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POLSKIE KOSMETYKI 
I SUPLEMENTY 

Możecie nas także oglądać!
Na naszym  fanpage’u 

Superb Polskie Kosmetyki i Suplementy 
spotkania LIVE z ekspertami  

zdrowia i urody
NAJLEPSZE  

POLSKIE 
MARKI

Znajdziesz nas:
112 High Street     TW3 1NA Hounslow     1 piętro (Kujawiak)

✆ 0739 934 2606
superbhb.co.uk

 Superb Polskie Kosmetyki i Suplementy

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

sobota: 9.00  - 18.00     niedziela: 10.00  - 17.00 

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

POLSKIE KOSMETYKI 
I SUPLEMENTY 

https://twojprospekt.com
https://superbhb.co.uk/
tel:+44 739 934 2606
https://www.facebook.com/My-Signs-519591138460234
tel:+44 7565 422 442
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SAMOCHÓD NA FIRMĘ
CZĘŚĆ 1., SAMOZATRUDNIENIE.  PODPOWIADA TOMASZ WIADROWSKI, WŁAŚCICIEL BIURA KSIĘGOWEGO 

SAFI ADVISORY SERVICES LIMITED

Jednym z najczęstszych pytań za-
dawanych Tomaszowi Wiadrow-
skiemu przez klientów biura SAFI 

Advisory Services Limited jest pytanie, 
czy można zarejestrować samochód na 
firmę, a następnie odliczać od podatku 
koszty związane z utrzymaniem samo-
chodu. W niniejszym artykule Tomasz 
Wiadrowski przedstawia ogólne zasady 
dotyczące rozliczenia kosztów zwią-
zanych z używaniem samochodu we 
własnej działalności.

Na początku należy wspomnieć, że roz-
liczenia samochodów osobowych podle-
gają specjalnym zasadom. Zakup pojaz-
du użytkowego, takiego jak na przykład 
van, jest zazwyczaj rozliczane na zasa-
dach ogólnych, ale pod warunkiem, że 
użytek prywatny pojazdu użytkowego 
jest wyjątkowy i minimalny. Jeśli korzy-
stamy z pojazdu użytkowego w celach 
prywatnych regularnie, rozliczenie ta-
kiego pojazdu w samozatrudnieniu bę-
dzie podlegało tym samym zasadom co 
rozliczenie samochodu osobowego.

SAMOCHÓD OSOBOWY - ROZLI-
CZENIA W SAMOZATRUDNIENIU
Jeśli korzystamy z samochodu osobo-
wego w samozatrudnieniu możemy wy-
brać jedna z poniższych metod w celu 
rozliczenia kosztów poniesionych w 
działalności. 

ROZLICZENIE POPRZEZ MILE
Pierwsza metoda polega na ryczałto-
wym rozliczeniu przejechanych mil w 
celach związanych z prowadzoną dzia-
łalnością. Ilość przejechanych rocznie 
mil w celach biznesowych (podsumowu-
jemy tylko mile związane z działalnością, 
pomijamy przejazdy prywatne) mnoży-
my przez ustaloną przez HMRC stawkę. 
Jest to 45 pensów za milę do 10 000 mil 
w roku finansowym oraz 25 pensów za 
każdą dodatkową milę. Stawka za milę 
uwzględnia średnie zużycie samocho-
du, koszty paliwa, czy ubezpieczenia. 
Wybierając rozliczenie poprzez mile nie 
można dodatkowo odliczać kosztów za-
kupu samochodu czy napraw.

Jest to najprostsza metoda na rozlicze-
nie kosztów użytkowania samochodu. 
Wybierając tę metodę powinno się po-
siadać ewidencje przejechanych mil w 
postaci np. książeczki milowej (mileage 
log book), bądź inną dopuszczalną formę 
potwierdzającą ilość przejechanych mil 
w celach biznesowych. W dzisiejszych 
czasach istnieje wiele aplikacji na smart-
fony, które pomagają prowadzić taką 

ewidencję, co jest dużym ułatwieniem 
wobec manualnych rekordów.

TABELA 1:

Rozliczenie poprzez mile – do 10 000 mil / rok
 Mile „biznesowe”  x £0.45 = kwota do odliczenia 
od dochodu

Rozliczenie poprzez mile – ponad 10 000 mil / 
rok
 Mile „biznesowe” (0 – 10000 mil rocznie) x £0.45 = 
kwota do odliczenia od dochodu plus mile „bizneso-
we” (powyżej 10000 mil rocznie) x £0.25 = kwota do 
odliczenia od dochodu

ROZLICZENIE FAKTYCZNYCH 
KOSZTÓW
Korzystając z tej metody, najpierw na-
leży ustalić, czy samochód był również 
użytkowany prywatnie. Jeśli tak, po-
dobnie jak w pierwszej metodzie, będzie 
nam potrzebna informacja o milach 
przejechanych w celach biznesowych. 
Dodatkowo musimy znać całość mil 
przejechanych samochodem w danym 
roku finansowym.

Następnie dzielimy mile przejechane w 
celach biznesowych przez całość mil, 
które pokonał samochód. Uzyskamy 
dzięki temu odpowiedni procent wobec 
którego przemnożymy faktyczne kosz-
ta.

KOSZTY UTRZYMANIA 
SAMOCHODU
Koszty takie jak paliwo, ubezpieczenie, 

LINK:
www.safiadvice.co.uk

Rozliczenia samochodów 
osobowych podlegają 
specjalnym zasadom. 
Zakup pojazdu 
użytkowego, takiego 
jak na przykład van, jest 
zazwyczaj rozliczane na 
zasadach ogólnych, ale 
pod ważnym warunkiem.

 www.twojprospekt.com
 / twojprospekt.com

 redakcja@ twojprospekt.com
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Anna Warszewska

Doradca Ubezpieczeniowy

Umbrella Protect LTD  

        0788 582 4010

anna.warszewska@umbrellaprotect.co.uk

Szeroka oferta:

na  życie
od chorób 

krytycznych
zabezpieczenie dochodu -

Income protection

wypadkowe, złamania, 
zwichnięcia, dyslokacje

Home Insurance - 
Building & Content 

kompleksowa obsługa
w zakresie kredytu

mieszkaniowego w UK

Ubezpieczenia w ofercie:

oraz inne
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K

tel:+44 788 582 4010
mailto:anna.warszewska@umbrellaprotect.co.uk
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serwis mnożymy przez uzyskany pro-
cent wykorzystania samochodu do ce-
lów biznesowych.

 Mile „biznesowe” / Całość mil =  „procent użytku 
biznesowego”

KOSZTY ZAKUPU SAMOCHODU
Wysokość odliczenia zależna jest od 
emisji CO2 wybranego pojazdu, a także 
tego czy został zakupiony jako używany, 
czy jako nowy. Koszty zakupu rozlicza-
my poprzez odliczenia środków trwa-
łych (capital allowances), wypełniając 
odpowiednia rubrykę w rozliczeniu po-
datkowym dotyczącą zakupu środków 
trwałych.

Samochody nowe, elektryczne, bądź o 
emisji CO2 mniejszej niż 50g/km – cał-
kowity koszt zakupu może być odliczo-
ny w roku, w którym pojazd był zaku-
piony (100% odliczenia)

Samochody nowe o emisji CO2 pomiędzy 
50 – 110g/km, a także używane samocho-
dy elektryczne oraz używane samocho-
du o emisji CO2 mniejszej niż 50g/km – 
18% kosztów zakupu w pierwszym roku 
(dokładniejsze wyjaśnienie poniżej)

Samochody nowe, bądź używane o emi-
sji CO2 powyżej 110g/km – 8% kosztów 
zakupu w pierwszym roku.

Jeśli samochód nie kwalifikuje się do 
100% odliczenia, to odliczamy odpo-
wiedni procent (18% bądź 8%) od kwoty 
zakupu, a pozostała nierozliczona kwotę 
‚’przenosimy’’ do kolejnego roku. W ko-
lejnym roku odliczamy ponownie 18%, 
bądź 8% od przeniesionej kwoty, a nie-
rozliczona ‚’przenosimy’’ do następnego 
roku.

Gdy sprzedamy pojazd bądź zamkniemy 
działalność i zdecydujemy się zatrzy-
mać pojazd na własny użytek, to cena 
uzyskana ze sprzedaży (bądź wartość 

pojazdu w przypadku jego zatrzymania 
do celów prywatnych), będzie niejako 
naszym ‚’dochodem’’. Sprawa jest prosta 
jeśli zakupiliśmy pojazd, którego koszt 
odliczyliśmy w całości. Wtedy dochód 
ze sprzedaży powiększy nasz całkowi-
ty dochód do opodatkowania. Ale jeśli 
był to pojazd, w którym odliczenia były 
tylko od części kwoty, to przy sprzeda-
ży należy sprawdzić cenę zakupu minus 
odliczenia i następnie uzyskana kwotę 
porównać do ceny sprzedaży. Jeśli cena 
sprzedaży jest wyższa, różnica będzie 
‚’dochodem’’, jeśli niższa różnica będzie 
dodatkowym ‚’kosztem’’ w roku finanso-
wym, w którym sprzedajemy pojazd.

Należy tez pamiętać o tym, że wyliczo-
ne powyżej koszta należy przemno-
żyć przez uzyskany wcześniej procent 
użytku biznesowego wobec całkowitego 
użytkowania pojazdu, jeśli używany sa-
mochód jest również wykorzystywany 
prywatnie (patrz tabela 2),

Bezpośrednie odliczenia kosztów zaku-
pu samochodu mogą okazać się dosyć 
skomplikowane. Warto zasięgnąć pora-
dy księgowego bądź dokładnie spraw-
dzić zasady odliczeń na stronach HMRC 
by uniknąć pomyłek.

Ważne jest by pamiętać, że wybraną 
metodę można zmienić dopiero przy 
zmianie pojazdu. Dlatego należy prze-
analizować, która metoda jest w naszej 
działalności. korzystniejsza.

BARDZO OGÓLNIE MOŻNA PRZY-
JĄĆ NASTĘPUJĄCĄ ZASADĘ
Jeśli przejeżdżamy znaczne odległości w 

celach biznesowych i samochód spełnia 
większość z następujących warunków

 posiadamy oszczędny pojazd (niskie 
spalanie),
 o niewielkim koszcie zakupu (np. uży-
wany),
 który nie traci dużo na wartości wobec 
ceny zakupu, 
 który nie wymaga częstych wizyt u 
mechanika 
      
metoda odliczenia mil powinna być bar-
dziej korzystna w tym przypadku.

Jeśli natomiast zakupiony pojazd speł-
nia większość następujących kryteriów

 samochód ma niski przebieg
 utrata wartości samochodu jest znacz-
na
 samochód zużywa dużo paliwa
 wymaga kosztownych napraw
 posiada drogie ubezpieczenie

   samochód głównie wykorzystywany 
jest do działalności.

to metoda bezpośredniego odliczenia 
faktycznych kosztów może okazać się 
lepszym rozwiązaniem.

W KOLEJNYM NUMERZE
Tomasz Wiadrowski przedstawi zasady 
rozliczeń kosztów utrzymania samo-
chodu w firmach LTD, a także zasady 
związane z odliczaniem podatku VAT od 
kosztów utrzymania samochodów oso-
bowych w firmach.

Tomasz Wiadrowski 

 Ò Tomasz Wiadrowski - certyfikowany księgowy, od 2010 

roku dyrektor i właściciel firmy SAFI Advisory Servi-

ces Limited. Specjalizuje się w brytyjskim prawie 

podatkowym, posiada bogate doświadczenie 

w prowadzeniu spraw podatkowych firm 

jak i osób prywatnych. Skutecznie 

reprezentuje klientów przed 

brytyjskimi trybunałami 

oraz sądami.

TABELA 2:

Koszt zakupu pojazdu  x

100%

x „procent użytku biznesowego”  
= kwota do odliczenia od dochodu 

jako środek trwały18%

8%

(procent zależny od emisji / nowy pojazd czy używany)

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
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 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

http://stalownia.co.uk/
tel:+44 7837 099 124
http://proconstructiongroup.com
tel:+44 7565 422 442
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Jak wiadomo, aby powstał ser 
potrzebne jest dobre mleko, 
podpuszczka i czas. Jednak 

na wyjątkowy smak sera z Cheddar, 
oprócz mleka pochodzącego od lokal-
nie wypasanych krów rasy Jersey, 
wpływ ma coś jeszcze. Tylko tu, 
uformowane bloki sera umieszczane 
są na ok 12 miesięcy w czeluściach 
jaskiń. Panująca tam przez okrągły 
rok stała temperatura oraz wysoka 
wilgotność zapewnia wprost ideal-
ne warunki do stabilnego procesu 
dojrzewania. Bloki sera o wadze 26 
kilogramów,  podczas leżakowania 
pod ziemią nabierają niepowtarzalne-
go smaku i aromatu. Zwiedzić można 
wytwórnię i zapoznać się z proce-
sem produkcji serowego przysmaku. 
Tuż obok znajduje się sklepik gdzie 
zakupimy wszystkie produkowane 
odmiany sera z Cheddar od tego 
tradycyjnego, poprzez ziołowe, na 
dojrzewającym w jaskiniach Cheddar 
Cave kończąc.

WĄWÓZ 
To prawdziwa gratka dla amatorów 
górskich wycieczek, skalnych urwisk  
oraz widoków zapierających dech 
w piersiach. Wąwóz powstał po ostat-
nim zlodowaceniu, dzięki działalno-
ści wody drążącej skały przez ponad 
1.2 miliona lat. Po dziś dzień wzdłuż 
wijącej się serpentynami drogi wio-
dącej dnem kanionu płynie wartki 
strumień – twórca tego cudu natury. 
W przeszłości zasilał on kilka młynów 
umieszczonych wzdłuż jego nurtu. 
Do dzisiaj zachowały się pozostałości 
starych zabudowań jednego z  mły-
nów oraz spichrzów. Trzeba wysoko 
zadrzeć głowę aby dojrzeć szczyty 
strzelistych skalnych ścian, których 
wysokość dochodzi do 137 metrów. 
Warto obejrzeć to miejsce zarówno 
z dołu, jak i z góry. Na skraj pionowych 

urwisk dostać się można kilkoma dro-
gami. Najpopularniejsza wiedzie przez 
Jacob’s Ladder – 274 stopnie stro-
mych schodów prowadzą do wieży 
obserwacyjnej oraz na skraj skalnych 
urwisk, druga znacznie ładgodniejsza 
zaczyna się w  górnej części wąwozu 
już poza kanionem. Podejście znacz-
nie łagodniejsze z uwagi na niewielkie 
przewyższenie a  widoki ze szczytów 
klifów – te same. Przy dobrej pogodzie 
z  łatwością dostrzec można nadmor-
skie miejscowości czy wieżę Tor wzno-
szącą się nieopodal Glastonbury.
 
JASKINIE
Po wspinaczce na szczyty urwistych 
klifów warto zejść pod ziemię aby 
zwiedzić system jaskiń oraz lokal-
ne muzeum. Zapoznać się tu można 
z  ciekawą historią kanionu, przeszło-
ścią miasteczka, poznać zaskakujące 
fakty oraz dowiedzieć się jak i  kiedy 
jaskinie zostały odkryte. Po zejściu do 
podziemii napotkamy unikalne for-
my naciekowe stalaktyty i  stalagmity, 
podziemne jeziorka oraz rośliny, któ-
re niewiadomo jak pojawiły się kilka-
dziesiąt metrów pod litą skałą z chwilą 
zainstalowania oświetlenia elektycz-
nego. To właśnie tutaj, w  jednej z  ja-
skiń w  1903 odnaleziono najstarszy, 
kompletny szkielet człowieka liczący 
ponad 9000 lat. Jako ciekawostkę, 
należy dodać, że wyniku badań DNA 
stwierdzono, że do dzisiaj żyje poto-
mek „człowieka z Cheddar”. Jest eme-
rytowanym nauczycielem historii 
i nadal mieszka w Cheddar.

Jakub Lamali

 Ò Jakub Lamali - kierowca, podróżnik, fotograf, miło-

śnik 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”

NIEWĄTPLIWIE JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI SOMERSET JEST CHEDDAR – NIEWIELKA MIEJSCO-
WOŚĆ POŁOŻONA U PODNÓŻA WZGÓRZ MENDIP, SŁYNĄCA Z PRODUKCJI SERA, JASKIŃ, SKALNEGO 

WĄWOZU ORAZ DZIKO ŻYJĄCYCH KOZIC

PERŁY SOMERSET: 
CHEDDAR

[ PODRÓŻE ]

https://twojprospekt.com
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PIERWSZY I JEDYNY KLUB 
DLA POLSKICH BUDOWLAŃCÓW W UK
Clubmit® to pierwsza i jedyna Platforma 
zrzeszająca Polskich Budowlańców w 
Wielkiej Brytanii. Dzięki nam zyskujesz:
 Rabaty w wielu pomocnych fi rmach zwią-
zanych z rynkiem budowlanym i nie tylko,
 Możliwość składania zamówień grupo-
wych w fi rmach produkujących stolarkę 
okienną i drzwiową,
 Nagrody przyznawane na podstawie ilo-
ści zebranych punktów w ramach członko-
stwa w Clubmit®,

 Dostęp do wielu projektów / zleceń bu-
dowlanych bezpośrednio od inwestora lub 
generalnego wykonawcy,
 Przynależność do bazy danych rozesła-
nej do tysiąca zaprzyjaźnionych Architek-
tów,
 Własny unikalny profi l z Twoim Portfolio, 
który posłuży Tobie jako wizytówka 
w rozmowie z klientem,
 Certyfi kat przynależności do "Clubmit®
 - Approved Polish Contractors".

WWW.CLUBMIT.CO.UK
 0 333 4444 610

estiMedes

WYCENY BUDOWLANE
Profesjonalne wsparcie dla fi rm budowlanych.
Przygotowujemy wyceny i kosztorysy dla fi rm 
budowlanych i remontowych.

Zapraszamy do kontaktu: +44 77299 68833
www.estiMedes.co.uk

https://clubmit.co.uk/
tel:+44 333 4444 610
https://estimedes.co.uk/pl/
tel:+44 77299 68833
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PRO:- Danielu, powiedz czym się zajmu-
jesz?
Daniel Rosiak:- Jestem młodym przed-
siębiorcą, który prowadzi swoją firmę. 
Digger Dig Dan to firma zajmująca się 
kompleksowymi usługami ziemnymi na 
terenie Londynu oraz okolic. W  ciągu 
ostatnich kilku tygodni wprowadziłem 
nowe usługi do firmy takie jak wywóz 
śmieci oraz szkolenia dla osób, któ-
re chcą zdobyć uprawnienia do pracy 
w sektorze budowlanym. Kompleksowa 

usługa, profesjonalne podejście 
do klienta, rozwój osobisty 

i uczciwość - to wartości 
na których opieram swój 
biznes.

PRO:- P o w i e d z i a ł e ś 
o rozwoju osobistym. 

Na jakich szkole-
niach możemy Cię 
zobaczyć?
DR:- Rozwój oso-
bisty jest dla 
mnie bardzo 
ważny, dlate-
go szkolę się 
u  najlepszych 
t r e n e r ó w 
d o s t ę p n y c h 

na rynku. 
S z ko l e n i a 
Exellance-
vale, Śnia-
dania Biz-
n e s o w e , 
n e t w o r k 

branży bu-
d o w l a n e j , 
s z k o l e n i a 

branży 

KOMPLEKSOWE USŁUGI 
ZIEMNE - MÓJ SUKCES

ROZMAWIAMY Z DANIELEM ROSIAK,  
WŁAŚCICIELEM FIRMY DIGGER DIG DAN

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
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usług ziemnych oraz targi budowlane to 
miejsca, gdzie można spotkać mnie naj-
częściej. Wiedza i  doświadczenie, które 
zdobywam podczas szkoleń pozwala-
ją mi na jeszcze lepszą jakość usług dla 
klientów, a  to oni są dla mnie najważ-
niejsi.

PRO:- Jaki jest Daniel prywatnie? Jakie 
masz pasje?
DR:- Daniel prywatnie jest taką samą 
osobą jak w  biznesie. Cenię sobie pro-
fesjonalizm, jakość wykonanej usługi 
i  uczciwość. W  życiu wyznaję zasadę, 
że trzeba oddzielać życie osobiste i  za-
wodowe i  znaleźć gdzieś tę receptę na 
harmonię. Moją pasją jest kowalstwo 
i  właśnie na eko targach mogliście zo-
baczyć moje prace. Pokazywałem tam 
wykonane ręcznie świeczniki, ale potra-
fię jeszcze zrobić ogrodzenie. Moją pasję 
mogę dzielić z  moją pracą. Moi klienci 
często korzystają z usług ziemnych pod 
fundamenty lub ogrodzenia, a  później 
zamawiają bramę, którą wykonałem.

PRO:- A jaka jest Twoja recepta na suk-
ces?
DR:- Ciekawe pytanie. Myślę, że ta re-
cepta będzie inna dla każdego. Każ-
dy definiuje sukces inaczej. Dla mnie 
podstawą sukcesu jest zaufanie, syste-
matyczna praca i dążenie do celu. Nie 
zawsze jest łatwo, ale pamiętajcie: im 
więcej wysiłku włożycie w  swoją fir-
mę,  tym większą satysfakcję będziecie 
mieć z efektów. 

PRO:- Widzieliśmy, że wspierasz akcje 
charytatywne, dlaczego?
DR:- Odpowiedź na to pytanie jest bar-
dzo prosta…. Lubię pomagać innym 
i sprawia mi to dużo radości. Pamiętaj-
my, że warto pomagać, bo dobro wra-
ca. Wspierałem imprezę „Cztery łapy” 
dla Wiktora, gdzie pieniądze zebrane 
od ludzi dobrej woli trafiły na zakup 
psa, który jest niezbędny dla chorego 
chłopca. Cieszę się również, że mogłem 
wziąć udział w  sponsoringu chary-
tatywnego meczu Reprezentacji Pol-
skich Artystów i UK3Lions, gdzie obie 
drużyny artystów zagrały na rzecz 
Charity Mind.

PRO:- Jakie masz plany na przyszłość?

DR:- Plany na przyszłość są związa-
ne z  rozszerzeniem usług firmy. Chcę 
w  ciągu dwóch lat zostać liderem 
wśród firm budowalnych w  UK. Ko-
walstwo to moja pasja, więc na pewno 
będę ją kontynuował. Lubię podróżo-
wać i poznawać nową kulturę, więc nie 
wykluczam podróży.

PRO:- Dziękuję za rozmowę.
DR:- Również dziękuję.

 Ò Daniel Rosiak- młody przedsiębiorca z wieloletnim do-

świadczeniem usług ziemnych na rynku polskim oraz 

angielskim.

LINK:
diggerdigdan.com

Cenię sobie 
profesjonalizm, 
jakość wykonanej 
usługi i uczciwość. 
W życiu wyznaję 
zasadę, że trzeba 
oddzielać życie osobiste 
i zawodowe i znaleźć 
gdzieś tę receptę na 
harmonię. Moją pasją 
jest kowalstwo i właśnie 
na eko targach mogliście 
zobaczyć moje prace.

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
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E&T MARKETING 
SOLUTIONS OTWARTE!

Z WŁAŚCICIELKĄ AGENCJI - ELWIRĄ TOKARUK - ROZMAWIAŁA KAROLINA WITKOWSKA

[ PATRONAT ]
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PRO:- Elwiro, powiedz nam, skąd po-
mysł na otwarcie agencji marketingo-
wej?
Elwira Tokaruk:- Otwarcie agencji mar-
ketingowej marzyło mi się już od dawna, 
ale dopiero po 5 latach pobytu w Londy-
nie dojrzałam do tej decyzji. Wcześniej 
traktowałam marketing jako moje hob-
by, które sprawia mi ogromną radość, 
a  8-letnie doświadczenie prowadzenia 
kampanii, pisania reklam, kreowania 
wizerunku i konsultacji znaczących firm 
na rynku uświadomiło mi, że na rynku 
jest spore zapotrzebowanie na takie 
usługi.  I  tak właśnie zorganizowałam 
galę otwarcia.

PRO:- Opowiedz jak wyglądała gala.
ET:- Gala otwarcia była połączona  z po-
kazem pięknych sukien wieczorowych 
i  ślubnych z  salonu Doris SweetDream 
Doroty Zaręby w  Nottingham. Na Sali 
było 130 gości, moich klientów, przy-
jaciół oraz osób które wspierały mnie 
w ciągu tych kilku lat. Cieszę się, że Twój 

Prospekt również objął patronat medial-
ny nad wydarzeniem. Galę poprowadził 
niezastąpiony Martin Fitch, który jest 
piosenkarzem oraz reprezentował Pol-
skę na Eurowizji w  2010 i  2017 roku. 
Pokaz uświetniła kolekcja biżuterii mło-
dej i utalentowanej Karoliny Kułak oraz 
występ Klaudii Sochy. Widownia mogła 
również usłyszeć opinię moich klientów 
z którymi współpracowałam oraz dowie-
dzieć się o moim portfolio.

PRO:- Jakie usługi będą dostępne 
w Twojej agencji?
ET:- Moja agencja będzie zajmowała się 
układaniem strategii marketingowej, 
pisaniem reklam, prowadzeniem social 
media, pisaniem artykułów branżo-
wych, oprawą graficzną, kreowaniem 
i  budowaniem marki oraz organizacją 
eventów, kartami cash back dla klientów 
oraz nową usługę na rynku brytyjskim 
- wirtualnych asystentek, gdzie będą 
one mogły za nas umawiać spotkania, 
odbierać telefony i  zajmować się biuro-

wymi sprawami. Dziękuję wszystkim 
modelom i  modelkom: Łukasz Pałecki, 
Damian Ślusarz, Paweł Kaczorowski, 
Kinga Orlicz, Mariola Kwaśniewska, Jo-
anna Tatarata, Magdalena Kowalczyk, 
Marta Chrostowska. Makijaż: Ma-
riola Kwaśniewska, Adrian-
na Kopczyńska, Monika 
Rejment. Fryzury: 
Katarzyna Zatchij, 
Klaudia Szczy-
giel. Oświe-
t l e n i e , 
n a g ł o -
ś n i e n i e 
Magdalena 
i  Walde-
mar Rud-
nik.

PRO:- Dzię-
kuję za roz-
mowę

https://twojprospekt.com
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OBRAZ TWOJEGO 
IDEALNEGO KLIENTA

JAKIE MA WARTOŚCI I CO JEST DLA NIEGO WARTOŚCIOWE?

Jeżeli masz całkowitą dowolność 
w określeniu tego, kto ma być 
Twoim klientem i po prostu 

trzymasz w ręce czystą białą kartkę 
z napisem u góry: MÓJ WYMARZONY 
KLIENT, którą możesz wypełnić tym, 
czym tylko chcesz... to z jednej strony 
powiem Ci: super!, a z drugiej spytam: 
czy wiesz od czego zacząć?

Za każdym razem, kiedy definiuję nową 
grupę docelową, do której skieruję ofer-
tę lub konkretne treści zastanawiam się 
nad dwoma aspektami mającymi wspól-
ny mianownik: nad WARTOŚCIAMI.   

PO PIERWSZE ZASTANAWIAM SIĘ 
NAD SPRAWĄ BARDZO FUNDA-
MENTALNĄ
Jakimi wartościami kieruje się w  życiu 
mój wymarzony klient. Co jest dla niego 
ważne, a co najważniejsze? 

Rodzina? Przyjaciele? Zdrowie? Roz-
rywka? Praca? Realizacja planów? Spo-
kój? Rywalizacja? Rozwój? Weź kartkę 
i  długopis i  wypisz kilka wartości, od 
3 do 5, jakimi kieruje się w  życiu Twój 
modelowy klient. Możesz zapytać sam 
siebie: po co to robić? Co wartości mają 
do produktów albo do komunikatu, 
jaki kieruję do swoich klientów? Otóż 
mają, i to bardzo dużo. 

Jeżeli znam wartości, jakie ma mój 
klient, mogę dopasować do nich nie 
tylko swoją ofertę, ale i  ko-
munikację z  moim od-
biorcą. To szalenie 
ważne szczególnie 
w dobie mediów spo-
łecznościowych. 
Właściwa komu-
nikacja oparta 
na wartościach 
to dobór od-
powiedniego 
języka oraz 
opowiadanie 

historii zrozumiałych dla osób, które ode 
mnie kupują.

PO DRUGIE: CO DLA KLIENTA, 
KTÓREGO CHCESZ OKREŚLIĆ 
W POSTACI AWATARA, STANOWI 
WARTOŚĆ
Co powoduje, że chce posiadać daną 
rzecz i co jest w stanie zrobić w zamian, 
żeby to dostać? Co go motywuje? Co spra-
wia, że posiadanie jakiejś rzeczy staje się 
dla niego palącą potrzebą? Jaką nadaje 
wartość posiadanym przedmiotom lub 
świadczonym na swoją rzecz usługom?  

Odpowiedz sobie na te pytania, a  naj-
lepiej stwórz kolejne, które jeszcze do-
kładniej opiszą idealnego kandydata na 
klienta. W  ten sposób uzyskasz zespół 
cech i  warunków, jakie muszą spełniać 
osoby z Twojej grupy docelowej.  

Masz tutaj pełną dowolność, więc po-
staraj się w miarę dokładnie narysować 
portret swoich odbiorców. Od Ciebie tak 
naprawdę będzie zależało, z jaką dokład-
nością to zrobisz, jakiej kreski użyjesz, 

czy też jakie margine-
sy będą dla Ciebie 

optymalne. Możesz 
zacząć od szkicu, 
gdzie pewne rzeczy 
nie będą do końca 
określone i  pozo-
staną puste miejsca, 
następnie poprawiać, 

wycierać gum-
ką to co 

nie jest potrzebne i dorysowywać detale, 
które chcesz dodać. To jest proces. Daj 
sobie możliwość zaczęcia z tym, co masz 
w  tej chwili w głowie, z  tym poziomem 
wiedzy i doświadczenia. Z biegiem czasu 
obraz stanie się coraz wyraźniejszy, czy-
telniejszy. Będziesz poznawał lepiej gru-
pę, do której kierujesz komunikat sprze-
dażowy. Pewne cechy klienta dodasz, 
inne staną się mniej pożądane. Tak więc 
jeżeli na ten moment nie jesteś w stanie 
skonkretyzować oczekiwań co do swo-
jego odbiorcy – nie przejmuj się. Pracuj 
nad tym systematycznie, testuj, miej 
świadomość tego, jak zmieniają się Two-
je oczekiwania, jak zmienia się otocze-
nie rynkowe,  i koryguj kurs w razie po-
trzeby. Uwielbiam maksymę: zrobione 
jest lepsze od doskonałego („Done Is Bet-
ter Than Perfect” - powiedzenie to zosta-
ło przypisane Benowi Barry’emu, jedne-
mu z  pierwszych designerów projektu 
pod nazwą Facebook).  

Po prostu: Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj 
tego co masz i zrób to, co możesz („Start  
where  you  are.  Use  what  you  have. 
Do  what  you  can.”  Arthur  Ashe  – ame-
rykański tenisista, trzykrotny zwycięzca 
turnieju Wielkiego Szlema).

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.

Postaraj się w miarę 
dokładnie narysować 
portret swoich 
odbiorców. Od 
Ciebie tak naprawdę 
będzie zależało, z jaką 
dokładnością to zrobisz, 
jakiej kreski użyjesz

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
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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

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

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
https://www.mackowiakphotography.co.uk/
https://www.facebook.com/mackowiak.photo
tel:+44 7453 525 300
mailto:info@mackowiakphotography.co.uk
tel:+44 208 166 3003
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JESIENNE ZABIEGI 
KOSMETYCZNE

JESIENNA AURA ZA OKNEM DAJE SYGNAŁ, ŻE W GABINECIE KOSMETYCZNYM MOŻNA SIĘGNĄĆ PO ZABIEGI 
DZIAŁAJĄCE INTENSYWNIEJ

[ BEAUTY EXPERT RADZI ]

Utarło się, że peelingi chemiczne  
to zabiegi zarezerwowane  tylko 
i jedynie na okres jesienno-

-zimowy, ale prawdę mówiąc tego typu 
procedury  można wykonywać całym 
rokiem, oczywiście pod pewnymi wa-
runkami: 

 bezwzględny zakaz opalania skóry,
 fotoprotekcja.
 
Nie mniej jednak  to właśnie jesienią pe-
elingi chemiczne przeżywają swój rene-
sans w moim gabinecie. 

Panie chętnie po nie sięgają a  i  ja nie 
ukrywam, że od lat kwasy są zabiegami, 
które pielęgnują moją skórę i zawładnę-
ły moim sercem ze względu na ogrom-
ną skuteczność oraz szerokie spektrum 
działania.

Niezwykłe właściwości kwasów wy-
korzystywały już Egipcjanki kąpiąc się 
w mleku, czy przecierając twarz plastra-
mi cytryny.

Zadaniem peelingu chemicznego jest 
rozluźnienie połączeń między komórka-
mi rogowymi, co daje efekt odświeżenia, 
ale także przenikanie  głębiej do środka 
wpływając na:

 pobudzenie do wytwarzania kola-
genu i elastyny
 pobudzenie naturalnego czynnika 
nawilżającego – wzrost nawilżenia 
skóry
 regulację wydzielania 
sebum
 oczyszczenie skóry
 redukcję zmian trądziko-

wych
 rozjaśnienie przebarwień
 mechanizmy naprawcze  skóry
 redukcję porów.

Już po jednym zabiegu możemy dostrzec 
ogromną różnicę, skóra staje się bardziej 
napięta i rozświetlona. 

Jednak by uzyskać długofalowe efekty 
zalecana jest seria od 6 do 8 zabiegów.

Przy mnogości produktów jakie są obec-
nie dostępne warto zwrócić uwagę na 
rodzaj kwasu jaki będzie użyty do zabie-
gu. Ogólne szerokie spektrum oddziały-
wania na skórę dotyczy każdego kwasu, 
jednak każdy z  nich jest jednocześnie 
wyspecjalizowany w  jakimś konkret-
nym kierunku by przynosić zbawienne 
działanie na problem z jakim walczymy. 

DLA  PRZYKŁADU 
Kwas salicylowy wykazujący działanie 
bakteriostatyczne, oczyszcza gruczoły 
łojowe oraz  przyśpiesza gojenie ognisk 
zapalnych zmian trądzikowych. Idealny 
dla skóry tłustej i trądzikowej.

Kwas mlekowy powstały w wyniku fer-
mentacji cukru przez bakterie mlekowe 
stosowany do rozjaśnienia przebarwień 
oraz nawilżenia skóry.

Kwas glikolowy o bardzo małej cząstecz-
ce wykazuje silne działanie anti age. 

Zwiększa  produkcję kola-
genu, spłyca zmarszczki, 
poprawia elastyczność 
skóry.

Powyżej to tylko pojedyn-
cze przykłady jaki wpływ 

mają różne kwasy na 
problemy z jakimi się 

zmagamy. 

Grupa kwasów 

jest dość obszerna dlatego znajomość 
produktów, skóry, wieloletnie doświad-
czenie pomagają mi dostosować kurację 
dla mojego klienta. Kierując się odpo-
wiednim kwasem i  jego stężeniem i pH 
uzyskuję spektakularne efekty.

Warto też pamiętać o  przeciwwskaza-
niach do zabiegu.
 choroby bakteryjne i wirusowe skóry
 ciąża, karmienie piersią
 alergie
 terapia retinoidami 
 skłonność do powstawania bliznow-
ców
 choroby autoimmunologiczne.

Przed  wykonaniem peelingu chemicz-
nego zaleca się przygotowanie skóry po-
przez obniżenie pH z wartości 5,5 do 4,5. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu  np. 
kremu o odpowiednim składzie, a zabieg 
staje się bardziej efektywny.

Kurację zaczyna się od niższych stężeń, 
sukcesywnie zwiększając moc z każdym 
zabiegiem w zależności od reakcji skóry.
Warto pamiętać, że skóra po zabiegu jest 
bardziej wrażliwa i  podatna na nega-
tywne działanie promieni słonecznych. 
Bezwzględnie po zabiegu zalecam krem 
z wysokim filtrem SPF 50, nie zważając 
na porę roku.

Peelingi chemiczne  mają właściwie 
same zalety, a  ich dobroczynne właści-
wości jakie niosą dla naszej skóry pod-
biły już nie jedno serce wśród moich 
klientek.

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 

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
http://beautysecretslincoln.co.uk/
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twój prospekt / bezpłatny magazyn premium

Szczegóły:  reklama@twojprospekt.com  tel:+44 7466 872 675
Promocja nie łączy się z innymi, oferta ograniczona czasowo, ceny netto.

CAŁA STRONA REKLAMOWA

PRICE

£ 199/no
PROMO !

PRICE

£ 99/no
PROMO !

PÓŁ STRONY REKLAMOWEJ

JESIENNY OPAD CEN! ZAREKLAMUJ SIĘ!

UWAGA! OFERTA WAŻNA TYLKO DO 1 LISTOPADA!

kredyty hipoteczne

ubezpieczenia na życie 
i od chorób krytycznych

ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenia od utraty zarobków

w w w.ingagefs.co.uk

e -mail:  magda@ingagefs.uk

tel:  +44 7415 709 459

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
tel: +44 7415 709 459
tel:+44 7846 283 588
https://www.completebodycare.co.uk/
tel:+44 7466 872 675
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[ PRZEPISY ]

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Na dnie garnka z grubym dnem 

roztopić masło. Przesmażyć krótko 

starty imbir oraz czosnek. Wrzu-

cić oczyszczone, obrane  i pokrojone 

na kawałki warzywa - pietruszkę, 

marchew, selera i ziemniaki. Całość 

krótko obsmażyć, doprawić solą i pie-

przem, następnie wlać wodę i goto-

wać do miękkości warzyw, około 30 

min. 

Po tym czasie do warzyw dolać mle-

ko, doprawić szczyptą kurkumy, 

ewentualnie solą. Dodać sok wyci-

śnięty z połowy cytryny. Zawartość 

garnka zblendować. Można dolać 

więcej wody, aż do uzyskania pożą-

danej konsystencji. 

Powstały krem z pietruszki rozlać na 

talerze. Na każdym talerzu położyć 

garść rukoli. Natalia Bubrowska

Zupa krem z pietruszki i dodatkiem rukoli

SKŁADNIKI: 

• pietruszka korzeń – 500g (około 5 

sztuk)

• seler – 100g (1/4 sztuki)

• ziemniaki – 200g (2 sztuki)

• marchew – ½ sztuki

• czosnek – 2 ząbki

• cytryna – sok z 1/4 sztuki

• imbir – 1 łyżeczka startego korze-

nia
• kurkuma – szczypta

• sól – do smaku

• masło – 1 łyżeczka

mleko - ½ szklanki

woda – 0,5l

DODATKOWO:

• rukola - garść

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

http://www.godessence.uk/
https://www.facebook.com/GodessenceZuzannaStrzelecka
tel:+44 7724 622 142
https://pawlusconstruction.co.uk/
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Rogale 
świętomarcińskie

11 listopada:
wyjątkowe rogale 

z Piekarnią Natura!

Piekarnia Natura i Twój Prospkekt wspólnie docierają do Ciebie!

Jeśli chcesz, by pieczywo z naszej piekarni docierało do Twojego sklepu, skontaktuj się:
e-mail: Natura.polishbakery@gmail.com | 020 8500 7314 Office | 07738166407 company representative

www.naturabakery.co.uk

http://www.naturabakery.co.uk
tel:+44 7738 166 407
tel:+44 20 8500 7314
mailto:Natura.polishbakery@gmail.com

