
Informacja finansowa na stronę internetową 

 

Inflacja w czerwcu najniższa w tym roku 

 W czerwcu inflacja wyniosła 1,5% - oznacza to, że średnio o tyle wzrosły ceny w Polsce 

w ujęciu miesiąc do miesiąca. To najniższy wynik w 2017 roku.   

  Zdarzało się w tym roku, że inflacja przekraczała nawet 2% (w lutym: 2,13%). W maju 

wyniosła 1,9%, zatem czerwcowy wynik 1,7% to zdecydowane wyhamowanie trendu 

wzrostowego. Odwrót w tendencji nastąpił przy wskaźniku cen CPI, który do tej pory był 

dodatni, a w czerwcu spadł o 0,2% w porównaniu do maja. Analitycy przypisują taki wynik 

inflacji niższym cenom niektórych produktów żywnościowych, paliwa oraz zniesieniu opłat 

roamingowych. Zaznaczają też jednak, że sam spadek CPI nie wywołałby takiego 

zahamowania wzrostu, bez spadku inflacji bazowej.  

W czerwcu rzeczywiście najbardziej poszły w dół ceny paliwa – o 4% w porównaniu 

do maja, a także odzieży i butów – o 1% miesiąc do miesiąca. Ceny żywności ogólnie 

nieznacznie podrożały – o 0,1% m/m. Przy czym wzrosły np. ceny tłuszczów zwierzęcych (o 

1,2%), ryżu (o 1,1%), owoców (o 0,8%), mięsa (o 0,5%), pieczywa (o 0,3%), czekolady (o 

0,2%). Spadły za to ceny warzyw (o 1,8%), mąki (o 0.9%), makaronów (o 0,7%), cukru (o 

0,6%) i tłuszczów roślinnych (o 0,3%). Ceny napojów wzrosły o 0,3% m/m. Wśród kategorii 

największą podwyżkę zanotowała – co nie dziwi, bo zaczęły się wakacje – turystyka 

zorganizowana. Przeciętnie o 3,8% do góry w stosunku do maja, z czego o 6,6% zagraniczna, 

a o 1,1% krajowa. Kultura i rekreacja także podrożała o 1,1% w porównaniu z poprzednim 

miesiącem. Ceny książek podskoczyły o 2,3% m/m, a papierosów o 0,4% m/m. 

Możliwe, że spadek wskaźnika CPI w czerwcu zapoczątkuje taki trend, który utrzyma 

się już do końca roku. Jednak wprowadzenie nowych opłat drogowych takie prognozy może 

uczynić pobożnymi życzeniami. Według ekspertów te opłaty mogą spowodować podbicie 

inflacji o 0,3% – 0,4% do końca roku. 

Z takiego poziomu inflacji zadowolony wydaje się być Narodowy Bank Polski. Z 

ostatnio opublikowanej prognozy wynika, że tendencja wzrostowa wyhamowała, gwałtownych 

podwyżek nie będzie, a wszystko jest na dobrej drodze, by w 2019 roku inflacja wyniosła 2,5%. 

To cel inflacyjny według Rady Polityki Pieniężnej. Ceny będą więc rosnąć, ale powoli. Nie 

uświadczymy zatem w niedługim czasie podwyżki stóp procentowych, które są rekordowo 

niskie. Stopa referencyjna wynosi 1,5%. Dopóki jednak RPP uważa inflację za odpowiednią, 

na podwyżkę nie ma co liczyć.  
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AmRest z nadzieją patrzy na wschód 

  AmRest Holdings SE, największa restauracyjna spółka w Europie Środkowo-Wschodniej 

notowana na giełdzie, ogłosiła podpisanie wstępnego wiążącego porozumienia o nabyciu biznesu 

Pizza Hut w Rosji. AmRest miałby stać się master-franczyzobiorcą dla 36 restauracji, przejąć 18 

restauracji własnych Pizza Hut oraz mieć prawo do udzielania nowych franczyz. To kolejna już 

transakcja zawarta przez spółkę od początku 2017 – po m.in. informacjach o wejściu na rynek 

austriacki, zakupie nowych restauracji Pizza Hut w Niemczech czy akwizycji 42 lokali KFC we 

Francji.  AmRest zaczął rok z przytupem. 

 Potentat restauracyjny intensywnie rozwija się w Rosji od kilku lat. Posiada tam aktualnie 

123 restauracje – 115 w sieci KFC i 8 w Pizza Hut, które w 2016 roku wygenerowały 11,1% 

sprzedaży całej firmy. W I kwartale tego roku przychody z rynku rosyjskiego zwiększyły się o 

55,3%, co uczyniło go drugim najbardziej wzrastającym rynkiem po Europie Zachodniej. Firma 

uważa, że Rosja ma wielki potencjał i jest tam spora przestrzeń do rozwoju. Nie wystraszyły jej ani 

wojna na Ukrainie, ani kryzys gospodarczy z lat 2014-2015. AmRest powoli lecz skutecznie 

budował swoją markę w Rosji, zyskując dzięki negocjacjom czynszu oraz korzyści skali w obszarze 

kosztów. To pozwalało mu kompensować wzrost kosztów pracy czy utrzymania, obserwowane  w 

ostatnich latach. 

  Jeszcze dwa czy trzy lata temu wieszczono upadek gospodarki rosyjskiej. Rubel był 

najtańszy w historii, stopy procentowe osiągnęły rekordowy próg 17%, USA i UE nakładały 

sankcje po wojnie na Krymie. Ceny ropy drastycznie spadały. Atmosfera do inwestowania była 

fatalna. Zła passa Rosji zdaje się jednak właśnie dobiegać końca. Po udanych interwencjach banku 

centralnego opanowano ceny Rubla oraz inflację, która utrzymuje się teraz na najniższym poziomie 

od czasów ZSRR - 5%.  Niedługo potem naród amerykański dał Putinowi najlepszy z możliwych 

prezentów i wybrał na prezydenta Donalda Trumpa, który zawsze otwarcie wyrażał swoje 

uwielbienie dla przywódcy Rosji. Relacje amerykańsko-rosyjskie uległy znaczącej poprawie, 

wspomina się nawet o zniesieniu sankcji. W rezultacie inwestorzy ponownie przychylnie patrzą na 

Wschód. Na ten moment wydaję się zatem, że AmRest miał rację, kupując aktywa w tym rejonie.  

 Sytuacja gospodarcza i geopolityczna Rosji może być w tej chwili dobra, ale trudno nazwać 

ją stabilną. AmRest jest tego świadomy – jak zauważył w sprawozdaniu zarządu za 2016 rok: 

„przyszła ekonomiczna i regulacyjna sytuacja może różnić się od oczekiwań zarządu”. Czyli 

mówiąc prościej – jak będzie wyglądał rosyjski rynek za miesiąc, pół roku czy rok, nikt nie jest w 

stanie przewidzieć. Zwłaszcza gdy dwóch największych graczy na arenie światowej polityki, Trump 

i Putin, to typy dość nieobliczalne. AmRest decyduje się jednak podjąć ryzyko. Czy się opłaci – 

czas pokaże. 
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Przykład jednego z tekstów marketingowych dla Escape Room: Świat Bajek 

 

[Grupa docelowa: powyżej 27 roku] 

 

Pamiętacie z dzieciństwa zabawy w królewny i dzielnych rycerzy? Albo w Indian i Kowboi? A może 

udawaliście, że jesteś piratami wszechmórz, złymi czarownicami czy dobrymi wróżkami? Nieważne, 

jakie bajki i inspirowane nimi podwórkowe zabawy towarzyszyły Wam w młodości – dzięki naszemu 

Escape Room będziecie mogli z powrotem przenieść się do tego beztroskiego świata fantazji. Tylko czy 

dacię radę powrócić z niego do rzeczywistości na czas, nim wybije symboliczna i zdradziecka północ? 
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Nawarz sobie (i innym) dobrego piwa 

 Podobno wcale nie jesteśmy narodem wódczanym. To czasy komunizmu, które 

charakteryzowały się nadmiernym spożyciem tego trunku, przypięły nam taką łatkę. Historycznie 

jednak piwo było polską specjalnością. Już o Bolesławie Chrobrym mówiono, że niezły z niego był 

piwosz. Od kilku lat – dokładnie od 7 – przypominany sobie te piwne korzenie i odżywa w części 

społeczeństwa pasja do dobrego piwa. Minibrowary przeżywają prawdziwy renesans. 

 Garść statystyki na udowodnienie powyższych stwierdzeń. W 2016 roku browary w Polsce 

sprzedały 40 mln hektolitrów piwa. Przeciętnie jeden Polak wypija 98 litrów piwa przez rok. Daje 

nam to 4. miejsce na świecie w rankingu spożycia. Prawie cały rynek piwny zdominowany jest 

przez 3 koncerny: Kompanię Piwowarską, Grupę Żywiec oraz Grupę Carlsberg. Pozostałe 2 procent 

rynku to piwa warzone lokalnie. Wydaje się niedużo, ale liczba browarów kraftowych stale rośnie. 

Jest ich już 150, a kolejne 80 niedługo się otworzy. Co 50. kupione piwo w kraju pochodzi z 

browaru kraftowego. 

 „Piwna rewolucja” nad Wisłą zaczęła się w 2010 roku od spektakularnego powrotu piwa 

grodziskie. Grodziskie to starodawne piwo – jedyny typowo polski styl. Od dawna było niewarzone 

i odchodziło powoli w zapomnienie, aż do momentu, kiedy Ziemowit Fałat i Grzegorz Zwierzyna, 

domowi piwowarzy z Lublina, uwarzyli je ponownie i zawojowali światek piwowarski. Później, w 

maju 2011 Browar Pinta zrobił furorę swoim Atakiem Chmielu. Zaczęło się tworzyć coraz więcej 

browarów rzemieślniczych, zarówno restauracyjnych, jak i kontraktowych oraz małych browarów 

od piw specjalnych. Browary restauracyjne łączą własną warzelnię z pubem czy knajpą. 

Kontraktowe mają swoją recepturę, ale produkcję zlecają innym browarom. Małe browary 

rzemieślnicze warzą same według autorskich receptur i sprzedają produkty do sklepów czy pubów, 

głównie do tzw. multitapów, gdzie jest kilkanaście kranów i beczek z piwami.  

 Chętnych na piwny biznes nie brakuje. Sporo ludzi zaczyna od pasji, która z czasem 

przeradza się w interes. Rzucają pracę w korporacjach i we własnych kuchniach warzą trunek. Na 

wypuszczenie pierwszego, autorskiego piwa potrzeba około 15-20 tys. złotych. Kwota niemała, ale 

niejednokrotnie znajomi pożyczają fundusze początkującym piwowarom, albo uzyskują oni 

finansowanie poprzez kampanie crowdfundingowe. Dzięki rozwojowi lokalnych browarów tylko w 

2016 roku pojawiło się 1500 nowych rodzajów piwa. Istnieje 30 stylów piwa, a każdy nowy 

minibrowar stara się tak namieszać w kadziach, by stworzyć oryginalny i smaczny trunek. Mają dla 

kogo się starać, bo smakoszy piwa też przybywa. Ludzie mają przesyt lagerów – jasnych, lekko 

goryczkowatych, cienkich, w miarę mocnych piw produkowanych przez koncerny. Przez lata to 

było jedyne dostępne piwo i każdemu wydawało się, że właśnie tak ma ten alkohol smakować. 

Szybko „wchodzić” i dawać przysłowiowego kopa. Oczywiście dalej w masowym odbiorze piwo 

ma taką reputację, ale okazuje się, że są też osoby gotowe dać 10 czy nawet 30 złotych za butelkę 

piwa, które będzie inne niż wszystkie. Lokalne piwa są droższe, ale oferują nieporównanie lepszą 

jakość i doznania smakowe niż te od koncernów. Nawet najgorsze piwo uwarzone własnym 

sumptem będzie miało przewagę nad lagerem z masowego wyrobu.  

 Branża minibrowarów jest w fascynującym momencie – pełen rozkwit, niespaczony jeszcze 

niezdrową konkurencją, z ogromnymi perspektywami do dalszego rozwoju. Browarów kraftowych 

będzie jeszcze przybywać, ale powoli wzrost ten przyhamuje. Rynek zacznie też weryfikować sam 

siebie – słabsi odpadną, silniejsi wprowadzą pewną powtarzalność oferty. Każdy browar postara się 

wyspecjalizować w jakimś rodzaju piwa, bo nie da się wiecznie eksperymentować. Ceny zaczną 

troszkę spadać, pojawią się pierwsze wojny cenowe. W dużych miastach browar rzemieślniczy 

osiągnie już swoje apogeum, za to w małych jest jeszcze prawie wcale nierozwinięty. Część 

browaru opuści swoje nisze i zawojuje kraj lub zacznie eksportować. Piwa specjalne będą bardziej 

widoczne w marketach sieciowych i na stacjach benzynowych. Tyle perspektywy rynkowe, a co z 

samym piwem? Do łask wracają lagery oraz dawne, zapomniane receptury odgrzebywane gdzieś na 

strychach. Modne jest piwo o smaku kawy. Dalej na topie będzie też IPA oraz piwa kwaśne, 

https://marketingibiznes.pl/biznes/nawarz-innym-dobrego-piwa/


zwłaszcza z dodatkami owoców. Nowym trendem w branży jest leżakowanie piwa w beczkach. 

 W ciągu najbliższych 10 lat browary kraftowe mają zająć 6% rodzimego rynku i osiągnąć 

liczbę 500. Nie mamy więc na razie szans dogonić USA, gdzie minibrowary przeżywają boom od 

ponad 20 lat i aktualnie mają 12% rynku. Jednak jak na raptem kilka lat ekspansji i tak obecny stan 

branży w Polsce jest imponujący. Warto też podkreślić, że w tej grze niekoniecznie liczy się jak 

największa produkcja. Piwa specjalne są droższe od koncernowych, więc przy mniejszej podaży 

mogą też zarobić całkiem nieźle. Poza tym, gdyby zaczęły być robione na masową skalę i 

spożywane nawet przez panów z ławeczki pod sklepem, przestałyby już być piwami 

rzemieślniczymi.  
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ABC Crowdfundingu, czyli jak sfinansować swój projekt z pomocą innych 

 Masz fantastyczny pomysł. Na nowy biznes, produkt lub usługę. Coś nowatorskiego, 

autorskiego, genialnego, rewolucyjnego...lub po prostu coś, co ma szansę spodobać się ludziom. 

Dokładnie wiesz, jak zrealizować ten projekt krok po kroku. Brakuje Ci tylko pieniędzy. Nie musisz  

iść do banku po kredyt lub do szwagra po pożyczkę. Możesz spróbować założyć kampanię 

crowdfundingową. 

 Crowdfunding (czyli dosłownie fundowanie przez tłum) to wymyślenie sobie celu i 

sfinansowanie go przez dużą liczbę osób, które wpłacą środki poprzez platformę internetową, w 

zamian za świadczenie zwrotne. Cel może być dowolny i każdy może go wymyślić – w 

crowdfundingu projektowym nie ma w tej kwestii ograniczeń. Platform internetowych jest sporo do 

wyboru: w Polsce najpopularniejsze to polakpotrafi.pl lub wspieram.to, na świecie kickstarter.com. 

Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Zbiórka odbywa się albo na zasadzie 

„wszystko albo nic” lub „bierzesz to, co zbierzesz”. Ta pierwsza opcja występuje na większości 

platform i polega na tym, że jeśli w danym czasie nie uzbierasz całej kwoty, to oddajesz środki i 

rezygnujesz z projektu. W drugiej metodzie starasz się zrealizować cel z tym, co udało ci się zebrać. 

Świadczenie zwrotne to nagrody, które obiecuje się uczestnikom zbiórki, w zależności od 

wpłaconej przez nich kwoty. Mogą to być koszulki, przypinki, gadżety, podziękowania, dyplomy, 

egzemplarze książek czy płyt, na które jest zbiórka czy bilety na wydarzenie, które się finansuje. 

Ale także zupełnie niekonwencjonalne benefity np. Teatr Główny w Gdyni oferował brawa dla 

darczyńców od aktorów, a w przypadku kampanii na wydanie książki często można liczyć na 

dedykację, możliwość nazwania bohatera czy nawet wymyślenia wątku. Właśnie te nagrody 

odróżniają crowdfunding od zbiórki publicznej. „To nie wyciąganie ręki po kasę” - tłumaczy 

Agnieszka Płoska z Conda CrowdInvesting Poland - „To bardziej stwierdzenie: hej, mamy fajny 

projekt, chcecie nam pomóc i wziąć w nim udział? Współuczestnictwo jest kluczem”. Bardzo 

istotną rolę odgrywa zaangażowana społeczność. Bez niej nawet najfajniejszy projekt nie ma szans 

powodzenia. Aby zebrać i zainteresować taką społeczność trzeba określić dla nich wartość dodaną. 

Nie chodzi tylko o materialne nagrody, ale także o to, by mogli się utożsamiać z projektem.  

 Korzyści z finansowania crowdfundingowego nie ograniczają się tylko do uzyskania kasy na 

projekt. To także świetna weryfikacja rynku. „Jeśli ludzie są w stanie kupić coś, co jeszcze nie 

istnieje i poczekać na to kilka miesięcy, to nie ma lepszej formy uznania dla pomysłodawcy” - 

zauważa Płoska. Na kampanii crowdfundingowej można oprzeć także kampanię marketingową. 

Zrobić kick start event na początek, porozsyłać informację o zbiórce do mediów, relacjonować 

postępy na social media, organizować wydarzenia towarzyszące itp. To wszystko element 

budowania społeczności, ale także robienia szumu wokół projektu, co może przełożyć się na 

bardziej długofalowy efekt niż czas trwania kampanii. Osoby, które wpłacą na Twój cel, staną się 

niejako ambasadorami marki. Będą trzymali kciuki za powodzenie przedsięwzięcia, bo mają 

obiecane nagrody. Crowdfunding najlepiej sprawdza się przy pomysłach, które łatwo podchwytuję  

tłum czyli np. nowe technologie, gadżety ułatwiające życie, książki, płyty, audioboki. Także im 

większy zasięg geograficzny, tym prościej. Przy projektach lokalnych jest o wiele trudniej. Trzeba 

zastanowić się, jak zmotywować kogoś z Krakowa, by finansował ideę realizowaną w Gdyni. Przy 

każdej kampanii trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma żadnej pewności jej powodzenia. 

Nie ryzykujesz nic w sensie finansowym, ale możesz narazić swoją reputację w przypadku fiaska. 

Warto więc przedtem odpowiedzieć sobie na pytanie: czy stać cię na to, żeby Ci nie wyszło? Dla 

niektórych wadą crowdfundingu jest też fakt, że ich pomysł pojawia się na publicznym forum, 

zanim jeszcze został zrealizowany.  

 W Polsce crowdfunding jest w powijakach w porównaniu do Zachodu. W 2016 roku w 

Wielkiej Brytanii ta forma finansowania wyprzedziła po raz pierwszy w historii venture capital. W 

USA w 2015 roku crowdfunding uzbierał 17.2 miliardy dolarów. Czego brakuje nam w Polsce? Na 

https://marketingibiznes.pl/biznes/abc-crowdfundingu-czyli-jak-sfinansowac-swoj-projekt-z-pomoca-innych/
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pewno nie kreatywności: fajnych idei jest dużo, ale nie wszystkie udaje się sfinansować. Płoska 

wymienia dwie główne tego przyczyny – brak odpowiedniego przygotowania do kampanii oraz 

polską mentalność. W dalszym ciągu z trudem przychodzi nam uznanie czyjegoś pomysłu 

biznesowego i pomaganie w jego sukcesie. Może zbiórka na porażki miałaby większe wzięcie. 

Zdarzają się jednak nad Wisłą spektakularne sukcesy – niedawno projekt nagrania audiobooka 

Biblii z udziałem czołówki polskich aktorów uzbierał w 2 transzach 1,4 mln złotych. Dobrze spisują 

się też kampanie skupione wokół piłki nożnej, realizowane przez stronę fans4club.com. Co tylko 

potwierdza tezę, że oddana społeczność to podstawa crowdfundingu. Nadzieję na lepszy odzew na 

kampanie crowdfundingowe w Polsce dają ostatnie badanie społeczne według których, aż 41% 

Polaków wyraża zainteresowanie wspieraniem  projektów poprzez taką formę finansowanie w 

przyszłości (patrz: http://crowdfunding.pl/2017/05/15/co-dziesiaty-polak-wsparl-projekt-

crowdfundingowy-41-zamierza-to-zrobic/).  

 

PS. Gdybyście byli zainteresowani szerzej tematem, tu znajdziecie spis platform 

crowdfundingowych w Polsce: http://wethecrowd.pl/przewodnik-polskich-platformach-

crowdfundingowych/, a pod tym linkami sporo informacji jak zacząć: http://crowdfunding.pl/ oraz  
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Grywalizacja w e-commerce – wstęp do gry 

 Ludzie lubią rywalizację, co wiadomo już od czasów gladiatorów czy starożytnych 

igrzysk olimpijskich. Lubią też dostawać nagrody albo cokolwiek za darmo. Wykazują też 

często wewnętrzną potrzebę bycia najlepszym oraz wyrażenia siebie. Zdecydowana większość 

z nich jest zwierzętami socjalnymi. A spora grupa uwielbia szarady, quizy, pytania, wyzwania. 

Grywalizacja jest zjawiskiem, które żywi się wszystkim tymi cechami gatunku homo sapiens. 

To proces aplikowania właściwości gry, takich jak zasady, punkty, nagrody, do zjawisk i 

sytuacji grami niebędącymi. Prosty przykład z życia rodzinnego: mama chce, żeby jej dzieci 

pozmywały naczynia. Wymyśla grę, że które pozmywa więcej naczyń w danym czasie, 

dostanie batonika. Dokonała grywalizacji zwykłej domowej czynności. Efekt jest ten sam – 

prawdopodobnie i tak kazałaby dzieciakom te naczynia pozmywać – ale metoda dojścia do celu 

inna. Poprzez wyznaczenie nagrody, zwykłe mycie naczyń stało się dla dzieci wyzwaniem i z 

pewnością zrobiły to szybciej i z większą werwą niż normalnie. Podobny trick można 

zastosować w handlu, zarówno offline, jak i online. 

 Zapraszamy do gry 

 Co możemy uzyskać poprzez grywalizację? Klienci będą się świetnie bawić, ale czy 

nasze zyski będą na serio? Jak najbardziej tak. Grywalizacja przede wszystkim potrafi realnie 

zwiększyć sprzedaż. Osoby angażują się np. w zbieranie punktów lojalnościowych i wybierają 

częściej nasze produkty. Klienci stają się bardziej świadomi naszej marki. Kojarzą ja, bo 

rozdajemy fajne nagrody. Budujemy lojalność konsumencką. Gry online potrafią wciągać, więc 

spowodują, że ludzie zostaną z naszą firmą na dłużej. Wpływamy na ludzkie zachowanie, 

stymulując ich zainteresowania, zaangażowanie, wybory konsumenckie poprzez elementy gry. 

Tylko oni tak bardzo tego wpływu nie dostrzegają, bo dobrze się bawią, albo są bardzo 

skoncentrowani na osiągnięciu celu i zdobyciu nagrody. To bardzo subtelna, ale skuteczna 

forma marketingu. Nagrodami w rywalizacji mogą być zniżki na usługi lub do sklepów, 

darmowe produkty, firmowe gadżety, upominki, wycieczki, spotkania z gwiazdami, bilety na 

eventy, możliwość wrzucenia swojego zdjęcia na opakowanie produktu lub wymyślenia logo 

czy sloganu, odbycie stażu w firmie. 

 Wybierz gracza i metodę walki 

 Grywalizacja znana jest tak naprawdę od dawna w handlu detalicznym. W wersji offline 

to np. wszelkie programy lojalnościowe czy kartki z pieczątkami. Zbieranie punktów jest 

bardzo popularne w sieciach stacji paliw: wyrabia się specjalną kartę, zbiera punkty za paliwo 

i potem wymienia na nagrody. Kartki z pieczątkami – które dostajesz za zakup produktu, a po 

uzbieraniu w danym czasie odpowiedniej ilości pieczątek, dostajesz coś za darmo – to z kolei 

ulubiona forma angażowania klientów przez sieci kawiarni czy lodziarni. Także zdrapki z 

nagrodami to narzędzie grywalizacji. Formy te można też przenieść do biznesu online – no 

może poza zdrapkami. Program lojalnościowy da się zbudować w sklepie internetowym, kartki 

z pieczątkami zamienić na wirtualne. Jednak biznes e-commerce, dzięki nowoczesnym 

technologiom oraz social media, ma o wiele większe pole do popisu w grywalizacji niż jego 

stacjonarna odnoga. Konkursy na profilach społecznościowych: pytania, quizy, wybór 

najlepszego zdjęcia czy postu to teraz swoista plaga. Na Facebooku można wygrać wszystko. 

Część z tych konkursów to buble, które bardzo psują rynek grywalizacyjny. Osoby, które dały 

się wkręcić i wysłały smsy czy dokonały płatnej rejestracji na portalach, bo myślały, że wygrały 

konkurs i jest to warunkiem odebrania nagrody, są potem wyczulone na branie udziału w 

kolejnych tego typu zabawach. Trzeba więc bardzo jasno określać reguły gry i zapewniać 

bezpieczeństwo danych uczestników. Konkursy przeprowadzić można też w samym sklepie 

online, np. kto znajdzie w katalogu naszych produktów dane zdjęcie, wygrywa zniżkę. 

https://marketingibiznes.pl/e-commerce/grywalizacja-e-commerce-wstep-gry/


Smartfony dają nowe możliwości w rozwoju grywalizacji. Niedawno panował szał na 

pokemony, które się „łapało” telefonem, bo były rozmieszczone na wirtualnej mapie. Taką grę 

z wykorzystaniem mapy w telefonie da się też stworzyć na potrzeby biznesowe. Inne pomysły 

to wymyślenie gry w stylu jednoręki bandyta czy à la Candy Crash w wersjach mobilnych. 

Przykładowo, aplikacja Pink Nation, słynnego producenta bielizny Victoria’s Secret, jest oparta 

na bazie gry i przyciąga młodszych klientów. Nowinką idealną do wykorzystania w 

grywalizacji jest Wirtualna Rzeczywistość. Ikea jakiś czas temu zaczęła proponować 

zaprojektowanie kuchni, a następnie przejście się po niej za pomocą VR. Można się wtedy 

poczuć jak wewnątrz gry RPG. 

 Wejdź na wyższy poziom 

 W grywalizacji ogranicza nas tylko wyobraźnia. Narzędzi komunikacyjnych, 

informatycznych, marketingowych, social media jest teraz mnóstwo. Pomysłów, jak je 

wykorzystać do stworzenia gry mobilnej czy online, programu lojalnościowego, konkursu lub 

szarady, może być bez liku. Najważniejsze, aby klienci dobrze się bawili, a przy okazji 

zwiększali naszą sprzedaż. To co, game on? 
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Influencer marketing – jak to ugryźć?  

Trend w marketingu dość nowy, ale szybko zyskujący na popularności: influencer 

marketing, czyli pewna forma marketingu szeptanego, ale na większą skalę i prowadzona przez 

gwiazdy blogosfery, Instagramu, Twittera, Facebooka czy Youtube. Proces polega na wejściu 

przez firmę w relację barterową z osobą popularną w social media, z dużą ilością fanów i 

sporym wpływem na ich opinię. Podobne to trochę do trendsettingu, z tą różnicą, że influencer 

nie promuje danego trendu, ale konkretny produkt czy markę. Zakres działania jest więc węższy 

i efekty dla danej firmy lepsze – o ile oczywiście kampania marketingowa jest udana. Jeśli już 

jesteśmy przy umiejscowieniu influencer marketingu na mapie narzędzi dostępnych dla firm w 

zakresie szeroko pojętej promocji, to bliżej tu do PR, niż do reklamy. Influencer nie powinien 

nachalnie wciskać produktu swoim followersom, ale przemycać go gdzieś w postach czy 

filmikach i budować w ten sposób wokół marki dobrą atmosferę. Między firmą a influencerem 

powinna wytworzyć się zdrowa współpraca, dzięki której wszyscy skorzystają. I marka, i 

influencer, no i wreszcie sami konsumenci. Jak ten cel osiągnąć? 

Kogo wybrać? 

 Podstawowe pytanie to, kto powinien zostać Twoim influencerem. Z pozoru rzecz 

wydaje się prosta: ktoś, kto ma ogromne zasięgi i rzesze fanów, żebyś mógł dotrzeć ze swoją 

marką do jak największej liczby osób. Jak wiadomo jednak, ilość nie zawsze przekłada się na 

jakość. Mogą o Twojej firmie usłyszeć setki ludzi, ale zwyczajnie nie tacy, którzy są jej 

potencjalnymi klientami. Influencer powinien pasować do Twojego brandu. Powinien to być 

ktoś z grupy docelowej – odpowiedni wiekiem, rodzajem prowadzonego bloga czy vloga, 

stylem komunikacji itd. W kwestii popularności, rzecz też nie jest taka oczywista. Czasem 

bardziej sprawdzi się mniej znany influencer, ale za to ze zgraną grupą followersów, wśród 

których panuje wysoka aktywność oraz zaangażowanie. Liczy się odsetek osób spośród 

followersów, który udostępnia posty dalej, likuje je, komentuje itd. To wszystko młyn na koła 

Twojej kampanii. Strony czy kanały, gdzie nawet miliony subskrybują, ale wiatr hula, nie 

pomogą Ci się wybić. Jasna sprawa – jeśli sam influencer nie wytwarza emocji swoją 

personalną marką, to trudno, żeby udało mu się jeszcze wypromować Twoją. Szukaj ludzi z 

charyzmą, kreatywnych, autentycznych. Słowo klucz w tej metodzie: autentyczność. To 

właśnie po nią zgłaszasz się do influencerów. To jest to coś, co odróżnia ich od ludzików z 

reklamy – im ma się wierzyć, bo to w końcu zwykli ludzie, tyle że popularni. Nie okłamaliby 

przecież swoich fanów, wmawiając im, że kiepski produkt czy usługa są fajne i warto się nimi 

zainteresować.  

Jak szukać? 

 Influencerów możesz szukać na własną rękę, np. poprzez hashtagi, słowa klucze, czyli 

ręcznie przeszukiwać Internet, albo zlecić to agencji. Kiedy już Twój wymarzony influencer 

wpadnie Ci w oko, musisz ostrożnie nawiązać pierwszy kontakt. Gwiazdy social media potrafią 

być wybredne i wyczulone na próby „zwerbowania”. Pierwsza podstawowa zasada: nie pisz do 

kilkunastu blogerów jednocześnie z tą samą ofertą. Wyjdzie to szybko na jaw i będą oburzeni 

ignorancją. Zaproponuj współpracę jednemu, wystąp z indywidualną ofertą. Przejrzyj przedtem 

dokładnie jego profile i strony, by dowiedzieć się, czy ma już z kimś umowę o współpracę i jak 

się z niej wywiązuje. Warunki umowy muszą być przejrzyste dla obu stron. Dokładnie ustalcie, 

czego oczekuje się od influencera oraz określcie przysługujące mu profity – produkty, zniżki 

do obiektów, wycieczki etc. Wszystko zależy od tego, czym się zajmuje Twoja firma. Miej 

jednak na uwadze, że samo podesłanie gadżetu firmowego już nie wystarczy. Trzeba dać sporo 

w zamian, a niejednokrotnie wykazać się inwencją twórczą w proponowanym barterze, by 

przebić czyhającą konkurencję.  
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Czego oczekiwać? 

 Co taki pozyskany już przez Ciebie influencer może dla promocji Twojej marki lub 

produktu zrobić? Opcji jest kilka: artykuły sponsorowane na blogu, posty na social media, 

reklamy banerowe na stronie, gościnny post influencera na blogu Twojej firmy, spotkania w 

realu, eventy. W przypadku działalności internetowej ustalacie kiedy, na jaką ilość znaków, w 

jakiej formie pojawią się posty czy artykuły. Promocję można przenieść offline, zwłaszcza gdy 

Twoja działalność jest też stacjonarna, i zorganizować spotkanie czy serię spotkań z 

influencerem lub event na większą skalę. Pamiętaj, by śledzić na bieżąco, to co dzieje się na 

profilach Twojego influencera. Być z nim w stałym kontakcie, ale nie wytwarzać wrażenia 

kontroli czy sprawdzania treści. Bloger czy vloger muszą mieć swobodę twórczą. Bądź 

życzliwy, ale nie spoufalaj się. Nie oczekuj nierealnych deadlinów, gruszek na wierzbie za 

nieatrakcyjny barter, nie wyznaczaj zbyt wielu zadań na kilku płaszczyznach. Traktuj 

influencera jako równorzędnego partnera, nie Twojego pracownika. 

 W dzisiejszym świecie zdominowanym przez social media, influencerem tak naprawdę 

jest każdy z nas, bo każdy coś udostępnia znajomym, poleca lub odradza. O taką promocję 

powinieneś zabiegać, ale ciężko na niej zbudować kampanię marketingową. Co innego z 

popularnym influencerem – kiedy zabierzesz się do tego dobrze, możesz na ich zasięgach 

zbudować sławę swojej marki lub produktu. 
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Jak przyciągnąć inwestorów w handlu detalicznym? 

 Masz swój sklep – stacjonarny, internetowy albo obie te wersje – i chciałbyś 

przyciągnąć do niego inwestora, by uzyskać dodatkowy kapitał? Nie wiesz jednak za bardzo, 

jak się do tego zabrać? I wątpisz, czy ktokolwiek chętny zainwestować się znajdzie? Nic 

dziwnego, bo w tym biznesie lekko pod tym względem nie jest. Inwestorzy wolą inne dziedziny 

lub typy działalności – nowoczesne technologie, innowacyjne start-upy, producentów o dużym 

zasięgu. Handel detaliczny ma opinię trudnego i wymagającego biznesu, w którym potrzeba 

czasu, by osiągnąć zyski, a inwestowanie jest nieefektywne. Te poglądy są jednak krzywdzące 

i nie do końca prawdziwe, a uzyskanie dofinansowania dla niewielkiej handlującej firmy wcale 

nie jest niemożliwe. Trzeba tylko dobrze się przygotować do poszukiwań inwestora. 

 5 minut w windzie 

 Zanim zaczniesz szukać inwestora, musisz stworzyć prezentację – po fachowemu pitch 

– o swojej działalności, którą przedstawisz potencjalnym kandydatom. Pitch musi być krótki i 

konkretny. Wyobraź sobie taką filmową sytuację (która zresztą zdarzyć się może): wsiadasz z 

bogatym biznesmenem do windy i masz kilka pięter, by przekonać go, że Twoja firma warta 

jest jego pieniędzy. To, co udałoby Ci się powiedzieć w tak krótkim czasie, powinno być 

właśnie esencją Twojej prezentacji. Przygotuj taką notatkę, którą będziesz mógł wysłać do 

inwestorów, a w sytuacjach kontaktów twarzą w twarz opowiedzieć, to co jest w niej zawarte 

właśnie w kilka minut. Odpowiedz na podstawowe pytania: kim jesteśmy? Co robimy? Gdzie 

i dla kogo? Od kiedy? Czego potrzebujemy? W jaki sposób chcemy to osiągnąć? Dodaj kilka 

informacji o całym rynku, na jakim działasz oraz koniecznie wytłumacz, dlaczego Twój biznes 

jest wyjątkowy. Podkreśl mocne strony swojej firmy; zaznacz, jakie problemy klientów 

rozwiązują sprzedawane przez Ciebie produkty albo jakie korzyści im przynoszą. Warto 

wrzucić kilka dat ważnych dla firmy – aby zaprezentować linię rozwoju – oraz oczywiście cyfr. 

Właśnie – dane liczbowe to ważny temat w kwestii stworzenia pitcha. Musisz ustalić, ile warta 

jest Twoja firma. W handlu detalicznym istotnych jest kilka wartości i wskaźników – 

zyskowność sprzedaży, stopa zwrotu z zainwestowanego oraz zaangażowanego kapitału i 

rentowność aktywów. Te wartości mogą pomóc Ci nadać „metkę z ceną” Twojej firmie. 

Postaraj się jednak nie przesadzać z danymi liczbowymi. Na pierwszy kontakt wybierz dwie, 

góra trzy wartości, które unaocznią potencjał Twojej działalności i zwrócą uwagę inwestora. W 

szczególności wystrzegaj się prognoz finansowych – to ile spodziewasz się zarobić za rok czy 

dwa nie interesują aż tak bardzo inwestorów. Chcą wiedzieć, ile zarabiasz teraz i czy biznes 

jest dochodowy. W końcu, jak wiadomo, w tym wszystkim chodzi o kasę. Plany na przyszłość 

możecie omówić już przy okazji zawarcia współpracy. Tak samo propozycję przejęcia 

udziałów, Twoje wymagania w kwestii współpracy, długość inwestycji itd. Szczegóły zostaw 

na później. Jeszcze jedna rada dotycząca pitcha dla inwestorów – fajnie, gdyby udało Ci się 

opowiedzieć historię. Wciągającą, z dobrym początkiem, który będzie na tyle obiecujący, że 

inwestor pomyśli – chętnie dowiem się o tym biznesie więcej. Będzie to oznaczać, że pierwszy 

krok na drodze do owocnej współpracy z inwestorem, udało Ci się zrobić. 

 Anioł, który nie spada z nieba 

 Kiedy wiesz już, co reprezentuje Twoja firma, pora na zastanowienie się, kto może Ci 

pomóc. Do handlu detalicznego najlepiej i najłatwiej przyciągnąć tzw. anioła biznesu. To 

prywatny inwestor, posiadający zazwyczaj doświadczenie w biznesie oraz własne pieniądze, 

które chce zainwestować w rozwijające się przedsiębiorstwa. W zamian za inwestycję anioł 

biznesu dostaje udziały w firmie albo udziela pożyczki z opcją konwersji na udziały. Przed 

zarzuceniem sieci na swojego anioła, stwórz profil osoby, której szukasz. Idealnie by było, 

gdyby nasz anioł miał doświadczenie w podobnym do Twojego biznesie, by był kimś, kto 
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rozumie ten rynek i wie, jak się w nim poruszać. Aniołowie biznesu zazwyczaj nie ograniczają 

swojej roli jedynie do rzucenia sakiewki z kasą. Oczywiście szukają zysków, ale też fajnych 

pomysłów. Sami chcą wnieść do firmy doświadczenie oraz fachowe porady. Zależy im na 

przedsiębiorstwie z silnym zespołem, dobrym know-how i już na pewnym etapie rozwoju. 

Mniej są zainteresowani biznesami z wielkimi pomysłami, które dopiero mają być wdrożone w 

życie. Oczywiście interesują ich szanse rozwojowe Twojego biznesu, ale jeśli dostarczysz im 

odpowiednich danych na temat stanu obecnego i dotychczasowej historii, a także kilka słów o 

Tobie jako o przedsiębiorcy, doświadczony anioł biznesu sam będzie wiedział, czy jest sens 

pakować w Twój biznes kapitał. Nie rób roboty za niego. Twoja rola to odrobienie pracy 

domowej na temat: mam fajny biznes, który jest wart każdej gotówki oraz sprzedanie jej 

odpowiedniemu aniołowi biznesu. 
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Praca zdalna – raj według wielu. Tylko jak być produktywnym? 

Pracować w domu: marzenie wielu. Nie musieć zrywać się rano, nie stać w korkach, 

pracować, kiedy się chce i jak się chce…w piżamie, w łóżku czy z kotem na kolanach. Istny 

raj. To fakt, praca zdalna ma swoje ogromne plusy. Sama przekonuje się o tym od kilku 

miesięcy, odkąd porzuciłam etat i zaczęłam przygodę z freelancingiem. Jednak już po tym 

krótkim doświadczeniu, mogę Wam zdradzić, że na idealnym obrazie pojawiają się niewielkie 

rysy. Praca z domu wybitnie sprzyja bowiem prokrastynacji. Masz się zabrać za coś, ale 

stwierdzasz, że najpierw zjesz porządne śniadanie. Potem okazuje się, że pranie się piętrzy, 

więc może by tak pralkę włączyć; albo trzeba pilnie posprzątać. W międzyczasie ktoś pisze czy 

dzwoni, kot domaga się jedzenia, dzieci uwagi, a listonosz puka do drzwi. A w ogóle to ładna 

pogoda, to może rzucę to wszystko i po prostu pójdę na spacer? Potem późnym wieczorem 

stwierdzasz ze zdziwieniem, że niewiele dziś zrobiłeś. Jak to zmienić? Kilka rad podzielonych 

na sekcje: gdzie pracować, kiedy pracować oraz jak pracować, poniżej. 

Gdzie pracować? 

 W domu, ale gdzie? Na pewno nie w łóżku, choć wygodnie. Ani na kanapie w salonie, 

czy przy kuchennym stole. Potrzebujesz specjalnie wydzielonego miejsca na pracę. Nie mieszaj 

sfery prywatnej z profesjonalną, bo w rezultacie zawsze będziesz w pracy. Nie będziesz miał 

miejsca, gdzie pójdziesz po pracy, żeby po prostu pożyć i być z rodziną. Z psychologicznego 

punktu widzenia to bardzo niedobrze wpływa na nastrój i motywację. Postaw biurko, wygodne 

krzesło, jakieś szafki. Kup ładne meble, żeby miło Ci się pracowało, najlepiej w przyjaznych, 

jasnych kolorach. Zadbaj o dodatki: segregatory, tablice korkowe czy magnetyczne, jakiś 

kwiatek lub obrazek. Wydziel z przestrzeni mieszkania ten kąt – czy to innym kolorem ściany, 

czy szafkami lub innym meblem. Tak, żebyś Ty i wszyscy domownicy wiedzieli i czuli, że jest 

to twój kącik do pracy. Uporządkuj papiery, akcesoria itd. Co prawda są ludzie, którzy lubią 

pracować w bałaganie, ale jednak na większość z nas ład sprzyja kojąco. Poza tym zwyczajnie 

łatwiej znajdziesz rzeczy i nie będziesz marnować czasu na przedzieranie się przez stos 

dokumentów czy szperanie po szafkach za dziurkaczem. Fajnym pomysłem jest powieszenie 

nad biurkiem motywującego motta, na które można by zerkać w chwilach spadku weny do 

pracy. 

Kiedy pracować? 

 Każdy ma inny rytm. Jedni są nocnymi markami, inni wolą wstać do dnia. Podobno nie 

mamy na to wpływu i lepiej z tym nie walczyć. Nie zmuszaj się do wstawania o 7, skoro wiesz, 

że jesteś rano nie do życia i w efekcie konstruktywną pracę i tak zaczniesz koło 10, po 4 kawach 

i krótkiej drzemce na kanapie. Najważniejsze jest nakreślenie planu dnia tak, żeby wykorzystać 

pory, w których mamy najwięcej energii. Ustal stałe godziny, w  których pracujesz. Z 

podziałem na przerwy oczywiście. Staraj się nie zmieniać znacząco tego rozkładu z dnia na 

dzień. Przyzwyczaj się do tego, że siadasz do pracy o danej godzinie i robisz to, choćby się 

waliło i paliło. Kot może poczekać, z głodu nie umrze. Telefon wyłącz na jakiś czas. Nie 

zaglądaj na Facebooka. Wyjątek możesz zrobić dla listonosza, bo wiadomo bieganie na pocztę 

z awizo, to nic miłego. Ale tak na serio: nie odrywaj się co 5 minut od komputera. Jesteś w 

pracy. Zapomnij o tym, że to Twój dom; skup się na tym, że to twoja praca, którą musisz 

wykonać. Nad biurkiem czy na lodówce powieś informację o godzinach, w których danego 

dnia pracujesz. Tak by rodzina wiedziała, kiedy Ci nie przeszkadzać i nie wchodzić w drogę. 

Albo wywieszaj na oparciu krzesła kartkę z napisem np. mama/ tata pracuje. Dzieciaki będą 

wiedziały, że można Cię wtedy wołać tylko w nagłych przypadkach (na kota niestety nie 

działa). 

Jak pracować? 

https://marketingibiznes.pl/biznes/praca-zdalna-raj-wedlug-wielu-byc-produktywnym/


 Złe wieści – lepiej nie w piżamie. Strój domowy deprymuje i wprowadza atmosferę 

rozleniwienia. Ubierz się normalnie. Weź prysznic, zjedz posiłek i „wyjdź” do pracy w swoim 

zakątku gotowy do działania. Zminimalizuj wpływ wszelkich rozpraszaczy. Wycisz telefon i 

powiadomienia internetowe, zamknij okno, jeśli panuje hałas na ulicy. Gdy lubisz pracować 

przy muzyce, to nie ma sprawy, ale jeśli radio Cię rozprasza, to z niego zrezygnuj. Przygotuj 

sobie zawczasu posiłki, tak by nie marnować potem pół dnia, bo okazało się, że nie masz nic w 

lodówce i trzeba skoczyć do sklepu. Regularnie rób przerwy – wedle planu  - i wracaj do pracy 

w miarę punktualnie. Wiem, że brzmi trochę jak musztra. Jednak jeśli chcesz efektywnie 

wykorzystać czas pracy w domu, musisz nauczyć się narzucać sobie sam dyscyplinę. Pewnie 

można robić wyjątki – w końcu po to pracujesz zdalnie, by mieć wolną rękę i elastyczne 

godziny pracy. Jednak niech będą to rzeczywiście specjalne sytuacje, a nie na odwrót – 

zajmujesz się w domu wszystkim naokoło, a w ramach wyjątku czasem coś tam popracujesz. 

Niełatwo wpaść w swój rytm siedząc w domu i znaleźć motywację każdego dnia. Na pewno 

jednak warto. Wtedy praca zdalna rzeczywiście może okazać się rajem, w dodatku takim, w 

którym uda Ci się zarobić na życie. 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst na bloga internetowego 

 

Korzystaj ze słońca, ale z głową! 

Lato tuż-tuż. Niedługo będzie można cieszyć się słońcem na morskiej plaży, łódce na 

jeziorze, polance w lesie czy gdziekolwiek Wam się zamarzy. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, 

że kąpiele słoneczne potrafią zaszkodzić. Nie oznacza to jednak, że zamiast wskoczyć w 

kostium i lecieć na plażę, powinniśmy zostać w hotelu…wystarczy odpowiednio dobrany krem 

do opalania, by móc do woli i bez przeszkód korzystać z uroków letniego słońca. 

 Słońce to naturalne źródło witaminy D, dodaje energii, wzmacnia odporność, stymuluje 

krążenie krwi, poprawia przemianę materii. Ale powoduje też poparzenia słoneczne, 

wywołując rumień posłoneczny, przyspiesza proces starzenia skóry – pojawianie się bruzd i 

zmarszczek, szorstkość i zgrubienie skóry. Światło słoneczne może  przyczynić się do rozwoju 

czerniaka, czyli raka skóry. Wszystko przez szkodliwe promieniowanie UV. Co to takiego? 

Słońce wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne. Wyróżniamy trzy jego rodzaje: 

podczerwone, światło widzialne oraz promieniowanie ultrafioletowe UV. W tym ostatnim 

występują różne zakresy promieniowania: UVC, UVB oraz UVA. UVC jest najsilniejszym z 

nich, ale jest pochłaniane prawie w całości przez ozonową warstwę atmosfery. UVA dociera 

do Ziemi w większej ilości niż UVB. UVB przenika przez naskórek, nadaje skórze brązowy 

kolor i powoduje oparzenia słoneczne. Jego skutki są krótkotrwałe. UVB nie przedostanie się 

przez chmury czy szyby, w przeciwieństwie do UVA.  UVA także nadaje skórze opaleniznę i 

może spowodować oparzenia, ale w mniejszym stopniu niż UVB. Wnika za to głębiej pod 

skórę, powodując jej odwadnianie się, pojawianie się przebarwień, starzenie się. Efekty UVA 

są długofalowe. Oba rodzaje promieniowania mogą wpływać na rozwój raka skóry.  

Podstawową zasadą w doborze dobrego kosmetyku do opalania jest wybór filtra. Na 

opakowaniach znajdziemy skrót SFP, który oznacza ochronę przed promieniowaniem UVB. 

Liczba stojąca przy skrócie to wysokość filtra, która informuje nas, ile razy dłużej możemy 

przebywać bezpiecznie na słońcu po użyciu produktu, w porównaniu do czasu bez ochrony.  

Przykładowo: w naszej szerokości geograficznej rumień pojawia się zazwyczaj po 20 minutach 

przebywania na słońcu. Jeśli zastosujemy filtr 8, to wtedy możemy bezpiecznie opalać się przez 

160 minut. Wystarczy więc prosta matematyka, by wiedzieć, po jakim czasie ponownie się 

posmarować. Nie każdy jednak powinien używać takiego samego filtru – wszystko zależy od 

naszej karnacji. Osoby o bardzo jasnej, mlecznej cerze, z piegami i blond lub rudymi włosami, 

powinny wybierać SFP 30. Osoby o jasnej cerze, raczej bez piegów, ale z blond lub ciemnymi 

blond włosami – co najmniej SFP 20. Osoby o ciemnej karnacji, które łatwo się opalają, nie 



mają piegów, a włosy mają koloru ciemny blond lub brąz, mogą wybierać SFP 12-15. Filtry w 

przedziale SFP 8-12 są zalecane jedynie dla osób o cerze bardzo ciemnej, z brązowymi 

włosami, które łatwo i mocno się opalają i raczej nie ulegają poparzeniom. Poza wysokością 

filtra, koniecznie sprawdźmy, czy kosmetyk ma oznaczenia PPD lub IPD, które informują o 

ochronie przed promieniowaniem UVA. Dodatkowo pamiętajmy, by zwrócić uwagę, czy 

produkt jest wodoodporny, jeśli planujemy pływać. Z kwestii praktycznych rozważmy pasującą 

nam konsystencją (krem, emulsja, olejek?) oraz sposób dozowania (tubka, spray?). Kosmetyk 

do opalania nakłada się minimum 30 minut przed ekspozycją na słońce, w obfitej ilości (15-20 

ml).  
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Powrót do źródeł: moda na kosmetyki naturalne  

 Polska jest potęgą kosmetyczną. Rynek wart jest 3,5 mld euro, a rodzimi producenci 

eksportują swoje towary do ponad 130 krajów. Z tej perspektywy branża kosmetyków naturalnych i 

organicznych to niewielkie poletko. Jednak grono pasjonatów zarówno wytwórców, jak i klientów 

eko-kosmetyków od kilku lat stale się powiększa. 

 Moda na produkty naturalne, organiczne i ekologiczne pojawiła się kilka lat temu wraz z 

wyrabianiem się coraz większej świadomości wśród konsumentów w kwestii swojego zdrowia, 

stylu życia, dbania o przyrodę. W USA, gdzie rynek eko-wyrobów wart jest niebagatelne 40 mld 

dolarów, mają nawet na takie zjawisko nazwę: LOHAS, czyli lifestyle of health and sustainability. 

Zdrowy i zrównoważony styl życia. Najczęściej prowadzą go wykształcone kobiety w wieku 

między 40. a 60. lat. W Polsce wartość całego rynku organicznych produktów szacuje się na 110 

mln złotych, a rodzimi świadomi klienci nie doczekali się jeszcze swojej „łatki”. Mimo to są coraz 

bardziej widoczni w konsumpcyjnym świecie. Uprawiają sporty, po warzywa jeżdżą na bazar, a 

kosmetyki kupują z małych, rodzinnych manufaktur.   

 Taką małą manufakturę od kilku lat prowadzi w Gdyni Bartek Machoń, właściciel marki 

Ma.Chon. Z wykształcenia jest farmaceutą, jednak w farmakologię nie wierzy. „Rzeczy dla skóry 

farmakologia dostarcza nam dziś w postaci chemii” – mówi Machoń - „Nikt tak na dobrą sprawę 

nie bada bio-przyswajalności tych kosmetyków”. To znajomi namówili go, by mydła, które 

wyrabiał dla siebie wieczorami w kuchni, zaczął sprzedawać. Pojechał na bazar, towar skończył mu 

się w 2 godziny. Aktualnie posiada ponad 840 olejków eterycznych, ściąga półprodukty z Ghany i 

Burkini Faso (ma tam „swojego” człowieka), tworzy autorskie receptury. Żona i dzieci pomagają w 

pakowaniu. Mydła, balsamy, kremy, szampony sprzedaje na ekobazarze, internetowo przez stronę 

iNaturalnie.pl oraz dostarcza do gabinetów SPA i hoteli.  

 Takich ludzi jak Bartek – z pasją do swojej pracy, biznesowym zacięciem, talentem do 

tworzenia oryginalnych kosmetyków i eksperymentowania – ostatnimi czasy przybywa. Nie trzeba 

wcale mieć wiedzy akademickiej czy farmakologicznej, by do tego grona dołączyć. Trzeba jednak 

wykazywać się zapałem, a także mieć świadomość, że to nie lekka fucha. Jak zacząć? Najlepiej 

najpierw kupić tzw. starter za 50-60 złotych i wypróbować jak nam to idzie. Starter pozwoli na 

zrobienie około 10 mydeł. Jeśli już zdecydujemy się wytwarzać na większą skalę i sprzedawać 

produkty, to na początek wystarczy kilka tysięcy złotych kapitału. Później, jeśli będziemy chcieli 

rozszerzyć zasięg produkcji, dojdą dodatkowe koszty. Jednak ze skalą inwestycji nie ma w tym 

przypadku co przesadzać – przynajmniej na razie. Trend w Europie jest ukierunkowany na 

skromne, rodzinne biznesy i rynek produktów organicznych jest na takim właśnie etapie rozwoju. 

Nie ma dużej konkurencji, atmosfera w branży jest dobra, bez niezdrowych zagrywek. Czy tak 

pozostanie – zależy to pewnie od tego, jak bardzo i jak szybko będzie rosnąć popyt na takie wyroby. 

„Śmiejemy się z żoną, że skończymy z fabryką” - pół żartem mówi Machoń, pytany o ewentualne 

plany na przyszłość. Może jednak wcale nie być daleki od prawdy... 

 Wielkie koncerny kosmetyczne sondują klientów i zauważyły modę na eko. Powstało wiele 

linii kosmetyków naturalnych, wprowadziły je m.in. Ziaja czy Perfecta. Tak naprawdę jednak takie 

produkty od koncernów mogą znacząco różnić się od tych z małych firm, mimo tej samej kategorii 

– naturalne, organiczne. W Polsce i UE nie ma bowiem regulacji prawnych odnośnie używania tego 

typu określeń. Ogólnie przyjmuje się, że kosmetyki naturalne to takie, które nie zawierają 

syntetycznych czy chemicznych substancji, konserwantów, barwników, olejów, wazeliny, parafiny, 

a także glikoli, silikonów, pochodnych syntetycznych kwasów lub alkoholi tłuszczowych, 

surowców od roślin modyfikowanych genetycznie oraz substancji odzwierzęcych pozyskiwanych 

ze szkodą dla zwierząt. Substancje organiczne powinny stanowić ponad 90% wyrobu. Ważny jest 

też proces tworzenia – powinien być fizyczny, czyli tłocznie, suszenie, ekstrakcja. Na to świadomi 

konsumenci są szczególnie wyczuleni i sprawdzają, czy produkt na pewno nie jest przerafinowany. 
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Dlatego prawdziwi przedstawiciele LOHAS raczej nie kupią w drogerii, nawet kosmetyków z 

metką „organiczne”. Tym bardziej że drogerie przyzwyczaiły nas, że takie kosmetyki są dość 

drogie, a w małych manufakturach są dostępne w rozsądnych cenach.  

 Kosmetyki naturalne cieszą się teraz popularnością, bo polepszyła się nam stopa życiowa, 

mamy większą wiedzę o tym, jakie substancje są zdrowsze i świadomość procesu tworzenia 

kosmetyków oraz jego wpływu na środowisko, a także coraz częściej nabawiamy się alergii czy 

uczuleń skórnych od chemii. Nie jest to jednak wbrew pozorom nowo-moda, ale raczej powrót do 

korzeni. Jak słusznie zauważa nawrócony farmaceuta Machoń: „na organicznych produktach ludzie 

znają się od paru tysięcy lat, na farmakologii może raptem od 100”. 



Tekst na stronę internetową 

 

Porównanie kredytów gotówkowych na lipiec 2017 

Jeśli potrzebujecie dodatkowego zastrzyku gotówki i rozważacie kredyt, ale nie wiecie, 

który bank wybrać – trafiliście pod dobry adres. W naszym zestawieniu porównujemy kredyty 

gotówkowe według oferty z lipca w 10 bankach. Kwota kredytu to 10 tysięcy złotych, 

wybraliśmy opcję 48 miesięcy czasu do spłaty, czyli 4 lat. Oprocentowanie jest w skali roku.  

 
Bank Oprocentowanie Prowizja Rata miesięczna Całość kwoty do 

spłaty 

BGŻ BNP Paribas 4,99% 6,99% 246,34  zł 11 824,41 zł 

Eurobank 5,00% 12,30% 258,52 zł 12 413,71 zł 

Citi Handlowy 5,55% 10,00% 256,07 zł 12 291,45 zł 

Deutsche Bank 5,90% 10,50% 259,00 zł 12 432,16 zł 

Credit Agricole 6,50% 12,50% 266,79 zł 12 806,07 zł 

Raiffeisen 

Polbank 

6,99% 15,00% 275,33 zł 13 215,77 zł 

ING Bank Śląski 7,99% 9,90% 268,25 zł 12 875,83 zł 

Bank Zachodni 

WBK 

7,99% 9,99% 268,47 zł 12 886,37 zł 

Millenium Bank 7,99% 9,99% 268,47 zł 12 886,37 zł 

PKO BP 7,99% 7,99% 263,58 zł 12 652,05 zł 

Getin Bank 8,79% 12,49% 278,81 zł 13 382,95 zł 

mBank 9,00% 6,00% 263,78 zł 12 661,51 zł 

Bank Pekao SA 10,00% 5,00% 266,31 zł 12 782,74 zł 

 

Najtańszy kredyt dostaniemy w BGŻ BNP Paribas – oprocentowanie 4,99% w skali 

roku, prowizja 6,99%, całość kwoty do spłaty wyniesie 11 824,41 złotych. Jest to jedyny kredyt 

na rynku, w którym za pożyczenie 10 tys. złotych oddamy mniej niż 12 tysięcy złotych. Drugą 

najbardziej korzystną ofertę ma Citi Handlowy – raty po 256 złotych, a całość 12 291,45 zł. 

Oprocentowanie jest tu bardzo bliskie do tego w BGŻ BNP (wynosi 5,55%), ale prowizja 

wynosi 10%. Trzecim najtańszym kredytem pochwalić się może Eurobank. Przy 

oprocentowaniu niemal identycznym z BGŻ BPN Paribas – równo 5,00% – ale o wiele większej 

prowizji wynoszącej 12,3%, całość kwoty do spłaty zamknie się w 12 413,71 zł.   

Gdzie lepiej nie udawać się po kredyt? Trzy najdroższe oferty pochodzą od Getin 

Banku, Raiffeisen Banku oraz Banku Zachodniego WBK i Millenium Banku. Getin oferuje 

nam 8,79% oprocentowania, więcej ma tylko mBank i rekordowy pod tym względem Bank 

Pekao SA (aż 10%). Przy prowizji wynoszącej 12,49%, a zatem też niemało, rata miesięczna 

w Getin to 278,81 zł, a całość kwoty do spłaty to aż 13 381,95 zł. Raiffeisen Bank ma najwyższą 

prowizję ze wszystkim zestawianych banków – 15%. Oprocentowanie to 6,99%, całkowita 

kwota do spłaty to 13 215,77 zł. Bank Zachodni WBK oraz Millenium Bank mają dokładnie 

takie same parametry, czyli oprocentowanie na poziomie 7,99%, prowizję wynosząca 9,99%, 

ratę 268,47 zł, a całkowitą kwotę do spłaty 12 886,37 zł. Jak zatem widać rozrzut jest spory: 

różnica między najtańszą opcją w BGŻ BNP Paribas a najdroższą w Getin Banku to aż 1 558 

zł na całkowitej kwocie do spłaty. 
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Chat'owy zawrót głowy - przegląd dostępnych na rynku chatów on-line 

 

 Każdy przedsiębiorca wie, że dobry kontakt z klientem to podstawa w biznesie. W 

szczególności istotne jest to w branży e-commerce, gdzie nie ma możliwości bezpośredniej 

interakcji. Na szczęście istnieją współcześnie technologie, które pozwalają zdalnie nawiązać relacje 

z odbiorami naszych usług. Chat on-line jest jedną z takich nowinek technicznych, cieszącą się 

coraz większym powodzeniem i uznaniem wśród firm. Za popytem odwiecznie kroczy podaż i stąd 

aktualnie jest dostępny spory wachlarz, zróżnicowanych w funkcjach i cenie, chatów na żywo. 

Zastanawiając się, który wybrać, można dostać zawrotu głowy. Postaramy się ten wybór nieco 

ułatwić. 

 

 Szybszy niż email, tańszy niż telefon  

 Gdyby ktoś wahał się w dalszym ciągu w kwestii tego, czy chat w ogóle jest mu potrzebny, 

to przypomnijmy niekwestionowane zalety tej aplikacji. Chat: 

 ma przewagę psychologiczną nad telefonem, gdyż jest mniej zobowiązujący dla klientów, 

 ma lepszą „reputację” niż call center, bo kojarzy się bardziej z pomocą niż nachalną 

sprzedażą, 

 jest łatwiejszy w obsłudze i szybszy niż e-mail, 

 pozwala zadawać pytania przez klientów na bieżąco w czasie robienia przez nich zakupów 

czy nawigacji po stronie; w ten sposób od razu rozwiążemy niektóre problemy, bez potrzeby 

ich dalszej eskalacji przez użytkowników, 

 jest tańszy w utrzymaniu niż obsługa call center,  

 sam przydziela dostępnych konsultantów,  

 może automatycznie inicjować kontakt, gdy zauważy użytkownika, 

 prowadzi archiwum wszystkich rozmów, 

 może generować raporty z danymi o rozmowach i jej uczestnikach, 

 jest prosty w instalacji i użytkowaniu, 

 chat to nie tylko komunikator: wiele systemów chatowych oferuje też inne opcje jak 

połączenia głosowe, maile, formularze itd.; to narzędzie interaktywne, 

 w przypadku braku dostępnego konsultanta pozwala zostawić wiadomość, klient może więc 

zadać pytanie 24h na dobę bez konieczności odpalania maila czy czekania na infolinii, 

 w estetyczny i nienachalny sposób komponuje się do contentu strony, jako ładny widget. 

 Jak zatem widać, chat na żywo to sprawne, funkcjonalne i nowoczesne narzędzie, które ma 

szansę podobać się naszym klientom. Oczywiście znajdą się tacy, którzy będą mieli opory przed 

użyciem takiego „wynalazku” i będą woleli czekać godzinami na połączenie z doradcą 

telefonicznym – bo lubią sobie pogadać. Większość użytkowników jednak po pierwszym udanym 

kontakcie z live chatem, raczej nigdy już o przygodzie z call center nie zamarzy. 

 

 Lista kilku ważnych pytań  

 Przed podjęciem decyzji o tym, którego chatu użyć na naszej stronie, warto zastanowić się, 

jakie są nasze potrzeby i oczekiwania. Czy szukamy jedynie łatwego w obsłudze chatu, czy 

narzędzia bardziej wyspecjalizowanego w obsłudze klienta i połączonego z innymi kanałami 

interakcji? Do czego chat będzie używany – do kontaktu z kupującymi produkty czy do udzielania 

pomocy serwisowej? Czy szukamy także połączeń telefonicznych lub e-maila w pakiecie z chatem? 

Czy chcemy otrzymywać raporty o użytkownikach chatu i wszelkie statystyki związane z 

rozmowami? Z jakimi innymi programami chcemy zsynchronizować nasz chat? W jaki sposób 

chcielibyśmy, by chat się inicjował, czyli określenie tzw. triggerów. Także warto pomyśleć o 
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wyglądzie i o tym, jak nasz czat powinien się wpasowywać w design strony. Wreszcie istotne jest 

określenie przeznaczonego na korzystanie z chatu budżetu. Pytań sporo, ale im lepiej uświadomimy 

sobie, czego szukamy, tym łatwiej będzie nam się odnaleźć w gąszczu propozycji. Kluczowe jest, 

by rozglądać się rzeczywiście za chatem, a nie za całym systemem CRM. CRM, customer 

relationship management, to szersze pojęcie, obejmujące też inne narzędzia typu systemy 

kontaktowe, sprzedażowe, social media itd. Niektóre z nich również dają nam rozwiązanie w 

postaci chatu, ale nie zawsze. Z kolei chat bez problemu możemy zintegrować z używanym już 

systemem CRM. 

 Wśród chatów dostępnych na rynku wyróżnić można trzy kategorie:  

 systemy głównie chatowe, które posiadają dodatkowe funkcje takie jak połączenia głosowe, 

formularze, możliwość wysłania maila lub dodania chatbota, 

 systemy całościowej obsługi, które integrują także inne kanały komunikacji, 

 systemy Marketing Automation (MA), których głównym zadaniem jest monitorowanie 

użytkowników, a niejako przy okazji oferują one także chaty.  

W każdej kategorii podam kilka przykładów interesujących i popularnych chatów. 

 

1. Systemy chatowe 

 

Olark 

 Produkowany w USA system oferujący chat oraz profile klientów. Chat ma sympatyczny 

layout oparty na emotikonach i dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych. Funkcja podglądu 

profili pozwala nie tylko sprawdzić, kto jest na stronie, ale też co ma w koszyku i na co aktualnie 

patrzy. Olark integruje się z innymi systemami CRM i help deskami, ale nie z Twitterem i LinkedIn. 

Ma też opcję prostej ankiety na temat jakości przeprowadzonej rozmowy. Generuje raporty oraz 

archiwizuje rozmowy. Można ustawiać jego automatyczną inicjację na sprecyzowaną grupę 

użytkowników. Olark dostarcza dokumentację do Javascript API (interfejs programistyczny do 

aplikacji), aby móc spersonalizować chat samodzielnie. Przez 14 dni można testować go za darmo, 

potem kosztuje 12$ -17$ miesięcznie w zależności od długości subskrypcji. 

 

Livechat 

 To produkt flagowy polskiej spółki giełdowej LiveChat, która dzięki niemu odnosi spore 

sukcesy w kraju i za granicą i wypracowuje także niezłe zyski. LiveChat to poza chatem także 

funkcja e-mail, integracja z Messengerem i Twitterem oraz profile klientów. System daje możliwość 

sporej personalizacji zarówno wyglądu chata, jak i sposobu powitania, wpasowania chatu do strony 

czy ustawień funkcji trigger. Dostarcza raportów i jest zsynchronizowany m.in. z Google Analitics, 

Salesforce, Dropboxem, Wordpressem. Również można w nim ustawić swój „target” na danych 

internautów, a następnie śledzić ich poczynania na stronie. Po rozmowie proponuje zostawienie 

feeedbacku w postaci szybkiej oceny na skali lub ankiety. LiveChat ma wbudowany system 

ticketowy, który pozwala od razu przydzielić daną sprawę do odpowiedniego działu, co będzie 

bardzo przydatne w większych firmach. Tak jak w przypadku Olark, możemy uzyskać wersję  API. 

Próbny okres darmowy wynosi 30 dni, potem najtańsza opcja to 16$ za miesiąc, a pełny pakiet 

otrzymamy za 50$ miesięcznie. Cena może i wysoka, ale ta wersja jest rzeczywiście „na bogato” 

jak na system jedynie chatowy. 

 

Zendesk Chat, dawniej Zopim 

 Szeroko znany produkt z USA, który jednak ma trochę mniej funkcji niż dwa poprzednie 

chaty. Znajdziemy tu profile klientów oraz opcje śledzenia i bardzo rozbudowane wersje opcji 

trigger. W kwestii integracji narzędzi, perspektywa jest niewielka i ogranicza się do Salesforce, 

Wordpressa, Jiry, Magento i Shopify. Z kolei chat ma jasny i nieprzekombinowany layout, który 

można dostosować do własnych potrzeb. Wszelkie metryczki są dostępne. ZenDesk Chat szczyci 

się też łatwością obsługi. Po 14-dniowym okresie próbnym koszt miesięczny pakietu wynosi 

między 11,2$ a 44$, zależnie od  liczby agentów i udogodnień. 



 

Inne 

 Do innych często używanych systemów chatowym należą jeszcze m.in. darmowe Łotewski 

Tawk i kanadyjski MyLiveChat, bezpłatny w wersji podstawowej czeski SmartsUpp oraz płatne,  

polskie NGChat i InteliWise. Poza tym ostatnim wszystkie one mają profile klientów oraz mniej lub 

bardziej rozbudowaną sieć integracji. SmartsUpp ma asa w rękawie w postaci interesującej opcji 

nagrywania video ekranów, ruchów myszką i kliknięć wszystkich osób odwiedzających stronę. 

NGChat jest dostępny od 13$/miesiąc, zaś InteliWise od 99 zł/miesiąc. 

 

2. Systemy całościowej obsługi różnych kanałów komunikacji 

 

Unified Factory 

 Polska marka Unified Factory oferuje system 4-w-1: połączenia głosowe wychodzące i 

przychodzące, e-mail, chat on-line oraz facebook messenger. W tym pakiecie także zbiory danych o 

klientach, raporty i statystyki oraz możliwość tworzenia listy zadań na później („taski”) na 

podstawie komunikacji. System telefoniczny obejmuje też numery stacjonarne. Jeśli chodzi o chat, 

to ma on wysmakowaną kolorystykę oraz layout, widget 3-w-1, który już na początku daje 

klientowi wybór kanału komunikacji, szablony odpowiedzi oraz funkcję identyfikację klientów. Do 

500 akcji można testować program za darmo, potem koszt wynosi 97 zł za miesiąc za 1 agenta. 

 

Thulium 

  To także rodzimy produkt integrujący telefon, chat oraz mail. W porównaniu z Unified 

Factory nie oferuje tu messengera. Chat jest poprawny w wyglądzie i funkcjonalności, z ciekawych 

tricków – ma  transfer rozmów między agentami, gdy np. ustawiony limit rozmów zostaje 

przekroczony.  W pakiecie jest też wyszczególniona część CRM, która oznacza możliwość 

budowania karty klientów w elastycznej strukturze oraz wgląd do historii kontaktów. Thulium 

proponuje też taski oraz API. Cena zależy od tego, jakie funkcje wybierzemy – pakiet podstawowy 

to 99 zł/miesiąc,  a rozszerzony 169 zł/miesiąc przy 1 agencie. 

 

Inne 

 Wśród zagranicznych producentów systemów zintegrowanych wymienić warto np. 

brytyjskie Nexmo i MPL Systems czy amerykański Freshdesk. Nexmo poza chatem i telefonem ma 

też opcję smsów. Nie ma za to profili klientów. Freshdesk i MPL Systems w pakiecie oferują 

praktycznie to samo – chaty, profile klientów, połączenia głosowe, messenger, Twittera i LinkedIn. 

 

3. Systemy Marketing Automation 

 

User Engage 

 Chat, email, analizy użytkowników, CRM  to części składowe systemu MA polskiej firmy 

User Engage. System integruje się z innymi aplikacjami i ma też wersję mobilną. Sam chat jest 

prosty i z przejrzystym designem, ale można go nadbudować dynamicznymi segmentami z listą 

agentów oraz profilami klientów, a także połączyć z mailem. W takim interfejsie to już aplikacja 

pełną gębą ze sporą dawką informacji. Możemy wypróbować User Engage przez 14 dni za darmo, 

cena regularna to 29$ lub 35$ miesięcznie za różne wersje. Firma proponuje też opcję 

spersonalizowaną, w której liczba agentów i inne funkcje są dostosowywane do potrzeb klienta. 

Cena takiej usługi jest negocjowalna.  

 

SnapEngage 

 Amerykańska aplikacja łączy chat, email, sms, messenger oraz synchronizuje się z 

Twitterem, LinkedInem, innymi narzędziami z zakresu CRM, mediów społecznościowych, project 

managementu. Ich chat występuje w kilku widgetach, ma szablony odpowiedzi oraz niezły trick w 

postaci podglądania, co ktoś pisze, zanim wyśle wiadomość, tak by konsultant mógł przygotować 



się do odpowiedzi. To naprawdę już bardzo wystawny system MA, więc i cena jest dość zacna – 

między 60 euro (4 agenci), a nawet 420 euro miesięcznie (przy 16 agentach). Zdecydowanie coś dla 

bardziej zaawansowanych wyjadaczy e-commerce. 

 

 Wybór to dopiero początek 

 Powyższe przykłady nie wyczerpują tematu – rynek chatów rozwija się w zawrotnym 

tempie, także w Polsce, i dostępnych jest co najmniej kilkadziesiąt aplikacji. Nie ma jednak  

potrzeby dogłębnie analizować każdy produkt: po ustaleniu czego szukamy, określeniu budżetu i 

liczby agentów oraz wskazaniu programów, które chcemy zintegrować, wybór zawęzi się do 

najwyżej kilku ofert. Później można już tylko kierować się estetyką. A po zakupie systemu 

chatowego będziemy mogli korzystać z bezproblemowego kontaktu z użytkownikami on-line i 

wykorzystywać uzyskany feedback, statystki i raporty w celu poprawy jakości swoich produktów, 
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Malta, czyli coś więcej niż Lazurowe okno 

  Natura daje i natura odbiera. Rankiem 8 marca tego roku silny sztorm zniszczył malowniczy 

most skalny nad Morzem Śródziemnym i zarazem jeden z symboli Malty – Lazurowe Okno. Już 

wcześniej erozja „nagryzała” konstrukcję, ale wiosenna burza dopełniła zniszczenia. Na Malcie 

zapanowała żałoba: Lazurowe Okno było na niemal każdej pocztówce i w każdym katalogu biur 

podróży. Na szczęście dla Malty i jej turystyki, Lazurowe Okno nie było jedynym miejscem, dla 

którego warto odwiedzić to wyspiarskie państewko. 

 Malta w liczbach nie robi wielkiego wrażenia – 316 km2 powierzchni i 445 tysięcy 

mieszkańców. Ale niech was nie zmylą pozory: na tej niewielkiej przestrzeni kryje się mnóstwo 

perełek. W rzeczywistości Malta to wiele wysp. Największe i najbardziej znane są trzy – właśnie 

Malta, Gozo, gdzie znajdowało się nieszczęsne Lazurowe Okno oraz moszczące się pomiędzy nimi 

miniaturowe Comino, gdzie na stałe mieszka jedna rodzina. Stolicą jest Valletta, która króluje w 

rankingu zarówno najmniejszej, jak i najbardziej położnej na południe stolicy europejskiej. 

Dodatkowo całe miasto jest wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO i już parę chwil tam 

spędzonych utwierdzi Was o słuszności tej decyzji. Valletta to labirynt wąskich, uroczych uliczek z 

monumentalną katedrą Św. Pawła, fortem Saint Elmo oraz zapewniającymi zapierające dech w 

piersi widokami ogrodami – Upper i Lower Barraca Gardens. To także tętniące życiem miasteczko, 

pełne knajpek, sklepików z rękodziełem i kotów. Warto dotrzeć do Vallletty promem ze Sliemy – 

widok z łodzi na panoramę miasta jest zachwycający.  

  Podczas wycieczki w głąb wyspy polecam odwiedzić bliźniacze miasta Rabat i Mdina. 

Rabat słynie z katakumb. Posiada aż dwa podziemne cmentarze, św. Pawła i św. Anny, szczególnie  

przyjazne latem, gdy upał daje się we znaki. Znajduje się tu także kościół św. Pawła położony nad 

grotą skalną, gdzie według przypowieści mieszkał święty, po tym jak jego statek rozbił się u 

wybrzeży Malty. Mdina to dawna stolica i tzw. ciche miasto. Ciche bo – do tej właściwie fortecy, 

otoczonej fosą i murami – zakaz wjazdu mają samochody, z wyłączeniem mieszkańców. Z 

naturalnych zabytków obowiązkowa jest Blue Grotta. Wypływa się niewielkimi łódeczkami do 

wypełnionych krystalicznie czystym, lazurowym morzem grot. Z niezliczonych plaż najlepszą 

sławą cieszą się Paradise Bay – rzeczywiście coś a la raj szczególnie o zachodzie słońca – oraz 

Mellieha Bay, szeroka i piaszczysta plaża idealna zwłaszcza dla rodzin z dzieciakami. 

  Wszystko to – łącznie z Lazurowym okno, które wtedy jeszcze stało niewzruszone 

odbijającymi się z hukiem falami – odwiedziłam we wrześniu 2015 roku wraz z siostrą i 

siostrzenicą. To był taki babski wypad. Mała miała wtedy raptem 9 miesięcy. Wylot miałyśmy 

bezpośrednio z Gdańska. Na Malcie czekało na nas uprzednio wynajęte auto oraz apartament w 

centrum Valletty. Zdecydowanie polecam wynająć auto, gdyż system autobusowy na wyspie rządzi 

się swoimi, niemożliwymi do zgłębienia prawami. Można czekać i godzinę na autobus, by potem 

ujrzeć nadjeżdżające dwa naraz. Samochodem jest szybko, ale też ciut stresująco. Panuje ruch 

lewostronny oraz typowy dla Południa Europy drogowy temperament. Spędziłyśmy na Malcie 10 

dni. Wystarczająco by w nieśpiesznym tempie wszystko zwiedzić i poleniuchować na plaży. A 

niespieszne tempo było wskazane – trzeba dostosować plan wycieczki do pór drzemki i posiłków 

malucha. Właśnie: plan to kluczowe słowo. Żeby w miarę bezstresowo spędzić urlop, należy 

wcześniej obmyślić, gdzie pojechać, sprawdzić czasy przejazdu i przede wszystkim możliwe 

miejsce do nakarmienia i przewijania dziecka. Tak by potem nie wylądować z płaczącym z głodu 

maluszkiem gdzieś koło rzymskich ruin w skwierczącym upale.  

  Panuje przekonanie, że z małym dzieckiem trudno odpocząć na wakacjach. Osobiście mój 

babski wypad na Maltę uważam za nader udany. Zobaczyłam wszystko, co trzeba i naładowałam 

baterie na polską zimową pluchę. Wieczorami, kiedy mała już spała, ładowałyśmy ją do wózka i na 

chwilę szłyśmy na miasto na kieliszek wina i siostrzane ploteczki. Nie byłyśmy jedyne ze śpiącym 

dzieckiem w wózku – to bardzo w śródziemnomorskim stylu. Kiedy zaskakiwała nas sytuacja, jak 

na przykład nagła potrzeba wymiany pieluchy małej, gdy w pobliżu brak toalety, po prostu 
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improwizowałyśmy. Podkład z wózka na kamienny chodnik, tzw. szybka akcja i po kłopocie. 

Zaplanowałyśmy, to co mogłyśmy i starałyśmy nie przejmować się tym, co było nie do 

przewidzenia. I przede wszystkim nie robić sobie wyrzutów z małych perturbacji. Z tego, że akurat 

musiałyśmy wcześniej skończyć zwiedzanie muzeum, bo mała była głodna, albo że trochę 

skróciłyśmy jej drzemkę, czy że ubrudziła się czekoladowymi lodami. Najważniejsze bowiem w 

wakacjach – czy to z dzieckiem, czy ze znajomymi, czy z narzeczonym – to „wrzucić na luz”. 

 

   

 



Tekst na stronę internetową firmy Marklim 

 

O nas 

Świadczymy wysokiej jakości usługi z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji oraz wentylacji. 

Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów – dokładamy wszelkich starań, aby zlecenia 

były wykonane sprawnie i szybko, ale jednocześnie z największą dbałością, poczuciem estetyki 

i czystością. Posiadamy wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz sprzęt niezbędne do 

zapewnienia profesjonalnych usług na najwyższym poziomie. 

Nasi klienci 

Naszymi klientami są zarówno osoby prywatne, jak i małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. 

Każdego klienta traktujemy z jednakową atencją, dopasowując ofertę do jego potrzeb i 

wymagań. Głównym miejscem naszych działań jest województwo pomorskie, ale jesteśmy 

otwarci na współpracę z podmiotami z całego kraju. 

Usługi 

Oferujemy szerokie spektrum usług: projektowanie, montaż i naprawa urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne tych urządzeń, 

projektowanie oraz montaż wentylacji, a także serwisowanie agregatów do transportu 

chłodniczego, zwłaszcza firm Thermal Master oraz Gah Refrigeration Ltd. Pracujemy tylko na 

wysokiej klasy urządzeniach oraz zatrudniamy specjalistów w swoim fachu, tak by nasze usługi 

spełniały Państwa oczekiwania. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. 

[podlinkować do zakładki oferta] 

Serwis 

Nasz serwis jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. W każdej chwili służymy pomocą 

oraz radą w zakresie napraw urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i 

wentylacyjnych. Całodobowy serwis zapewnia naszym klientom wygodną, ciągłą i jasną 

komunikację oraz gwarancję szybkiego i fachowego rozwiązania pilnych problemów. 

Rekomendacje 

Możemy pochwalić się certyfikatami autoryzowanych instalatorów takich renomowanych 

producentów jak LG, Samsung, Fujitsu, Panasonic, Gree. Znane marki zaufały naszej firmie i 

oferowanym przez nas rozwiązaniom. To dla nas powód do dumy, ale też motywacja do 

dalszego działania, tak by każdym kolejnym dobrze wykonanym zleceniem potwierdzać, że 

zasłużyliśmy na te wyróżnienia. 

Trochę historii 

Nasza firma ma siedzibę w Sierakowicach i powstała w maju 2015 roku. Przed otworzeniem 

działalności właściciel Marklimu, Marcin Piesiak, zdobywał cenne doświadczenie jako 

serwisant agregatów do transportu chłodniczego w Wielkiej Brytanii, pracował też w 

chłodnictwie okrętowym na statkach w Polsce. Z zawodu jest technikiem chłodnictwa, 

klimatyzacji oraz wentylacji – absolwentem Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w 

Gdyni. 



Artykuł sportowy na stronę internetową 

 

Polska w dobrej sytuacji przed ostatnią prostą eliminacji do MŚ w Rosji 

Po sześciu kolejkach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku, Polska 

drużyna jest w bardzo komfortowej sytuacji – zajmuje pierwsze miejsce w grupie E z 16 

punktami na koncie. Drużyna Adama Nawałki nie jest jednak jeszcze pewna awansu. 

Do tej pory biało-czerwoni są niepokonani w eliminacjach do Mundialu. Wygrali pięć 

spotkań, jedno zremisowali. Walczą w grupie E z Danią, Rumunią, Czarnogórą, Armenią i 

Kazachstanem. Grupa w powszechnym odbiorze i przez ekspertów nie jest uznawana za 

specjalnie trudną, jednak Polacy na początku zmagań zaliczyli wpadkę, zaledwie remisując z 

Kazachstanem w Astanie 2 do 2. Potem było już tylko lepiej. Wygraliśmy 3 do 2 z Danią oraz 

z Armenią skromnie 1 do 0. W czwartej rundzie drużyna Nawałki pokazała klasę rozbijając 

Rumunię 3 do 0 w Bukareszcie. Ta wygrana pozwoliła nam wskoczyć na lidera grupy E i 

pozycji tej do tej pory nie oddaliśmy. Pomocna w tym okazała się wpadka Czarnogóry, która 

zanotowała w tej samej rundzie pierwszą porażkę w fazie eliminacyjnej, ulegając Armenii 2 do 

3. W piątej kolejce doszło do starcia dwóch głównych pretendentów do awansu – Polski i 

Czarnogóry i to my wyszliśmy z tej potyczki zwycięscy po golu Roberta Lewandowskiego. 

Ostatni jak do tej pory mecz w eliminacjach Polacy rozegrali ponownie z Rumunią, którą 

pokonali w Warszawie 3 do 1. To zwycięstwo umocniło nas na pozycji lidera grupy E. 

Czarnogóra jest druga, z 10 punktami, trzecia jest Dania, choć także ma 10 punktów, ale gorszy 

bilans bramkowy. Rumunia i Armenia mają po 6 punktów, a Kazachstan tylko dwa. 

W rundzie jesiennej, która rozpocznie się 7 września, zmierzymy się na wyjeździe z 

Danią i Armenią oraz u siebie z Kazachstanem i Czarnogórą. Bezpośredni awans na MŚ 2018 

daje zajęcie pierwszego miejsca w grupie, drugie już tego nie gwarantuje – osiem najlepszych 

spośród tych drużyn zagra w barażach. 

Jak sprawy się mają w innych grupach eliminacji strefy europejskiej? W grupie A 

wyrównana walka – Szwecja i Francja na czele z 13 punktami. Grupie B przewodzi Szwajcaria 

z kompletem punktów – 18. Goni ją Portugalia z 15 punktami na koncie. Niemcy wygrali 

wszystkie swoje mecze w grupie C i jej liderują, druga Irlandia Płn. ma 13 punktów. Serbia i 

Irlandia zajmują pierwsze lokaty w grupie D z 12 punktami każdy. W grupie F pierwsze miejsce 

przypada Anglii z 14 punktami, za nią jest Słowacja z 12. Grupa G to rozgrywka między 

gigantami Włochami a Hiszpanią, na razie drużyny idą równo, uzbierały po 16 punktów. Tyle 

samo ma przewodnicząca Grupie H, Belgia, druga jest Grecja mająca 12 punktów. W grupie I 

Chorwacja i Islandia zgromadziły po 11 punktów. 

 



Artykuł finansowy na stronę internetową 

 

Już drugi bank zmienia regulamin w sprawie rozliczeń transakcji kartą. Kiedy kolejni 

uczciwi? 

 Jeśli nie jesteście bardzo aktywnymi użytkownikami karty bankowej, a to czy będzie 

pobierana za nią miesięczna opłata, jest w Waszym banku uzależnione od wartości wykonanych 

nią transakcji – lepiej przyjrzyjcie się uważnie regulaminowi tej usługi… 

Pewnie prawie każdy z nas płaci czasem za zakupy kartą. Niejednokrotnie zbliżeniowo, 

bo do 50 złotych nie trzeba wklepywać PIN-u. Czy każdy jednak zauważył, że czas między 

zrealizowaniem transakcji a jej rozliczeniem przez bank na koncie nie jest tożsamy? Przy 

płatności kartą rozliczenie transakcji następuje czasem po kilku dniach. W przypadku płatności 

zbliżeniowych ten okres może być jeszcze dłuższy – nawet do 2 tygodni. To dlatego, że 

terminale w takich sytuacjach rzadko łączą się z bankiem. Działają na zasadzie zaufania, że coś 

na karcie powinno być – w końcu kwota niewielka. A transakcja przebiega przez to o wiele 

szybciej. W czasie między zaistnieniem transakcji a jej rozliczeniem, środki są zablokowane, 

ale saldo niezmienione.  

Dla większości z nas to w sumie żaden problem, bo płacimy kartą dużo i często. Są 

jednak mniej aktywni użytkownicy karty, dla których czas rozliczenia transakcji kartą może 

mieć znaczenie. Otóż banki najczęściej warunkują zwolnienie z opłat za kartę od wartości 

transakcji nią dokonanych. Przykładowo, jeśli zrobimy zakupy za 300 złotych w danym 

miesiącu i zapłacimy za nie kartą, to będziemy ją mieć za darmo. Jeśli nie, to naliczona zostanie 

opłata. Ale właśnie, czy na pewno, jeśli zrobimy zakupy? Tak nam się może wydaje, ale w 

rzeczywistości gros banków ma w regulaminie zapis, że chodzi o rozliczenie transakcji, nie jej 

rzeczywisty czas. Zatem może się zdarzyć, że wyrobiliśmy się z zakupami za 300 zł płaconymi 

kartą do końca miesiąca, ale bank nie zdążył rozliczyć nam jednej transakcji za np. 40 złotych 

i według jego logiki wydaliśmy jedynie 260 złotych. I oczywiście nalicza wtedy opłatę za kartę.

  

Wydaje się bardziej logiczne, że to czas rzeczywisty transakcji, a nie jej rozliczenia 

powinien być brany pod uwagę. Na tej samej zasadzie jak np. decyduje data stempla 

pocztowego przy wysyłce PIT-ów. Takiego samego zdania jest Urząd Ochrony Konsumenta i 

Klienta, który po skargach konsumentów, wystosował stanowisko, iż banki powinny dążyć do 

zmiany regulaminu. Parę miesięcy temu zrobił to mBank. Niedawno jako drugi ogłosił to T-

mobile Bank. Większość banków – w tym giganci rynku – dalej zwlekają. 

 



Artykuł finansowy na stronę internetową 

 

Jak obniżka VAT-u wpłynęła na budżet państwowy Rumunii?  

Wieszczono problemy budżetowe i gospodarcze, kiedy Rumunia zdecydowała się na 

dość znaczącą obniżkę VAT. Czy słusznie? Jak w perspektywie ponad roku od tej decyzji 

wyglądają dochody budżetowe i konsumpcja w Rumunii? 

   Półtora roku temu, 1 stycznia 2016, Rumunia zadziwiła Europę, decydując się obniżyć 

podatek VAT o cztery punkty procentowe – do 20%. Protestowały wtedy Unia Europejska i 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ostrzegając Rumunię przed negatywnymi skutkami tej 

decyzji dla dochodów państwa, a co za tym idzie jego równowagi budżetowej i całej 

gospodarki. Pod wpływem protestów Rumunia zrezygnowała z obcięcia VAT aż o 5% od razu, 

zdecydowała się najpierw zejść o 4 punkty procentowe. Od tego roku Rumunia zrobiła następny 

krok, obniżając podatek do 19%. Tym samym wróciła do poziomu sprzed 2010 roku, kiedy w 

wyniku kryzysu finansowego zwiększono podatek VAT właśnie z 19% do 24%. Jednak 

Rumuni nie mają zamiaru na tym poprzestawać – w planach jest kolejna obniżka o jeden punkt 

procentowy.  

Jak obniżka VAT wpłynęła na finanse państwa? Początkowo dane nie były zachęcające: 

dochody z VAT w pierwszych miesiącach 2016 roku spadły. Później jednak odbiły w górę i to 

ostro. Najnowsze dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń co do tego, że Rumunia jest teraz 

liderem we wzroście sprzedaży detalicznej w całej Unii Europejskiej. W maju sprzedaż 

detaliczna rok do roku wzrosła aż o 14%, a w ujęciu miesiąc do miesiąca – o 4,3%.To 

największy wzrost w Europie. W ujęciu rocznym druga Słowacja może pochwalić się wynikiem 

„ledwie” plus 7,9%, zaś w perspektywie miesięcznej, kolejne po Rumunii kraje, takie jak Litwa 

i Węgry zanotowały wynik plus 1,8% i 1,7% odpowiednio. Dla całej Unii Europejskiej 

wskaźniki za maj wyniosły plus 2,6% rok do roku i plus 0,2% miesiąc do miesiąca. Wyraźnie 

zatem widać, że Rumunia przewodzi – i to samodzielnie – w kwestii wzrostu konsumpcji. Co 

więcej, taki stan utrzymuje się już od ponad roku, jednak aktualne wyniki są rekordowe pod 

tym względem. 

Inne wskaźniki finansowe też wyglądają bardzo obiecująco. Wpływy budżetowe w 

Rumunii za 5 miesięcy tego roku są większe o ponad 4% rok do roku. Same wpływy z VAT w 

maju wzrosły o 3% rok do roku. Na koniec maja 2015 deficyt budżetowy Rumunii wynosił 

tylko 0,3% PKB.  

Obniżka VAT spowodowała bardzo pozytywne długofalowe efekty dla finansów 

państwowych Rumunii. Zwiększył się popyt na towary, które potaniały dzięki mniejszemu 

VAT. Wyższa konsumpcja przekłada się bezpośrednio na wyższe dochody do budżetu państwa. 

 

 



Felieton ze strony Blackpartners.pl 

https://blackpartners.pl/komentarze/bytom-i-vistula-dalsza-konsolidacja-rynku-luksusowych-ubran-

meskich/ 

 

Bytom i Vistula – dalsza konsolidacja rynku luksusowych ubrań męskich? 

 Bytom i Vistula poinformowały o prowadzonych od 18 kwietnia rozmowach na temat 

potencjalnej fuzji, potwierdzając tym samym tygodnie plotek. W branży luksusowej odzieży 

męskiej taka transakcja byłaby prawdziwym hitem – Bytom i Vistula to największe spółki tego 

sektora, od lat toczące ze sobą wojnę o klienta. To także kolejny krok ku konsolidacji tego rynku, 

który nie posiada zbyt wielu przedstawicieli, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzime marki. Mimo 

sporych zmian w tej kwestii w ostatnich latach, mężczyźni dalej nie przykładają aż tak dużej wagi 

do ubrań, jak kobiety. Ponadto, jeśli mowa o ubraniach luksusowych, to jest niewielka część 

społeczeństwa, która może sobie pozwolić na ich regularny zakup. Stąd też rynek męskich ubrań 

ekskluzywnych nie poraża wielkością, a po wspomnianej fuzji skurczy się jeszcze bardziej. 

 Bytom powstał w 1945 roku i specjalizuje się tylko w modzie męskiej. Aktualnie posiada 

111 sklepów, a w 2016 roku jego przychody wyniosły 153 mln złotych. Vistula to ogromna grupa 

kapitałowa, której częścią jest także Wólczanka – konkurent kupiony w 2006 roku – oraz salony 

jubilerskie W.Kruk, które zostały wrogo przejęte w 2008 roku. Vistula istnieje od 1948 roku, zaś jej 

przychody za zeszły rok wyniosły niebagatelne 599 mln złotych. Trzecią firmą w tej branży jest 

Próchnik – także założony w 1948 roku. Kilka lat temu firma przeżywała poważny kryzys, ale na 

ratunek ruszył jej Rafał Bauer, były prezes Wólczanki i Vistuli oraz autor spektakularnego przejęcia 

W.Kruka. Bauer przywrócił Próchnika z powrotem do życia: przełomowy był zeszły rok, który 

firma zakończyła z ponad 56 mln zł przychodów. Teraz ma ambitne plany akwizycyjne: chce 

zakupić 3 nowe firmy,  prowadzi już negocjacje z E-lady.pl.  

 Ta trójka – Bytom, Vistula i Próchnik – to w tym momencie niekwestionowani liderzy 

branży. Ale mniejsza konkurencja nie odstaje w tyle. Warto wspomnieć chociażby Pawo, Lavard, 

Lancerto, Digel. Do niedawna sporym graczem w branży była także wielkopolska firma Sunset 

Suits, bardzo popularna w latach 90. W 2011 roku jednak upadła, a jej prezes został skazany za 

malwersacje podatkowe. Tym samym kolejny z konkurentów – po Wólczance – odpadł z gry. Mimo 

rozwiniętej sieci Lavarda czy dobrych opinii na temat jakości wyrobów Lancerto, w odbiorze 

klientów firmy te nie cieszą się taką reputacją jak wielka trójka. Nawet osoby niekorzystające z 

luksusowych dóbr, zapytane o producenta wytwornych koszul czy garniturów, bez problemu 

wymieniają Vistulę czy Bytom. Z pewnością wpływ na tę popularność ma długowieczność marek. 

 Vistula myślała o przejęciu Bytomia już w 2008 roku, jednak zdecydowała się na abordaż w 

branży jubilerskiej, zamiast na kolejną konsolidację. Możliwe, że teraz oba zarządy uznały, że 

łatwiej niż walczyć z odwiecznym i nieustępliwym wrogiem, będzie się z nim połączyć i jeszcze 

bardziej odskoczyć Próchnikowi. Co poza tym może czekać tę branżę w przyszłości? Na pewno 

dalszy rozwój – panowie coraz częściej i chętniej zerkają w kierunku mody. Sporo marek rozwija 

swoją sieć, otwierając kolejne sklepy. Firmy mocno inwestują też w e-commerce oraz wychodzą 

naprzeciw młodszym klientom. Do niedawna garnitur kojarzył się z kadrą dyrektorów po 40. Teraz 

kolorowe koszule, wzorzyste marynarki, kwieciste krawaty mają przyciągać elegantów w wieku 

20.-30. lat. Na tym polu spółki luksusowe próbują walczyć z sieciówkami casualowymi. Na razie 

przegrywają, ale kto wie – może ewentualny moloch Bytom-Vistula-Wólczanka zaszczepi miłość 

do klasycznego stylu jeszcze większej ilości młodzieńcom. 
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Bezstresowa podróż z maluchem? Da się zrobić! 

 Dla wielu rodziców podróżowanie z dzieckiem to nie lada wyzwanie. Niektórzy latami nie 

wyjeżdżają nigdzie na urlop, bo dochodzą do wniosku, że to niemożliwe z maluchem. Inni próbują 

raz, przeżywają udrękę i obiecują sobie, że nigdy więcej, dopóki dziecko nie podrośnie na tyle, by 

znosić trudy wyjazdu bezproblemowo. Co zrobić, by nie znaleźć się w żadnej z tych grup i cieszyć 

się podróżami z dzieckiem w każdym wieku? 

 Najważniejsze w planowaniu urlopu z niemowlakiem czy kilkulatkiem jest odpowiednie 

rozeznanie, przygotowanie i plan. Na początek warto wybrać się z dzieckiem gdzieś niedaleko w 

Polskę – do dziadków czy  znajomych, aby zobaczyć, jak reaguje na kilkugodzinną drogę oraz 

zmianę otoczenia. Zauważymy wtedy, czy maluch lubi podróżować (zasypia od razu uśpiony 

głosem silnika?), czy łatwo dostosowuje się do innego łóżeczka, czy nie tęskni za konkretnymi 

rzeczami z domu (jakaś ulubiona zabawka, ubranka, kocyk?). Kiedy już wyjazd „testowy” 

będziemy mieć za sobą a wraz z nim pierwsze obserwacje zachowania dziecka w podróży, możemy 

pomyśleć nad dłuższą wyprawą zagraniczną. Ważne jest dobre wybranie celu. Kraj tzw. 

cywilizowany, gdzie nie jest daleko do opieki medycznej i gdzie będzie ważne nasze ubezpieczenie, 

a dodatkowo niezbyt odległy – lot do kilku godzin, ewentualnie pół-dniowa podróż autem (jeśli na 

przykład mieszkamy gdzieś przy granicy). Podróż autem ma te plusy, że możemy stanąć, kiedy 

chcemy i zabrać tyle rzeczy, ile nam się zmieści. Za to samolot może być na początku tak 

interesujący i nieznany dla dzieciaka, że lot upłynie mu szybko na ciekawskim rozglądaniu się za 

oknem. Kiedy wybierzemy już cel i formę dojazdu, uważnie przyjrzyjmy się miejscu noclegu. 

Najlepiej hotel lub pensjonat, blisko sklepu i przychodni, z placem zabaw lub basenem oraz 

klimatyzacją, jeśli to ciepłe kraje.  

 W przypadku wyjazdu z dzieckiem skrupulatnie zaplanowane nie powinny być jedynie 

podstawowe kwestie – typu: dokąd, jak, czym – ale też rozkład dnia i zwiedzanie. Niestety nie ma 

raczej miejsca na spontaniczność. Sprawdźmy, co chcielibyśmy zwiedzić w okolicy, jak tam 

dotrzeć, ile czasu tam mniej więcej spędzimy. Dowiedzmy się przede wszystkim, gdzie jest 

najbliższa restauracja, tak by potem nie gnać na złamanie karku kilkanaście kilometrów z 

płaczącym z głodu niemowlakiem. Znamy przecież zwyczaje naszego dziecka – kiedy je, kiedy 

drzemie, kiedy robi się marudne. To właśnie pod ten plan układajmy cały plan wycieczki, a nie na 

odwrót. Ważne rzeczy, na których nam zależy, ustawiajmy na rano, zaraz po przebudzeniu. Mniej 

istotne, które zawsze możemy wykreślić z planu, gdyby zaszła taka konieczność – po południu, 

kiedy dziecko może być już zmęczone. 

 Jak to mawiają – nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. W myśl tej zasady 

najistotniejsze jest, co zabierzecie ze sobą na podróż z dzieckiem. Trzeba zabrać wszystkie 

najpotrzebniejsze rzeczy, ale też nie przesadzać – spakować się kompletnie, ale sprawnie i sprytnie, 

jakbyśmy grali w Tetris, tak żeby nie targać połowy domu. Najlepiej zrobić listę: bez porządnej, 

przemyślanej listy rzeczy do zabrania, będzie ciężko wszystko zapamiętać. Podzielmy ją na kilka 

segmentów. Po pierwsze ubrania – musi znaleźć się coś cieplejszego, czapeczka na słońce, okularki, 

wygodne buciki, strój do kąpieli, ubranka praktyczne i uniwersalne, ale też kilka ulubionych 

zestawów naszego dziecka, żeby czuło się pewnie. Sprzęt – termos, naczynka do 

gotowania/przygotowywania jedzenia, kocyk, smoczek, butelki, szczoteczka do zębów, nosidło lub 

chusta, turystyczne krzesełko dla niemowlaka, materacyk do przewijania, wózek. Wózek powinien 

być lekki i poręczny, składany jak parasolka – chyba że wybraliśmy opcję luksusową i lecimy 

Emiratami, które oferują na lotnisku wózki dla dzieci. Ale i tak nasz własny przyda się na spacery. 

Bardzo ważne są lekarstwa. Dobrze skomponowana apteczka to podstawa. Kropelki na brzuszek i 

gorączkę, waciki, chusteczki nawilżające, krem UV, krem na ból dziąseł (jeśli maluch ząbkuje), 

woda utleniona, plastry, coś na katarek i kaszelek, krem na odparzenia. Do tego trochę przekąsek: 

tubki z owockami, kaszki oraz przede wszystkim mleko i woda na drogę. Istotna uwaga: do 

samolotu z dzieckiem możemy zabrać oddzielną torbę dla niego, także wózek, który się nie liczy 
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jako bagaż oraz dowolną ilość wody i mleka w butelkach. Kontrola może sprawdzić, czy to 

naprawdę jest woda, ale nie ma prawa nam ich wylać. Pamiętajmy także o zabawkach – ulubiony 

miś, kredki i brulion, książeczki, zestaw do babek z piasku. Rzeczy, które kojarzą się z domem, 

pozwolą maluchowi łatwiej przyzwyczaić się do nowego otoczenia.  

 Zdaję sobie sprawę, że wygląda to trochę tak, że planowanie i pakowanie na podroż zajmuje 

dłużej niż sama wyprawa...Ale uwierzcie mi jest naprawdę warto. Podróżowanie to frajda dla 

małych i dużych, a dodatkowo uczy otwartości, tolerancji i szacunku dla innych. 
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Znajdź swoją niszę i cierpliwie czekaj, czyli jak zarabiać na blogach podróżniczych 

 Był okres w polskim Internecie, kiedy niemal każdy zakładał bloga. Szczególną 

popularnością cieszyła się moda, kulinaria oraz podróże – no bo kto się na tym nie zna, prawda? 

Wydawało się w pewnym momencie, że niektórzy wybrali się na – według nich – egzotyczne 

wakacje do Tajlandii i to im wystarczyło, by założyć bloga. Na dobry początek może być, ale co 

dalej? Nie sztuką jest zacząć bloga, ale sztuką jest wytrwać w regularnym pisaniu. A w blogosferze 

jeszcze większym wyzwaniem jest uczynić z tego sposób na życie. To wręcz legendarny temat 

wśród czytelników i blogerów – czy na blogu da się zarobić? Jeśli tak, to jak to zrobić?  

 Zacznijmy od dobrej wiadomości – można zarobić na blogowaniu o podróżach.  Potwierdza 

to Marcin Nowak z GdzieWyjechać.pl, choć on i współautorka bloga Ania, czyli Wędrowne 

Motyle, dalej pracują też na etacie. Podobnie Alicja i Andrzej z LosWiaheros.pl – tylko w ich 

przypadku to świadomy wybór, by poświęcać swój czas także filmowaniu dronami, a nie tylko 

działalności okołoblogowej. Za to Ola i Karol z BusemPrzezSwiat.pl dwa lata temu rzucili stałą 

pracę i żyją tylko z zajęć wokół bloga i podróży. Pierwsze i główne źródło finansowania blogów to 

wpływy z reklam, artykułów sponsorowanych oraz prowizje z afiliacji. Promowanie danej marki, 

czy to poprzez umieszczenia loga na blogu, czy wzmiankę we wpisie, czy przeprowadzenie całej 

kampanii na swoich kanałach społecznościowych, to wciąż najlepsza droga do zysku. Wędrowne 

Motyle są ambasadorami linii lotniczych KLM oraz województwa śląskiego. Wspólnie z innymi 

blogerami – LosWiaheros.pl, TheFamilyWithoutBorders.com, banita.travel.pl, ParagonzPodrozu.pl, 

AdamantWanderer.com, StayFly.pl, ZycieJestPiekne.eu oraz Wojazer.com zrealizowali też w 

zeszłym roku wyjątkową kampanię marketingową Krakowa, opisując go z różnych perspektyw. 

„Ponieważ kultura czasu wolnego w Polsce zaczyna odgrywać coraz większą rolę, to influencerzy z 

tej kategorii są coraz mocniej doceniani” - tłumaczy Marcin z GdzieWyjechac.pl.  Dlatego marki 

zamiast profesjonalistów wolą czasem poczytnych blogerów, którzy są bardziej autentyczni. 

Zarabiać można też na udostępnianiu płatnych treści: poradników, artykułów, podcastów, 

newsletterów lub filmików. To formy bezpośredniego zarabiania na blogu, w sieci, ale blog może 

też być trampoliną do działań poza internetem. Chlebem powszednim są udziały w prelekcjach, 

targach, wystawach, spotkaniach z czytelnikami, występy medialne. Blogerzy sprzedają swoje 

zdjęcia, filmy video i teksty do mediów internetowych i tradycyjnych. Czasem wchodzą w biznes 

turystyczny i otwierają sklepy internetowe z akcesoriami podróżniczymi, ubraniami, pamiątkami z 

wojaży itd. „Część ludzi idzie w kierunku pisania książek, profesjonalizowania się, organizowania 

wypraw autorskich. My na przykład jesteśmy także pilotami wycieczek” - mówi Andrzej Budnik, 

podróżnik, geek technologiczny, pilot drona, bloger z LosWiaheros.pl - „Ale to wszystko bierze się 

z blogowania. Daliśmy się poznać przez nasze podróże”. Można oferować zrealizowanie 

egzotycznych sesji zdjęciowych czy miejsce dla czytelników na swoich wyprawach. „Kluczem do 

sukcesu jest dywersyfikacja przychodów” - mówi Karol Lewandowski z BusemPrzezSwiat.pl. Jeśli 

uda nam się stworzyć znaną i lubianą markę z naszego bloga, to wtedy tak naprawdę nie ma 

limitów w kwestii pomysłów, jak wykorzystać jego potencjał. 

 Jest też jednak zła wiadomość – takich zarabiających na siebie blogów jest może kilkanaście 

w kraju, a wszystkich regularnie prowadzonych blogów o podróżach około 400. Tylko tym 

najlepszym udaje się przekuć pasję w biznes. Warto więc zastanowić się, czym charakteryzuje się 

dobry blog podróżniczy oraz co zrobić, by wyróżnić się z tłumu setek innych?  Dobry blog „jest 

zarówno inspirujący, jak i użyteczny” - uważa Marcin z GdzieWyjechać.pl. Dodatkowo jego 

zdaniem nie powinien skupiać się tak bardzo na osobie blogera: „Odchodzimy od czasów, w 

których na blogach królowało ja, o mnie, dla mnie”, zauważa Marcin. Liczy się zatem czytelnik i 

wiedza, którą uda mu się wynieść z naszego bloga. Wiedza konkretna, pomocna przy wojażach. 

Taki content musi być podany w odpowiedniej formie. To nie tylko fajne i angażujące wpisy, ale też 

dobre zdjęcia, ciekawe filmiki. Współczesny bloger według Marcina „dobrze się czuje w 
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podróżniczym pisaniu, ale również mocno rozwija swój warsztat fotograficzny, a od niedawna 

bardzo ważne stają się umiejętności wideo i żyłka social media managera.” Istotne jest umiejętne 

wypromowanie naszego bloga i spójne prowadzenie komunikację na uzupełniających kanałach 

social media. To tyle w kwestii formy, ale Andrzej z LosWiaheros.pl zwraca uwagę na bardziej 

podstawowe założenia dotyczące tematyki bloga: „Trzeba mieć na siebie pomysł i wybrać sobie 

jakąś niszę, która jest związana z fragmentem podróżowania”. Przykładowo 

TheFamilyWithoutBorders traktuje o turystyce rodzinnej, a 3wilki.pl opisuje wyprawy z psem. 

„Często firmy szukają właśnie takich mniejszych blogów podróżniczych odwiedzanych przez 20-30 

tys. osób miesięcznie, ale związanych z daną dziedziną. Bo to są ludzie, którzy bardzo dobrze się 

znają na temacie i są bardziej wiarygodni” – konkluduje Andrzej. I jeszcze jedna rada od 

Wędrownego Motyla Marcina: „Bądź systematyczny, nie pisz dla siebie, tylko dla ludzi i bądź 

cierpliwy”.  Potwierdza to Karol z BusemPrzezSwiat.pl: „Bloga prowadzimy od 7 lat, przez 

pierwsze 5 lat na nim nie zarabialiśmy, ale była to nasza pasja, więc robiliśmy to dalej.” Pytany o 

cechy dobrego bloga, podsumowuje: „Przede wszystkim nie powielać tego, co inni, tylko być w 

czymś oryginalnym – w sposobie podróżowania, w stylu pisania czy w stylu robienia zdjęć. I być w 

tym konsekwentnym”. Sukces bloga, a co za tym idzie możliwość zarabiania na nim, przychodzi z 

czasem. 

 

Ps. Dla zainteresowanych tematem, polecam filmik o drodze od pomysłu na 1. podróż i założeniu 

bloga do traktowania tego jako sposobu na życie i zarabianie, według BusemPrzezSwiat.pl: 

https://www.youtube.com/watch?v=ztHC5Ybtr00. 
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Żyli długo i szczęśliwie...aż do rozwodu 

 Jakiś czas temu pisałam o tym, jak funkcjonuje branża ślubna 

(http://marketingibiznes.pl/biznes/najdrozszy-dzien-w-zyciu-czyli-jak-sie-zarabia-na-slubach). To 

potężna machina do zarabiania pieniędzy. Okazuje się jednak, że nie tylko na początku wspólnej 

drogi życia można zarobić, ale także jej koniec generuje dla niektórych przedsiębiorców niemałe 

zyski. Biznes rozwodowy nie kręci się tak jak weselny, ale wraz ze wzrostem liczby rozwodów i ich 

większą akceptacją społeczną, zaczął się prężnie rozwijać. Są branże, które zarabiają bezpośrednio 

na rozwodach i inne, którym „dostaje się” niejako przy okazji.  

 Na 4 małżeństwa przypada w Polsce 1 rozwód. Ich liczba od 2005 roku utrzymuje się na w 

miarę stałym poziomie 64-67 tysięcy rocznie. Kiedy decydujemy się na rozwód, po pierwsze 

szukamy prawnika. Ta grupa zawodowa na rozwodach zarabia najwięcej. Niektóre rozstania nie są 

łatwe – dochodzi do podziału majątku, decyzji o opiece nad dziećmi, czasem małżonkowie nie 

mogą dojść do zgody i rozprawy ciągną się nawet latami. W trudnych przypadkach potrzebny jest 

detektyw. Małżonek w trakcie rozwodu zlecający profesjonalistom śledzenie swojej byłej drugiej 

połówki, by zdobyć dowody na zdradę, to już dziś nie tylko scenariusz kolejnego odcinka Mody na 

Sukces, ale smutna rzeczywistość. Podczas przechodzenia przez rozpad pożycia małżeńskiego 

wiele osób potrzebuje pomocy terapeuty lub mediatora. Swoją ofertę do rozwodników kierują 

niejednokrotnie laboratoria badania ojcostwa. Mogą być przydatne, gdy rozstanie przebiega w 

naprawdę fatalnej atmosferze... 

 Nie wszyscy jednak traktują rozwód jako traumatyczne przeżycie. Są ludzie uważający to za 

bardziej początek nowej, samotnej przygody niż koniec wspólnej drogi. Około 10 procent byłych 

małżonków deklaruje chęć wyprawienia tzw. imprezy rozwodowej. Pomysł narodził się w USA w 

2006 roku. Pionierką była Shanna Moakler, była Miss USA, która rozwodziła się z perkusistą 

Blink-182, Travisem Bakerem. Wyprawiła z tej okazji huczną imprezę w Los Angeles. Trend 

podchwycono w całym kraju, popularność zdobył też w Japonii. W sumie aż dziw, że tyle czasu 

zajęło Amerykanom wpadnięcie na pomysł organizowania imprez z okazji rozwodu. To w końcu 

kraj, gdzie do małżeństw nie podchodzi się z jakimś szczególnym namaszczeniem, a społeczeństwo 

ma mentalność nieuznającą porażek. Rozwód jakby nie patrzeć, jest pewną formą niepowodzenia, a 

w tym kontekście impreza rozwodowa to sposób na jego oswojenie. Takie głośne oznajmienie sobie 

– oraz innym, w tym głównie byłemu małżonkowi – że w sumie nic się takiego nie stało. W Polsce 

imprezy rozwodowe zdarzają się zwłaszcza w dużych miastach. Są firmy specjalnie temu 

dedykowane Na takiej imprezie jest dużo alkoholu, tort, często gry i zabawy,  striptizerki czy 

chippendalsi oraz, na życzenie, akcje takie jak: topienie obrączek, darcie zdjęć byłego partnera, gra 

w rzutki z jego podobizną, zakopywanie w małej trumience pamiątek, palenie aktu 

ślubu...wyobraźnia nie zna granic. Agencja eventowa zajmująca się tylko rozwodami nie wydaje się 

w Polsce jakąś żyłą złota. Jeśli jednak mamy firmę organizującą imprezy, dom weselny czy klub, 

warto dopisać do naszej oferty imprezę rozwodową obok ślubów, chrzcin, komunii, wieczorów 

panieńskich, kawalerskich itd. 

 Każdy rozwód generuje nową parę singli. W skali roku to około 120 tysięcy osób, które – 

potocznie mówiąc – wracają na rynek. Raj dla profesji zajmujących się swataniem – portale i 

aplikacje randkowe, speed datingi, kluby singli itd. Osobom po rozwodzie często trudno wrócić do 

gry i znów kogoś spotkać. Zwłaszcza jeśli mają za sobą długi staż małżeński. Gdy mamy problem z 

podrywem, zawsze pozostaje opcja zgłoszenia się do tzw. seduction coach. Tak, istnieją ludzie, 

którzy zarabiają na doradzaniu w kwestii flirtowania i szukania partnera. Ocenę jakości tych rad 

pozostawię bez komentarza, ale najwidoczniej popyt jest, skoro ktoś się tym zajmuje. Niektórzy 

decydują się na radykalną zmianę po rozwodzie: bo uświadamiają sobie, że marnowali w 

nieudanym związku czas, bo chcą lepiej się prezentować, by poznać kogoś nowego, bo potrzebują 

bodźca, by poprawić nadwątloną porzuceniem samoocenę. Z pomocą przychodzą wtedy fryzjerzy, 

styliści, wizażyści albo autorzy tzw. metamorfoz, którzy kompleksowo zajmą się naszym 
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wizerunkiem. Przydadzą się też dietetycy oraz trenerzy personalni, w przypadku, gdy ktoś 

postanawia zrzucić zbędne kilogramy, co jest po rozwodzie nader często obieranym kierunkiem 

zmian życiowych.  

 Wzorując się na podobnych imprezach ślubnych, we Wrocławiu kilka razy odbyły się targi 

rozwodowe, gdzie swoją ofertę prezentują przedstawiciele wszystkich powyższych zawodów, się w 

części lub całości rozstaniami. Była też edycja warszawska. Szału frekwencyjnego jednak nie 

odnotowano. Pewnie większość woli jednak szukać tego typu rozwiązań w internecie, bo się na 

przykład wstydzi. Takiej kariery biznesowej jak ślub i wesele, rozwód nigdy nie zrobi. Bądź co 

bądź, po rozstaniu prawie zawsze pozostaje jakaś nutka żalu. Chociażby za tymi tysiącami 
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Supermamy w biznesie – wywiad na kilka głosów 

 Czasy, kiedy mąż zarabiał, a kobieta pilnowała dzieci i kuchni minęły – przynajmniej 

dla większości społeczeństwa – bezpowrotnie. Współczesne kobiety nie tylko pracują i nieźle 

zarabiają, ale też coraz częściej biorą karierę w swoje ręce i rzucają bezpieczne posadki na 

etacie, aby otworzyć własne biznesy. Co więcej, godzą własną działalność z byciem mamą. 

Zapytałam sześć takich Supermam z własną firmą o to, jakie są blaski i cienie takiego 

rozwiązania. Wypowiedzi udzieliły mi: 

Sylwia Krysa, prezes Arego sp. z o.o., pomaga freelancerom i właścicielom małych firm 

budować stabilne biznesy, mama nastolatka. 

Liliana Poszumska, właścicielka Centrum Języka Hiszpańskiego La Mancha i tłumacz 

przysięgły hiszpańskiego, mama 2,5-letniej Gabrysi. 

Mika Szymkowiak, fotografka, właścicielka Mika Szymkowak Fotografia, mama 4,5-

letniego Leona. 

Agata Bilińska, trenerka fitness i zumby, właścicielka klubu Barbell Gdynia, mama 7-

letniego Kuby i 5-letniej Marcelinki. 

Anna Gustowska, architektka, współwłaścicielka sklepu z wyposażeniem wnętrz Pełna 

Chata, mama 2-letniej Zosi. 

Marta Jagodzińska, psycholog i psychoterapeuta, prowadzi Centrum Wspierania i 

Rozwoju Rodziny Familion, Kreatywne Centrum Rodzinne Familion i Alternatywny Punkt 

Przedszkolny Empatia, mama trójki dzieci: Nina – lat 6, Gustaw – lat 4  i Leon – 1,5 roku. 
 

Czemu zdecydowałyście się założyć własną firmę? 

Sylwia: Powody były dwa. Po pierwsze potrzeba wolności i samostanowienia. Począwszy od 

pierwszej pracy, zawsze kierowałam ludźmi, zarządzałam coraz większymi projektami i 

przedsięwzięciami – to mnie kręciło. Drugim powodem był apetyt na „więcej” oraz odrobina 

irytacji, że realizując projekty na etacie, w portfelu zostaje stosunkowo niewiele w porównaniu 

z tak dużymi budżetami, którymi zarządzałam. 
Anna: To po prostu naturalna kolej rzeczy. Po jakimś czasie ma się chrapkę na „coś więcej”. 
Mika: Zdecydowałam się na swoją działalność w momencie, kiedy mój synek miał dwa lata. 

To było maksimum moich możliwości siedzenia w domu. Nie chciałam jednak wracać do 

korporacji na etat, codziennie robić tego samego, bo mam za dużo energii w sobie.  

Marta: Kilka powodów: chęć realizowania siebie i swoich wizji zawodowych, praca w 

mniejszym wymiarze i bycie własnym szefem. 

Jakie są największe zalety prowadzenia własnego biznesu, gdy jest się jednocześnie 

matką? 

Agata: Jeśli o mnie chodzi to praca, która daje mi możliwość spędzania z dziećmi więcej czasu. 

Szkoła, do której chodzi mój syn, jest zmianowa – raz idzie na rano, raz na 12. Mogę ustawiać 

sobie tak pracę, by nie posyłać go do świetlicy 

Lila: Zalety to nienormowany czas pracy, sama jesteś sobie szefem i dyktujesz warunki, dzięki 

temu możesz w ciągu dnia spędzać więcej czasu z dzieckiem. 
Marta: Wydaje mi się, że największym plusem jest to, że realizuję swoje pomysły, buduję w 

sobie poczucie sprawstwa i satysfakcję z własnego życia. Pozwala mi to również na sprawne 

łączenie opieki nad trójką dzieci i realizowania się na polu zawodowym. 
Na jakie wady takiego rozwiązania zwróciłybyście uwagę? 

Marta: Trudność z utrzymaniem płynności finansowej i świadomość, że wszystkiego muszę 

dopilnować osobiście. Wadą jest również to, że o własnym biznesie myśli się dużo. Z pracy na 

etat łatwiej się wychodzi i „przełącza” na życie.  
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Anna: Przy rozkręcaniu firmy człowiek stara się wypaść jak najlepiej, zrobić jak najwięcej i po 

prostu staje przed wieloma wyborami: czasami mam wyrzuty sumienia, że zamiast bawić się z 

córką, muszę rozmawiać przez telefon albo odpisywać na maile. 

Agata: Nie istnieje u mnie coś takiego jak czas dla siebie. Albo jestem w pracy, albo z dziećmi 

w domu. Wieczorami też pracuje, co ma kolejne minusy: nie jestem z dziećmi, kiedy idą spać 

i potrzebują matczynej miłości.  
Lila: Mając własną firmę, nigdy się nie odcinasz i zawsze jesteś w pracy. Przez to zdarzają się 

też przykre sytuacje dla mnie jako mamy, kiedy na przykład Gabi podczas zabawy mówi do 

lalki: „idź spać, bo mama musi teraz popracować”. Wiem, że mówi tak, bo słyszy to ode mnie. 

Walka z wyrzutami sumienia to ciągła walka mamy z własną firmą. Plus nienormowane 

dochody, co przy tym, ile kosztuje dziecko, ma znaczenie. 

Największe wyzwania? 

Anna: Największym wyzwaniem jest czas, który nie jest z gumy i logistyka godzenia pracy i 

domu. 
Agata: Dla mnie najgorszym wyzwaniem tej pracy jest zmęczenie fizyczne. Wykonuję pracę 

fizyczną; dodatkowo przy dzieciach i w domu też często są zajęcia wymagające ruchu. Zdarza 

się, że siadam tylko przy obiedzie. A to zmęczenie przekłada się na moje życie w domu. Nie 

mam siły ani chęci iść z dziećmi pograć w piłkę itp. W gry planszowe z nimi gram na leżąco, 

bo bolą mnie nogi i jest to jedyny czas, kiedy mogę się położyć.  

Sylwia: Wraz z totalną wolnością, którą daje mi biznes, pozbyłam się „bacika” szefa, a niestety 

bywa, że czasem mam lenia. Dużej samodyscypliny wymaga ode mnie to, żeby pracować w 

ustalonym przez siebie rytmie, wyznaczać sobie bardzo konkretne plany, cele i trzymać się 

obranej strategii. 

Jakie są źródła największej satysfakcji? 

Lila: Satysfakcja to pewnie, jak udaje się pogodzić jedno i drugie: firmę i dziecko. Ciężko o 

taką harmonię i tym bardziej jest satysfakcja, jak się udaje ją wprowadzić i utrzymać.  

Mika: Satysfakcja to oczywiście zadowolenie i pozytywny feedback od klientów; kiedy 

polecają mnie dalej albo wracają na kolejne sesje. 

Marta: Źródłami największej satysfakcji zawodowej jest świadomość bycia w odpowiednim 

miejscu. 
Czy rozważyłybyście powrót do pracy na etacie? 

Mika: Jak sobie pomyślę, że musiałabym wrócić na etat, to aż przechodzą mnie ciarki. Mam 

nadzieję, że nigdy nie będę musiała podjąć takiej decyzji. 
Lila:  Nie wróciłabym już na etat. Czasami myślę o tym w chwilach zwątpienia, ale zaraz mi 

przechodzi. Potrzebuję być w ruchu i być sobie sama sterem, żeglarzem i okrętem, nawet za 

cenę braku pewności co do stałości wynagrodzenia czy innych benefitów, które oferują 

korporacje. 
Co wasz biznes daje Waszym dzieciom i jaki ma wpływ na życie rodzinne? 

Sylwia: Sam fakt posiadania własnej firmy nie daje automatycznie możliwości godzenia życia 

prywatnego z zawodowym. Trzeba wyznaczyć sobie jasne granice – gdzie i kiedy jest dom, a 

kiedy praca. Myślę, że mój styl życia i prowadzenia firmy przenika całą rodzinę. Moje dziecko 

od małego ma zacięcie biznesowe – potrafi zarabiać i oszczędzać pieniądze i jestem z tego 

bardzo dumna. Poza tym wspólnie z mężem – także freelancerem – dajemy synowi autentyczny 

dowód na to, że można i warto żyć po swojemu, na własny rachunek i z sukcesem realizować 

swoje marzenia i pasje. To moim zdaniem jest bezcenne. 

Anna: Ten biznes daje: niezależność, cudowną atmosferę w pracy, dobry humor, możliwość 

spotykania multum ciekawych ludzi. Nasze zadowolenie na pewno ma pozytywne przełożenie 

na życie rodzinne. 



Lila: Drugim słowem Gabi było: La Mancha, nazwa mojej szkoły. Gabi uwielbia tam chodzić, 

dla niej to atrakcja, jak idzie z mamą do pracy. Poza tym myślę, że widzi mamę w różnych 

sytuacjach zawodowych i może być z niej dumna. 

Mika: Codziennie mi się chce i to jest chyba najważniejsze. Dzięki temu mój synek również 

jest szczęśliwy i chciałabym wpoić Mu, że może wszystko, jeśli tylko będzie robił to, co kocha, 

z pasją i dużym zaangażowaniem. Mój mąż również jest ze mnie dumny i chyba mamy teraz o 

wiele lepsze relacje niż za czasów etatów, które lubiłam mniej lub bardziej. 
Wasze rady dla mam, które wahają się, czy warto pójść na swoje? 

Sylwia: Jeśli masz pomysł na własną firmę, ale boisz się – polecam testowanie na mniejszej 

skali. Zanim zarejestrujesz działalność, znajdź samodzielnie pierwszego klienta, sprawdź, jak 

to działa. Następnie policz sobie swój biznes i nie opieraj się wyłącznie na intuicji i entuzjazmie. 

Konkretny biznesplan jest bardzo pomocny. 
Marta: Polecam pozytywne myślenie. Snucie pozytywnych wizji przyciąga pozytywne 

wydarzenia. Patrzenie na życie przez pryzmat do połowy pełnej szklanki pomaga spotykać 

wyzwania, a nie problemy. 

Mika: Ja zawsze powtarzam wszystkim kobietom, które spotykam na swojej drodze, że jeśli 

tylko macie pomysł: działajcie! Jasne – nie jest łatwo, ale naprawdę warto!  
Anna: Trzeba znaleźć w sobie siłę. Złą energię zwalczyć pracowitością i zawziętością. 

Pomagać ludziom, bo wszystko do nas w życiu wraca. 

Lila: Warto zawsze robić, to co się kocha i żyć tak, żeby się nie żałowało. Jeżeli intuicja mówi 

Ci, że chcesz robić coś na własny rachunek, to zrób to, nie wahaj się. Posłuchaj samej siebie, a 

reszta się ułoży. I pamiętaj: szczęśliwa i spełniona mama to szczęśliwe dziecko! 

 



Fragment mojego tekstu - eseju, skrótu mojej pracy magisterskiej na dziennikarstwie – który 

był opublikowany w „Znaczeniach”, czasopiśmie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Całość jest dostępna online pod linkiem: http://www.e-znaczenia.pl/?p=790 

 

Wątki autobiograficzne w wybranych filmach Tima Burtona 
 

„Umysł Tima Burtona jest jak eksplodująca fabryka fajerwerków: żywy, ekscytujący, 

kolorowy, zaskakujący i wszędobylski”– tak w artykule z 1997 roku dziennikarz Bill Warren 

podsumował swoje wrażenia po spotkaniu reżysera i jest to prawdopodobnie najbardziej zwięzły i 

trafny opis Tima Burtona, jaki kiedykolwiek powstał. Tim Burton to jednostka niezwykła, o 

ponadprzeciętnej wyobraźni i bezgranicznym talencie. Trudno sklasyfikować jego dzieła – Burton 

nie trzyma się żadnych kanonów, z wdziękiem żongluje konwencjami: kiczem, groteską, czarnym 

humorem, sentymentalizmem, baśniowością. W rezultacie jego filmy, tak jak on sam, są 

„wspaniałym bałaganem”. Opowiada poruszające i prostolinijnie mądre historie w oryginalnej 

wizualnej oprawie. Tak oryginalnej, że jego styl doczekał się własnej nazwy: „burtonesque”. 

Jednak nie tylko jego filmy pobudzają wyobraźnię. Sam reżyser jest tak ekscentryczną i tajemniczą 

osobą, że powstały na jego temat legendy medialne. Blady, z burzą potarganych włosów i zawsze 

noszący się na czarno, „wygląda jakby wciąż słuchał The Cure”, czyli jak depresyjny, 

nieprzystosowany, zagubiony chłopiec. Jest w tym oczywiście trochę prawdy, Burton ma 

skłonności depresyjne, miewał w swoim życiu trudne chwile, w których rzeczywiście zamykał się 

w sobie, a jedyną formą jego komunikacji ze światem były jego rysunki. Jest jednak osobowością 

dość złożoną i nie można zamknąć go w szufladzie z napisem „nierozumiany nadwrażliwiec”. Ma 

poczucie humoru i dystans do siebie, który uwidacznia się nie tylko w jego filmach, ale także w 

licznych wywiadach z nim. Wydaje się też, że z wiekiem odnajduje w życiu więcej spokoju i 

satysfakcji. Pewną zasługę w tym ma na pewno jego aktualnie ustabilizowane życie osobiste (od 

wielu lat jego partnerką jest aktorka Helena Bonham Carter, mają dwoje dzieci), ale także swoista 

katharsis, jaką przeszedł kręcąc niektóre ze swoich filmów. Sztuka jest jego formą terapii, pomaga 

mu uporać się z problemami, które drzemały w jego psychice latami. 
 

Bohaterowie filmów Burtona nader często wyglądają jak upiór z opery i stanowią galerię 

niegroźnych ekscentryków. W związku z tym przyjęło się, że większość z nich to alter ego 

reżysera. Nawet postacie niewymyślone przez Burtona – jak Willy Wonka z adaptacji Charlie i 

fabryka czekolady czy Szalony Kapelusznik z luźno opartej na klasycznej powieści Alicji w Krainie 

Czarów – zyskują pod okiem jego kamery fantazyjny rys, upodobniający je do szkiców z jego 

notatnika i w pewnym stopniu do niego samego. Pytanie jednak, w jakim stopniu i czy rzeczywiście 

można ich wszystkich ustawić w jednym rzędzie, odnajdując w nich sporo wspólnych przymiotów, 

a na końcu postawić znak równości między nimi a Timem Burtonem. Wydaje się to dużym 



nadużyciem, a także nieuchronnie prowadzi do spłycenia przekazów jego filmów, spośród których 

wiele dostarcza uniwersalnych konkluzji. Sam Burton, pytany o to wielokrotnie i aż do znudzenia, 

także wyraźnie mówi, że nie przekłada bezpośrednio swojego życia na swoje filmy. Występują 



jednak pośrednie powiązania, daleko idące inspiracje i słowo klucz: emocje. Burton, aby wybrać 

scenariusz i podjąć się realizacji jakiegoś projektu, musi czuć z nim związek. Bardzo osobistą więź, 

która pojawia się, gdy bohater lub historia są mu bliskie, jakby znane, gdy rozumie istotę ich 

cierpienia, bo sam przez to przechodził albo czuł się kiedyś podobnie. To właśnie powoduje, że w 

niemal każdym nakręconym przez niego obrazie odnajdziemy słabiej lub mocniej zaznaczone 

autobiograficzne wątki. (...) 
 

Burtonowi udaje się pogodzić artystyczną niezależność, oryginalność, wrażliwość z 

uniwersalnością przekazu i przystępnością dla masowego odbiorcy. Wiele z jego filmów trudno 

nazwać zarówno hollywoodzkimi megaprodukcjami, jak i kinem indie, chociażby Sok z 
 
żuka, Edwarda Nożycorękiego, Eda Wooda, Dużą rybę, Gnijącą pannę młodą. Zdarzały mu się co 

prawda przygody z superprodukcjami, ale nawet wtedy potrafił iść swoją drogą przy podejściu do 

ich realizacji, a co więcej, nie wypaczyły one jego talentu, intuicji i gustu. Zazwyczaj po każdym 

wysokobudżetowym filmie głównego nurtu starał się robić coś na mniejszą skalę i o bardziej 

personalnym wydźwięku. Dzięki temu utrzymywał równowagę – nie zaprzedał duszy Hollywood, 

ale też nie odwracał się plecami do publiczności, jego filmy wciąż były komercyjne i popularne, ale 

stanowiły alternatywę dla wszelakiej maści komedii romantycznych, filmów akcji czy tandetnych 

horrorów. 

 
Burton ma dość specyficzny stosunek do swojej twórczości i procesu reżyserowania. Nie 

dba o finanse, promocję, sukces. Robi filmy głównie dla siebie, ważny jest dla niego sam akt 

tworzenia, dzięki któremu poznaje samego siebie. Filmy są dla niego formą eskapizmu, ale nie 

uważa on, że taka ucieczka jest czymś dziecinnym czy niemądrym. To, co dla innych być może jest 

naiwną bajką, dla Burtona jest bardzo poważną próbą zrozumienia siebie i otaczającego go świata. 

Sam tłumaczy chęć skrywania się w sztuce, a także popularność filmów jako sposobu na oderwanie 

się od rzeczywistości następująco: 
 
„Dlaczego ludzie szukają ucieczki w filmach?… Dlatego, że… to jest forma odzyskania nie 

dziecięcego impulsu, ale tego spojrzenia na świat, jakby był świeży i interesujący.” 
 
Reżyser stara się nieustannie dziwić się otaczającemu go światu i odnajdywać w nim kolejne 

zaskakujące, intrygujące, poruszające wyobraźnie postacie, historie, miejsca, a następnie 

przeistaczać to wszystko w swoje rysunki i filmy. Dzięki temu jego dzieła są cięgle fascynujące, 

pomimo iż jego kariera trwa już ponad dwadzieścia lat. Sweeney Todd zdobył kilka nominacji do 

Oscara i uznanie krytyków, Alicja w Krainie Czarów stała się najbardziej kasowym filmem 2010 

roku i w całej karierze reżysera. Burton zatem wciąż odnosi sukcesy artystyczne i komercyjne, ma 

mnóstwo kolejnych pomysłów i nie stracił zapału, pomimo potknięć, porażek czy rozczarowań. 

Ostatecznie z każdym osobistym czy zawodowym problemem można się uporać, znajdując 

odpowiedni scenariusz i przekładając swoje emocje na film. Tak właśnie Burton czyni od lat, a 



owocem tej „kinowej terapii” jest nie tylko jego równowaga psychiczna i dobre samopoczucie, ale 

także kilka filmowych perełek, które dzięki swojemu wizualnemu pięknu i uniwersalnemu 

przesłaniu zapewniły sobie miejsce w kanonie filmów ostatniego dwudziestolecia. 

 



Relacja z eventu na bloga szkoły języka hiszpańskiego La Mancha 

http://www.lamancha.com.pl/?strona/odbarcelony/KubanskieFascynacje 

 

Kolejne spotkanie już za nami! Kuba zdobyta. 

 Wyprawa na Kubę za nami! Wczoraj, 10 grudnia, w Jazz Cafe odbył się druga impreza 

organizowana przez La Manchę. Tym razem tematyką była barwna, niezwykła, gorąca wyspa 

Kuba! 

 Wieczór udał się wyśmienicie, goście dopisali licznie i po kilku godzinach wirtualnej 

podróży opuszczali Jazz Cafe w wybornych nastrojach. Impreza rozpoczęła się około godziny 18 

występem Roberta Bogusławskiego, fotografa, laureata nagrody World Press Photo, który 

przedstawił swoje zdjęcia z kilku podróży na Kubę. Mieliśmy okazję podziwiać reportaże z Fabryki 

Cygar, Kubańskiej Narodowej Szkoły Baletu, walk kogutów, turnieju boksu, a także wiele innych 

fotografii ukazujących codzienne życie mieszkańców Hawany i Trynidadu. Można było ujrzeć na 

nich Kubę jako kraj wielu kontrastów: biedny, ale mieniący się feerią barw, uciśniony przez reżim, 

ale zamieszkały przez niezwykle otwartych i sympatycznych ludzi, marzący o zmianie, ale wciąż z 

dumą wspominający rewolucję. Niepowtarzalnym uzupełnieniem fotografii były opowieści Roberta 

– osobiste, zabawne, ciekawe. 

 Po tej części nastąpiła krótka przerwa, podczas której goście mogli skorzystać z 

promocyjnej oferty drinków, oczywiście tych najbardziej kojarzonych z Kubą: Cuba Libre oraz 

Mojito. Była to też okazja by uporządkować trochę swoją wiedzę o Kubie i przygotować się na 

następny punkt programu czyli konkurs wiedzy o Kubie. Wszyscy zgromadzeni otrzymali arkusze 

gdzie zaznaczali poprawne odpowiedzi. Pytań było 12, o różnym stopniu trudności: od dość 

prostych jak pytanie o rok rewolucji, kolory na fladze Kuby czy narodowy taniec kubański, aż po 

sprawiające trudność i podchwytliwe, np. o narodowy sport, wykształcenie Che Guevary czy 

kubańskie korzenie znanych osób (kto by pomyślał, że aktor Andy García i muzyk Dave Lombardo 

są z Kuby?).  Po ujawnieniu odpowiedzi okazało się, że aż 5 pań (ciekawy zbieg okolicznościJ) 

zdobyło komplet punktów. W dogrywce, rozegranej metodą losowania, trzy pierwsze miejsca 

premiowane nagrodą – oryginalnym kubańskim cygarem –  zdobyły pani Ola, pani Monika i pani 

Marta. 

 Po konkursie przyszedł czas na oczekiwaną przez wielu salsę! Najpierw trzy adeptki szkoły 

The Salsa Kings przedstawiły porywający pokaz swoich umiejętności. Publiczność była 

zachwycona i domagała się bisu. Tancerki z chęcią się zgodziły. Następnie instruktorka z The Salsa 

Kings, pani Paulina Turska zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Uczyliśmy się 

podstawowych kroków salsy. Według naszej wspaniałej nauczycielki szło nam bardzo dobrze. 

Nawet jeśli jednak była to tylko kurtuazja, najważniejsze, że taniec sprawił nam wiele radości i 

http://www.lamancha.com.pl/?strona/odbarcelony/KubanskieFascynacje


mogliśmy przez chwile poczuć gorące latynoskie klimaty w środku grudnia. Część artystyczna 

kubańskiego dnia dobiegła końca po 21, niektórzy jednak zostali w Jazz Cafe, dalej racząc się 

pysznymi drinkami i oddając się marzeniom, że może kiedyś pewnego dnia uda im się osobiście 

zobaczyć Kubę. Po tym wieczorze, nikt nie ma wątpliwości, że na pewno warto. 

  Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym za stworzenie świetnej atmosfery. Specjalne 

podziękowania dla współorganizatora pubu Jazz Cafe oraz naszych gości – Roberta 

Bogusławskiego i dziewczyn z The Salsa Kings. Już teraz zapraszamy na następne spotkanie, w 
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Artykuł ze strony Marketing i Biznes 

https://marketingibiznes.pl/biznes/telemedycyna-antidotum-kolejki-inne-bolaczki-sluzby-zdrowia/ 

 

Telemedycyna – antidotum na kolejki i inne bolączki służby zdrowia 

 Każdy z nas przeżył to nieraz: niekończąca się kolejka ludzi w wąskim korytarzu 

przychodni, kaszląca, kichająca i narzekająca. Po odczekaniu swojego i dostąpieniu wreszcie 

zaszczytu konsultacji lekarskiej, niejednokrotnie czuliśmy się gorzej – psychicznie i fizycznie – niż 

przed nią. Alternatywę dla takiego obrazka oferuje telemedycyna. Do niedawna nowalijka, teraz 

coraz szerzej stosowana usługa, która możliwe, że niedługo stanie się normą. 

 Telemedycyna to konsultacje medyczne on-line poprzez live-chaty lub video-konferencje. 

To także wymiana dokumentów medycznych, wyników badań, choroby historii na internetowych 

platformach, zdalny monitoring oraz komentarze i opisy wyników. Odbywa się zarówno na 

płaszczyźnie wewnętrznej między doktorami, laboratoriami i ośrodkami zdrowia, jak i między 

doktorem i służbą medyczną a pacjentami. Takie usługi świadczą na swoich platformach 

internetowych prywatne sieci przychodni, jak np. Lux Med czy Medicover, ale są też firmy 

dedykowane jedynie telemedycynie, takie jak Telemedi.co cy Telemedycyna Polska. Klienci 

najczęściej są biznesowi – korporacje wykupują pakiety dla swoich pracowników. Jest też jednak 

możliwość wykupienia dostępu do telemedycyny indywidualnie, czy nawet zakupu pojedynczej 

konsultacji on-line.  

  Największą zaletą zdalnego leczenia – zarówno dla pacjentów, lekarzy, jak i firm – jest 

znaczące skrócenie znienawidzonych kolejek. „Z mniejszymi kolejkami łączy się poprawa jakości 

zdrowia społeczeństwa oraz oszczędności, bo pilne przypadki oczekują krócej na osobistą wizytę u 

specjalisty, a mniej pilne konsultacje mogą odbyć się zdalnie” - tłumaczy Paweł Sieczkiewicz z 

Telemedi.co. Firmy telemedyczne chwalą się, że aż 8 na 10 przypadków konsultacji on-line kończy 

się sukcesem i nie ma potrzeby, by pacjent udawał się do lekarza. Dzięki temu nie musi tracić czasu 

na dojazdy i stresować się długim oczekiwaniem. Lekarz ma więcej atencji dla pacjentów 

stacjonarnych, z trudniejszymi przypadkami. A firma nie musi zwalniać pracownika na godzinę czy 

dwie, by udał się do lekarza – może to równie dobrze uczynić w pracy. Wiadomo, że czas to 

pieniądz, ale w przypadku telemedycyny udaje się zaoszczędzić także zupełnie realną kasę. Według 

raportów do końca tego roku tylko w Unii Europejskiej dzięki telemedycynie koszty służby zdrowia 

zmniejszą się o 100 mld euro. 

 Oczywiście zdalna forma diagnostyki i leczenia nie sprawdzi się przy każdej dolegliwości. 

Najczęściej jest wykorzystywana przy prostych konsultacjach internistycznych, dermatologicznych, 

w monitoringu zdalnym w kardiologii oraz rozmowach z psychologiem, dietetykiem czy położną. 

Przy bardziej złożonych problemach zdrowotnych bezpośredni kontakt z doktorem jest dalej 

niezastąpiony. Wadą, czy raczej wyzwaniem, przy telemedycynie jest także określenie czy dana 

kwestia wymaga wizyty, czy da się ją rozwiązać zdalnie. Przykładowo analiza wyników badań czy 

dodatkowe pytania po wizycie często powodują dylemat pacjentów w tej kwestii. Obawy wiążą się 

też z tym, kto jest po drugiej stronie „kabla”. Niektórzy mają ograniczone zaufanie do kontaktów 

on-line i nie są przekonani, że będą rozmawiać z prawdziwym lekarzem. To spora bariera 

informacyjna, która hamuje rozwój telemedycyny. Innymi przeszkodami są brak odpowiednich 

środków finansowych czy technologii oraz niejasne w naszym kraju regulacje prawne. Mimo to 

zdalna medycyna zyskuje coraz bardziej na popularności, proporcjonalnie wraz z rozwojem 

prywatnych usług medycznych, które w większości wykorzystują tę formę diagnostyki. Wartość 

prywatnego sektora zdrowia w Polsce szacowana jest już na 5 mld złotych. To najwięcej w całej 

Europie Środkowo-Wschodniej. W całym naszym regionie ponad 60% badanych, według sondażu 

PwC, deklarowało gotowość skorzystania z usług telemedycyny w przyszłości. To bardzo duży 

odsetek i wróży spory skok w rozwoju tych usług, o ile za deklaracjami pójdą czyny, a dodatkowo 

respondenci będą mieli możliwość skorzystania z telemedycyny w swojej przychodni czy szpitalu. 

 Nie każdy ma luksus posiadania prywatnego pakietu medycznego, najlepiej jeszcze 

opłacanego przez pracodawcę, i tym samym dostęp do telekonsultacji, telediagnostyki czy 

https://marketingibiznes.pl/biznes/telemedycyna-antidotum-kolejki-inne-bolaczki-sluzby-zdrowia/


telemonitoringu. Największą szansą rozwoju tej dziedziny jest obecnie jej wdrożenie w publicznej 

służbie zdrowia oraz refundowanie. Poza zwykłymi przychodniami, telemedycyna miałaby szerokie 

zastosowanie w szpitalach – pacjent mógłby wyjść szybciej i kontynuować rekonwalescencję w 

domu, pod zdalnym monitoringiem lekarzy. Mogłoby to wręcz zrewolucjonizować opiekę szpitalną 

w kraju. Z bardziej przyziemnych celów dla tej branży, Sieczkiewicz wymienia „dostęp do 

konsultacji za rogiem, czyli możliwość łączenia się z własnych urządzeń mobilnych czy szerszy 

dostęp do tzw. gabinetów telemedycznych”. Trendem będą też przenośne urządzenia telemedyczne, 

które łączą się z centrum medycznym i od razu informują, gdy coś niepokojącego się dzieje z 

naszym zdrowiem. W takich komfortowych warunkach, kiedy wszystkim zajmą się zdalne 

urządzenia, pacjentowi pozostanie tylko chorować... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Artykuł sponsorowany na stronę internetową 

Victorinox – noże i scyzoryki nie do stępienia? 

 Szwajcaria – wiadomo zegarki, sery i sławna precyzja. Czy także w przypadku 

produkcji noży i scyzoryków Szwajcarzy wykazali się doskonałą ręką i stworzyli niezawodne 

produkty? Postanowiliśmy przyjrzeć się marce Victorinox. 

Victorinox to znana szwajcarska marka założona w 1884 roku przez Karla Elsenera jako 

firma produkująca noże. Scyzoryki Victorinox cieszą się wielką estymą wśród znawców i 

użytkowników. Jeden z flagowych modeli to Victorinox Recruit – niewielki, estetycznie 

wykonany, klasyczny scyzoryk o dużej funkcjonalności. Ten niepozorny gadżet posiada: dwa 

ostrza, otwieracz do puszek, otwieracz do kapsli,  mini śrubokręt,  śrubokręt standardowy, 

kółko, pęsetę, narzędzie do zdejmowania izolacji oraz wykałaczkę. Kosztuje też niedużo jak na 

tę jakość – około 60 złotych. Gdybyśmy potrzebowali modelu bardziej zaawansowanego, 

dobrze zwrócić uwagę na Hunstman. To sprzęt niemal na każdą sytuację, który ma dwa ostrza, 

korkociąg, otwieracz do puszek i butelek, dwa śrubokręty, ściągacz izolacji, szydło, rozwieracz, 

szpikulec, pęsetkę, wykałaczkę, nożyczki, piłę do drewna i hak wielofunkcyjny. Cena – 130 

złotych. Victorinox oferuje też model jeszcze większy, bardziej funkcjonalny i z ostrzem nie 

do zdarcia – Trailmaster. To już wydatek ponad 150 złotych, ale dla prawdziwych koneserów 

to nie lada gratka. Elementy konstrukcyjne obejmują dwa śrubokręty, duże ostrze, ściągacz 

izolacji, otwieracz butelek oraz puszek, szpikulec, wykałaczka, pęseta oraz piłka do drewna. 

Wymienione modele to tylko niektóre z bardzo licznej gamy scyzoryków. 

Co proponuje Victorinox, jeśli chodzi o noże? Nóż kuchenny wielofunkcyjny, zwany 

również pikutkiem, to nożyk z ząbkowanym ostrzem służący do drobnych prac kuchennych. 

Innym produktem jest nóż uniwersalny do obierania warzyw i owoców, z  prostym ostro 

zakończonym i ząbkowanym ostrzem. Noże są wykonane ze stali nierdzewnej, rączka jest z 

polipropylenu. Są lekkie, niewielkie i bardzo poręczne. I co najważniejsze – bardzo ostre. Tym 

lepiej, że zadbano też o nasze bezpieczeństwo w kuchni, wykonując rączkę z antypoślizgowego 

materiału. Ze spraw praktycznych – plusem jest to, że noże można myć w zmywarkach. Oba 

noże kosztuje około 20 złotych każdy. 

Victorinox produkuje też zegarki, torby i akcesoria podróżne, perfumy….jednak to noże 

i scyzoryki są tym, co firmie wychodzi najlepiej. Ostre, wielofunkcyjne, estetycznie wykonane, 

nie do zdarcia, z wysokiej jakości materiałów, o prostym designie, poręczne oraz z gwarancją 

na wieki. 
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Wielton zaczyna realizację strategii 2020 od przejęcia niemieckiego konkurenta 

 Wielton, producent naczep i przyczep do ciężarówek, ogłosił podpisanie umów dotyczących 

nabycia niemieckiej spółki Langendorf. Akwizycja całości kapitału niemieckiego konkurenta jest 

dwuetapowa – 80% firmy przejmowane jest teraz za wstępną cenę 5,3 mln euro, a pozostałe 20% 

zostanie nabyte w transzach w latach 2019-2022 za maksymalnie 4,7 mln euro. Ceny kupna są 

uzależnione od wyników rocznych Langendorfa. Schemat transakcji jest dobrze przemyślany i 

obniżający ryzyko. Dzięki rozłożeniu w czasie, Wielton przez kilka najbliższych lat będzie 

partnerem z byłym większościowym udziałowcem spółki. Uzależniając cenę od przyszłych 

przychodów firmy, nabył z kolei pewność, że nie „przepłaci” w razie, gdyby koniunktura nagle się 

odwróciła i trend wzrostowy przychodów Langendorfa załamał.  

 Wielton to lider rynku naczep i przyczep w kraju. Spółka zajmuje 3. miejsce w branży w 

Europie i 10. na świecie. Jej przychody za zeszły rok wyniosły 1,2 mld złotych. Swoje produkty 

Wielton eksportuje na cały kontynent, a niemiecki rynek z 8,6% udziału w sprzedaży w roku 2016, 

ustępuje tylko Rosji, Włochom, Czechom i Słowacji. To się jednak teraz zmieni, bo przejęcie 

Langendorfa znacząco umocni pozycję Wieltona zarówno w Niemczech, jak i w perspektywie całej 

Europy. Dzięki temu firma awansuje do pierwszej piątki spółek produkujących naczepy w 

Niemczech i całkiem możliwe, że zostanie europejskim liderem. Langendorf to bowiem żadna 

płotka, ale znacząca firma ze 125-letnią historią. Niemiecka spółka ma przykładowo aż 57% 

udziału w biznesie produkcji naczep do transportu szkła w swoim kraju. W zeszłym roku 

zanotowała 48 mln euro przychodów, czyli około 200 mln złotych. Jej przejęcie będzie zatem dla 

Wieltona trampoliną do większych przychodów i wolumenu sprzedaży oraz mocniejszej pozycji. 

 Transakcja nie przyniesie jednak Wieltonowi tylko wymiernych zysków, ale też wartość 

dodaną w postaci nowego portfolio produktów oraz know-how konkurenta. Langendorf jest w 

szczególności znany z tzw. innloaderów, czyli przyczep dedykowanych przewozowi prefabrykatów 

betonowych czy szklanych płyt. Ponadto dla samego rynku, połączenie dwóch silnych podmiotów 

jest kroczkiem w stronę konsolidacji. Kroczkiem, bo branża naczep w Europie jest mocno 

zdywersyfikowana: liderzy stanowią jej 33%, średniej wielkości producenci troszkę ponad 11%, a 

aż 51% to pozostałe małe firmy. Wielton ma w tym torcie na razie 4,6% udziału. To przejęcie 

wpisuje się idealnie w bardzo ambitne plany Wieltona na najbliższe 3 lata. Do 2020 roku grupa 

chce podwoić przychody oraz wolumen sprzedaży (do 25 tys. sztuk naczep rocznie). Dwoma 

filarami, na których zamierza oprzeć strategię, jest rozwój organiczny oraz akwizycje. Firma widzi 

duży potencjał m.in. we Włoszech, gdzie planuje wejść do top 3 na rynku, w Afryce oraz w regionie 

CIS (kraje byłego ZSRR). Pragnie także umocnić swoją pozycję lidera we Francji. Strategię 

ogłoszono na początku kwietnia, a już pod koniec maja pierwsza znacząca spółka padła łupem 

firmy z Wielunia. Wygląda na to, że Wielton nie rzuca słów na wiatr. 

  

 

https://blackpartners.pl/komentarze/wielton-zaczyna-realizacje-strategii-2020-od-przejecia-niemieckiego-konkurenta/
https://blackpartners.pl/komentarze/wielton-zaczyna-realizacje-strategii-2020-od-przejecia-niemieckiego-konkurenta/


Informacja sportowa na stronę internetową 

 

Wimbledon 2017 – został nam już tylko Kubot 

 W Londynie w najlepsze trwa Wimbledon, trzeci w sezonie tenisowy turniej 

wielkoszlemowy po Australian Open i Roland Garros. To 131. edycja trawiastych zawodów, w 

tym roku odbywających się w dniach do 3 do 16 lipca. Wielki szlem 2017 zostanie zwieńczony 

US Open. Jesteśmy na etapie ćwierćfinałów – w niektórych kategoriach seniorskich zostały one 

właśnie rozegrane, w innych czekamy jeszcze na potyczki.  

 Jeśli chodzi o polskich zawodników, w grze pozostał tylko Łukasz Kubot, który gra w 

męskim deblu z Brazylijczykiem Marcelem Melo. Rozstawieni z numerem 4. Kubot-Melo po 

pokonaniu Amerykanów Kena i Nela Skupski awansowali do półfinału, gdzie czeka na ich 

fińsko-australijska para Henri Kontinen i John Peers, rozstawieni z 1. W deblu mężczyzn brał 

udział też Marcin Matkowski w parze z Białorusinem Maksem Mirnym, jednak przegrali oni 

swój mecz ćwierćfinałowy. Matkowski grał też w turnieju par mieszanych wraz z Czeszką 

Květą Peschke, ale i tam odpadł, w 2. rundzie. Jerzy Janowicz odpadł w 3. rundzie turnieju 

pojedynczego mężczyzn po meczu z Francuzem Benoît Paire. W deblu kobiet występowała 

Paula Kania w parze z Serbką Niną Stojanović, ale panie nie przeszły nawet 1. rundy. Nasza 

najlepsza rakieta Agnieszka Radwańska,  która występowała na turnieju rozstawiona z 

numerem 9.,  odpadła w 4. rundzie po porażce z Kuzniecową. 
Poza tym w turnieju mężczyzn doszło już do kilku niespodzianek. Za największą można 

uznać porażkę rozstawionego z numerem 4. Hiszpana Rafaela Nadala, który uległ w 1/8 finału 

Luksemburczykowi Gillesowi Müllerowi po trwającej ponad 4 godziny batalii. Nadal to 

dwukrotny tryumfator Wimbledonu. Już w 1. rundzie z turniejem pożegnał się rozstawiony z 

numerem 5. Szwajcar Stan Wawrinka. Pary ćwierćfinałowe tworzą: Brytyjczyk Andy Murray 

(numer 1.) i Amerykanin Sam Querrey (24.), Gilles Müller (16.) i Chorwat Marin Čilić (7.), 

Kanadyjczyk Milos Raonic (6.) i Szwajcar Roger Federer (3.) oraz Czech Tomáš Berdych (11.) 

i Serb Novak Đoković (2.).  
W turnieju kobiet jesteśmy już po ćwierćfinałach i w grze zostały cztery zawodniczki: 

rozstawiona z numerem 14. Hiszpanka Garbiñe Muguruza zagra w półfinale ze Słowaczką 

Magdaléną Rybáriková, a Amerykanka Venus Williams (numer 10.) z Brytyjką Johanną Konta 

(6.). Zaskoczeniem jest obecność na tym etapie Słowaczki, która dostała się na Wimbledon jako 

zastępstwo zawodniczki, która zrezygnowała. Muguruza pokonała wyżej od siebie rozstawioną 

– z numerem 7. – Rosjankę Swietłanę Kuzniecową, a Konta wyeliminowała numer 2., 

Rumunkę Simonę Halep.  
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