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ZOSTAŃ DORADCĄ 
UBEZPIECZENIOWYM

„MĄDRY POLAK PO SZKODZIE” TO POLSKIE PRZYSŁOWIE, ZAPOCZĄTKOWANE PRZEZ JANA KOCHANOWSKIE-
GO, KTÓRE ZNA KAŻDY Z NAS. ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA W TEMATYCE UBEZPIECZEŃ WZRASTA OD 
KILKU LAT, A DZIĘKI TEMU CORAZ BARDZIEJ POPULARNY JEST ZAWÓD DORADCY UBEZPIECZENIOWEGO

Klienci z którymi pracujemy na 
co dzień często są przekonani, iż 
doradca ubezpieczeniowy chce 

sprzedać swój produkt nie zważając na 
dobro klienta, bądź usługa, którą mu się 
oferuje, nie jest mu potrzebna. Tymcza-
sem zadaniem doradcy jest edukowanie 
o korzyściach płynących z posiadania 
ubezpieczeń oraz uświadamianie przed 
zdarzeniami potencjalnie wypadkowy-
mi.

Brytyjski rynek oferuje duże możliwości 
rozwoju w  branży finansowej. Polacy 
coraz częściej wybierają karierę w  fi-
nansach. Wielu z  nich odnosi sukcesy 
i  jest uznawanych za jednych z  najlep-
szych doradców w Wielkiej Brytanii.

Proces rekrutacji nie jest skomplikowa-
ny, lecz trzeba spełnić warunki regulo-
wane przez angielski nadzór finansowy 
i instytucje regulujące firmy ubezpiecze-
niowe.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
I PROCEDURY
Jeśli chcesz zacząć przygodę z  branżą 
ubezpieczeniową musisz przedstawić 
dokumenty o  braku zadłużeń finanso-
wych, potwierdzenie tożsamości, po-
twierdzenie adresu, referencje pięciolet-
niego doświadczenia pracy w  Wielkiej 
Brytanii lub jeśli pracujesz krócej, do-
świadczenie pracy w  Polsce lub innym 
kraju będzie możliwe do wykazania. 
Po weryfikacji aplikacji oraz testów on-
-line, kandydaci zostają zaproszeni na 
kurs przygotowawczy - pięciodniowy 
dla osób niedoświadczonych lub trzy-
dniowy dla osób z doświadczeniem. Ko-
lejnym etapem jest egzamin i możliwość 
rozpoczęcia pracy.

Na rynku brytyjskim jest wiele firm 
ubezpieczeniowych. Każda z  nich ma 

inne warunki rekrutacji, ale musimy 
zwrócić uwagę, na to co jest ważne.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Kandydaci przy wyborze firmy, którą 
będą reprezentowali powinni zwró-
cić uwagę przede wszystkim na to, czy 
firma działa legalnie, czy kandydaci 
maja możliwość zdobycia wymaganych 
uprawnień. Wiele firm działa niezgod-
nie ze standardami, blokując tym sa-
mym możliwości rozwoju kariery oraz 
korzyści płynące z  profesjonalnego po-
dejścia do pracy. Następną ważną kwe-
stią jest oferta dostępnych firm ubezpie-
czeniowych dla klientów. Współpraca 
z  kilkoma wiodącymi firmami to pod-
stawa do dostosowania najlepszej oferty 
dla klienta według jego potrzeb oraz bu-
dżetu. System prowizji, rozwój osobisty, 
szkolenia, premie oraz dodatki dla pra-
cowników to tematy, które warto poru-
szyć na rozmowie kwalifikacyjnej.

SŁUCHAĆ KLIENTA
Profesjonalizm, uczciwość oraz kiero-
wanie się dobrem klienta to cechy ide-
alnego doradcy. Pamiętajmy, że najważ-
niejszy jest klient i jego potrzeby. Każdy 

doradca powinien słuchać potrzeb klien-
ta i  kierować się jego dobrem. Atutem 
osoby, która chciałaby zacząć prace 
w  ubezpieczeniach z  pewnością będzie 
również ambicja, wyznaczanie i dążenie 
do wyznaczonego celu, zaangażowanie 
i  chęć poszerzania swoich umiejętności 
oraz dobra organizacja pracy. 

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU 
DĄŻĄCEGO DO BYCIA 
LIDEREM!
Dołącz do mojego zespołu, którego wi-
zja jest bycie największym liderem na 
brytyjskim rynku. Każdą firmę oraz 
zespół tworzą ludzie, dlatego w  moim 
zespole dbam o  każdego doradcę. 
Współpraca, wzajemna pomoc, profe-
sjonalne podejście do pracy z klientami 
oraz wiedza i  rozwój osobisty dorad-
ców to dla mnie priorytet. Organizu-
jemy wiele szkoleń sprzedażowych, 
komunikacyjnych oraz marketingo-
wych z  najbardziej cenionymi trene-
rami biznesu. Udział w  konferencjach 
biznesowych i  imprezach dla polskiej 
społeczności integruje zespół. Dbam 
o  motywowanie oraz docenianie swo-
ich współpracowników poprzez na-
grody, premie, organizowanie imprez 
integracyjnych.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu wyślij 
CV recruitment.als@gmail.com. Skon-
taktuję się z każdym kandydatem. 

Elwira Tokaruk

 Ò Elwira Tokaruk - Certyfikowany doradca ubezpiecze-

niowy z wieloletnim doświadczeniem na rynku brytyj-

skim oraz polskim. Manager w firmie Actife Life Protec-

tion. 

LINKI:
www.actilife.uk

https://twojprospekt.com
http://www.actilife.uk/
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Polska wstąpiła do Unii Europej-
skiej w 2004 roku. Od tego czasu 
minęło już 15 lat. Wielu z nas 

przyjechało do Wielkiej Brytanii wiele 
lat temu, pozakładało rodziny, zakupiło 
mieszkania tutaj. Coraz więcej osób 
myśli o inwestowaniu w dodatkowe 
nieruchomości w celu uzyskania dodat-
kowego dochodu, czy zabezpieczenia 
emerytalnego. 

Jednak ceny nieruchomości w  Anglii 
oraz nowe przepisy podatkowe, w  tym 
wyższy podatek od zakupu kolejnej 
nieruchomości, czy ograniczone moż-
liwości odpisu od podatku odsetek od 
kredytu mieszkaniowego, oznaczają, że 
osoby z mniejszym budżetem szukają al-
ternatyw w tańszych krajach. Z tego też 
powodu coraz większa liczba Polaków 
mieszkających w  Wielkiej Brytanii ku-
puje mieszkania w Polsce. Nasza planeta 
stała się globalną wioską. Łatwość po-
dróży, komunikacji, nowe serwisy inter-
netowe i usługi otwierają przed nami co-
raz większe możliwości. Zastanawiając 
się nad zakupem nieruchomości, warto 
więc rozważyć alternatywy, a taką bar-
dzo ciekawą i  wciąż bardzo atrakcyjną 

jest zakup nieruchomości w  Czarnogó-
rze (Montenegro).

CZARNOGÓRA – PERŁA 
ADRIATYKU
Czarnogóra, jeden z najmłodszych i naj-
mniejszych krajów w  Europie przycią-
ga coraz większą ilość turystów. Liczba 
osób odwiedzających ten mały śród-
ziemnomorski kraj zwiększała się co 
roku o  około 10%. W  roku 2018 ponad 
milion turystów odwiedziło Czarno-
górę. Ten malowniczy kraj ma bardzo 
wiele do zaoferowania. Gwarantowana 
pogoda – ponad 200 dni słonecznych 
w  roku na wybrzeżu. Cieple i  czyste 
morze, spektakularne widoki – ponad 
tysiącmetrowe góry wpadające wprost 
do morza, malownicze miasteczka wci-
śnięte w niewielkie górskie zatoki, jeden 
z najpiękniejszych kanionów w Europie, 
starożytne miasto Kotor położone w za-
toce żywo przypominającej norweskie 
fiordy. Aby zrozumieć jak piękny jest 
to kraj, wystarczy w popularnej wyszu-
kiwarce internetowej wyszukać zdjęć 
pod hasłami: Montenegro (Czarnogóra), 
Budva, Kotor, Petrovac. Czarnogóra jest 
na tyle małym krajem, że do wszystkich 
interesujących miejsc można dostać się 
bardzo szybko samochodem, a  niejed-
nokrotnie odległości między interesują-
cymi miastami są na tyle małe, że prze-
jażdżka z  jednego miejsca do drugiego 

zajmu-
je około 

pół godzi-
ny.

      
DLACZEGO 

INWESTOWA-
NIE W CZARNO-

GÓRZE?
Dla każdego kto zain-

teresowany jest inwe-
stowaniem za granicą, już 

pierwsza wizyta w  Czar-
nogórze, pierwsze spojrzenie 

wystarcza, by zrozumieć, że 
jest to rejon o  ogromnym poten-

cjale inwestycyjnym, a wyszukanie 
dodatkowych informacji nie zajmuje 

wiele czasu co  pozwala poszerzyć to 
spojrzenie. Parę istotnych faktów, które 
moim zdaniem będą miały duży wpływ 
na ceny nieruchomości w  niedalekiej 
przyszłości:

• Czarnogóra jest niewielkim krajem, 
lecz bardzo zróżnicowanym, malow-
niczym i w zasadzie każdy zakątek ma 
wiele do zaoferowania. Jest to kraj bar-
dzo bogaty przyrodniczo i historycznie 
o  ogromnych walorach turystycznych. 
Przekłada się to na praktycznie stały 
wzrost liczby osób odwiedzających ten 
kraj.

• Czarnogóra jest już członkiem NATO 
oraz ma status kandydata do Unii Euro-
pejskiej. Czarnogóra poczyniła najwięk-
sze postępy w negocjacjach akcesyjnych 
wśród wszystkich kandydatów. Jako, 
że to niewielki kraj (zaledwie 622 tys. 
mieszkańców) akcesja tego kraju nie 

będzie stanowić wielkiego wyzwania 
dla krajów Unii i raczej z dużym praw-
dopodobieństwem można założyć, że 
niedługo nastąpi (prawdopodobnie do 
2025 roku).

• Wraz z  rozwojem ekonomicznym 
i rozwojem turystycznym zwiększa się-
zapotrzebowanie na nieruchomości za-
równo dla potrzeb rynku lokalnego jak 
i  pod wynajem sezonowy. Czarnogóra 
jest krajem górzystym, co oznacza, że 

INWESTYCJA 
W DRUGĄ 
NIERUCHOMOŚĆ 
ZA GRANICĄ

LINK:
safiadvice.co.uk 

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
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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

pozyskanie terenów pod nowe inwesty-
cje jest bardzo trudne, a  topografia sta-
nowi wyzwanie w  przypadku nowych 
projektów budowlanych. Powoduje to 
presję na wzrost cen nieruchomości już 
istniejących. Dla porównania sytuacja 
w Polsce jest zupełnie odmienna. W Pol-
sce nie brakuje terenów pod nowe inwe-
stycje i nowe osiedla wyrastają na obrze-
żach praktycznie wszystkich większych 
polskich miast. Oznacza to, że wzrosty 
cen nieruchomości niemalże automa-
tycznie przekładają się na zwiększoną 
podaż nowych mieszkań. W  Czarnogó-
rze zwiększony popyt ograniczony jest 
brakiem miejsca pod nowe inwestycje.

•  Czarnogóra inwestuje bardzo duże 
pieniądze w budowę dróg. Istniejące dro-
gi zostały poszerzone i  rozbudowane. 
Obecnie kończy się budowa pierwszego 
odcinka autostrady łaczącej wybrzeże 
z  granicą z  Serbią (po stronie serbskiej 
autostrada prowadzi do Belgradu i dalej 
na północ na Węgry).

• Czarnogóra często porównywana jest do 
Monako. W Czarnogórze znajduje się pre-
stiżowa marina Porto Montenegro i budo-
wana jest właśnie kolejna Lustica Bay.

• Czarnogóra przyciąga inwestorów 
z  całego świata, w  związku z  tym na 

lokalnym rynku istnieją profesjonalne 
firmy obsługujące profesjonalne zarzą-
dzanie nieruchomościami. Taka firma 
pomoże w  opłacie rachunków, zarekla-
muje nieruchomość na popularnych 
serwisach, przekaże gościom klucze, 
posprząta apartament po wizycie, itd. 
Pełna obsługa jest bardzo wygodnym 
i niedrogim rozwiązaniem, na którą de-
cyduje się wiekszosc inwestorów.

• Średnia cena za metr kwadratowy 
apartamentu w  Dubrovniku w  roku 
2018 to 3500 Euro. Chorwacja jest już 
oczywiście członkiem Unii Europejskiej, 
a  Dubrovnik jest doskonale znanym 

i przepięknym miastem przyciągającym 
turystów. Zaledwie godzinę drogi sa-
mochodem od Dubrovnika znajduje się 
pierwsze większe miasto w  Czarnogó-
rze – Herceg Novi, a  około dwie godzi-
ny drogi miasto Budva. W cenie 1500 - 
1800 Euro za metr kwadratowy można 
bez większego problemu zakupić nowo 
wybudowany i wyposażony apartament 
z  widokiem na morze w  bardzo dobrej 
lokalizacji w  tych nadmorskich mia-
stach.

To tylko niektóre z istotnych elementów, 
przy czym ostatni punkt jest szczególnie 
warty przemyślenia.
      
ŁATWOŚĆ INWESTYCJI 
W NIERUCHMOŚCI 
W CZARNOGORZE
Właścicielem nieruchomości w Czarno-
górze może być zarówno osoba indywi-
dualna, jak i firma. Można zalożyć firmę 
w Czarnogórze, bądź zakupić nierucho-
mość bezpośrednio na brytyjską firmę 
LTD. Procedura założenia firmy, oraz 
same procedury zakupu nieruchomości 
nie są skomplikowane i trwają zdecydo-
wanie krócej niż w Wielkiej Brytanii. In-
westycja w  nieruchomość w  Czarnogó-
rze może być interesującą alternatywą 
zarówno dla osób, które posiadają wła-
sne firmy i zastanawiają się nad uzyska-

Czarnogóra jest na 
tyle małym krajem, 
że do wszystkich 
interesujących 
miejsc można dostać 
się bardzo szybko 
samochodem, 
a niejednokrotnie 
odległości między 
interesującymi miastami 
są na tyle małe, że 
przejażdżka z jednego 
miejsca do drugiego 
zajmuje około pół 
godziny.

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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niem dodatkowego dochodu, zabezpie-
czeniem emerytalnym, jak tez i dla osób 
indywidualnych.

FIRMA LTD JAKO WEHIKUŁ 
INWESTYCYJNY
Inwestowanie w  nieruchomości może 
być bardzo korzystne dla właścicieli 
firm. Jeśli dochód prywatny osiągany 
z  własnej firmy pozwala nam na wy-
godne życie, wypłacanie nadwyżki 
w postaci dodatkowego prywatnego do-
chodu zazwyczaj oznacza utratę znacz-
nej części dochodu poprzez zapłacone 
podatki. Stosując odpowiednią strategię 
inwestycyjną możemy uzyskać dochód 
w firmie, który w przyszłości będziemy 
mogli wykorzystywać w  celu uzyska-
nia prywatnego dochodu. Może być to 
świetne zabezpieczenie emerytalne. Fir-
my LTD zobowiązane są do zapłaty 19% 
podatku Corporation Tax od zysku. Po-

zostałą kwotę mogą zainwestować. Jeśli 
firma posiada wolny kapitał, kóry nie 
jest w najbliższym czasie potrzebny nam 
osobiście, można rozważyć wykorzysta-
nie tego kapitału bezpośrednio przez fir-
mę w  celu inwestycji w  nieruchomości 
zarówno w Anglii jak i w innych krajach, 
w tym w Czarnogórze.

Dla nas, Polaków, inwestowanie w  nie-

ruchomości w  Czarnogórze jest zdecy-
dowanie łatwiejsze niż dla osoby posłu-
gującej się tylko językiem angielskim 
i  mającej doświadczenie w  kupowaniu 
nieruchomości tylko w  Anglii.  Język 
czarnogórski jest dosyć podobny do ję-
zyka polskiego, a  cały proces zakupu 
nieruchomości w  Czarnogórze jest bar-
dzo podobny do zakupu nieruchomości 
w Polsce.

Firma SAFI Advisory Services Limited 
może doradzić w  kwestiach podatko-
wych związanych z  inwestycjami za 
granica, zarówno w Polsce jak i w Czar-
nogórze. Nasi partnerzy w  Polsce 
i  w  Czarnogórze mogą pomóc w  wy-
borze i  zakupie nieruchomości. W  celu 
uzyskania dodatkowych informacji pro-
simy o kontakt e-mailowy z naszym biu-
rem na contact@safiadvice.co.uk bądz 
telefoniczny na numer 0 208 166 30 03.

07874888867 info@ocieplenia.co.uk
www.ocieplenia.co.uk

POLSKA 
HURTOWNIA
TYNKÓW I DOCIEPLEŃ

Czarnogóra przyciąga 
inwestorów z całego 
świata, w związku 
z tym na lokalnym rynku 
istnieją profesjonalne 
firmy obsługujące 
profesjonalne 
zarządzanie 
nieruchomościami
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ZAPOMNIJ O LENIWSTWIE, WYPOCZYNKU I WAKACYJNYM
LUZIE NA MAJORCE, DZIĘKI SUSKA & TUKENDORF 
BUSINESS&SPORT CAMP

Odkąd duet Suska&Tukiendorf 
wybrali ją na miejsce swojego 
Business&Sport Campu, wyspa 

(co niektórym) kojarzyć się będzie z 
pracą, główkowaniem, aktywnością 
fizyczną i… łzami. Ale po kolei.

Kwiecień to idealny miesiąc, aby czas na 
Majorce spędzić efektywnie, biznesowo 
i sportowo. Pogoda sprzyja. Słońce nie 
dokucza tak bardzo i w komfortowym, 
czterogwiazdkowym hotelu można zro-
bić sporo dla swojego biznesu, a w po-
bliskiej siłowni - dla ciała i głowy. Kto 
wpadł na to, aby połączyć sport i biznes?

LWICA BIZNESU ANALIZUJE
Anna Ewa Suska - mentorka biz-
nesu, założycielka kilku doskonale 
prosperujących spółek oraz Suska 
Mentoring,Suska&Tukiendorf i współ-
założycielka (wraz z Matyldą Setlak) 
ExcellenceVale i Alute. To także autor-
ka bestsellerów: „MLM bez tajemnic” 
oraz „Efektywny Biznes”. Doceniana i 
nagradzana. W jej ręce powędrowały 
statuetki m.in.: Polka Roku, Bizneswo-

man Roku, Lwica Biznesu i Mentor 
Roku.

Ania jest trenerem biznesu, prowadzi 
odbywające się co miesiąc „Mastermind” 
- specjalne warsztaty dla przedsiębior-
ców, którzy chcą podnieść swoje obroty 
o 100 procent, jak i szkolenia „Efektyw-
ny Biznes” i „Strategie w Rozwoju Firmy 
w Londynie”.

Na Majorce Anna skupiła się na tym, 
aby każdy z uczestników otrzymał 
skondensowany i konkretny plan strate-
giczny, model biznesowy oraz 
fachową analizę.

Warsztaty zaczy-
nały się rano, zaraz 
po śniadaniu i tre-
ningu sportowym 
z Karolem Tukien-
dorf, który 
jest trene-
rem per-
sonalnym 
w Su-
ska&Tu-
k i e n -
dorf i 
k t ó r y 
dba o 
aktyw-

ność fizycz-
ną wszystkich 

uczestników.

Tak przemyślana 
formuła pozwoliła 

wydobytym na plaży i 
siłowni endorfinom dać 

ujście w snuciu wizji, no-
wych idei i planów.

Jednak mentoring biznesowy 
nie ma nic wspólnego z „poklepy-

waniem się po plecach” i motywa-
cyjnymi hasłami. Tu liczą się cyfry 

i konkret. Jeśli biznes nie działa, oko-
liczności życiowe lub ekonomiczne nie 
sprzyjają, to sesja mentoringowa może 
okazać się trudnym doświadczeniem.

I takie momenty przeżyli uczestnicy. 
Przełomy, łzy, cofanie się do początków 
i analiza błędów – to nie są łatwe, ani 
przyjemne momenty. Ale muszą się po-
jawić po to, aby po nich wszystko ułoży-
ło się i przyniosło profit.

— Tempo pracy było niesamowite. Udało 
się zrealizować nasze wszystkie założe-
nia, to naprawdę była gigantyczna praca 
uczestników, Karola i moja. Ale nie zapo-
mnieliśmy, że jesteśmy na Majorce i nie 
zabrakło czasu na spacery na morzem, 
zakupy na lokalnych targach i zwiedza-
nie wyspy. Mieliśmy czas nawet na lekcje 
strzelania w pobliskiej strzelnicy i zwie-
dzania zoo.

Wszyscy uczest-
nicy stworzyli 
bardzo duże 
strategie, na-
wet kilkumi-
lionowe. Po-

kazałam im 
jak duży 

m a j ą 

p o -

DODAJ BIZNESOWI 
SKRZYDEŁ

LINKI:
excellencevale.com 
Facebook / ExcellenceVale
ENVELOPE-SQUARE anna@excellencevale.com 

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/ExcellenceVale/
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tencjał i co nie pracowało u nich dobrze. 
Jestem bardzo zadowolona z rezultatów 
i wiem, że strategie są już wdrażane i za-
ledwie po kilku tygodniach już są fanta-
styczne rezultaty.

Wspaniała, efektywna wyprawa. Wi-
dzę, że maksymalizowanie pracy, od-
osobnienie oraz dystans odległościowy 
mają kolosalny wpływ na ludzi. Już 
planujemy kolejny Camp na Majorkę w 
październiku tego roku — mówi Anna 
Ewa Suska.

WICEMISTRZ POLSKI JUNIORÓW
Karol Tukiendorf - trener personalny 
Suska&Tukiendorf Business and Sport 
Camp - był odpowiedziany za część 
sportową wyjazdu. Sport to jego pasja, 
spędza kilka godzin dziennie na tre-
ningach, zaraża sportem i samodyscy-
pliną innych. Zdobył srebrny medal 
wicemistrza w wyciskaniu sztangi le-
żąc w Mistrzostwach Polski Juniorów. 
Na zawodach w Niemczech zdobył 
srebrny medal w pchaniu kulą w lek-
koatletyce.Grał w piłkę nożną w klu-
bie Wisła Puławy. Od wielu lat trenu-
je boks, fitness boxing, prowadzi sesje 
treningowe dla firm, trenuje obecnie 
przedsiębiorczych Polaków jak i Bry-
tyjczyków prowadząc ich programami 
miesięcznymi, stale poprawiając ich 
zdrowie i kondycję. Karol dzięki swo-
jej praktyce i doświadczeniu ma klien-
tów, którzy wynajmują jego usługi la-
tając służbowo po całym świecie, przy 
tym będąc prowadzonym przez Karola 

indywidualnie w charakterze sporto-
wym.

Budowanie samodyscypliny poprzez 
sport, wpajanie dobrych nawyków, dba-
nie o zdrowie, mocno przekładają się na 
wszystkie dziedziny życia. To, co dzieje 
się na treningach zostaje w głowie. Karol 
rozpoczynał dzień z uczestnikami, za-
grzewał do ćwiczeń i obserwował, umie-
jętnie dobierając do każdego ćwiczenia, 
pomimo kontuzji dokuczających co po-
niektórym — Zmiany w uczestnikach 
widzę już teraz. Z dnia na dzień popra-
wiała się ich wydolność, pewność siebie 
decyzyjność, choć wiem, że uczestnicy 
napotykali na kryzysy, co jest nieodłącz-
ną częścią treningów. Dla przykładu: 
Edyta powiedziała,że nie będzie biega-
ła, bo po urazie kręgosłupa ma blokadę. 
Teraz robi to każdego ranka z Michałem 
swoim mężem. Andrzej, prezes hote-
lu Parisel Palace, pierwszego dnia był 
bardzo sceptyczny do treningu. Jednak 
byłem bardzo cierpliwy i to co nastąpiło 
trzeciego dnia przeszło nasze oczekiwa-

nia. Andrzej tak pokochał treningi, że te-
raz organizuje ćwiczenia swoim bliskim 
każdego dnia. Zrozumiał też, że sport 
ma duże znaczenie w biznesie, co cieszy 
mnie najbardziej.

Jedna z uczestniczek była z kontuzją 
kolana, Karol tak dobrał jej ćwiczenia, 
że mogła normalnie funkcjonować, przy 
tym straciła 3kg na wadze w ciągu tygo-
dnia.

— Dopóki nie spotkałem Anny, moim po-
czątkowym planem były tylko sportowe 
campy. Jestem bardzo zadowolony, że 
udało się nam połączyć dwie dziedziny 
życia: biznes i sport — podsumowuje Ka-
rol Tukiendorf.

WIĘCEJ NIŻ PLAN
Sesje zdjęciowe nad morzem, sauna, ba-
sen, spacery, nowe przyjaźnie to także 
ogromne korzyści z wyjazdu na Major-
kę. Najważniejsze to jednak główne cele 
wyjazdu, czyli fachowe plany biznesowe 
i „świeża krew”, która sprawia, że wysi-
łek fizyczny staje się przyjemnością i... 
napędza do pracy!

PLANOWANE KOLEJNE CAMPY
Kolejny wyjazd na Majorkę Busi-
ness&Sport Camp Suska&Tukiendorf 
planowany jest w październiku tego 
roku. Duet Suska&Tukiendorf odebrał 
w grudniu 2018 nagrodę „Inspiracja Biz-
nesowa” roku 2018 przyznaną przez re-
dakcję Law Busines Quality w Warsza-
wie na dużej gali biznesowej.

Sesje zdjęciowe nad 
morzem, sauna, basen, 
spacery, nowe przyjaźnie 
to także ogromne 
korzyści z wyjazdu na 
Majorkę. Najważniejsze 
to jednak główne 
cele wyjazdu, czyli 
fachowe plany 
biznesowe
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BUDUJEMY STRATEGIĘ 
SPRZEDAŻOWĄ

ROZPOCZYNAJĄC PROWADZENIE FIRMY ZWYKLE JESTEŚMY PEŁNI ENTUZJAZMU I MAMY MNÓSTWO 
POMYSŁÓW NA SPRZEDAŻ SWOICH PRODUKTÓW I USŁUG. W TYM OPTYMIZMIE CZĘSTO ZAPOMINAMY 

O TYM, ŻE TO CO OFERUJEMY MA PODOBAĆ SIĘ NIE TYLKO NAM, ALE PRZEDE WSZYSTKIM NASZYM 
KLIENTOM. A I SAMO PODOBANIE SIĘ TO CZĘSTO ZA MAŁO…

W rzeczywistości, aby dany 
produkt cieszył się zainte-
resowaniem klientów musi 

zaspokajać ich potrzeby, rozwiązywać 
problemy, ułatwiać codzienne życie – 
tak, by inwestycja pieniężna, którą czy-
ni klient, została mu zrekompensowana 
przez korzyści, które daje zakupiony 
produkt. Budując strategie sprzedażo-
we w swojej firmie, warto zadać sobie 
następujące pytania:                                   

JAKI PRODUKT/USŁUGĘ CHCIAŁ-
BYM SPRZEDAWAĆ? KTO JEST PO-
TENCJALNYM ODBIORCĄ MOJEGO 
PRODUKTU/USŁUGI? 
Te pytania wydają się w miarę oczywi-
ste, jednak warto mieć świadomość, że 
im lepiej scharakteryzujemy produkt, 
który chcemy sprzedawać oraz poten-
cjalną grupę jego odbiorców – tym więk-
sza szansa na sukces naszego biznesu. 

CZYM MÓJ PRODUKT/USŁUGA WY-
RÓŻNIA SIĘ NA TLE PRODUKTÓW/
USŁUG KONKURENCJI? 
Jeśli Twój produkt nie ma cechy wy-
różniającej – ciężko będzie budo-
wać Ci przewagę konkuren-
cyjną. Co więcej, jeśli przy 
okazji okaże się, że na 
rynku nie masz kon-
kurencji – warto 
dogłębnie za-
stanowić się, 
co to dla 
Ciebie 

oznacza. Z jednej strony, może to być 
znak, że stworzyłeś coś na tyle inno-
wacyjnego, że staniesz się pionierem 
branży. Z drugiej może to być również 
sygnał, że skoro do tej pory nikt nie zajął 
się działaniem w tym obszarze to pro-
dukt jest mało dochodowy. Posiadanie 
dobrego pomysłu na produkt to niewąt-
pliwy plus, jednak by móc na nim zara-
biać - potrzebna jest również przemyśla-
na strategia sprzedażowa.  Na tym etapie 
im lepiej poznasz swojego potencjalnego 
klienta, tym lepsze efekty możesz uzy-
skać. Umiejętność obserwacji staje się 
tutaj nieoceniona.  

Jeśli podobne produkty ma Twoja kon-
kurencja zastanów się, na jakie nie-
dogodności mogą być narażeni Twoi 
potencjalni klienci i zmodyfikuj swój 
produkt/usługę w taki sposób, aby je 
zniwelować. Dzięki temu zyskasz prze-
wagę. Zastanów się jak wygląda stan-
dardowy dzień Twojego klienta: w 
jakich godzinach pracuje, w jakich od-
poczywa, z jakich narzędzi komunikacji 
korzysta na co dzień – będziesz wiedział 
w jakich porach dnia i jakimi kanałami 
prowadzić działania marketingowe: czy 
lepszy będzie kontakt telefoniczny, re-
klama na FB, a może jednak tradycyjna 
ulotka… Wiedząc jak Twój klient lubi 

spędzać wolny czas i czym się interesuje 
będziesz wiedział, gdzie warto zostawić 
te ulotki lub do jakich grup docelowych 
kierować reklamę internetową. Planu-
jąc procesy sprzedażowe ważne jest by 
przeanalizować jakie produkty i usługi 
mogą być komplementarne do Twoje-
go wiodącego produktu, co pozwoli Ci 
na prowadzenie procesów dosprzedaży 
oraz powiększanie koszyka zakupowego 
Twojego klienta. Dobrze jest zastanowić 
się również co zrobić, by zakup klienta 
nie był tylko jednorazowym zdarzeniem 
i  jak zaplanować procesy  marketingo-
we, aby klient do nas powrócił: pomocne 
może okazać się tutaj chociażby przy-
znanie zniżek rabatowych na kolejne 
zakupy czy pozyskanie od klientów ad-
resów mailowych, które można potem 
wykorzystać do prowadzenia kampanii 
marketingowych związanych z promo-
waniem innych produktów.  

To tylko kilka z wielu aspektów, które 
warto wziąć pod uwagę przy planowa-
niu strategii sprzedażowej. Im więcej 
aspektów sprzedaży przeanalizujesz 
i zaplanujesz, tym lepsze efekty osią-

gniesz. 

Ewelina Łuczyńska, 
Trener Biznesu, Coach 

LINKI:
www.flow-szkolenia24.pl

 / kontakt@flow-szkolenia24.pl 
 / FlowSzkoleniaCoaching 

https://flow-szkolenia24.pl/
https://www.facebook.com/FlowSzkoleniaCoaching/
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NASZA MISJA:

NAPRAWIĆ
TWOJE WŁOSY 

Jesteśmy pierwszą na rynku marką  przeciwstarzeniową z wbudowaną ochroną UV!
W żadnym z naszych produktów nigdy nie znajdziesz żadnych ostrych chemikaliów.

 
Jesteśmy wegańscy, bez glutenu i wolni od  szkodliwych substancji. 

Nasze produkty są testowane klinicznie i udowodnione, że dają zdrowsze, 
silniejsze  i bardziej lśniące włosy.

Posiadamy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie nasze produkty. 
Zmień produkty i odzyskaj piękne włosy. 

 07 533 463 084
 magdanarain1210@gmail.com
 /groups/163882240465966/
 /magdalena.bujko.1

stalownia.co.uk
tel:+44-7837-099-124
tel:+44-7533-463-084
https://www.facebook.com/magdalena.bujko.1
https://www.facebook.com/groups/163882240465966
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FRANCZYZA NIE TYLKO DLA KOSMETYCZEK 
SERIA UNIKATOWYCH KOSMETYKÓW PRZEZNACZONYCH DLA SALONÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH I SPA. BEZ FRANCZYZOWYCH OPŁAT

 Ò Michał Wójcik - Od 2006 roku w UK. Prze-

szedł drogę jak wielu na Wyspach, przez fabry-

ki do pracy w swoim zawodzie, aby na końcu 

otworzyć biznes.Od zawsze pomaga innym po-

przez łączenie ludzi. Od ponad 20 lat związany 

z network marketingiem, najpierw jako dora-

bianie do inżynierskiej pensji, stopniowo coraz 

świadomiej dążąc do niezależności finansowej. 

Często jest gościem dyskusji w szerokiej branży 

networkingowej. Udzielił wywiadów do książki Anny 

Ewy Suskiej „MLM bez tajemnic” oraz maga-

zynu branżowego „Network Magazyn”, jak 

również portalu Medium. Od 2012 jest 

właścicielem firmy dostarczającej pro-

dukty z branży zdrowia i urody.  Autor 

e-booka „Partnerstwo w biznesie”

PRO:- Czym zajmuje się Państwa firma? 
E.W.:- Firma tianDe oferuje unikatowe 
produkty do codziennej pielęgnacji ciała 
oraz do profilaktyki zdrowia pochodzące 
z dalekiego Tybetu oraz Ałtaju.

PRO:- Do kogo skierowana jest oferta?
M.W.: - Do właścicieli salonów kosme-
tycznych, salonów fryzjerskich oraz 
salonów spa.

PRO:- W jaki sposób ta franczyza 
pomoże salonom kosmetycz-
nym? 
E.W.: - W  dzisiejszych czasach 
przy natłoku wielu produktów, 
klient szuka ekspertów aby 
z  tej różnorodności produktów 
wybrać to, co będzie dla niego 
najlepsze, najskutecz-

niejsze. To powoduje, że wiele kosme-
tyczek nie mając dobrej jakości produk-
tów w ofercie u  siebie w salonie, dzielą 
się swoją wiedzą za darmo, wysyłając 
klienta poza salon. Tracą w  tej sytu-
acji 50% swojego dochodu. Wychodząc 
temu naprzeciw, przygotowaliśmy ofer-
tę franczyzową, zawierającą szeroką 
gamę skutecznych produktów, dostępną 
finansowo nawet dla małych salonów. 
Dzięki szybkim dostawom na terenie 
UK, salon nie musi inwestować w  dro-

gie pakiety produktowe. 
Nasza oferta pomoże 

właścicielom salo-
nów sfinansować 
koszty zatrud-
nienia pracow-

nika. Dzięki 
tej ofercie 
oraz naszym 
szkoleniom 

nawet recepcjonistka zarobi na swoją 
pensję. 

PRO:- Podobno franczyzy wiążą się 
z dużą inwestycją?
M.W.: - W  typowej franczyzie zamraża-
my fundusze na dłuższy czas, ponosząc 
opłaty franczyzowe. Nasza oferta tak jest 
skonstruowana, aby po miesiącu cała in-

westycja w produkty została spłacona 
zyskami z obrotu. Brak też opłat fran-
czyzowych. W tianDe jedynym kosz-
tem jest ewentualny koszt produktu, 

Przygotowaliśmy 
ofertę franczyzową, 
zawierającą szeroką 
gamę skutecznych 
produktów, dostępną 
finansowo nawet 
dla małych salonów. 
Dzięki szybkim 
dostawom na terenie 
UK, salon nie musi 
inwestować w drogie 
pakiety produktowe. 
Nasza oferta pomoże 
właścicielom 
salonów sfinansować 
koszty zatrudnienia 
pracownika.

LINKI:
mytiande.co.uk 
Facebook / tiandepolacy  

https://twojprospekt.com
https://www.mytiande.co.uk
https://www.facebook.com/tiandepolacy
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FRANCZYZA NIE TYLKO DLA KOSMETYCZEK 
SERIA UNIKATOWYCH KOSMETYKÓW PRZEZNACZONYCH DLA SALONÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH I SPA. BEZ FRANCZYZOWYCH OPŁAT

który franczyzobiorca chce zaoferować 
swojemu klientowi.

PRO:- Ile czasu trzeba poświęcić na taką 
pracę?
E.W.: - Taką pracę może w  salonie wy-
konywać pracownik, recepcjonistka lub 
kosmetyczka podczas wykonywania 
zabiegów. Klient chętnie zwraca się do 
profesjonalisty o poradę w sprawie pielę-
gnacji skóry lub radzenia sobie z różnego 
rodzaju problemami, więc pracę taką wy-
konuje się w  ramach codziennych roz-
mów z  klientami. Często brak zamknię-
cia porady sprzedażą powoduje, że salon 
traci swój dochód. Więc dodatkowy czas, 
to będzie tylko podanie klientowi odpo-
wiedniego produktu z półki i otrzymanie 
zapłaty za profesjonalne doradztwo.

PRO:- Czy są dobre zarobki z takiego sys-
temu pracy? 
M.W.: - Oczywiście, że tak. W dzisiejszych 
czasach, ważna częścią dochodu salonu 
jest zaproponowanie dodatkowych pro-
duktów lub usług klientowi, którego już 
masz. Dobrym przykładem może tu być 
stacja benzynowa, gdzie nie tylko kupu-
jesz paliwo. Kwiaciarnia, gdzie oprócz 
kwiatów kupisz prezent. Drogeria, gdzie 
możesz również wywołać sobie zdjęcia 
z  wakacji. Salony kosmetyczne czy fry-
zjerskie, doradzając, powinny mieć taką 
dodatkową ofertę dla swoich klientów. 

Klient doby dzisiejszej chce mieć produkt 
szybko i  z  chęcią kupi go u kosmetyczki 
czy fryzjerki, której ufa.

PRO:- Kim są odbiorcy/klienci waszych 
produktów?
E.W.: - Osoby wymagające, szu-
kające skutecznych metod 
rozwiązujących ich 
problemy skórne.

PRO:- Czy poza zarobkami tianDe oferuje 
jakieś dodatkowe benefity?
E.W.: - Tak. Firma oferuje udział w  róż-
nego rodzaju akcjach promocyjnych. 
W tym roku, podobnie jak w roku 2018, 
partnerzy tianDe mogą wziąć udział 
w  takich wyjazdach jak: rejs statkiem 
po morzu Północnym, wyjazd do Singa-
puru, Turcji oraz w  promocji samocho-
dowej, która już od kilku lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Ja również 
wzięłam udział w promocji samochodo-
wej i w roku 2015 otrzymałam nowego 
mercedesa GLA. Poza zarobkami, tian-
De oferuje promocję produktową, gdzie 
każdy partner może co miesiąc otrzy-

mać darmowe zestawy produktów. 
Jest to duża motywacja dla osób, 

które kochają nasze produkty.

 Ò Edyta Wójck -  Od 2012 prowadzi własną firmę 

o zasięgu międzynarodowym. Właścicielka skle-

pu z kosmetykami. Wprowadziła od podstaw nową 

markę na trudny brytyjski rynek. Twórca pro-

gramu TRANSFORMACJA skierowanego 

do kobiet szukających własnej drogi. 

Jest propagatorką zdrowego stylu życia bez 

ograniczeń. Autorka e-booków:  „Transforma-

cja - 3 kroki do zmiany” oraz „Zdrowie kobiety”. 

Kilka razy w tygodniu można ją zobaczyć na 

Facebooku, gdzie cyklicznie opowiada o swoich 

pasjach, czyli kosmetyce i zdro-

wiu.

Nasza oferta tak jest 
skonstruowana, aby 
po miesiącu cała 
inwestycja w produkty 
została spłacona 
zyskami z obrotu. Brak 
też opłat franczyzowych. 

https://twojprospekt.com
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Na wstępie musimy zaznaczyć, iż 
proces smażenia do zdrowych 
niestety nie należy i rodzaj 

zastosowanego tłuszczu, nie sprawi iż 
potrawa zyska nagle wysokie walory 
zdrowotne. W miarę możliwości wy-
bierajmy pozostałe techniki kulinarne 
jak np. duszenie, pieczenie, gotowanie, 
gotowanie na parze. 

3 GŁÓWNE PARAMETRY
Wybierając tłuszcz do smażenia, powin-
niśmy się kierować 3 głównymi parame-
trami: 
• Zawartość cholesterolu – dobrej jakości 
tłuszcz do smażenia powinien zawierać 
go zdecydowanie jak najmniej. 
• Zawartość wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych – głównie z  grupy 
Omega-3.
• Zawartość związków o  charakterze 
przeciwutleniająym (np. polifenoli) – 
które będą swoistą ochroną przed utle-
nianiem kwasów tłuszczowych w proce-
sie obróbki termicznej. 

Oceniając powyższe parametry, zdzi-

wić może fakt, iż najlepszym wyborem 
będzie zdecydowanie oliwa z  oliwek 
extra virgine, która przez wiele lat uzna-
wana była za niezdatną do smażenia. 
Badania wykazały iż proporcje kwa-
sów tłuszczowych jak i duża zawartość 
związków o  charakterze przeciwutle-
niającym chroniącymi przed niekorzyst-
nymi zmianami powstającymi podczas 
obróbki termicznej, stawia tłuszcz ten 
na pierwszym miejscu. Proces rafina-
cji działa wręcz na niekorzyść oliwy, 
z  uwagi na eliminację znacznej części 
polifenoli w niej się znajdującej. Na dru-
gim miejscu można wymienić olej rzepa-
kowy – jednak tutaj sytuacja troszkę się 
zmienia, gdyż olej nierafinowany prze-
znaczony jest jedynie do spożycia na 
surowo. Do smażenia używajmy zatem 
oleju rzepakowego rafinowanego.

A CO Z OLEJEM KOKOSOWYM?
Charakteryzuje się on wysoką zawarto-
ścią nasyconych kwasów tłuszczowych 
co już na wstępie sprawia, iż tłuszcz 
ten jest stabilny termicznie w  wyso-
kich temperaturach. Mimo to, na chwilę 
obecną zdecydowana większość badań 
naukowych wskazuje, iż zmniejszenie 
w  diecie kwasów tłuszczowych nasy-
conych działa korzystnie na nasz układ 
krążenia. Z ostrożnością należy podcho-
dzić do oleju kokosowego, gdyż w  nie-

wielkim stop-
niu przyczynia 

się do podniesie-
nia cholesterolu 

(frakcji LDL). W  tym 
przypadku wpływ na 

zdrowie należy posta-
wić ponad właściwościami 

technologicznymi.

MASŁO KLAROWANE
Kolejną kontrowersją jest masło 

klarowane, które z  uwagi na wyso-
ką temperaturę dymienia uznawane 

jest za dobrą alternatywę do smaże-
nia. Niestety masło klarowane zawiera 
znaczne ilości cholesterolu. To nie sam 
cholesterol stanowi problem, a  właśnie 
jego obróbka w  wysokich temperatu-
rach. Powyżej 130 st. sprawia, iż ulega 
on utlenieniu – a  to właśnie jego utle-
niona forma może mieć fatalne dla zdro-
wia skutki uboczne. Badania sugerują, iż 
wysokie spożycie utlenionych form cho-
lesterolu odpowiada za wzrost zgonów 
na tle chorób układu krążenia.

Decydując się na smażenie, skłaniajmy 
się w pierwszej kolejności do oliwy z oli-
wek, która w świetle dowodów, wypada 
zdecydowanie najlepiej w  kontekście 
smażenia. Unikajmy za to smażenia na 
maśle lub maśle klarowanym , a olej ko-
kosowy traktujmy także z rezerwą. 

 Ò Ksenia Nowak – dyplomowany dietetyk oraz chary-

zmatyczny instruktor Fitness, Pilates i Aqua Aerobic 

z wieloletnim doświadczeniem. 

LINKI:
fitomania.pl
Facebook / Fitomania.pl.Poradnia.
Dietetyczna  

NA CZYM
BEZPIECZNIE
SMAŻYĆ? 

TEMAT TEN JEST PRZEDMIOTEM DYSKUSJI I SPORÓW
OD WIELU LAT. PYTANIE TO NADAL SIĘ POJAWIA NA WSKUTEK 
SPRZECZNYCH DANYCH NAUKOWYCH 
POJAWIAJĄCYCH SIĘ W INTERNECIE

Proces rafinacji działa 
wręcz na niekorzyść 
oliwy, z uwagi na 
eliminację znacznej 
części polifenoli w niej 
się znajdującej.

https://twojprospekt.com
https://fitomania.pl/
https://www.facebook.com/fitomania.pl.Poradnia.dietetyczna
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POMYŚL,
O ILE 
ZWIĘKSZYSZ 
ZAROBKI, GDY 
SKORZYSTASZ 
Z MENTORA 
BIZNESOWEGO

ZAPRASZAMY 
NA MASTERMIND!

ANNA EWA SUSKA

EXCELLENCEVALE.COM/MASTERMIND

https://twojprospekt.com
https://aplondonbuilding.com/
tel:+44-78-2598-6135
tel:+44-75-2207-9227
https://excellencevale.com/mastermind
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Ryba:

Przygotować marynatę: połączyć ra-

zem oliwę, pokrojony koperek, sok z 

cytryny, świeżo zmielony pieprz, sól, 

słodką paprykę. Wszystkie składni-

ki wymieszać i natrzeć łososia. Piec 

w folii lub naczyniu żaroodpornym 

około 20 minut w temperaturze 180 

stopni. 

Sos: 

W rondelku rozgrzać masło, dodać 

odrobinę mąki i smażyć 

przez chwilę. 

P o d l e w a ć 

mlekiem i 

dynamicz-

nie mieszać, aż sos zgęstnieje. Dodać 

ulubioną musztardę oraz przyprawy. 

Sałatka: 

Rukolę umyć, ułożyć na talerzu. Po-

midorki koktajlowe umyć i pokroić 

na połówki (opcjonalnie). Awokado 

obrać i pokroić na cząstki.  Całość 

oprószyć solą, świeżo zmielonym 

pieprzem i skropić octem lub sosem 

balsamicznym. 

Łososia podawać oprószonego świe-

żym koperkiem z warzywami oraz 

sosem musztardowym 

oraz ćwiartką cy-

tryny. Można po-

dawać z ulubio-

nym ryżem.
Ksenia Nowak

Łosoś pieczony podawany z sosem musztardo-

wym, świeżymi warzywami i awokado

SKŁADNIKI: 

Pieczony łosoś

• Filet z łososia 

• Oliwa z oliwek extra virgine – 1 ły-

żeczka 

• Koper ogrodowy 

• Sok z cytryny – 1 łyżeczka

• Świeżo mielony pieprz 

• Papryka słodka mielona 

• Sól 

SURÓWKA:

• Rukola lub roszponka 

• Słodkie pomidorki koktajlowe 

• Awokado 

• Koper ogrodowy 

• Sos lub ocet balsamiczny 

• ćwiartka cytryny 

SOS:
• Masło – 1 łyżeczka 

• Musztarda  – 2 łyżeczki  

• Mleko 3,2% – 150 ml

• Do wyboru mąka kukurydziana / 

pszenna / skrobia ziemniaczana 

– 1 łyżeczka 

• Sól

• Pieprz

https://twojprospekt.com
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JTL RUBBISH
DISPOSAL LTD

ANY RUBBISH, ANY TIME, ANY PLACE

 0770 686 1868
 info@jtlrubbishltd.co.uk

www.jtlrubbishltd.co.uk

WYNAJEM SKIPÓW

info@jtlrubbishltd.co.ukinfo@jtlrubbishltd.co.ukinfo@jtlrubbishltd.co.uk

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu:
skipy 8,12,16 yard 3.5t tipper van 

tel:+44-770-686-1868
http://www.jtlrubbishltd.co.uk/
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W iosna zawitała już do nas 
na dobre. Pozbywamy się 
ciepłych ubrań, wyciąga-

my z szafy letnie sukienki, a witryny 
sklepowe kuszą nas nowymi kolek-
cjami. W szafie zaczyna brakować 
miejsca, a my mamy problem co na 
siebie włożyć. 

Ile razy zastanawiałaś się, czy wyrzu-
cić lub oddać jakąś rzecz, bo nie założy-
łaś jej od dłuższego czasu? Pomyślałaś, 
że może jednak jeszcze ją zostawisz, bo 
na pewno wrócisz do rozmiaru,  któ-
ry miałaś,  dostałaś tę rzecz w prezen-
cie, więc masz sentyment, była dość 
droga, więc szkoda Ci się tego pozbyć.  
A  może zostawiasz uszkodzone ubra-
nia do sprzątania w  domu, ogrodzie, 
do malowania, które kiedyś nastąpi, 
zajmują one jedną półkę, a i tak po nie 
nie sięgasz? Jeśli w Twojej szafie panu-
je chaos to najwyższy czas zrobić tam 
porządki.

OD CZEGO WIĘC ZACZĄĆ? 
Stań przed lustrem i  popatrz na swoją 
sylwetkę. Zwróć uwagę na jej  budo-
wę: proporcje - ramiona - talia - biodra, 
brzuszek, długość nóg i tułowia.

Zastanów się co w  sobie lubisz, jakie 
masz atuty i  chętnie odsłaniasz, a  co 
chciałabyś ukryć.  Bądź obiektywna, 
a jeśli masz z tym problem, zapytaj przy-
jaciółkę lub bliską Ci osobę. Dobrym 
rozwiązaniem będzie zrobienie sobie 
zdjęcia w pozycji stojącej na białym tle. 
Pozwoli Ci to spojrzeć na siebie z więk-
szym dystansem.

Z  doświadczenia wiem, że nie dostrze-
gamy naszych walorów, wydaje nam 
się, że mamy zbyt obfite biodra lub 
brzuszek, a w rzeczywistości tak wcale 
nie jest.

RÓŻNE SYLWETKI
Odpowiednie fasony pozwolą nam czuć 
się kobieco i  wyjątkowo niezależnie od 
tego czy mamy rozmiar S czy XL 

Możliwe, że robiłaś analizę sylwetki i do-
skonale dobierasz fasony do swojej figu-
ry. Jeśli masz  jednak problem na co zwró-
cić uwagę, prześledzimy kilka sylwetek 

kobie-
cych.

P e w n i e 
spotkałaś się 

z  nazewnic-
twem sylwetek 

- jabłko, gruszka, 
klepsydra lub za 

pomocą literek A, X, 
Y itd. Ja nie będę kla-

syfikować nikogo jako 
owoc, czy litera alfabetu, 

skupmy się na wyglądzie. 

Podstawą jest optyczne wy-
równanie proporcji :

TWOJE RAMIONA LUB BIUST  
SĄ SZERSZE NIŻ  BIODRA

Pośladki małe, mogą być płaskie. Masz 
piękne smukłe nogi. Poszerzmy delikat-
nie dolną część sylwetki poprzez rozklo-
szowane spódnice,  sukienki, spodnie 
z wyższym stanem.

Plisy, falbany, boczne kieszenie, baskin-
ki i  bombki dodadzą nam krągłości na 
biodrach. Zrezygnuj ze spódnicy ołów-
kowej.

Na górną część sylwetki wybierajmy 
topy z  szerszym ramiączkami. Dekol-
ty większe w  literę V wysmuklą szyję. 
Unikamy bufiastych rękawów, koszul 
z  pagonami, żabotów, dekoltów w  tzw. 
łódeczkę i  kieszeni na wysokości biu-
stu, poziomych wzorów. Żeby górna 
część sylwetki optycznie zmniejszyła się 
w stosunku do dolnej, ubieraj ciemniej-

LINKI:
Facebook / annasmykimageconsul-
tant/   
Instagram / anna.smyk.stylecoach

DOPASOWUJEMY
UBRANIA DO FIGURY

MASZ PROBLEM, KIEDY OTWIERASZ SZAFĘ? GDY CHCESZ COŚ DO NIEJ 
WŁOŻYĆ NIE MA MIEJSCA, A GDY CHCESZ  WŁOŻYĆ COŚ NA SIEBIE, 
TO NIE MA Z CZEGO WYBIERAĆ? JAK UMIEJĘTNIE UPORZĄDKOWAĆ
ZAWARTOŚĆ SZAFY?

Pozbądź się 
wszystkich rzeczy, 
które są za duże, za 
ciasne, uszkodzone, 
zmechacone lub nie 
nosiłaś ich od kilku 
lat. Zostaw te ubrania, 
w których czujesz się 
dobrze, atrakcyjnie, 
które najczęściej lubisz 
nosić.

https://twojprospekt.com
facebook.com/annasmykimageconsultant
instagram.com/anna.smyk.stylecoach
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usługi
remontowe

tel. kontaktowy: 
0 7931 782 726, 0 7565 422 442

ZAJMUJEMY SIĘ:

• ogólna budowlanka
• malowanie
• hydraulika
• ogrzewanie
• instalacje gazowe
• dobudówki

• poddasza
• całkowite remonty 

domów i mieszkań
• kuchnie i łazienki 
• docieplenia 

tel:+44-7931-782-726
tel:+44-7565-422-442
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sze i jednolite  kolory bluzek, marynarek 
i jaśniejsze, wzorzyste na dole sylwetki.

TWOJE BIODRA SĄ SZERSZE OD 
RAMION, BIUST MAŁY LUB ŚREDNI
Figury z  obfitym dołem zrównoważy-
my poszerzając optycznie linię ramion. 
Wybieraj wzorzyste bluzki z  dekoltami 
w łódkę lub okrągłe. Sprawdzą się ubra-
nia z  pagonami czy niewielkimi bufka-
mi, i  nadruki, kieszenie na wysokości 
biustu.

Linie poziome poszerzą nam optycznie 
tę część styletki. Unikamy dużych de-
koltów. Wybieraj spódnice ołówkowe, 
proste o  raczej ciemniejszych, jednoli-
tych  kolorach. Unikamy zbyt krótkich 
spodnic, sukienek i  okrągłych kieszeni 
na biodrach. Najlepsze będą ukośne.
Jeśli jesteś wysoka wybieraj marynarki 
dłuższe. Natomiast niskie kobiety do-
brze będą wyglądać w  marynarkach 
kończących się w talii.

TWOJE RAMIONA I  BIODRA SĄ 
RÓWNE A TALIA SŁABO ZAZNA-
CZONA. BIUST MAŁY LUB ŚREDNI.
Pośladki mogą być płaskie lub niewiel-
kie.Takiej sylwetce należy dodać kobie-
cości poprzez poszerzenie bioder i  po-
śladków, zaznaczenie talii. Wybieraj 
spódnice, sukienki rozkloszowane, tuli-
pany, czy bombki. Spodnie z  wyższym 
stanem, co spowoduje zaznaczenie talii  
i  z  kieszeniami dodającymi  krągłości 
na biodrach, zwężane ku dołowi 
i chinosy.
Nie noś zbyt dopasowanych 
sukienek oraz workowatych 
ubrań. Luźne sukienki zepnij 
paskiem, podkreślisz pięknie 
talię. 

TWOJE RAMIONA I BIO-
DRA SĄ RÓWNE A TALIA 
MOCNO ZAZNACZO-
NA. BIUST ŚRED-
NI LUB DUŻY 
OBFITE BIO-
DRA I PEŁNE 
POŚLADKI
Tego typu syl-
wetka jest  bar-
dzo proporcjo-
nalna i  należy 
podkreślać  talię.
W y b i e r a j 
s p ó d -
n i c e 

ołówkowe i  spodnie zwężane do dołu. 
Bluzki i sukienki powinny mieć głębsze 
dekolty. Unikamy poszerzania bioder 
oraz górnej części poprzez poduszki, pa-
gony, żaboty. Unikamy również worko-
watych, luźnych sukienek: mogą optycz-
nie powiększyć nas o 1 lub 2 rozmiary.

TWOJE PIERSI I BRZUCH  SĄ 
WIĘKSZE OD OBWODU BIODER. 
BRZUSZEK MOCNO ZAZNACZONY 
A BIUST DUŻY  LUB BARDZO DUŻY. 
NOGI SZCZUPŁE.
Aby wyszczuplić sylwetkę i ukryć brzu-
szek należy używać kolorów w  zesta-
wieniu pionowym np. sukienkę,  bluzkę 
w  kolorze jaśniejszym a  sweterek, ma-
rynarkę ciemniejszą. Dekolty głębsze 
w  literę V wydłużą szyję i  wyszczuplą 
sylwetkę. Spódnice i sukienki  powinny 
się kończyć w  okolicy kolan. Unikamy 
falbanek, pagonów, żabotów, kieszeni 
na wysokości biustu, dopasowanych 

sukienek, marynarek dwu-
rzędowych, dużych wzo-

rów. Postaw na dodat-
ki: apaszki w  żywych 
kolorach, bransolety, 
długie wisiory.

NIE MA ZŁEJ 
SYLWETKI, SĄ 
ŹLE DOBRANE 
KROJE
Znasz już typy syl-

wetek ale tak 
naprawdę do 
każdej na-
leży podejść 
indywidual-
nie. Nie ma 
gorszych lub 
lepszych syl-

wetek, pamię-
taj że w  każ-

dym rozmiarze 

można wyglądać 
pięknie i  kobieco. 

Jeśli jakieś ubranie nie wygląda na nas 
najlepiej to wina źle dobranego kroju.

Przymierz teraz wszystkie ubrania któ-
re masz w szafie. Zastanów się, czy bę-
dziesz je nosić, czy czujesz się dobrze, 
atrakcyjne, czy pasują do Twojego cha-
rakteru, trybu pracy, życia, czy podkre-
ślają Twoj styl? 

CZAS NA ZMIANY
Pozbądź się wszystkich rzeczy, które są 
za duże, za ciasne, uszkodzone, zme-
chacone lub nie nosiłaś ich od kilku lat. 
Zostaw te ubrania, w  których czujesz 
się dobrze, atrakcyjnie, które najczęściej 
lubisz nosić. Sprawdź czy rzeczy, które 
zostały, pasują do Twojego stylu. Zadbaj 
o wieszaki. Wybierz jednakowe , szersze 
np. drewniane, by ubrania nie odkształ-
cały się. Rzeczy niepotrzebne odłóż 
do worków i  oddaj, to co lubisz powieś 
w szafie i zastanów się,czy teraz Ci cze-
goś brakuje.  Świadome zakupy pomogą 
zachować porządek. Utwórz zestawy 
dzięki którym łatwo będziesz sięgać po 
swoje rzeczy. Zaoszczędzi to czasu i nie-
kiedy frustracji,że „znowu nie mam się 
w co ubrać”.

NIE BÓJ SIĘ PYTAĆ
Jeśli masz jakieś wątpliwości odnośnie 
swojego wizerunku, lub szukasz inspi-
racji, zapraszam do kontaktu poprzez 
fanpage lub zapraszam do naszej grupy 
„Stylowe wieczory” na Facebooku. 

Anna Smyk

 Ò Anna Smyk - makijażystka, stylistka, trener, produ-

centka sesji zdjęciowych, specjalistka od kobiecych 

i męskich metamorfoz. autorka projektu BEUTY 

MAKEOVER w Londynie. Doświadczona i utalento-

wana wizażystka i stylistka. Pomaga profesjonalnie 

zadbać o wizerunek kobiet i mężczyzn. Zajmuje się 

makijażem oraz indywidualnie komponuje stylizacje, 

dobierąjąc odpowiednie kolory i fasony do sylwetki, 

unikalnych cech i temperamentu danej osoby. Po-

siada na swoim koncie spektakularne metamorfozy. 

Swoim klientom pomaga podkreślić atuty i gwaran-

tuje, że każdy poczuje się wyjątkowo. Ekspert w Su-

ska Mentoring. Współautorka książki „Efektywny 

Biznes”. Główna wizażystka podczas wyborów Miss 

Polski UK & Ireand 2017. Nominowana w konkursie 

Inspiracja w polskim biznesie w Wielkiej Brytanii 

2017. Obsługuje produkcje komercyjne, reklamowe 

i telewizyjne, sesje zdjęciowe, pokazy mody oraz 

eventy. Kreuje makijaże oraz stylizacje gwiazd i osób 

medialnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pra-

cując dla światowych marek: Max Factor, Bourjois 

i Dior.

Nie ma gorszych lub 
lepszych sylwetek, 
pamiętaj że w każdym 
rozmiarze można 
wyglądać pięknie 
i kobieco. Jeśli jakieś 
ubranie nie wygląda na 
nas najlepiej to wina źle 
dobranego kroju.
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 07749 155130
 info@diggerdigdan.com
 www.diggerdigdan.com
 /danirllokop

EXCAVATOR | DUMPER | GRAB HIRE | CONCRETE
WE WILL SOLVE EVERY PROBLEM

 Wykopy pod fundamenty budynków
 Wykopy pod fundamenty ogrodzeń
 Niwelizacja terenu, skarpowanie
 Drenaże i odwodnienia

 Wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne
 Wykopy pod sieci gazowe
 Korytowanie pod kostkę
 Wykopy pod sieci telekomunikacyjne

i energetyczne

 Wykopywanie korzeni
 Wykopy wewnątrz budynku
 Wykopy pod oczka wodne
 Burzenie budynków
 Kucie betonów

EbEliksir młodości 
— Serum pod oczy —

MASZ PROBLEM ZE ZMARSZCZKAMI W OKOLICY OCZU?  TWOJA 
TWARZ WYDAJE SIĘ ZMĘCZONA, SZARA I MASZ WRAŻENIE ZE W 

OSTATNIM CZASIE BARDZO SIĘ POSTARZAŁA?

ORGANIC COLLAGEN SERUM
ELIKSIR MŁODOŚCI SERUM POD OCZY

WYGŁADZENIE, ROZŚWIETLENIE, ODMŁODZENIE 
Twoja skóra wokół oczu stanie się wzmocniona, gładsza, nawilżona, 

o zwiększonej elastyczności

polecam, Kate Tiu
Ekspert w dziedzinie Kosmetologii

WWW.KATETIUBEAUTY.COM 
Zadzwoń i zamów:  0 7834 559 444    / kate.tiu.pmu

http://diggerdigdan.com/
tel:+44-7749-155-130
https://www.facebook.com/danirllokop
https://katetiubeauty.com/
+44-7834-559-444
https://www.facebook.com/kate.tiu.pmu/
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Pierwsze wiosenne, słoneczne 
promienie za nami. Z niecierpli-
wością wyczekujemy lata, urlo-

pu. Zrzucamy grube kurtki i swetry, 
przyglądamy się sobie uważnie i wpa-
damy w panikę. Zadajemy sobie pytanie 
czy wejdę w zeszłoroczne szorty? 

 
Często spotykam w  mojej pracy klien-
tów, którzy trafiają do mojego salonu 
miesiąc przed urlopem i oczekują efektu 
„wow”. Chcą wyglądać szczuplej, pozbyć 
się cellulitu tu i teraz, najlepiej bez wy-
siłku. Z pomocą przychodzą różnego ro-
dzaju zabiegi modelujące sylwetkę, da-
jące spektakularne efekty.  Przyjrzyjmy 
się kilku zabiegom, które pomogą nam 
poprawić nasz wygląd.

KAWITACJA ULTRADŹWIĘKOWA
To nieinwazyjna metoda redukcji tkan-
ki tłuszczowej. Komórki tłuszczowe 
ulegają rozpadowi w  trakcie zabiegu 
i usuwane są z organizmu. Utrata 
centymetrów w obwodzie pasa 
czy ud widoczna jest już po 
pierwszym zabiegu. 

KRIOLIPOLIZA
Czyli zamrażanie komórek 
tłuszczowych, które  silnie re-
agują na niską temperaturę, 
wręcz nie możliwe jest ich funk-
cjonowanie w  takich warun-
kach, ulegają rozpadowi. Jest to 
bardzo skuteczny i  przyjemny 
zabieg, ale na pełne efek-
ty, czyli zmniejszenie 
objętości wybranych 
partii ciała, musimy 
czekać nawet do 12 
tygodni.

HIFU
Jest to zabieg, gdzie w  odróżnieniu od 
Kriolipolizy działamy wysoką tempera-
turą. Wysoko skoncentrowana dawka 
fal ultradźwiękowych o dużym zasięgu, 
podgrzewa nam komórki tłuszczowe do 
temperatury 65-75 stopni Celsjusza, co 
ma nie tylko wpływ na destrukcje ko-
mórek tłuszczowych, ale też na silne na-
pięcie skóry, ponieważ pobudzamy ją do  
intensywnej produkcji kolagenu. Jest to 
zabieg niezwykle skuteczny, zwłaszcza 
w miejscach gdzie zbita tkanka tłuszczo-
wa jest ciężka do usunięcia.
 
FALE RADIOWE
Znalazły swoje zastosowanie w  reduk-
cji tkanki tłuszczowej oraz ujędrnianiu 
i napinaniu skóry. Świetnie sprawdzają 
się w  walce z  cellulitem. Ciepło, które 
wytwarzają, ma wpływ na przyśpie-
szenie  procesu przemiany materii oraz 
redukcję tkanki tłuszczowej. Radiofre-
kwencja pobudza do produkcji nowych 
włókien kolagenowych co skutkuje  wi-
docznym ujędrnieniem oraz napięciem 
skóry.

FALA UDERZENIOWA 
– AKUSTYCZNA

Ta metoda swo-
je zastosowanie 
znalazła głównie 
przy problemach 
z  cellulitem. 
Impulsy aku-
styczne wytwa-
rzają wibracje, 
które powodują 

n a p r z e m i e n n e 
rozciąganie i  re-

laksację tkanki 
łącznej, a  co 

za tym 
idzie od-
zyskanie 
elastycz-

n o ś c i 

skóry, usprawnienie przepływu limfy 
oraz redukcję cellulitu. 

NAJLEPSZE EFEKTY
Bazując na moim wieloletnim do-
świadczeniu stwierdzam, że najtrwal-
sze, najszybsze i najlepsze efekty przy 
redukcji cellulitu i  tkanki tłuszczowej, 
uzyskujemy łącząc ze sobą: odpowied-
nio zbilansowaną dietę, aktywność fi-
zyczną, odpowiednio dobrane zabiegi 
do problemu jaki istnieje.

ZACZNIJ ĆWICZYĆ
Czy to na siłowni czy w domu, najważ-
niejszy jest sam start. W  internecie 
możemy znaleźć  wiele gotowych ze-
stawów ćwiczeń. Trenerzy personalni 
prowadzą swoje blogi z poradami i cały-
mi seriami treningów. 

DIETA
Kolejny krok  na drodze do idealnej figu-
ry to odpowiednio zbilansowana dieta. 

Zapotrzebowanie kaloryczne każdego 
organizmu jest inne, a kiedy zaczynamy 
regularnie ćwiczyć, to jest ono jeszcze 
wyższe.  Regularne posiłki oraz dieta 
skonsultowana z  dietetykiem znacznie 
przybliża do pięknej figury.

PIĘKNE CIAŁO I IDEALNA FIGURA 
W ZASIĘGU KAŻDEGO Z NAS
Wystarczy odpowiedni plan działania 
oraz wytrwałość byśmy czuli się w na-
szym ciele rewelacyjnie  całym rokiem, 
nie wpadając w  panikę przed sezonem 
letnim.

Joanna Tatarata

 Ò Joanna Tatarata - kosmetolog, właściciel salonu ko-

smetycznego Beauty Secrets studio w Lincoln. Pro-

motor zdrowego stylu zycia,  specjalista od pielegnacji 

skóry oraz konturowania i wyszczuplania sylwetki. In-

spiruje ludzi i doradza jak dbać o siebie  i swoje zdrowie 

w cyklicznych piątkowych live  na fb Beauty expert ra-

dzi. Inwestor w nieruchimości.

PERFEKCYJNE CIAŁO 
BEZ TAJEMINIC

NIE OD DZIŚ WIADOMO, ŻE WYGLĄD MA DUŻY WPŁYW NA NASZĄ SAMOOCENĘ. 
WŁAŚNIE TERAZ JEST NAJLEPSZY CZAS BY ROZPOCZĄĆ WALKĘ Z NASZYMI KOMPLEKSAMI.

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

https://twojprospekt.com
http://beautysecretslincoln.co.uk/
fb.com/ProfesjonalneUslugiKosmetyczneUk
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Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 
  Przyjazne indywidualne 
podejście 
  Bezpłatne cotygodniowe 
konsultacje 
  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu
  Produkty dostępne na 
miejscu

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 

  Przyjazne indywidualne 

  Bezpłatne cotygodniowe 

  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu

  Produkty dostępne na 

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

tel.: 0 7875 732 968
beti.cambridge@gmail.com
 / beata.bilska.92

1/4
PRZYKŁADOWY MODUŁ 

REKLAMOWY NA 1/4 
STRONY

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY: 
07466872675

W sieci cisza nie istnieje

Szukasz
nowych klientów?
Przebij się przez hałas!

Pomożemy Ci dotrzeć
do przyszłych klientów!

Zaprojektujemy Twoją stronę www
Opracujemy strategię Twojej reklamy w internecie
Poprowadzimy Twoją aktywność w mediach społecznościowych
Nakręcimy filmy, zrobimy zdjęcia, stworzymy wszystkie grafiki
Zrealizujemy każdą kampanię reklamową

Zainteresowany?

+44 7468 533 843
info@davision.co.uk
www.davision.co.uk

tel:+447466872675
tel:+44-7875-732-968
https://www.facebook.com/beata.bilska.92
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