata czasu, 
że sieć to tylko młodzi i tak dalej.  Ja ich 
na szczęście nie posłuchałam i zaczęłam 
publikować. Fanpage Mądra Babcia na 
Facebooku zyskiwał setki obserwują-
cych dziennie i  po trzech miesiącach 
było nas już 33 000, a dzisiaj to już nie-
mal 100 000 aktywnych babć.   Widząc 
niebywałe zainteresowanie tematem 
roli babci i  mądrego kochania wnucząt 
założyłam blog, gdzie były dłuższe for-
my wypowiedzi i narracja rzeczywisto-

ści. Dzisiaj blog czyta ponad 50 ty-
sięcy babć. Zauważyłam też dużą 
aktywność babć w  komentowa-
niu moich wpisów i wielką chęć 
wypowiadania się. 

PONAD 20 
TYSIĘCY 
MĄDRYCH 

BABĆ NA 
FB
N i e w i e -
le myśląc 
stworzy-
łam na 
Fa c e b o -
oku gru-
pę dys-

kusyjną Mądre Babcie i znów bum! Dziś 
w  grupie mamy niemal 20  000 babć, 
żywo ze sobą dyskutujących na róż-
ne tematy.  W niemal rok uczestniczki 
opublikowały 110 000 postów, na które 
było 5  800  000 reakcji, czyli polubień 
i komentarzy. Zaczęły też masowo na-
pływać do mnie pytania o  różne spra-
wy i  to w  wielu obszarach, gdzie nie 
czułam się kompetentna, aby udzielać 
odpowiedzi.  Nie chcąc zostawić moich 
fanek bez reakcji wymyśliłam kanał 
babcia.tv, gdzie zapraszam ekspertów 
z  danych dziedzin i  przeprowadzam 
z nimi wywiady, na tematy podnoszone 
w społeczności czy przysyłane do mnie. 
I znów sukces – setki tysięcy odtworzeń 
filmów na babcia.tv. Aż wreszcie poja-
wiły się prośby o spisanie tego wszyst-
kiego w jednym miejscu, więc usiadłam 
i  napisałam książkę „Mądra babcia”, 
która jest dzisiaj jedyną pozycją dla 
babć i o babciach i robi zwrotną karierę, 
sprzedając się w tysiącach egzemplarzy 
miesięcznie.  Reklamodawcy codzien-
nie pytają o  możliwość współpracy, 
w mediach jestem ekspertem od tema-
tów senioralnych, znane portale kręcą 
o mnie filmy, a ostatnio udzielałam wy-
wiadu do zagranicznego czasopisma.  
A to wszystko wydarzyło się w rok!  

JAK BABCIA MOŻE OSIĄGNĄĆ SUK-
CES W SIECI? WEBINARIUM!
Dzisiaj moi doradcy mają kwaśną minę, 
a  moda na bycie mądrą babcią kwitnie 
w sieci, w mediach, przynosząc korzyści 
zarówno mi jak i odbiorcom. Chcesz się 
dowiedzieć, jak to zrobiłam? Weź udział 
w webinarach, podczas których powiem 
Ci krok po kroku jak  przejść drogę od 
zera do Influencera. Więcej informacji 
o  moich webinarach już niebawem na 
fanpage https://www.facebook.com/
madrababcia/ oraz https://www.facebo-
ok.com/TwojProspektCom/. 

 Ò Beata Borucka – najsłynniejsza babcia Internetu, 

W ciągu roku zbudowała w sieci ponad stutysięczną 

społeczność, jej posty osiągają milionowe zasięgi, pi-

szą o niej we wszystkich gazetach i jest ekspertem od 

spraw senioralnych w stacjach telewizyjnych. Napisała 

i wydała samodzielnie dwie książki, które sprzedają 

się jak przysłowiowe ciepłe bułki. Pełna energii i opty-

mizmu poruszy do działania nawet skałę.  Sympatycz-

ność i entuzjazm idą u niej w parze z kompetencjami 

biznesowymi – jest coachem i trenerem sztuki biznesu 

z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w świa-

towych korporacjach. Jest też nieocenionym źródłem 

energii, humoru i wiedzy.

https://twojprospekt.com
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WŁASNE 

Cześć, jestem Asia i chciałabym 
opowiedzieć państwu o mojej 
przygodzie z tworzeniem wła-

snych, naturalnych kosmetyków. 

Manufaktura Zacnego Mydła to natural-
ne kremy i mydła. To kosmetyki robione 
z sercem! 

Jeszcze nie tak dawno myślałam, że sa-
modzielne wykonanie mydła czy masła 
do ciała wiąże się z posiadaniem specja-
listycznej aparatury. W  głowie tliły mi 
się magiczne receptury, które powstają 
w tajnych laboratoriach i są niedostępne 
dla szarego człowieka. 

OSZUSTWA PRODUCENTÓW
Prywatnie jestem żoną i  mamą dwójki 
cudownych dzieci. Zarówno ja, jak i moje 
dzieci jesteśmy alergikami. To właśnie 
głównie dla mojej rodziny postanowi-
łam szukać naturalnych rozwiązań nie 
tylko w  kuchni. Zaczęłam interesować 

się składem produktów kosmetycznych. 
Naturalne, zdrowe i  bezpieczne, takie 
powinny być produkty do pielęgnacji 
skóry, szczególnie kiedy w grę wchodzi 
wrażliwa i  niezwykle delikatna skóra 
naszych dzieci. Postanowiłam zgłębić 
wiedzę na temat długich, rzadko roz-
poznawalnych angielskich i  łacińskich 
nazw używanych na etykietach. Bar-
dzo szybko zrozumiałam co się pod nimi 
kryje. Zdałam sobie sprawę jak często je-
steśmy oszukiwani przez producentów. 
Moja córeczka, kiedy tylko skoń-
czyła kilka tygodni zosta-
ła obsypana czerwo-
nymi plamami. Ten 
widok był przera-
żający - zaogniona 
buzia, czerwone 
plamy i  pęcherze. 
Element estetycz-
ny to najmniej kło-
potliwa strona tej 
choroby. Rodzice 
dzieci cierpiących na 
egzemę wiedzą 
o  czym mówię. Prze-
pisywane przez lekarzy 
maści sterydowe i emolienty 
nie przynosiły ulgi lub pomagały na 

chwilę. Co się okazało? Zdecydowana 
większość powszechnie sprzedawanych 
emolientów produkowana jest na bazie 
parafiny (czyli pochodnej ropy nafto-
wej). Wiecie o  czym mowa? Parafina 
to taki... tani wypełniacz kosmetyczny. 
Dodatkowo, wypełniacz, który jest kom-
pletnie bezwartościowy. Nie zawiera 
ona kompletnie żadnych składników od-
żywczych. Nie posiada właściwości re-
generujących i odbudowujących, śmiało 
więc można powiedzieć, że nie leczy 

przyczyn problemu suchej skó-
ry, a  tylko go maskuje. Nie 

potrafię więc  kompletnie 
zrozumieć, dlaczego jest 
ona nagminnie przepi-

sywa-

MANUFAKTURA ZACNEGO MYDŁA TWORZY 
MYDŁA NATURALNE. SPRAWDŹCIE, DLACZEGO 
WARTO PO NIE SIĘGAĆ.

NATURALNE 
KOSMETYKI

LINK:
manufakturazacnegomydla
.co.uk

https://twojprospekt.com
https://www.manufakturazacnegomydla.co.uk/
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na przez lekarzy jako środek na proble-
my skórne maluszków.

DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ KLUCZEM 
PROSTY SKŁAD
Właśnie wtedy zaczęłam szukać na-
turalnych rozwiązań. Jak okazuje się, 
najprostsze rozwiązania są najlepsze. 
Ulgę w cierpieniu naszej córki przynio-
sły kremy o  prostym składzie. Głównie 
te na bazie oleju owsianego Ten natural-
ny świat kompletnie mnie zafascynował 
i  dlatego postanowiłam sama tworzyć 
kosmetyki o  prostym składzie dla osób 
ze skórą wrażliwą, oraz tych którzy do-
ceniają to co matka natura ma nam do 
zaoferowania. W  przeciwieństwie do 
parafiny, naturalne oleje nierafinowa-
ne oraz oleje tłoczone na zimno działają 
kojąco i  odżywczo dla naszej skóry. To 
czyste oleje roślinne, najwyższej jakości, 
które nie zostały poddane dodatkowemu 
oczyszczaniu, dzięki czemu również nie 
utraciły wielu cennych substancji od-
żywczych. 

DLA „ATOPIKÓW” KĄPIEL 
W PŁATKACH OWSIANYCH
Osobom, które walczą z  atopowym za-
paleniem skóry, z  całego serca pragnę 
z  całego serca polecić mój ulubiony, 
stary sprawdzony sposób, który poma-
ga w leczeniu skóry. Takim domowym 
sposobem na łagodzenie stanów po-
drażnienia skóry jest kąpiel w  płat-
kach owsianych, która przynosi ulgę 
przy wielu chorobach skórnych np. 
egzema czy łuszczyca. Pomaga rów-
nież ukoić skórę przy ospie. Kąpiel 
w owsiance głęboko nawilża, wygła-

dza, wycisza skórę i łagodzi świąd. Płatki 
owsiane absorbują łój, zanieczyszczenia 
i bakterie ze skóry. Mają działanie prze-
ciwzapalne.
Przepis: 1 szklanka płatków owsianych 
i 2 litry wody.

Płatki zalewamy wodą, doprowadzamy 
do wrzenia i  gotujemy około 10 minut. 
Wlewamy do wanny. Po kąpieli nie 
opłukujemy ciała, tylko delikatnie osu-
szamy skórę, aby nie usunąć ochronne-
go filmu ze skóry. Dzięki temu 
skóra jest odpowiednio 
nawilżona 

i oczyszczona, a jej koloryt wyrównany.

Z ZAMIŁOWANIA 
DO TRADYCJI I NATURY
Manufaktura Zacnego Mydła to marka, 
która powstała z  mojego zamiłowania 
do kosmetyków tradycyjnych i natural-
nych surowców. Produkty są wykonane 
z sercem z surowców najwyższej jakości. 
Zaczynając od produkcji, poprzez ręczne 
krojenie mydeł aż do starannego opako-
wania. Będę starała się wciąż poszerzać 
nasz asortyment, aby każdy z was zna-
lazł tutaj coś dla siebie... Produkty świet-
nie sprawdzają się jako prezent, gdyż 
są bardzo eleganckie. Ogromnym ich 
atutem jest etyczna produkcja, w trosce 
o środowisko -w duchu zero waste.

CHCESZ NAS POZNAĆ? MOŻESZ 
JUŻ TERAZ!
Tworzę to miejsce dla Was. Decydując 
się na zakup kosmetyków naturalnych 

rękodzielniczych masz pew-
ność, że kupujesz pro-

dukty w 100% bez-
pieczne.

Z  okazji zbliża-
jących się Świąt 
Wielkanocnych 
zapraszam do 
s ko r z ys t a n i a 
z  rabatu -15% 
z kodem WIEL-
KANOC w skle-
piku  www.
manufaktura-

zacnegomydla.
co.uk

Manufaktura Zacnego 
Mydła to marka, która 
powstała z mojego 
zamiłowania do 
kosmetyków tradycyjnych 
i naturalnych surowców. 
Produkty są wykonane 
z sercem z surowców 
najwyższej jakości. 

https://twojprospekt.com
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JAK POWSTAŁA MOJA PIERWSZA SKRZYNKA? PRZYPADEK? NIE WIEM,
JAK TO NAZWAĆ – MOŻE ZRZĄDZENIE LOSU

Moja historia zaczęła się w naj-
piękniejszym, ale jednocze-
śnie najtrudniejszym okresie 

mojego życia, w sytuacji, w której nie 
miałam wyjścia i musiałam wziąć spra-
wy w swoje ręce.

Po urodzeniu pierwszego dziecka byłam 
szczęśliwa, ale i niepewna tego, co przy-
niesie przyszłość. Po porodzie zostałam 
w  domu, z  pustym portfelem, małym 
człowieczkiem bez instrukcji obsługi 
i  głową pełną obaw. To wtedy powsta-
ła moja pierwsza skrzynka. Bliska mi 
osoba brał ślub. Chciałam ją obdarować 
czymś niezwykłym, ale na prezent zwy-
czajnie nie było mnie stać. Musiałam 
zaleźć inny sposób. Trafiłam wtedy do 
magicznego świata tutoriali, który cał-
kowicie mnie pochłonął.

Kupiłam czystą skrzynkę i  postanowi-
łam zamienić w coś, co będzie idealnym 
prezentem od serca.

W  tamtym czasie nie miałam jeszcze 
pojęcia, że zwykłe hobby zamieni się 
w pracę, którą pokocham.

Nie ukrywam - początki były trudne. 
Wszystkiego uczyłam się od podstaw, 
a  nauka ciągle trwa. Pierwsze moje 
prace nie były idealne, ale na tym po-
lega magia rękodzieła. Czasem projekt 

trzeba było odłożyć na parę dni. Doj-
rzeć do niego. Po jakimś czasie wra-
całam. Poprawiałam, próbowałam do 
skutku – dopóki nie byłam zadowolo-
na. Mój rekord to poprawianie jednego 
zdjęcia aż 10 razy. Bardzo mi zależało, 
aby opanować tę umiejętność, a kiedy 
w końcu się udało to satysfakcja była 
nie do opisania. Dzisiaj wychodzi mi 
za pierwszym razem. Prawie.

Metodą prób i  błędów, udoskonalając 
techniki, eksperymentując i  testując 
prace z klejami, farbami itp. zaczęłam 
wykonywać pierwsze projekty. Prze-
rabiałam stare, drewniane przedmio-
ty – nadawałam im drugie życie, a po-
tem obdarowywałam bliskich. Chyba 
większość z  nich ma w  swojej szafie 
moje kwieciste wieszaki. Mam wra-
żenie, że wręczając coś co zrobiłam 
sama, mogłam dać im część siebie.

Kiedyś znajoma zapytała, czy zrobię 
skrzynki dla jej dzieci, tylko większe, 
w  rozmiarze A4. Kupiłam większą 
ilość skrzyń, bo cenowo się bardziej 
opłacało. Dla niej wykonałam dwie, 
reszta poszła w  świat, do znajomych. 
To uruchomiło efekt kuli śnieżnej. 
Ktoś u  kogoś zobaczył i  też chciał. 
I  tak dostałam pierwsze zamówienie, 
odpłatnie! To było niewiarygodne. 
Ktoś chciał coś, co ja wykonałam wła-
snoręcznie! Wtedy założyłam konta 
na Facebooku i Instagramie, zaczęłam 
się tym dzielić ze światem. Tworzyć 
więcej, na wszelkie okazje, urodziny, 
chrzciny, komunie, wesela, rocznice 
ślubu itp.

J e d n a 
z  pierwszych 

skrzynek, którą 
podarowałam na 

urodziny przyja-
ciółce, to skrzynia na 

jej 30-ste urodziny. Jej 
fotografie z  dzieciństwa 

zdobyłam po kryjomu od jej 
siostry w  Polsce. Pod pokry-

wą znalazło się zdjęcie z  czasów 
dziecięcych, na którym jest z  nie-

żyjącą już mamą. To była dla niej nie-
spodzianka. Kiedy to zobaczyła, była za-
skoczona a na jej twarzy pojawiły się łzy 
wzruszenia. Takie chwile, dają mi po-
czucie, że to, co robię ma sens. To mnie 
motywuje do dalszej pracy. Uwielbiam 
te emocje, które temu towarzyszą.

DO KAŻDEGO PRO-
JEKTU 
PODCHODZĘ IN-
DYWIDUALNIE
W  trakcie pra-
cy z  klientami, 
którzy zama-
wiają moje 
prace, często 
wkradam się 
w  ich życie, po-
znaję te osoby, ich 
historie i  pasje. Ra-
zem myślimy nad cy-
tatem bądź dedykacją, 
która będzie do tej oso-
by pasowała. Złapie za serducho, jedno-
cześnie zaskoczy, a przy tym i wzruszy. 
Powtarzam klientom, że to oni tworzą 
skrzynkę, a  ja ją tylko wykonuję. Zaba-
wa jest po obydwóch stronach, a później 
radość po tej trzeciej. Ci obdarowani 
wracają jako klienci i tak się to kręci.

LUBIĘ NOWE WYZWANIA
Klienci często pytają mnie, czy zrobię np. 
skrzynkę na wino, chustecznik lub her-
baciarkę. Lubię nowe wyzwania, więc je 
wykonuję a moja oferta się dzięki temu 
systematycznie powiększa. Jedna z mo-
ich najlepszych klientek, chciała jeszcze 
większą skrzynię, taką na książki. I  tak 
ofertę poszerzyłam o duże kufry. A póź-

HISTORIA ZAKLĘTA 
W NIEZWYKŁYCH 
SKRZYNKACH

LINKI:
nabosohandmade.com 

 / nabosohandmade 
 / naboso_handmade

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
http://www.nabosohandmade.com/
https://www.facebook.com/nabosohandmade/
https://www.instagram.com/naboso_handmade/
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niej zdjęcia na deskach, kuferki na biżu-
terię. Ona nie jest już tylko klientką (ra-
zem się motywujemy, bo ona też rozwija 
swój biznes, wspieramy się i gadamy go-
dzinami przez telefon, bo na kawę jest 
zwyczajnie za daleko). Co do przyjaźni, 
to tak to właśnie bywa, z  racji tego, że 
w większość projektów jestem mniej lub 
bardziej zaangażowana, to część z klien-
tów zostaje w moim życiu na dłużej. Ale 
uwaga, to nie jest warunek konieczny do 
zamówienia. (żart:))
Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło....

JAK POWSTAŁY MOJE NAJBAR-
DZIEJ POPULARNE SKRZYNKI?
Dzięki pomyłce i  źle wykonanemu 
transferowi zdjęcia (bo za wysoko przy-
kleiłam lub za dużo pustego miejsca mi 
zostało). Jak projekt trzeba ratować, to 
wiadomo działa wyobraźnia. Tak po-
wstały skrzynki z  odstającymi serdu-
chami lub z kartką z kalendarza, o które 
teraz prosi co drugi klient.

Z biegiem czasu nie zamawiałam już po 
kilka skrzynek, ale po 

kilkaset. Przyjeżdża-
ją do mnie z  Pol-

ski, wykonane są 
z  polskiej sosny, 

niestety te tu-
taj dostępne 
w  sklepach 

stacjonarnych 
produkowane są 

w Chinach i jakość 
ich jest dużo słab-

sza. Dlatego walczę 
o  swoje ceny, bo ga-

tunek drzewa jest tego 
wart. Zainwestowałam 

też m.in w  drukarkę, przez co oszczę-
dzam czas i nie tracę go na dojazdy, aby 
drukować projekty.

Rozwijam się każdego dnia. To właśnie 
dzięki i  dla moich klientów szukam no-
wych inspiracji, nauczyłam się samo-
dzielnie tworzyć projekty, sama obsługuje 

swoje konta na portalach społecznościo-
wych (tworzę grafiki, swoje wizytówki, 
ulotki, obsługuje newsletter). Sama stwo-
rzyłam swoją pierwszą stronę interneto-
wą, na Wordpressie, też z tutoriali. Uczę 
się marketingu, jego planu i strategii oraz 
tego, że nie warto się poddawać od Mar-
ty Krasnodębskiej z  #Hakerek sukcesu. 
W  ostatnich latach na różnych szkole-
niach i grupach poznałam też dużo niesa-
mowitych osób z którymi się wzajemnie 
wspieramy, motywujemy i  dyskutujemy 
o zasięgach na Facebooku. Bo z tą moty-
wacją jest wiadomo raz lepiej a raz gorzej, 
a najważniejsze w tym wszystkim to się 
nie poddawać i  działać. Nie ważne, że 
idzie powoli. Ważne, że do przodu. Uczę 
się też jak zmienić swój model biznesowy 
i przenieść to na zupełnie inny wymiar. 
Może kiedyś to ja stworzę swój własny 
tutorial lub kurs jak stworzyć coś podob-
nego. Moje zdjęcia też są już lepsze niż 
te, które robiłam na początku (można to 
zaobserwować cofając się w galeriach na 
Instagramie lub Facebooku), ale jeszcze 
nie są tak dobre jakbym tego chciała. To 
są już moje kolejne cele. Podszlifować się 
z grafiki, udoskonalić robienie zdjęć.

Przez ostatnie lata, będąc mamą dwójki 
dzieci, rozwijałam swoje hobby w coś, co 
dzisiaj nazywamy marką osobistą. Wia-
domo, czasem idzie lepiej a czasem gorzej. 
Czasem trudno jest łączyć to z obowiązka-
mi domowymi. Przy większej ilości zamó-
wień nie mamy gdzie zjeść obiadu, bo mój 
stół kuchenny jest moim warsztatem, ale 
i tak, naprawdę warto. Przynajmniej pra-
cuję dla siebie i jak dzieci są chore to nikt 
mi z wolnym problemu nie robi. Córka po-
maga mi malować skrzynie a syn dokręca 
śrubki. Żyją tym razem ze mną i uczą się 
ode mnie. Widzą, że nawet jak zrobię błąd 
to się nie poddaję, tylko poprawiam.

Tak powstało coś, dzięki czemu się roz-
wijam. Tworzę przede wszystkim per-
sonalizowane prezenty na każdą okazję, 
dając radość, która idzie w świat, a to jest 
bezcenne.
Chcesz zobaczyć więcej? Zapraszam!

https://twojprospekt.com
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MEDYCYNA JUTRA – DOSTĘPNA 
DZISIAJ.
Jak cudownym uczuciem jest się kom-
fortowo czuć we własnej skórze. Jakość i 
szczęście to Twoje piękne ciało i zdrowa 
dusza. Chcesz poprawić jakość swojego 
życia, mieć większą siłę witalną i extra 
samopoczucie?

SIĘGNIJ PO HEALY 
Z TECHNOLOGIĄ TIME WAVER
jest to przenośne urządzenie posiadające 
certyfikat medyczny, które za pomocą 
indywidualnie dobieranych częstotli-
wości, ma za zadanie stymulować odpo-
wiednie obszary Twojego ciała.

HEALY posiada programy o odpowied-
nich częstotliwościach, które wspoma-
gają zdrowie, witalność, dobre samopo-
czucie i równowagę.

HEALY umie Cię wesprzeć w stresują-
cych sytuacjach, ułatwi wypoczynek i 
ustabilizuje sen.

Twórcą tego, jakże inteligentnego urzą-

dzenia jest Marcus Schmieke. Młody 
wynalazca stworzył urządzenie, z któ-
rego może każdego dnia korzystać cała 
rodzina.

Przyjaciel  HEALY towarzysząc nam 
codziennie, nadzoruje nasze samopo-
czucie, siły witalne , stymuluje wasze 
dolegliwości i zmniejsza w dużym stop-
niu ból.

Jeśli człowiek ma zdrowe komórki –
zdrowe jest całe jego ciało.

Niesamowite możliwości tego urządze-
nia możemy poznać na półtora godzin-
nej prezentacji, w której możesz wziąć 
udział lub zaprosić nas razem z HEALY  
do swojego domu. Wystarczy, że za-
dzwonisz lub wyślesz SMS!
KONTAKT 
MIROSŁAW - tel.: 0787 242 86 30  
ZOFIA - tel.: 0788 967 84 17
E-mail:  healyzdrowie7@gmail.com
Odwiedź naszą stronę 
www.healyambasadorzdrowia.com

HEALY – URZĄDZENIE 
MEDYCZNE NA MIARĘ 

XXI W.
TO URZĄDZENIE DO TERAPII CZĘSTOTLIWOŚCIAMI I MIKROPRĄDAMI.

https://twojprospekt.com
mailto:healyzdrowie7@gmail.com


15 | nr 2 (13) / 2020 | 

DLACZEGO ZWLEKASZ 
Z WIZYTĄ U 

PROFESJONALNEGO 
FOTOGRAFA?

POWODÓW MOŻE BYĆ WIELE. JEST TO BARDZO INDYWIDUALNA SPRAWA. JEDNAK DOŚWIADCZENIE 
WSKAZUJE NA KILKA POWTARZAJĄCYCH SIĘ STALE CZYNNIKÓW, WPŁYWAJĄCYCH NA TO, ŻE ODDALAMY 

DECYZJĘ O WYKONANIU PROFESJONALNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ

Są to najczęściej przekonania, które 
nas blokują, bądź też nieświado-
mość związana z tematem sesji 

zdjęciowych. 

BRAK ODPOWIEDNIEGO BUDŻETU 
Pierwsze błędne przekonanie, które 
skutecznie blokuje większość młodych 
przedsiębiorców, to właśnie myśl o  nie-
wystarczającym budżecie. Wielu poten-
cjalnych klientów dzwoniących w  spra-
wie sesji zdjęciowej przeraża koszt, jaki 
muszą ponieść w związku z budowaniem 
swojego wizerunku w sieci. Wiadomo, że 
dla początkującego przedsiębiorcy każdy 
wydatek jest dużym wyzwaniem, gdyż 
łączna suma kosztów poniesionych na 
starcie może faktycznie przerazić. Jednak, 
jeśli jest plan, jest i  budżet. Można skon-
sultować z fotografem rozłożenie na raty 
przedwstępne. Można również samemu 
postarać się odłożyć najpierw coś do przy-
słowiowej skarpety i ustalić termin dosto-
sowany do swoich możliwości. Można też 
planując koszty marketingowe w  budże-
cie na przyszły rok uwzględnić taką sesję 
zdjęciową. Wszystko zależy od nas, na-
szego planu i konsultacji z fotografem, na 
które serdecznie zapraszam.  

BRAK AKCEPTACJI WŁASNEGO 
WYGLĄDU 
To jest bardzo popularna wymówka sto-
sowana głównie przez kobiety, które od-

kładają w nieskończoność sesje zdjęciowe 
obiecując sobie uprzednie schudnięcie. 
O ile jest to dobra motywacja do zrobienia 
czegoś dla siebie, o tyle w praktyce obser-
wuję, że niestety nie jest wystarczająca. 
Natomiast na pewno takim paniom wy-
myka się spod kontroli sens wykonania 
sesji. Zapominają, że mają zbudować wi-
zerunek firmowy. Zapominają, że zdjęcie 
profilowe jest ich wizytówką i  drzwiami 
do zbudowania dobrej relacji z potencjal-
nym klientem, czyli zwiększeniem przy-
chodu. Chciałabym też przypomnieć, że 
wszyscy spotykamy się z  ludźmi w realu 
i oni nas akceptują takimi jakimi jesteśmy. 
Dlatego nie rozumiem, dlaczego zatem 
ludzie mieliby nie zaakceptować naszego 
autentycznego, schludnego i  profesjonal-
nego wizerunku na fotografii? Zostawiam 
wątpiących z tym pytaniem. 

BRAK ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
PIERWSZEGO WRAŻENIA  
Kolejny powód odwlekania decyzji o wy-

konaniu sesji to nieświadomość, że wize-
runek w sieci jest często pierwszym wra-
żeniem, takim samym, jakie wywieramy 
na pierwszym spotkaniu w  realu. Mało 
tego, jest to wrażenie ułatwiające nam 
pierwszy rzeczywisty kontakt z klientem. 
Brak świadomości, że dzięki pozytywne-
mu wrażeniu nabytemu w  sieci mamy 
o  połowę łatwiejsze zadanie przy bezpo-
średnim kontakcie, powoduje brak dba-
łości o wizerunek w social media. Jest to 
poważny błąd, który może skutkować bra-
kiem kontaktu potencjalnych klientów, 
których wzrok zatrzyma się na profilu 
konkurencji z zadbanym i profesjonalnym 
wizerunkiem. Możesz sobie na to pozwo-
lić? 

FOTOWTORKI Z EWĄ
Zapraszam zainteresowanych poszerza-
niem wiedzy na ten temat do następnych 
artykułów oraz na „Fotowtorki z  Ewką” 
o godz. 17.00 na kanał Ewa Zalewska Bu-
siness Image Empire. Do zobaczenia!

LINKI: 
Facebook / Ewa-Zalewska-
-Business-Image-Empi-
re-107257467457976

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.facebook.com/Ewa-Zalewska-Business-Image-Empire-107257467457976/


 | nr 2 (13) / 2020 | 16

Fizykalna Terapia Naczyniowa przywraca poprawne mikrokrazenie, ktore w 74% jest 

odpowiedzialne za nasze zdrowie. Najwiekszym jej atutem jest walka z zaburzeniami krazenia oraz 

chorobami zwyrodnienowymi. Zwalcza depresje, zwieksza odpornosc na stres oraz czynniki 

zewnetrze. Likwiduje przewlekle bole oraz przyspiesza czas rekonwalescensji pourazowych. Podnosi 

skutecznosc zabiegow fizjoterapi oraz leczen farmakologicznych. Wprowadza organizm w tryb 

samoregeneracji przez co wygladamy i czujemy sie mlodziej. 

Już dziś dowiedz się jak
2 x 8 minut dziennie może
odmienić  rownież  Twoje życie.

Dużo zdrowia, Marta Banovich  Pierwszy certyfikowany dystrybutor w UK

07837 099 124

marta-banovich.bemergroup.com/pl

Poznaj opinie naszych klientów

Od kilku lat borykałam się z uciążliwymi 
bólami migrenowymi spowodowanymi 
codziennym stresem, po kilku sesjach 
terapią Bemer mogłam zrezygnować z 
leków na bardzo długo, a i doraźne bóle 
pleców zredukowały się do minimum...

Doznając ciężkiego wypadku lekarze nie 
dawali mi szans na powrót do aktywności 
fizycznych, wieloletnie fizjoterapie oraz 
akupunktura łagodziły ból oraz urazy na 
bardzo krótko, leczenie urządzeniami Bemer 
pozwoliło mi znów być aktywną oraz 
cieszyć się zdrowym trybem życia...

 Marta, lat 37  Agata, lat 39Paulina, lat 41

Zaledwie po pięciu sesjach terapią Bemer 
wieloletnie bóle reumatyczne zniknęły, 
egzema, z która walczyłam od 3 lat również 
zagoiła się bez śladu…

ABY ZNÓW CIESZYĆ SIĘ PEŁNIĄ ŻYCIA !

https://twojprospekt.com
https://marta-banovich.bemergroup.com/pl
tel: +44 7837 099 124

