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POLSKIE KOSMETYKI 
I SUPLEMENTY 

NAJLEPSZE  
POLSKIE 

MARKI

znajdziesz  
w naszej grupie 

   Polskie Kosmetyki UK

OKAZJE 
KONSULTACJE

KONKURSY
Pracujemy 7 dni w tygodniu
poniedziałek - piątek: 9.00  - 19.00
sobota: 9.00  - 18.00
niedziela: 10.00  - 17.00 

✆ 07399342606                     superbhb.co.uk                   

112 High Street   TW3 1NA Hounslow   Kujawiak  (1 piętro) 

SuperbAdv1/2TwojProspect.indd   3 29.05.2019   22:08

oklejamy.
wszystko
samochody osobowe

samochody ciężarowe

sprzęt ciężki (np. koparki)

witryny sklepowe

nietypowe przestrzenie

znajdziesz nas na fb.com/My-Signs-519591138460234 zadzwoń po szczegóły: +44 7565 422 442

https://twojprospekt.com
https://fb.com/My-Signs-519591138460234
tel:+44 7565 422 442
https://superbhb.co.uk/
tel:+447399342606
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EKO Targi
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EKO Targi
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EKO Targi

JUŻ 15 WRZEŚNIA 

Targi

EKO Targi po raz drugi w Londynie!

 Bio żywność, Eko produkty
  Eko środki czystości
 Kosmetyki Naturalne
 Suplementy Diety

 Ziołolecznictwo
 Wydawnictwa
 Prelekcje

 Zdrowa żywność

Targi odbędą się
15 września 2019r. w Jurys Inn London Croydon,

Wellesley Road, Croydon
South London, CR0 9XY

www.ekotargi.twojprospekt.com

WSTĘP BEZPŁATNY!

https://twojprospekt.com
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ILE WYTRZYMASZ BEZ 
SWOJEGO DOCHODU?

DZIEŃ? TYDZIEŃ? MIESIĄC? CZY ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ CO ZROBISZ, JEŚLI NIE BĘDZIESZ ZDOLNY DO PRACY 
PRZEZ KILKA TYGODNI? JAK WPŁYNIE TO NA JAKOŚĆ TWOJEGO ŻYCIA? 

Według statystyk Office for 
National Statistics liczba 
osób samozatrudnionych 

wynosi ponad 5 milionów. Każdego 
roku milion osób w Wielkiej Brytanii 
nie może pracować z powodu poważnej 
choroby lub urazu (ABI 2017). Dla osób 
samozatrudnionych, które nie posiadają 
chorobowego lub osób, które pracują na 
kontrakcie, ale nie posiadają płatnego 
chorobowego przez cały okres choroby, 
rozwiązaniem będzie wykupienie polisy 
zabezpieczającej dochody.

ZABEZPIECZENIE 
DOCHODU TO PODSTAWA
Polisa ta zabezpiecza część naszych za-
robków. Jeśli w  wyniku choroby lub 
wypadku będziesz dłużej nie zdolny do 
pracy, to nie musisz się obawiać. Środki 
finansowe z  ubezpieczenia pozwolą Ci 
na opłacenie rachunków i  podstawo-
wych wydatków  do czasu, kiedy nie 
wyzdrowiejesz. Przy wyborze takiego 
ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na 
warunki jakie firma może zapewnić np.  
od kiedy zaczyna działać polisa, jaki jest 
okres roszczenia, na ile lat wykupuje-
my polisę oraz jakie warunki musimy 
spełnić. Na rynku dostępne są 
polisy od pierwszego dnia 
choroby, pierwszego tygo-
dnia, czterech tygodni etc. 
w  zależności od naszych 
potrzeb oraz zasobów 
finansowych. Przy zgło-
szeniu choroby lub 
wypadku GP będzie 
musiało uzupeł-
nić odpowiednie 
dokumenty, a  na-
stępnie firma ubez-

pieczeniowa rozpatrzy wniosek. Jeśli 
dokumentacja zostanie wysłana szybko 
i sprawnie, to okres oczekiwania na wy-
płatę pieniędzy waha się od 7 do 14 dni 
w zależności od wybranej firmy.

TYLKO 15% SPOŁECZEŃSTWA
POSIADA POLISĘ 
ZABEZPIECZAJĄCĄ DOCHODY
Statystyki mówią same za siebie. Ponad 
4 miliony ludzi nie posiada tego ubezpie-
czenia. Dlaczego? Większość nie spełnia 
wymogów firm ubezpieczeniowych. 
Najczęstszym powodem jest brak wpisu 
do rejestru GP. Przerażające jest to, że lu-
dzie na emigracji nie są zarejestrowani 
w GP, gdzie w razie potrzeby będą mogli 
skorzystać z pomocy medycznej. W za-
leżności od firmy ubezpieczeniowej taki 
wpis wymagany jest przez ostatnie 2, 3 
lub 5 lat. Niektóre firmy wymagają rów-
nież minimum 12 tysięcy funtów zarob-
ku. Stan zdrowia, przebyte choroby są 
również brane pod uwagę. 

Osoby samozatrudnione powinny naj-
bardziej zadbać o wykupienie takiej po-
lisy, dlatego że z rządu nie będzie im się 
należało Statutory Sick Pay.

Przy zakupie polisy warto skorzy-
stać z  pomocy doświadczonego dorad-
cy ubezpieczeniowego, który omówi 
wszystkie warunki i będzie w stanie do-
radzić nam najlepszą opcję dostępną na 
rynku.

KOSZTY POLISY
Składka miesięczna tej polisy wyli-
czana jest indywidualnie. Na cenę 

składa się wiele czynników, takich 
jak roczny dochód, nasz wiek 

w chwili wykupywania polisy, 
status palacza,  wykonywany 

zawód, stan zdrowotny, wa-
runki polisy. Pamiętajmy, 
aby dostosować polisę do 

swoich potrzeb. 

ALTERNATYWĄ ZABEZPIECZENIA 
DOCHODÓW JEST POLISA POD 
KOSZTY ŻYCIA CODZIENNEGO 
TZW. LIVING COST
Dostępna jest również opcja takiej polisy 
w  jednej z  największych firm ubezpie-
czeniowych na rynku brytyjskim. Wa-
runki jakie muszą być spełnione to 2 lata 
zapisu w GP, minimum 16 godzin pracy 
tygodniowo. Dużym plusem tej polisy 
jest to, że nie musimy wypełniać rapor-
tu medycznego i aktualny stan zdrowia 
nie jest brany pod uwagę oraz przy rosz-
czeniu nie musimy okazywać żadnych 
dokumentów potwierdzających nasze 
zarobki. Warunkami polisy jest otrzy-
manie nie więcej jak 1500 funtów za-
bezpieczenia, a zwolnienie musimy mieć 
powyżej 4 tygodni.

BEZPŁATNA PORADA
Jeśli zainteresował Cię temat ubez-
pieczeń, szukasz oferty dla siebie lub 
chcesz sprawdzić warunki swojej obec-
nej polisy to zapraszam na bezpłat-
ną poradę. Wystarczy napisać e-mail:  
tokaruk.alf@gmail.com a w tytule proszę 
wpisać „Twój Prospekt”.

Elwira Tokaruk

 Ò Elwira Tokaruk - Certyfikowany doradca ubezpiecze-

niowy z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim 

oraz brytyjskim.

LINK:
 / UbezpieczeniaDlaUk

Przy zakupie 
polisy warto 
skorzystać z pomocy 
doświadczonego 
doradcy 
ubezpieczeniowego, 
który omówi wszystkie 
warunki i będzie w stanie 
doradzić nam najlepszą 
opcję dostępną na rynku

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/ubezpieczeniadlauk


POLECASzkolenie stacjonarne odbędzię się 
w sobotę, 14 września 2019, godz. 9.00 - 14.30, 
Croydon (Londyn)

Marcin Potasiak

JĘZYK KLIENTA
 typy osobowości
 typy sensoryczne

JĘZYK KORZYŚCI
 technika cecha-zaleta-korzyść

INTERAKCJA
 techniki aktywnego słuchania

POLECASzkolenie stacjonarne odbędzię się 
w sobotę, 14 września 2019, godz. 9.00 - 14.30, 

Marcin Potasiak

JĘZYK KLIENTA
typy osobowości
typy sensoryczne

JĘZYK KORZYŚCI
technika cecha-zaleta-korzyść

INTERAKCJA
techniki aktywnego słuchania

POLECA

technika cecha-zaleta-korzyść

techniki aktywnego słuchania

3 SPOSOBY NA 

LEPSZĄ KOMUNIKACJĘ
Z KLIENTEM
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OPUSZCZASZ UK? 
O TYM NIE ZAPOMNIJ

TOMASZ WIADROWSKI, WŁAŚCICIEL BIURA KSIĘGOWEGO SAFI ADVISORY SERVICES LIMITED PODPOWIADA 
NA JAKIE FORMALNOŚCI POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ DECYDUJĄC SIĘ NA WYJAZD Z UK

Po latach pobytu w Wielkiej 
Brytanii, wielu z nas staje 
przed decyzją, czy wrócić 

do kraju. Gdy już zdecydujemy się na 
powrót, należy pamiętać o pozamyka-
niu swoich spraw oraz poinformowaniu 
odpowiednich urzędów w UK o zmia-
nie kraju zamieszkania. Jest to bardzo 
istotne, gdyż drobne pozostawione bez 
wyjaśnienia sprawy, mogą urosnąć do 
rangi dużych problemów. 

Przykładowo, nie zamknięcie samo-
zatrudnienia może skutkować dużymi 
karami za brak złożonych rozliczeń 
podatkowych, czy wręcz wyliczeniem 
szacunkowego podatku do zapłaty. Nali-
czone w ten sposób kary i podatki mogą 
być wyegzekwowane w Polsce z pomocą 
polskiego urzędu skarbowego. Od takich 
problemów istnieje co prawda droga od-
woławcza, ale zamiast narażać się na 
stres i  koszty, lepiej jest dopilnować, by 
takie sytuacje nie miały miejsca.

Gdy już znamy adres zagraniczny pod 
jakim będziemy mieszkać po przepro-
wadzce, ważne jest, by poinformować 
wszelkie instytucje finansowe oraz fir-
my, z  którymi łączyły nas jakiekolwiek 
umowy pożyczkowe, finansowe, itp. 
Jeśli napotkamy na problemy z  poda-
niem adresu zagranicznego do kore-
spondencji (w  niektórych instytucjach 
zagraniczne adresy nie są przyjmowane 
telefonicznie) warto napisać list infor-
mujący o zmianie miejsca zamieszkania 
oraz adresu do korespondencji. Dobrze 
jest sprawdzić historie transakcji finan-
sowych, by upewnić się, że o niczym nie 
zapomnimy. Należy zwrócić uwagę by 
poinformować między innymi:

 banki, w  których posiada się konta, 
nawet jeśli konto zamykamy - w wyjąt-
kowych przypadkach bank może potrze-
bować kontaktu z nami, także gdy konto 
jest już zamknięte;

 firmy ubezpieczeniowe – po wyjeździe 
może okazać się, że ktoś zgłosił wypadek 
z  udziałem naszego pojazdu w  czasie, 
gdy jeszcze byliśmy w Anglii, w którym 
mogliśmy nie brać udziału (znane są 
przypadki takich „oszustw” z podaniem 
rejestracji przypadkowego pojazdu). Jeśli 
firma nie będzie mogła się z nami skon-
taktować, może to doprowadzić do po-
tencjalnych kłopotów;

 fundusze inwestycyjne – dla przykła-
du we wcześniejszych latach rząd wy-
płacał vouchery w celu utworzenia kont 
oszczędnościowych dla dzieci (Child 
Trust Fund), taki fundusz musi wiedzieć 
pod jaki adres skierować koresponden-
cję w  momencie, gdy dziecko będzie 
mogło pobrać pieniądze z  funduszu. 
W  Wielkiej Brytanii popularną metodą 
oszczędzania są też konta ISA, również 
inwestycyjne. Należy pamiętać, że jeśli 
posiadamy takie konto, to należy zgłosić 
wyjazd z Wielkiej Brytanii.

 fundusze emerytalne – jeśli byliśmy 
zapisani do funduszu (np. poprzez work-
place pension) to również powinno się 
poinformować fundusz o wyjeździe i no-
wym adresie do korespondencji;

 firmy dostarczające energię (gaz / 
prąd) i  wodę – aby przypadkiem jakieś 
późne naliczenie nie urosło do rangi bar-
dzo dużego długu;

 lokalny Council – w celu uzupełnienia 
bazy danych o  płatnikach Council Tax, 
ale też, by wyrejestrować się z listy wy-
borców – jest to dość ważne, gdyż wiele 
urzędów i  instytucji korzysta z  tej listy, 
by ustalić miejsce zamieszkania;

 urzędy zasiłkowe (DWP, HMRC) – je-
śli pobieraliśmy zasiłki, to koniecznie 
należy poinformować urzędy o zmianie 
miejsca zamieszkania, aby nie powsta-
ły niekontrolowane długi. Są sytuacje, 
w  których otrzymywany zasiłek w  ca-
łości przeznaczany jest na spłatę wcze-
śniejszego zadłużenia z  nadpłaty tego 
zasiłku. Oznacza to, że nawet jeśli nie 
otrzymuje się fizycznych wypłat zasiłku 
(częsta sytuacja przy zasiłku Tax Credit), 
to cały czas naliczane są wypłaty, przy 
czym te pieniądze natychmiast zużywa-
ne są na pokrycie wcześniejszego długu. 
Brak informacji o  wyjeździe powoduje, 
że nie tylko poprzedni dług pozostaje 
nieuregulowany, pojawia się też nowy 
z  racji kontynuowania pobierania za-
siłku. Jeśli dodatkowo urząd nie będzie 
otrzymywał odpowiedzi na listy, które 
wyśle na ostatni znany adres, potencjal-
nie niewielka kwota może urosnąć do 
rangi dużego problemu;

 inne firmy, z którymi łączyli nas usługi 
finansowe – np. operator telefonii ko-
mórkowej;

 dodatkowo jako osoba zatrudniona, war-
to też poinformować urząd HMRC o wy-
jeździe. Ze względu na zaliczkową metodę 
naliczania podatku dochodowego, bardzo 
często, gdy nie przepracuje się pełnego 
roku podatkowego, nadpłaca się poda-
tek dochodowy. Warto zgłosić wyjazd do 

LINK:
www.safiadvice.co.uk

Gdy już znamy adres 
zagraniczny pod jakim 
będziemy mieszkać po 
przeprowadzce, ważne 
jest, by poinformować 
wszelkie instytucje 
finansowe oraz firmy, 
z którymi łączyły nas 
jakiekolwiek umowy

[ FINANSE ]

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


7 | nr 8 / 2019 | 

HMRC za pomocą formularza P85, co jed-
nocześnie pozwoli odzyskać nadpłacony 
podatek, jeśli taka nadpłata miała miejsce.

DOPILNUJ SPRAW FIRMOWYCH
Właściciele firm Limited powinni dopil-
nować też spraw firmowych, w zależno-
ści od tego, czy firma będzie kontynu-
ować działalność, jest sprzedawana, czy 
będzie zamykana.

Osoby samozatrudnione muszą pamię-
tać, że będą musiały złożyć rozliczenie 
za rok podatkowy, w  którym odbywa-
ła się działalność. Przykładowo: jeśli 
osoba samozatrudniona pracowała do 
maja 2019 i wyjechała do Polski na sta-
le w  czerwcu 2019, to będzie musiała 
złożyć rozliczenie za rok podatkowy 
2019-20 po 6 kwietnia 2020. Należy też 
pamiętać o zgłoszeniu zakończenia dzia-
łalności oraz zmianie adresu na adres za 
granicą.

Łatwo o  tym zapomnieć, a  jest to naj-
częstsza przyczyna naliczenia kar przez 
brytyjskie urzędy, a  następnie ich eg-
zekucja w  Polsce. Mimo iż zamknięcie 
działalności nie jest skomplikowaną pro-
cedurą, w  przypadku wyjazdu z  Wiel-
kiej Brytanii warto zlecić księgowemu 
zamknięcie działalności i przygotowanie 
ostatniego rozliczenia. Księgowy po-
zostanie osobą, która będzie nas repre-
zentować w  Wielkiej Brytanii przed 
urzędem podatkowym, do czasu aż 
wszystkie formalności zostaną zakoń-

czone i  będzie z  nami w  kontakcie na 
wypadek, gdyby potrzeba było złożyć 
jakiekolwiek dodatkowe wyjaśnienia do 
urzędu podatkowego.

Biuro księgowe SAFI Advisory Services 
Limited pomaga w dopełnieniu obowiąz-
ków wobec urzędu podatkowego zwią-
zanych z wyjazdem z Wielkiej Brytanii, 
a  także monitoruje sprawy podatkowe 
klientów po wyjeździe i w razie potrze-
by pośredniczy w  kontakcie z  urzędem 
podatkowym do momentu zakończenia 
wszystkich wymaganych formalności.

Tomasz Wiadrowski 

 Ò Tomasz Wiadrowski - certyfikowany księgowy, od 2010 

roku dyrektor i właściciel firmy SAFI Advisory Services 

Limited. Specjalizuje się w brytyjskim prawie podatko-

wym, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu 

spraw podatkowych firm jak i osób prywatnych. Sku-

tecznie reprezentuje klientów przed brytyjskimi trybu-

nałami oraz sądami.

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

Osoby 
samozatrudnione 
muszą pamiętać, 
że będą musiały 
złożyć rozliczenie 
za rok podatkowy, 
w którym odbywała się 
działalność

 www.twojprospekt.com
 / twojprospekt.com

 redakcja@ twojprospekt.com
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FUNDAMENTY
TO PODSTAWA

Najwyższe budynki, instytucje 
dnia codziennego, centra han-
dlowe i nasze domy powstały na 

fundamentach, które wykopał operator 
usług ziemnych.

PRAWIDŁOWE WYKONANIE USŁUG 
POD FUNDAMENTY JEST 
NAJWAŻNIEJSZE
Digger Dig Dan to firma zajmująca się 
kompleksowymi usługami ziemnymi na 
terenie Londynu oraz okolic. Swoją ofer-
tę kieruję do klienta indywidualnego, jak 
również dla firm budowlanych. Oferuję 
kompleksowe usługi ziemne, od wyko-
pów pod fundamenty budynków i ogro-
dzeń po wyrównywanie terenu. Dre-
naże i odwodnienia, wykopy pod sieć 
wodno-kanalizacyjną, drobne burzenie 
budynków czy kucie betonu to usługi, 
które wykonuję dla swoich klientów. 

Wykopy pod fundamenty to najczęstsza 
usługa jaką wykonuję. Fundament to 
podstawa, która buduje nowe mieszka-
nie, sklepy, baseny, instytucje pożytku 
publicznego, ogrodzenia czy przybu-
dówki, dlatego istotne jest, aby ta usłu-
ga była wykonana prawidłowo. Ważny 
jest  również dobrze wykonany projekt, 
który pokazuje mi w jaki sposób i na jaką 
głębokość wykonać wykop, który zależ-
ny jest od przeznaczenia usług ziem-

nych. Inne głębokości będą dla przybu-
dówek, a inne dla pozostałych wykopów. 
Następnym krokiem jest przygotowanie 
terenu.

Przy usługach ziemnych nie możemy 
zapomnieć o odpowiednim przygotowa-
niu terenu. Koparka, którą operuję musi 
mieć miejsce do poruszania się, dlatego 
oczyszczenie terenu ze śmieci, krzaków 
oraz zlikwidowanie starego betonu lub 
chodnika jest kluczowym elementem. 
Po oczyszczeniu terenu muszę go wy-
równać  tak aby koparka wykonywała 
prosty wykop. Po zaznaczeniu linii wy-
kopu mogę zaczynać swoją pracę.

DOSTARCZENIE KOMPLEKSOWEJ 
USŁUGI DLA MOICH KLIENTÓW 
TO PRIORYTET
Firm i operatorów usług ziemnych na 
rynku brytyjskim jest wiele, ale war-
to przyjrzeć się kogo wynajmujemy do 
wykonania usługi. Wykopy pod funda-
menty to bardzo ważna praca, gdyż od-
powiada ona za stabilność budynku czy 
obiektu pod który kopiemy. Operator 
powinien mieć odpowiednie uprawnie-
nia, a firma ubezpieczenie. Moje 9 letnie 
doświadczenie pokazało mi, że jest wiele 
osób i firm, które nie dbają o jakość usłu-
gi, odpowiedzialność, odpowiednie przy-
gotowanie terenu, ale świadczą usługi w 

niższej cenie. Niestety wybranie takich 
osób naraża nie tylko bezpieczeństwo 
danej usługi ale także stwarza dodatko-
we koszty zlecającego.

W Digger Dig Dan dbam o jakość usług 
oraz o ich ciągłe poszerzanie tak, aby 
klienci mogli korzystać z usług moich 
partnerów biznesowych. Dzięki temu 
jestem w stanie dostarczyć beton, skip, 
usługi brukarskie oraz murarskie.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie 
rynkowe od sierpnia moja firma świad-
czy również usługi szkoleń i uprawnień 
dla sektora budowlanego. Ze swojego 
doświadczenia wiem, jak ciężko znaleźć 
odpowiednie uprawnienia w tym sekto-
rze w atrakcyjnych cenach. Osoby zain-
teresowane uzyskaniem uprawnień na 
operatorów maszyn budowlanych oraz 
wózków widłowych  bez problemu mogą 
uzyskać angielski certyfikat.  Ważne 
jest, aby mieć angielskie uprawnienia, 
ponieważ polskie licencje nie są akcepto-
wane na rynku brytyjskim.

Kolejną nową usługą jest wywóz śmieci 
i recykling. Wywóz odpadów  budowla-
nych, ogrodowych czy większych śmieci 
gabarytowych sprawia kłopot, dlatego 
rozwiążemy  problem i oferujemy ich 
wywóz  w konkurencyjnych cenach. 

ZOSTAŃ PARTNEREM 
BIZNESOWYM DIGGER DIG DAN
Dostarczenie kompleksowej usługi to 
priorytet w mojej firmie, dlatego jestem 
otwarty na współpracę z różnymi fir-
mami w sektorze budowalnym. Chętnie 
podejmę współpracę również z archi-
tektami, projektantami, osobami, które 
pracują przy usługach wodno-kanaliza-
cyjnych. Wystarczy skontaktować się 
poprzez e-mail info@diggerdigdan.com

 Ò Daniel Rosiak - młody przedsiębiorca z 9 letnim do-

świadczeniem w usługach ziemnych.

FUNDAMENTY TO PIERWSZY KROK DO BUDOWY OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA.

[ BUDOWNICTWO ]

https://twojprospekt.com
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AWATAR KLIENTA 1.0: 
TY Z PRZESZŁOŚCI

MÓWI SIĘ, ŻE TWÓJ IDEALNY KLIENT TO TY,  TYLE ŻE Z PRZESZŁOŚCI

Zbudowanie awatara klienta na 
podstawie samego siebie sprzed 
jakiegoś czasu bardzo dobrze 

działa na przykład w przypadku trene-
rów personalnych, coachów, trenerów 
biznesowych – w każdym przypadku, 
kiedy ktoś z sukcesem przebył drogę 
od punktu A do punktu B. Sprawdzi się 
również w Twoim przypadku, jeżeli 
będziesz chciał stworzyć coś dla ludzi 
podobnych do siebie, tylko sprzed Two-
jej Transformacji. 

POMYŚL O TYM KIM JESTEŚ, 
ALBO O TYM, KIM JESZCZE 
NIEDAWNO BYŁEŚ
Pomyśl o drodze, jaką przeszedłeś od 
tamtego miejsca w przeszłości do dzi-
siaj i jak się w tym czasie zmieniałeś.  
I jeżeli to tylko możliwe, znajdź dla „tam-
tego” siebie produkty, które pozwoliłyby 
na to, żeby trasa do przejścia była dzię-
ki nim łatwiejsza, ciekawsza, bardziej 
inspirująca, ładniejsza, przebyta w 
lepszym towarzystwie, tańsza... co-
kolwiek ci tylko przyjdzie do głowy i 
będziesz umiał to opakować w produkt. 

Nikt inny poza Tobą nie zna lepiej 
problemów, przed jakimi 
stają przedstawicie-
le Twojego zawodu i 
Twojej branży. Tyle 
razy doświadczyłeś 
różnego rodzaju 
bólu i napotkałeś 
tyle przeszkód, że 
wypracowałeś 
metody  działa-
nia i nauczyłeś 
się, jakie stoso-
wać lekarstwa 
na “ból” i jakie 
narzędzia, by 
usunąć zawały 
ze swojej drogi. 
Ty również wiesz 
najlepiej, jakie moż-
liwości daje Twoja 

profesja i co należy zrobić, żeby realizo-
wać cele, które sobie postawisz. Powiem 
więcej, wiesz przede wszystkim, jak so-
bie te cele stawiać. Masz potrzebne do-
świadczenie, żeby przewidzieć trendy 
na rynku i to, jak będą zachowywali się 
klienci. Jednym słowem, jesteś eksper-
tem w swojej dziedzinie.  

ALE CZY ZAWSZE TAK BYŁO? 
Każdy kiedyś zaczynał i jak głosi przy-
słowie: nie od razu Kraków zbudowa-
no. Kiedy zaczynałem swoja karierę, o 
sprzedaży nie wiedziałem prawie nic. 
Nie umiałem nic, oprócz tego, jak być 
entuzjastycznie nastawionym do tego 
co robię, czyli do spotykania się z klien-
tami. Słuchaj: nawet nie wiedziałem, jak 
się ubierać do pracy, dopóki mi ktoś nie 
zwrócił uwagę, że krawat z Kaczorem 

Donaldem nie za bardzo 
pasuje do pracy w fi-

nansach.

I ponieważ wiem 
dokładnie, co było 
mi potrzebne, kiedy 
zaczynałem praco-
wać w sprzedaży, nie-

mal dokładnie 
w i e m , 

czego potrzebujesz Ty, jeżeli właśnie 
zaczynasz albo chcesz uporządkować 
sobie to, co już wiesz. Dlatego mam o 
wiele łatwiej, niż gdybym nie znał lub 
nie uświadamiał sobie  awatara  swojego 
klienta. A o tyle mi łatwiej, że to ja, tyle 
że sprzed dwudziestu z hakiem lat. 

Pomyśl, czy i Ty w swojej profesji nie 
mógłbyś stworzyć czegoś, co pomogło-
by Tobie, kiedy zaczynałeś. Postawiłoby 
to Ciebie w idealnej sytuacji, ponieważ 
znając siebie, dokładnie znasz swoich 
klientów. 

Jaki byłeś? Jakie miałeś problemy w 
początkowych, a jakie w późniejszych 
fazach rozwoju Twoich kompetencji? 
Czego najbardziej potrzebowałeś, żeby 
działać efektywniej? Ile chciałeś zara-
biać, a ile faktycznie zarabiałeś? Jaką 
miałeś skuteczność? Jakie techniki sto-
sowałeś, żeby pozyskać klienta? Odpo-
wiedz na te pytania (oraz na inne, które 
przyjdą Ci do głowy w związku z tym 
tematem). Odpowiedzi zapisz w miejscu, 
do którego zawsze będziesz miał łatwy 
dostęp. 

Do dzieła. Życzę powodzenia!
Marcin Potasiak

 Ò Marcin Potasiak - W biznesie i sprzedaży od ponad 25 

lat, praktyk biznesu, sprzedawca i trener sprzedaży, 

niezależny broker, autor kursu „“Ninja Sprzedaży: The 

BEST Success Formula”, pomaga osobom działającym 

na własny rachunek i mikro-przedsiębiorcom poprawić 

kompetencje sprzedażowe.

Wiesz najlepiej, jakie 
możliwości daje 
Twoja profesja i co 
należy zrobić, żeby 
realizować cele, które 
sobie postawisz. 
Powiem więcej, wiesz 
przede wszystkim, jak 
sobie te cele stawiać. 

[ ROZWÓJ ]
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usługi z zakresu fotografi i, w tym: spotkania
biznesowe, imprezy okolicznościowe,  

portrety, fotografi a wnętrz, podróże i krajobraz

WWW: mackowiakphotography.co.uk
FB: mackowiak.photo , tel: +44 7453 525300 
e-mail: info@mackowiakphotography.co.uk

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI
VICTORIA VYNN W UK

WWW.DESIGN4NAILS.CO.UK

DESIGN4NAILS
TRAINING & DISTRIBUTION 

CENTRE

89 BASSETT STREET
LEICESTER
LE3 5ED

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/mackowiak.photo/
https://www.mackowiakphotography.co.uk/
tel:+44 7453 525300
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PRO:- Cieszę się, że w końcu udało nam 
się porozmawiać. Opowiedz, czym się 
zajmujesz obecnie.

Krystian Drozdowski:- Również się cie-
szę i  dziękuję za zaproszenie. Przyzna-

ję, że w  sferze życia zawodowego 
od kilku lat niewiele się zmie-

niło, nadal bowiem pracuję 
na własny rachunek i  tak 

już chyba zostanie. Obec-
nie jestem założycielem 

i  jedynym akcjonariu-
szem firmy koszto-

rysowej Estimedes 
Ltd., pomysłodaw-

cą i  współudzia-
łowcem klubu 
dla polskich 
budowlańców 
w  UK – Club-
mit Ltd., a  tak-

że zasiadam 
w  zarządzie fir-

my dostarczającej 
stolarkę okienną na pro-

jekty developerskie w  Londy-
nie – SFG Ltd.

PRO:- To dość sporo jak na 
tak młodą osobę. Jak do 
tego wszystkiego dosze-
dłeś? Kiedy zacząłeś swoją 
przygodę z biznesem?

KD:- Nie rozczaruję nikogo 
jeśli powiem, że droga do 
tego miejsca, w  którym 

obecnie się znajduję nie 
była usłana różami. 

Z  "budowlanką" swoją 
przygodę zacząłem 
w wieku 15 lat, u ojca 
w  ramach wakacyj-
nej pracy. Biznes 
rodzinny w postaci 
firmy budowlanej 
nie był mi pisany, 

dlatego chciałem spróbować własnych 
sił, nie tylko w  nowym otoczeniu, ale 
również w  obcym kraju. Początki pra-
cy w  Wielkiej Brytanii nie były łatwe, 
ale odpowiedni ludzie, którymi zawsze 
starałem się otaczać, pomogli mi zdobyć 
dostateczną wiedzę, aby spróbować za-
łożyć własny biznes.

PRO:- Rozumiem, w takim razie opo-
wiedz nam więcej o swoich sukcesach 
w UK.
KD:- Sukces to duże słowo, ponieważ na-
dal jestem młodym, uczącym się przed-
siębiorcą. Jeśli chodzi o  mniejsze lub 
większe powodzenia związane z moimi 
firmami, to chyba największą satys-
fakcję sprawiło mi utworzenie wspo-
mnianego wcześniej klubu dla polskich 
budowlańców w UK. Jest to dotychczas 
największy projekt, w który się zaanga-
żowałem.

PRO:- W social mediach o Clubmit ostat-
nio coraz głośniej, na czym to polega?
KD:- Sama idea powstania tzw. zrze-
szenia dla firm budowlanych nie jest 
niczym nowym. Nie jestem pionierem 
w  tej gałęzi gospodarki, natomiast jest 
kilka kluczowych spraw, które nas wy-
różniają od innych. Podstawową zasa-
dą Clubmit jest jak największa pomoc 
w usprawnieniu funkcjonowania firmy 

Podstawową zasadą 
Clubmit jest jak 
największa pomoc 
w usprawnieniu 
funkcjonowania 
firmy budowlanej. 
Zaczęliśmy od 
podpisania porozumień, 
na podstawie których 
nasi klienci otrzymują 
dość spore rabaty u 
dostawców

KLUB DLA POLSKICH 
BUDOWLAŃCÓW W UK 

ROZMAWIAMY Z KRYSTIANEM DROZDOWSKIM, ZAŁOŻYCIELEM PLATFORMY 
CLUBMIT - KLUBU DLA POLSKICH BUDOWLAŃCÓW
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budowlanej. Zaczęliśmy od podpisa-
nia porozumień, na podstawie których 
nasi budowlani klienci otrzymują dość 
spore, czasami nawet maksymalne ra-
baty u  dostawców materiałów i  usług 
budowlanych. Jako naszych Partne-
rów wybraliśmy największe polskie 
firmy takie jak Mrówka Building Sup-
plies Ltd., Steelo Ltd., Eco-Mix Concrete 
Ltd. oraz inne. Wisienką na tym „beto-
nowym torcie” jest pobieranie zleceń 
budowlanych. Każdy nasz klient ma 
możliwość przeglądania, wybierania 
i  co najważniejsze: pobierania już wy-
cenionych projektów budowlanych na 
własnym papierze firmowym. To jest 
zupełna nowinka w tej branży, tym bar-
dziej, że sposób w  jaki to stworzyliśmy 
jest niesamowicie przejrzysty, spójny 
a także daje multum narzędzi do zmian 
w wycenie.

PRO:- Czy Clubmit jest oficjalnie otwar-
ty dla wszystkich?
KD:- Tak, 1 sierpnia tego roku otworzyli-
śmy główne wrota on-line i teraz dzień 
w  dzień rejestrujemy kilkanaście pol-
skich firm budowlanych. Nie ukrywam, 
że długo czekałem na ten moment, kiedy 
w końcu mogę podzielić się informacja-
mi na ten temat. Przygotowanie całej 
platformy zajęło nam prawie 11 miesię-
cy i przez ten czas musiałem siedzieć ci-
cho, aby pomysł nie spalił na panewce. 
Świadomość, że szykujesz platformę dla 
kilkunastu tysięcy firm budowlanych 
potrafi wywołać dość dziwne uczucie 
niepokoju i satysfakcji jednocześnie.

PRO:- Brzmi super. W jaki sposób zatem 
budowlańcy mogą pobierać te zlecenia 
i czy to są już pewne kontrakty?
KD:- Tego nie byliśmy i podejrzewam nie 
będziemy nigdy w  stanie zagwaranto-
wać. Działa to w ten sposób, że klient wy-
syła do architekta swoją wycenę i nadal 
musi liczyć się z tym, że jego oferta może 
okazać się niezbyt atrakcyjna cenowo. 
Plusem jest to, że w  przeciwieństwie 
do naszej konkurencji, nie musi robić 
kosztorysu na ten projekt. W pierwszej 
kolejności należy zarejestrować się na 
www.rejestracja.co.uk , wybrać projekt, 
następnie samemu ustalić marże osob-

no na materiał, robociznę, sprzęt i za 
pomocą jednego kliknięcia stanąć 
w przetargu. Projektów mamy sporo, 
codziennie wyceniamy i dodajemy 
nowe. Wszystkie wyceny robio-
ne są przez znających się na rze-
czy kosztorysantów, a nasi grafi-
cy zadbali o to, aby wycena sama 
w sobie była wyjątkowa i zawsze 
wyróżniała się na tle konkurencji.

PRO:- Czy za członkostwo się płaci?
KD:- Clubmit jest darmowy, aczkol-
wiek pobieranie zleceń wymaga po-
siadania odpowiedniej ilości punk-
tów na swoim koncie. Można 
je zdobywać w  bardzo szybkim 
tempie robiąc zakupy i korzysta-
jąc z  usług naszych Partnerów. 
To chyba najłatwiejszy i  najszyb-
szy sposób pozyskiwania punktów, 
natomiast dla osób, które w  danym 
momencie nie mają możliwości takich 
zakupów dokonać, istnieje opcja 
doładowania konta dzięki usłu-
dze PayPal. Stanąć do przetargu 
można już od zaledwie pięciu 
funtów. To niewielka cena za 
spore prawdopodobieństwo 
pozyskania kontraktu.

PRO:- Jakie masz plany 
na przyszłość związane 
z Clubmit?
KD:- Dzięki wiedzy 
i  doświadczeniu na-
szych informatyków, 
w  szczególności moje-
go brata Kuby, który brał 
udział w  tym całym przedsięwzięciu, 
jesteśmy w  stanie dosłownie jednym 
przyciskiem ruszyć na całą Anglię. 
Woda wokół wysp nie jest również prze-
szkodą dla internetu, dlatego nie wyklu-
czamy też innych państw. Na wszystko 
jest czas.

PRO:- W takim razie życzę Ci dalszych 
sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Karolina Witkowska

 Ò Krystian Drozdowski - przedsiębiorca, zalożyciel 

m.in. takich marek jak Clubmit i Estimedes.

Clubmit jest 
darmowy, aczkolwiek 
pobieranie zleceń 
wymaga punktów

LINKI:
www.clubmit.co.uk 
www.estimedes.co.uk
www.rejestracja.co.uk

https://twojprospekt.com
https://clubmit.co.uk/
https://estimedes.co.uk/pl/
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POWAKACYJNE 
S.O.S DLA SKÓRY

JAK PORADZIĆ SOBIE Z PRZEBARWIENIAMI SKÓRY, JAK SIĘ PRZED NIMI CHRONIĆ? 

[ BEAUTY EXPERT RADZI ]

Okres wakacyjny za nami, te 
chwile kiedy upajaliśmy się 
promieniami słonecznymi i wy-

stawialiśmy twarze w kierunku słońca.  

PRZYGLĄDAMY SIĘ UWAŻNIEJ 
NASZEJ TWARZY W LUSTRZE 
I CO WIDZIMY?
Na plan pierwszy wychodzą ciemniej-
sze, nieregularne plamy. W głowie za-
dajemy sobie pytanie co to jest? Trafia-
my do gabinetu kosmetycznego, gdzie 
szukamy odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania.

Doświadczony kosmetolog, ekspert w 
dziedzinie pielęgnacji skóry stawia dia-
gnozę – przebarwienia skóry.

Drodzy czytelnicy, to jest scenariusz sy-
tuacji z jakimi spotykam się każdej jesie-
ni w swoim gabinecie kosmetycznym. 
Pozwólcie więc, że naświetlę wam ten 
problem.

CZYM SĄ PRZEBARWIENIA?
Są to nieregularne plamy, zazwy-
czaj będące wynikiem nierów-
nomiernego rozmieszczenia me-
laniny czyli barwnika skóry. To 
właśnie dzięki melaninie skóra 
posiada ochronę przed działa-
niem promieni UV, a wszel-
kie przebarwienia  wyni-
kają z nieprawidłowego  
funkcjonowania oraz 
nadmiaru melaniny w 
naszej skórze.

GŁÓWNE 
PRZYCZYNY TO :
 promieniowanie UV – 

zwłaszcza w trakcie ciąży, w okresie po-
kwitania, przy leczeniu hormonalnym,  
przy doustnej antykoncepcji;
 nadczynność tarczycy;
 choroby wątroby; 
 stosowanie  kosmetyków, ziół i leków 
światłouczulających.

CO ROBIĆ, GDY JUŻ SIĘ POJAWIŁY?
Podstawa to określenie natężenia, głę-
bokości oraz przyczyn ich powstania. 
Nie ma też jednej, ustalonej, skutecznej 
metody do usuwania przebarwień.

Niesamowite efekty redukcji plam, mo-
żemy uzyskać dzięki peelingom che-
micznym. Przy ich zastosowaniu do-
chodzi do złuszczania naskórka i tym 
samym spłycenia plam.

Oczywiście rodzaj peelingu oraz stęże-
nie produktu dostosowujemy indywidu-
alnie.

Ważną sprawą o jakiej musimy pamię-
tać to wcześniejsze przygotowanie skóry 
do zabiegu odpowiednimi preparatami 
z kwasami o odpowiednich stężeniach 
oraz całoroczna protekcja skóry w ciągu 

dnia przy użyciu kremów  
filtrem SPF50.

Bardzo skuteczne oka-
zują się także  zabiegi 
laserowe, zwłaszcza w 
przypadku głębokich i 
trudnych do usunięcia 
plam.

Cosmelan i Der-
mamelan to sku-

teczne meto-
dy, ale mniej 

s k u t e c z n e 
porównując 
efekty z za-
biegiem la-
seroterapii.

Kontynuacją terapii gabinetowej jest 
odpowiednia  pielęgnacja domowa przy 
użyciu  preparatów wybielających m.in. 
pochodne witaminy A, hydrchinon, 
kwas azelainowy oraz kwas kojowy.

Dodatkowym profitem dla skóry przy 
terapii przebarwień jest odmłodzenie 
skóry czyli poprawa kondycji skóry oraz 
spłycenie zmarszczek. 

Walka z nieestetycznymi przebarwie-
niami nie jest prosta  i wymaga systema-
tyczności.

WARTO PAMIĘTAĆ
Przebarwienia lubią wracać, to że raz 
udało się je rozjaśnić i zredukować, nie 
oznacza, że mamy problem z głowy.

Krem z wysokim filtrem SPF 50, powi-
nien na stałe zagościć w twojej łazience i 
być używany na co dzień.

Jestem wielką zwolenniczką profilak-
tyki, dlatego zapamiętaj lepiej zabezpie-
czyć niż leczyć.

Joanna Tatarata

 Ò Joanna Tatarata - kosmetolog, właściciel salonu kosme-

tycznego Beauty Secrets studio w Lincoln. Promotor 

zdrowego stylu życia,  specjalista od pielęgnacji skóry 

oraz konturowania i wyszczuplania sylwetki. Inspiruje 

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

klicznych piątkowych live  na FB: Beauty expert radzi.  

Inwestor w nieruchomości.

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

Niesamowite efekty 
redukcji plam, 
możemy uzyskać 
dzięki peelingom 
chemicznym. Przy ich 
zastosowaniu dochodzi 
do złuszczania naskórka 
i tym samym spłycania 
plam

 malowanie
 hydraulika
 ogrzewanie

 instalacje 
gazowe

 dobudówki
 ogólna budowlanka

 poddasza
 całkowite remonty 
  domów i mieszkań

 kuchnie i łazienki 

 docieplenia
 elektryka

 usługi ziemne

proconstructiongroup.com 
tel: +44 7565 422 442

WSZYSTKO 
CZEGO POTRZEBUJESZ 

W ZASIĘGU RĘKI

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
http://beautysecretslincoln.co.uk/
https://facebook.com/profesjonalneuslugikosmetyczneuk
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JAK CIĘ WIDZĄ, 

JAKĄ WARTOŚĆ MA PROFESJONALNE ZDJĘCIE 
PROFILOWE? CZY PRÓBOWAŁEŚ KIEDYŚ SPOJRZEĆ 
NA SIEBIE CUDZYMI OCZAMI? JEŚLI NIE, ZRÓB TO TERAZ. 
SPÓJRZ NA SWOJE ZDJĘCIE PROFILOWE, JAKBYŚ PATRZYŁ
 NA TWARZ OBCEJ OSOBY. 

Jakie wrażenie wywiera na Tobie 
Twoje własne zdjęcie profilowe? 
Czy chciałbyś kupić coś od tego 

człowieka? A może to dobry kompan do 
piwa? 

ŚWIATA NIE ZMIENISZ, 
ALE PROFILÓWKĘ MÓGŁBYŚ
Statystyki są bezlitosne – 70% praco-
dawców przyznaje, że sprawdza kan-
dydatów do zatrudnienia na portalach 
społecznościowych. Co widzą jako 
pierwsze? Twoje zdjęcie profilowe. Re-
kruterzy i przełożeni skanują je około 11 
sekund – tyle wystarcza, aby w ich gło-
wach ukształtowało się pierwsze wra-
żenie. To najważniejsze, bo jeśli wypad-
niesz niekorzystnie, może być ostatnim, 
jakie wywrzesz.

To samo dotyczy Twoich potencjalnych 
partnerów biznesowych, czy kontra-
hentów. Jeśli ktoś ma wejść z Tobą we 
współpracę, albo zostawić u Ciebie sporą 
sumkę, możesz być pewien – zostaniesz 
zlustrowany i oceniony szybciej, niż 
przeczytasz ten artykuł. W przeważa-
jącej mierze na tę ocenę wpłynie to, jak 
prezentujesz się na zdjęciu profilowym.

Tak powierzchowna ocena wydaje się 
nieuczciwa i niemiarodajna, ale tak wła-

śnie działa świat. Każdego dnia ocenia-
my ludzi na podstawie wyglądu, ubioru, 
gestykulacji, stopnia zadbania. Sami też 
jesteśmy w ten sposób oceniani. Media 
społecznościowe jeszcze wzmacniają ten 
efekt.  Niezależnie od tego, jak wysokie 
masz kwalifikacje, w wyścigu po posadę 
lub współpracę większe szanse ma osoba 
ze zdjęciem profilowym wskazującym 
na profesjonalne podejście. 

Skoro więc nie zmienisz reguł rządzą-
cych światem, dostosuj się do nich. 
Zmień zdjęcie profilowe na takie, które 
jasno da do zrozumienia: wiem, co robię, 
i traktuję to poważnie! Nie zostawiaj od-
biorcy miejsca na domysły, nie każ mu 
przekopywać się przez listę Twoich do-
konań zawodowych. On nie ma na to 
czasu. 

CO MÓWI O TOBIE 
PROFESJONALNE ZDJĘCIE 
PROFILOWE?
Fachowo wykonana profilówka przeka-
zuje nie tylko to, jak wyglądasz. Jeśli na 
zdjęciu prezentujesz się sympatycznie, 
masz ułożone włosy, ładny strój i otwar-
tą mowę ciała, dajesz wiele ważnych ko-
munikatów.

PIERWSZY I NAJWAŻNIEJSZY 
– NIE JEST CI WSZYSTKO JEDNO!
Profilowe z ręki, zrobione w losowym 
miejscu, w kiepskim świetle, daje do zro-
zumienia, że nie zależy Ci na wizerun-
ku. Skoro więc nie dbasz o swój własny 
podstawowy interes, na pewno nie za-
dbasz o cudzy!

 DRUGI I TAK SAMO WAŻNY 
– TRAKTUJESZ ODBIORCĘ 
POWAŻNIE
Tak jak niedbale napisany e-mail świad-
czy o braku szacunku, tak niedbała pro-
filówka świadczy o tym, że nie bierzesz 
osób przeglądających Twoje konto zbyt 
serio. To już dawno przestał być Twój 
internetowy kawałek podłogi. To jest 
Twoja wizytówka! Nie dawaj więc zmię-
tej kartki z brudnopisu.

TRZECI KOMUNIKAT PŁYNĄCY 
Z DOBREGO ZDJĘCIA – WIESZ, JAK 
DZIAŁAJĄ NOWOCZESNE MEDIA 
I JAK ICH UŻYWAĆ
To samo w sobie jest dużą zaletą, zwłasz-
cza jeśli Twój biznes albo stanowisko, o 
które się ubiegasz, jest jakkolwiek zwią-
zane z działalnością w sieci. Nieświa-
domość podstawowych mechanizmów 
społecznych może skutecznie zniechę-
cić do współpracy z Tobą, bo świadczy 
o ogólnym nieogarnięciu. Bądź więc 
ogarnięty – biznesowo, cyfrowo, ale też 
wizualnie.

SKĄD WZIĄĆ PROFESJONALNE 
ZDJĘCIE PROFILOWE?
Tak jak dbasz o włosy u dobrego fryzje-
ra, tak zadbaj o swój wizerunek w sieci 
u dobrego fotografa. Najlepszy będzie 
taki, który specjalizuje się w fotografii 
biznesowej. Krótka sesja pozwoli Ci za-
prezentować się fachowo, a przy tym 
autentycznie, ponadto dostarczy Ci ma-
teriałów nie tylko na zdjęcie profilowe. 
Podejdź do tego jak do inwestycji w naj-
ważniejsze, co masz – swój wizerunek.

TAK CI PŁACĄ

LINKI:
fesykphotography.com

 / fesykphotography 
 : +44 7842 025 629

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
http://fesykphotography.com/
https://www.facebook.com/fesykphotography/
tel:+44 7842 025 629
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Jestem właścicielką prężnie roz-
wijającej się � rmy z usługami 
masażu (Eva's Touch). Działam 

na terenie UK od stycznia tego 
roku. I świetnie się rozwijam. Mam 
bardzo dużo pozytywnych opinii 
na temat mojej pracy. 

WYKONUJĘ MASAŻE:
 Relaksacyjny  Szwedzki  Spor-

towy  Rozciąganie  Rozciąganie 
plus masaż  LOMI LOMI  Masaż 
na 4 ręce   Antycellulitowy  Bań-
ka chińska  Stawianie baniek (wy-
ciąga ból i toksyny)  Masaż na 4 
ręce.

I to nie koniec Moi kochani, cały 

czas się doszkalam i regularnie zdo-
bywam nowe kwali� kacje. Ostatnio 
była to BAŃKA CHIŃSKA, po której 
świetnie znika CELLULIT, który wy-
gląda nieestetycznie. A też jest bar-
dzo mocnym masażem, świetnie 
działa na dokrwienie. Idealny dla 
mężczyzn lubiących solidne masa-
że. 

A kolejną kwali� kacją na mojej li-
ście, (patrząc na zapotrzebowanie 
rynku) będzie usuwanie owłosienia 
woskiem, które wprowadzam do 
moich usług już we wrześniu. Ser-
decznie pozdrawiam i zapraszam 
na korzystanie z Moich usług. 
Karolina Ewa z Eva’s Touch

świetnie znika CELLULIT, który wy-świetnie znika CELLULIT, który wy-
gląda nieestetycznie. A też jest bar-
dzo mocnym masażem, świetnie 
działa na dokrwienie. Idealny dla 
mężczyzn lubiących solidne masa-

A kolejną kwali� kacją na mojej li-
ście, (patrząc na zapotrzebowanie 
rynku) będzie usuwanie owłosienia 
woskiem, które wprowadzam do 
moich usług już we wrześniu. Ser-
decznie pozdrawiam i zapraszam 
na korzystanie z Moich usług. 
Karolina Ewa z Eva’s Touch

świetnie znika CELLULIT, który wy-
gląda nieestetycznie. A też jest bar-
dzo mocnym masażem, świetnie 
działa na dokrwienie. Idealny dla 
mężczyzn lubiących solidne masa-

A kolejną kwali� kacją na mojej li-
ście, (patrząc na zapotrzebowanie 
rynku) będzie usuwanie owłosienia 
woskiem, które wprowadzam do 
moich usług już we wrześniu. Ser-
decznie pozdrawiam i zapraszam 
na korzystanie z Moich usług. 

łupie 
w kręgosłupie? 
zgłoś się do Eva's Touch 

WWW.EVASTOUCH.CO.UK
: Flat 5, Rozelle court, Dunheved Road South, CR7 6AD
: +44 7751 157 513
: contact@evastouch.co.uk
: /Evas.theraphy

10%
na masaż lomi lomi

na hasło : kiedy łupie 

w kręgosłupie zgłoś się 

 do EVA’S TOUCH

rabat ważny: wrzesień 2019

https://twojprospekt.com
http://evastouch.co.uk/pl/front-page/
tel:+44 7751 157 513
https://www.facebook.com/Evas.theraphy/
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Raj dla poszukiwaczy skamielin 
i amatorów niezapomnianych 
widoków. Znaleziska z tego re-

jonu, wśród których dominują amonity, 
datowane są na 200 milionów lat, kiedy 
to obszar ten pokrywały wody płytkich 
tropikalnych mórz. Przy odrobinie 
szczęścia i bystrym wzroku, napotkać 
tu można przepiękne skamieniałości 
w postaci  amonitów czy belemnitów, 
a nawet kości prehistorycznych mor-
skich stworzeń. 

W trakcie wędrówki zaskakuje nas róż-
norodność warstw osadów i skał, najle-
piej widocznych na ścianach stromych, 
postrzępionych klifów. Kiedy już znu-
dzimy się wędrowaniem ze wzrokiem 
wlepionym w podłoże czy urwiska, war-
to odwrócić się w  stronę wody. Można 
zauważyć tam pływające wzdłuż brzegu 
delfiny. Charakterystyczna czarna płe-
twa grzbietowa pojawiająca się nad po-
wierzchnią wody co kilka metrów zwia-
stuje obecność tego ssaka poszukującego 
pożywienia zaledwie kilkanaście me-
trów od brzegu. W  trakcie poszukiwań 
czy podziwiania widoków pamiętać na-
leży o  przypływie, kiedy to wzburzone 
fale przybojowe docierają aż do podsta-

wy klifów i niekiedy potrafią zaskoczyć, 
odcinając drogę odwrotu. 

POLOWANIE 
NA MORSKIE WĘGORZE
Niegdyś bardzo popularnym zajęciem 
w  okolicach Kilve był “Glatting” czyli 
polowanie na morskie węgorze zwane 
lokalnie “glatt”. Wyczekiwano wtedy na 
odpływ i ruszano na łowy ze specjalnie 
do tego celu szkolonymi psami. Wy-
szukiwano węgorzy, które nie zdążyły 
w  porę uciec wraz z  cofającą się wodą 
i zostały uwięzione w jamach czy zagłę-
bieniach. Osobniki morskiej odmiany tej 
znanej nam ryby, dochodzą do kilku me-
trów długości i kilkudziesięciu centyme-
trów średnicy. Ryby te, stanowiły ważne 
źródło pożywienia w okresie międzywo-
jennym, jednak z  czasem zakazywano 
takiej formy polowania, a  całkowity jej 
zanik nastąpił pod koniec lat 50 ubiegłe-
go wieku. 

PAMIĄTKA PO OLEJOWYM BOOMIE
Kolejną ciekawostką jest fakt występo-
wania wzdłuż Jurajskiego Wybrzeża So-
merset, pokładów roponośnych łupków. 
W 1924 roku, Dr Forbes – Leslie zachęco-
ny wizją bogactwa płynącego prosto spod 

z i e -
m i 

założył 
przedsię-

b i o r s t w o 
“Shaline”, któ-

rego celem było 
wydobycie i  prze-

twórstwo “czarnego 
złota”. Wybudowano 

pokaźną retortę wraz 
z zapleczem, gdzie planowa-

no zamieniać wydobyty łupek 
w  drogocenną ropę, jednak nie 

udało się zgromadzić wystarcza-
jącego kapitału aby rozpocząć cały, 

skomplikowany proces. Do dzisiaj tuż 
przy parkingu nieopodal plaży w  Kilve 
możemy oglądać pordzewiałą głowicę 
retortową i  pozostałości zabudowań po 
niezrealizowanych planach firmy “Sha-
line”. Jest to pierwszy tego typu obiekt 
zbudowany w  tym rejonie, a  jednocze-
śnie najstarsza pamiątka olejowego bo-
om’u na zachodnim wybrzeżu Anglii.

ZAKWATEROWANIE
W  okolicach West Quantoxhead, miej-
scowości leżącej mniej więcej pośrodku 
jurajskiego pasa nadmorskiego, znaleźć 
można bogatą ofertę zakwaterowa-
nia od miejsc na polu namiotowym, po 
w  pełni wyposażone domki letniskowe 
dla całych rodziny. Warto wybrać się 
tam na kilka dni, aby w pełni doświad-
czyć jurajskiej przygody, widoku zacho-
dzącego słońca w  trakcie przypływu, 
skosztować lokalnych przysmaków oraz 
zaczerpnąć w  płuca porządnej dawki 
zdrowego, morskiego powietrza.

Jakub Lamali

 Ò Jakub Lamali - kierowca, podróżnik, fotograf, miłośnik 

dobrej muzyki, jak mawia : „Podróżowanie to najlepsza 

szkoła życia, uwielbiam podróże i te małe i te duże, bo 

każda wyprawa niesie ze sobą szczyptę tajemniczości, 

odrobinę niepewności oraz słuszną porcję radości 

z poznawania tego co nowe”

CO ŁĄCZY SKAMIELINY, WĘGORZE MORSKIE I ROPĘ NAFTOWĄ?
“JURAJSKIE WYBRZEŻE SOMERSET” CIĄGNĄCE SIĘ OD LILSTOCK, 
AŻ PO BLUE ANCHOR

JURAJSKIE 
SOMERSET

[ PODRÓŻE ]

https://twojprospekt.com
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Lipofi rm Pro | Wypełnianie kwasem 
hialuronowym | Mezoterapia | Botoks  | 
Kolagen naturalny

Godessence, 283 Lincoln Road, PE1 2PH, Peterborough
 07724 622 142 ,  / GodessenceZuzannaStrzelecka , 
 info.godessence@gmail.com

www.godessence.uk

hialuronowym | Mezoterapia | Botoks  | 

Godessence, 283 Lincoln Road, PE1 2PH, Peterborough
 / GodessenceZuzannaStrzelecka , 

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE.
GODESSENCE

https://twojprospekt.com
http://www.godessence.uk/
https://www.facebook.com/GodessenceZuzannaStrzelecka/
tel:+44 7724 622 142
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MĘSKI DRESS CODE 
W BIZNESIE

TYM RAZEM O MODZIE DLA PANÓW

Wygląd w miejscu pracy 
jest jednym z kluczowych 
elementów kształtowania 

naszego profesjonalnego wizerunku, 
jest niezbędnym dopełnieniem kompe-
tencji i doświadczenia zawodowego. 

Nie zawsze mamy świadomość, że je-
steśmy oceniani poprzez swój wygląd, a 
drugiej szansy na dobre pierwsze wra-
żenie możemy już nie mieć...  

11 sekund wystarczy, żeby na podstawie 
pierwszego spojrzenia ocenić nowo po-
znaną osobę. Warto więc wykorzystać 
tę chwilę, aby dać się zapamiętać i wy-
wrzeć zamierzone wrażenie. Odpowied-
nio skomponowane elementy stroju, 
potrafią dodać powagi, ująć lat, a nawet 
podnieść poziom zaufania u współro-
zmówców. W biznesie ma to bardzo 
duże znaczenie.

Częste błędy, które popełniają panowie 
to np: nieodpowiednia długość krawata, 
koszula z krótkim rękawem, czarny gar-
nitur w ciągu dnia, zapięta marynarka 
w pozycji siedzącej i rozpięta  w pozycji 
stojącej .

ZOBACZMY JAKIM REGUŁOM POD-
LEGA MĘSKI UBIÓR BIZNESOWY

Najbardziej oficjalny strój biz-
nesowy – biznes formal – jest 
rozpowszechniony wśród 
prawników, bankowców, 
ekonomistów, polityków oraz 
w międzynarodowych kor-
poracjach. Na mniej for-
malny wizerunek – jak 
smart casual (sportowa 

elegancja) – mogą sobie pozwolić wszy-
scy, których nie obowiązują sztywne 
zasady biurowego dress code’u, cenią so-
bie innowacyjne rozwiązania w modzie 
lubią wyglądać elegancko i tym samym 
czuć się swobodnie. Niezależnie jednak 
od sfery, w jakiej się poruszamy i wiążą-
cego się z tym dress code’u, wszystkich 
obowiązują pewne żelazne zasady.

 1. Koszula gładka lub prążkowana za-
wsze z długim rękawem. Mankiet powi-
nien wystawać około 1,5 cm nad rękawy 
marynarki. Kołnierzyk koszuli około 2 
cm nad jej kołnierz.

 2. Marynarka powinna być doskonale 
dopasowana i nie powinniśmy zdejmo-
wać ani w pracy, ani na spotkaniu.  Ma-
rynarka powinna być też zapięta! Roz-
pinamy ją jedynie przy siadaniu. Gdy 
wstajemy, powinniśmy ją zapiąć na gór-
ny guzik. Wyjątkiem jest marynarka w 
stylu casual, którą można zostawić roz-
piętą. Nosimy ją z koszulą bez krawatu, 
możemy sobie pozwolić w tym przypad-
ku na krótki rękaw, nosząc z koszulką 
polo, T-shirtem czy z kardiganem.

 3. Do garnituru nosimy pełne sznuro-
wane buty i skarpetki całkowicie zakry-
wające łydkę w kolorze spodni (łydka nie 
powinna być widoczna nawet w trakcie 
siedzenia, gdy spodnie się podwijają).  
Gdy możemy pozwolić sobie na wpro-
wadzenie odrobiny ekstrawagancji, mo-
żemy wybrać skarpetki o różnych kolo-
rach lub wzorach. 

 4. Pasek do spodni i buty powinny być 
w jednej tonacji kolorystycznej. Buty 

wykonane ze skóry dobrej jakości. 

 5. Kolory garniturów to granaty, 
szarości, odcienie niebieskiego po 
ciemny granat. Unikamy czerni 

- zarezerwowanej na wyjście 
wieczorowe i brązu, gdyż koja-
rzy się z ubóstwem. Kolory be-

żowe garniturów niekorzystnie zlewają 
się z naszą karnacją.

 6. Krawat powinien być ciemniejszy 
niż koszula oraz sięgać do długości klam-
ry paska.

 7. Zegarek, spinki do mankietów po-
winny być najwyższej jakości. Świadczą 
one o pozycji i statusie właściciela.

 8. Nie zapominamy o jedwabnych po-
szetkach oraz krawatach, które stano-
wią stylizacyjną „kropkę nad i” podkre-
ślą indywidualizm i znajomość trendów 
w modzie.

W stylu smart casual można pozwolić 
sobie na odrobinę luzu i szerszą gamę 
kolorystyczną. Możemy założyć spodnie 
typu chino lub ciemne granatowe dżin-
sy. Gładkie jednolite koszule możemy 
zamienić na kolorowe lub wzorzyste. 
Mamy również więcej możliwości w 
doborze obuwia: mokasyny, dobrze wy-
glądające tenisówki lub modele bardziej 
wizytowe zestawione z wzorzystymi 
skarpetkami. Krawat może być kolo-
rowy, wzorzysty, ale nie jest obowiąz-
kowym elementem stroju. Możemy 
zastąpić go również muszką, a do mary-
narki dodać kolorową wzorzystą poszet-
kę współgrającą z całością. Urozmaicenie 
klasycznej marynarki kolorowymi ele-
mentami doda świeżości i nowatorstwa. 
Nie zapominamy o eleganckim zegarku.
Świadomość   własnego  stylu w bizne-
sie jest niezwykle istotna.  Pamiętaj, że 
ubiór i prezencja  podkreśla status i pro-
fesjonalizm oraz wpływa na jakość biz-
nesowych kontaktów, a więc i na zasob-
ność portfela.  

NIE BÓJ SIĘ PYTAĆ
Jeśli masz jakieś wątpliwości odnośnie 
swojego wizerunku, lub szukasz inspi-
racji, zapraszam do kontaktu poprzez 
fanpage 

Anna Smyk

LINKI:
Facebook / annasmykimageconsultant   
Instagram / anna.smyk.stylecoach
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JESTEŚ TYM CO JESZ
Ewa Sobierajska-Smętek

 +44 7424 177 067 
 smelesz@wp.pl

Magdalena Kontna 
 +44 7540 232 075
 magdalenakontna@wp.pl

[ MODA ]

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
https://www.facebook.com/annasmykimageconsultant/
https://www.instagram.com/anna.smyk.stylecoach/
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Thermomix 6

WYJĄTKOWA OFERTA
 Porozmawiaj z Magdą o aktualnej 

ofercie.

Przy zakupie super prezenty 
do wyboru: 

 Książka simple ideas
 Druga książka do wyboru
 Cookidoo na 7 miesięcy
 Zaproszenie na warsztaty kulinarne
 Mata do pieczenia
 inne

Umów się na niezobowiązującą, bezpłatną 
prezentację na Thermomix 6 już dziś i gotuj 
jak najlepsi kucharze.

Zapraszam do kontaktu: 
Independent Thermomix Advisor
Magdalena Naporowska 

 +44 7577 405 495
 / gotowaniezthermomix

Thermomix 6

 OFERTA
 Porozmawiaj z Magdą o aktualnej 

Umów się na niezobowiązującą, bezpłatną 

JESTEŚ TYM CO JESZ
Ewa Sobierajska-Smętek

 +44 7424 177 067 
 smelesz@wp.pl

Magdalena Kontna 
 +44 7540 232 075
 magdalenakontna@wp.pl

https://twojprospekt.com
tel:+44 7577 405 495
https://www.facebook.com/gotowaniezthermomix
tel:+44 7540 232 075
tel:+44 7424 177 067
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PIĄTA EDYCJA INVEST 

Tegoroczny Blue Timber Invest 
Camp UK odbywał się w lipcu 
w malowniczej miejscowości Ut-

toxeter, gdzie spotkało się 300 inwesto-
rów i przedsiębiorców z całego UK oraz 
7 innych państw. To najstarsza i naj-
większa impreza tego typu, gdzie już od 
2015 roku bez spiny i krawatów uczest-
nicy zdobywają wiedzę o inwestowaniu 
i biznesie na rynku brytyjskim i nie 
tylko, od najlepszych prelegentów oraz 
od współuczestników podczas inten-
sywnego, ale na luzie, kilkudniowego 
networkingu.

Prelegenci dzielą się swoją wiedzą z zakre-
su inwestowania, zarządzania firmą, po-
datków, prawa, czy zdrowego trybu życia. 

Na Invest Camp przyjechali inwestorzy, 
brokerzy finansowi, księgowi, prawni-
cy, przedsiębiorcy, doświadczeni i po-
czątkujący, którzy przez 4 dni trwania 
imprezy chętnie nawiązywali nowe 
znajomości oraz dzielili się swoim do-
świadczeniem i wiedzą. 

ATRAKCJE INVEST CAMPU
Nie samą nauką człowiek żyje, dlatego 
organizatorzy postarali się o dodatkowe 
atrakcje. Najwięcej emocji budziła wio-
ska Wikingów i Słowian, gdzie odbywa-
ły się pokazy walk, rzemiosła oraz moż-
na było spróbować starodawnej kuchni. 

Nie można zapomnieć o  integracyjnym 
ognisku co wieczór i  o  wyginaniu ciała 
przy muzyce przygotowanej przez zna-
ną polską DJ-kę.

Organizatorzy zadbali również o  zdro-
wie uczestników, a jak wiadomo śmiech 
to zdrowie, dlatego można było obejrzeć 
zabawny Stand Up w  wykonaniu pol-
skich komików.

MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM 
Wyjątkowość Invest Campu to możli-
wość przyjazdu z  rodzinami i  dziećmi. 
Idealne rozwiązanie dla rodziców, a or-
ganizatorzy zadbali, aby małe pociechy 
znalazły tez coś dla siebie. Dmuchane 
zamki, gry, zabawy, basen czy pieczenie 
kiełbasek z  rodzicami sprawiało radość 
każdemu dziecku.

INVEST CAMP WSPIERA AKCJE 
CHARYTATYWNE
Co roku organizatorzy oraz uczestnicy 
wspierają osoby, które potrzebują po-
mocy. Tegoroczne licytacje oraz loteria 
fantowa pozwoliła na zebranie 8 tysięcy 
funtów. Cenimy sobie ludzi, którzy mają 
dobre serce i chętnie wspierają takie ak-
cje. Na licytacji można było wylicytować 
porady specjalistów, atrakcyjne nagrody 
od sponsorów oraz fanty, zebrane od lu-
dzi dobrej woli.  Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji.

RUSZYŁY PRZYGOTOWANIA DO 
INVEST CAMP 2020
Kolejna edycja Invest Campu odbędzie 
się już w dniach 5 - 7 czerwca 2020 roku 
w hotelu De Vere Cranage Estate’ Byley 
Ln, Cranage w miejscowości Crewe. Za-
pisz sobie tę datę w  kalendarzu i  przy-
jedź przekonać się na własnej skórze, że 
warto być razem z  nami! Obserwujcie 
naszą stronę https://investcamp.co.uk 
oraz social media, gdzie będziecie in-
formowani o  postępach w  przygotowa-
niach.

ZOSTAŃ SPONSOREM
KOLEJNEJ EDYCJI
Invest Camp to idealne miejsce, aby za-
prezentować środowisku inwestorów 
i  przedsiębiorców swoją firmę. Nasza 
oferta przeznaczona jest dla firm, które 
działają na rynku angielskim oraz pol-
skim. Jeśli jesteś zainteresowany oferta 
to zapraszamy do kontaktu e-mailowe-
go: info@investcamp.co.uk a  w  tytule 
proszę wpisać „Sponsor Invest Camp 
Twój Prospekt”, a nasz dział marketingo-
wy skontaktuje się z Wami i przedstawi 
dostępne możliwości. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
sponsorom, partnerom oraz patronom 
medialnym, że byli z  nami w  tym roku 
oraz zapraszamy na kolejną edycje.

Zespół Invest Camp

CAMP UK ZA NAMI!
INVEST CAMP TO NIE TYLKO INWESTOWANIE

[ PATRONAT ]

COMPLETE BODY CARE
COMPLETE BODY CARE ZAPRASZA NA ZABIEGI 

PLATFORMĄ MEDYCZNĄ - LIPOFIRM PRO

Oferujemy:
- redukcję tkanki  tłuszczowej
- redukcję cellulitu
- nieinwazyjny lifting pośladkow
- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-
czek, ujędrnianie, wspomaganie produkcji kolagenu

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

 07846283588
 �               Lipofi rmpro.swlondon@gmail.com

- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

Masz 
dosyć 

nudnych ?
Brakuje Ci energii? Potrzebujesz wsparcia?
Spróbuj The 1 1 Diet by Cambridge Weight Plan.

My zgubiliśmy nasze kilogramy 
5 lat temu. Razem 85kg. 
Teraz pomożemy Tobie.

Oferujemy bezpłatne, cotygodniowe konsultacje. 
Suplementy diety dostępne na miejscu, 
ponad 50 smaków... Wsparcie, zaangażowanie 
i maksymalną dawkę motywacji.

Nie masz nic do stracenia... oprócz kilogramów.
Zapraszamy...

Kasia & Alberto Picciurro
tel  07849430953
e mail  alkacambridge@hotmail.com

https://twojprospekt.com
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TYLKO

£25*
ZA BADANIE 
STANU SKÓRY GŁOWY 
ORAZ WŁOSÓW

* PROMOCJA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2019

Jesteś z Londynu lub okolic? 
Zapraszam serdecznie! 

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

COMPLETE BODY CARE
COMPLETE BODY CARE ZAPRASZA NA ZABIEGI 

PLATFORMĄ MEDYCZNĄ - LIPOFIRM PRO

Oferujemy:
- redukcję tkanki  tłuszczowej
- redukcję cellulitu
- nieinwazyjny lifting pośladkow
- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-
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- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

Masz 
dosyć 

nudnych ?
Brakuje Ci energii? Potrzebujesz wsparcia?
Spróbuj The 1 1 Diet by Cambridge Weight Plan.

My zgubiliśmy nasze kilogramy 
5 lat temu. Razem 85kg. 
Teraz pomożemy Tobie.

Oferujemy bezpłatne, cotygodniowe konsultacje. 
Suplementy diety dostępne na miejscu, 
ponad 50 smaków... Wsparcie, zaangażowanie 
i maksymalną dawkę motywacji.

Nie masz nic do stracenia... oprócz kilogramów.
Zapraszamy...

Kasia & Alberto Picciurro
tel  07849430953
e mail  alkacambridge@hotmail.com

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

https://twojprospekt.com
tel:+44 7533 463 084
https://www.facebook.com/Trycholog-Magda-Londyn-447422842724389/


Zagrają m.in.:
Jarek Jakimowicz, Rafał Mroczek, Robert Moskwa, Piotr Zelt , Rafał Maserak, 
Maciej Florek, Piotr Świerczewski, Tomasz Schimscheiner, Rafal Brzozowski, 

Radek Majdan, Antek Królikowski, Patryk Czerniejewski, Wojtek Sikora, 
Konrad Marszałek, Michał Szyc, Grzegorz Jedrzejewski,  Oskar Stoczyński, 

Marcin Piętowski

Więcej informacji: twojprospekt.com

na rzecz Mental Health Awereness Charity 
Polska   vs   Anglia

6 października
 godz. 15.00
    szczegóły:
    +44 7733 183 499

Wielki mecz
charytatywny


