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Nie ma jednego pomysłu na biznes ani sposobu, by osiągnąć sukces. Każda z nas 
ma swoje priorytety, wartości i talenty, które dają nam możliwość odnalezienia 
sposobu na czerpanie satysfakcji z wybranej drogi zawodowej. 

W tym ebooku przeczytasz o 35 kobietach, które wiedzą jak wykorzystywać 
swoje mocne strony do budowania firm spójnych z ich wizją samych siebie, 
tworzą autentyczne, odpowiedzialnie społecznie treści i chętnie dzielą się 
swoją wiedzą.

Historia każdej z nich to unikatowa opowieść o wytrwałości, sukcesach, 
porażkach, konieczności przystosowywania się do zmian, ale też zmienianiu 
samych siebie, swojego podejścia do biznesu, odbiorców i tworzenia treści. 

Stworzyłyśmy ten ebook z myślą o osobach takich jak Ty, które są otwarte 
i czują silną potrzebę odnalezienia swojej unikatowej drogi do sukcesu nie-
zależnie od tego, jak go definiujesz. Wierzymy, że ten ebook zainspiruje Cię 
i pokaże wiele nowych perspektyw na rzeczy, które absorbują Cię na co dzień. 
W świecie, gdzie kreowanie siebie na jednostki idealne, zawsze osiągające 
same sukcesy jest proste, trudno odnaleźć siebie. Dlatego w tym ebooku 
znajdziesz historie, które pokazują drogę do satysfakcji w sferze zawodowej 
Twoich ulubionych Girlboss, bez lukrowania i udawania, że na każdym etapie 
wszystko jest łatwe.

Mam nadzieję, że zainspirujesz się przekazem płynącym z opowiedzianych 
tu historii, odnajdziesz w nich pierwiastek swoich doświadczeń i pozwolisz 
sama sobie wyciągnąć z każdej rozmowy to, co da Ci energię do budowania 
własnej opowieści, zgodnej z tym, co czujesz. 

Zapraszam Cię do czytania z nadzieją, że dzięki tym wywiadom poznasz 
nowe perspektywy i ciekawe historie, które bawią, inspirują i dodają odwagi, 
żeby działać, trwać i budować to co ważne, w zgodzie ze swoimi wartościami. 

Ewa Gadomska



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek będę mieć własną firmę, choć teraz mam w sobie 
dużo wdzięczności, że mam taką możliwość i że mogłam odejść z etatu. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że w sprzedaży niezwykle pomaga… społeczność. 
Niemniej nie mam tu na myśli jak największej społeczności, w tym wypadku zdecy-
dowanie uważam, że jakość ma większe znaczenie niż ilość. Dlatego tak ważne jest, 
by odbiorcy wiedzieli, że jesteśmy spójni, autentyczni i można nam ufać. Wtedy zakup 
będzie dla nich mniejszym ryzykiem, albowiem będą ufali, że oferujemy im pełnopraw-
ny produkt (lub usługę) najwyższej jakości. Nie mówiąc już o tym, że autentyczność 
i spójność są kwestią zwykłej, ludzkiej przyzwoitości.

Janina
BĄK
JANINADAILY.COM

Od sześciu lat jest komendantką komedii 
w Janinadaily.com – najmilsza strona internetu. 
Patryk Vega statystyki na kanale YT „Statystycznie 
rzecz biorąc”. Panga biznesu w Janina Daily 
spółka z żadną odpowiedzialnością. Jej książka 
„Statystycznie rzecz  biorąc. Czyli ile trzeba zjeść 
czekolady, żeby zdobyć Nobla” w rok sprzedała 
się w 100 tysiącach egzemplarzy. Uważa, że po-
przeczkę w życiu należy sobie zawsze zawieszać 
wysoko, bo wtedy przechodząc pod nią nie trzeba 
się schylać.

https://www.instagram.com/janina.daily/
https://janinadaily.com/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Przez bardzo długi czas miałam problem z wycenianiem swoich usług – zwyczajnie 
nie doceniałam siebie, swojej wiedzy i umiejętności. W przezwyciężeniu tego problemu 
pomógł mi artykuł Pawła Tkaczyka „Strategia cenowo: psychologa ustalania cen”, gdzie 
Paweł opisuje dokładnie taką sytuację. Radzi tam, by przy ustalaniu cennika poprosić, 
by nasze usługi wycenił… ktoś inny, na przykład ktoś, kto z nami pracuje lub pracuje 
w tej samej branży. Skorzystałam z tej rady i przedyskutowałam swoją ofertę i wycenę 
z innymi osobami, działającymi w marketingu. Teraz jestem zadowolona ze swoich sta-
wek i pewna, że są adekwatne do moich umiejętności i jakości świadczonych  
przeze mnie usług.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Na pewno niemal każdy z nas miał sytuację, w którym dzieli się z bliskimi swoimi pla-
nami i w odpowiedzi słyszy, że „to na pewno się nie uda”. Wiem, że bardzo trudno jest 
nie poddać się tej presji, ale ja chciałabym, byśmy nauczyli się, że nie wszystkie opinie 
są sobie równoważne. To znaczy: perspektywa kogoś, kto zna się na branży, na sprze-
daży, ma doświadczenie w danym temacie, jest absolutnie nie do przecenienia. 
Niemniej to nie oznacza, że powinniśmy w swoich decyzjach brać pod uwagę opinię 
całej rodziny i jeszcze rady sąsiadki spod „dwójki”. No chyba, że sąsiadka jest rekinem 
biznesu, to wtedy tak.

JANINA BĄK



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Rozpoczęłam swój pierwszy biznes od poszukiwań. Wiedziałam, że chce mieć swoją 
firmę, chce być zależna od siebie, pracować na własny rachunek. Nie mogłam dłużej 
znieść niewiedzy czy w tym miesiącu zagram jeden dwa, czy pięć spektakli, nie mogłam 
zaplanować swojego domowego budżetu i nic nie było zależne ode mnie. Wiedziałam, 
że albo zacznę pracować u kogoś na normalnym etacie, albo założę własną firmę. 
Nie wiedziałam jeszcze co to będzie. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Chciałam znaleźć niszę i w 2015 roku, kiedy to Instagram był głównym źródłem in-
spiracji, odszukałam trend, jakim są kwiaty w pudełkach. Widziałam je na wielu zdję-
ciach, ale nie mogłam ich nigdzie kupić. Jedna kwiaciarnia znajdowała się w Dubai 
Mall, a druga w Japonii... Wtedy wpadłam na pomysł, że otworze swój butik kwiatowy 
właśnie z flower boxami. Muszę nieskromnie przyznać, że mój Flower Store był pierw-
szym w Polsce butikiem kwiatowym z tego rodzaju pudełkami i miałam fenomenalne 
wyniki finansowe. Tak więc nisza była na pewno czynnikiem, który mi pomógł. 

Maja
BOHOSIEWICZ 
-KWAŚNIEWSKA 
LE COLLET

Aktorka, przedsiębiorczyni oraz mama. Maja 
jest założycielką marki dla kobiet – Le Collet, 
która powstała w 2018 roku. Marka w swoich 
kolekcjach posiada wysokiej jakości ubrania, 
a jej główną dewizą jest ponadczasowość. 

https://www.instagram.com/lecollet/
https://lecollet.pl/
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Maja
BOHOSIEWICZ 
-KWAŚNIEWSKA 
LE COLLET

Aktorka, przedsiębiorczyni oraz mama. Maja 
jest założycielką marki dla kobiet – Le Collet, 
która powstała w 2018 roku. Marka w swoich 
kolekcjach posiada wysokiej jakości ubrania, 
a jej główną dewizą jest ponadczasowość. 

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Obecnie, kiedy prowadzę markę Le Collet, codziennie mierzę się z jakimiś problemami 
i błędami. Myślę, że największym jest pozostawianie decyzji innym ludziom, decyzji.
Które powinnam podjąć osobiście, bo będą miały wpływ na przyszłość firmy. Myślę 
tutaj np. o planowaniu produkcji. Sukces mojej marki to zasługa mojego wyczucia 
trendu sprzedaży. Czego ile uszyć, żeby nie było za dużo i żeby nie było za mało. 
Przez chwilę oddałam pałeczkę profesjonalistce i po dzisiaj zmagam się z konsekwen-
cjami wartymi kilka milionów. A więc tak… Lubię pytać specjalistów, radzić się, ale final-
na decyzja powinna być moja, więc nie planuje już popełniać tego błędu. Bardzo drogi 
i surowy nauczyciel.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Zainwestuj jak najmniej pieniędzy. Nie zaczynaj biznesu od lokalu na prestiżowej ulicy, 
nie zaczynaj biznesu od sklepu internetowego na wielkiej, drogiej platformie. Rób 
jak najwięcej rzeczy sama, ucz się i szukaj rozwiązań. Dopiero kiedy zobaczysz, że to 
wszystko ma sens ekonomiczny, nie wahaj się i inwestuj jak najwięcej. Na początku 
najważniejsze to dać najwyższej jakości najlepszy produkt czy usługę, na tym nigdy 
nie oszczędzaj. Biznes można prowadzić ze swojego starego samochodu, komórki 
sprzed 5 lat czy z sypialni w domu rodzinnym.

MAJA BOHOSIEWICZ-KWAŚNIEWSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Kiedy przebywałam na urlopie macierzyńskim, zaraziłam się pasją do szydełkowania. 
Zaczęłam tworzyć maskotki i bloga poświęconego tej tematyce. Kiedy zaczęły spływać 
do mnie pytania, czy mogłabym wykonać jakiegoś misia na zamówienie, stwierdziłam, 
że to dobry moment, by zacząć na tym zarabiać, wspierając jednocześnie domowy 
budżet. Zaczęłam pracę na dwóch etatach. Jako że od zawsze bardzo interesowałam 
się promocją i rozwojem biznesu w sieci, wpadł mi do głowy też pomysł stworzenia 
konta w tej właśnie tematyce. Na tym dziś opieram swój biznes. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Tym, co dla mnie od zawsze było najistotniejsze w sprzedaży swoich produktów 
i usług, to potrzeby odbiorców/klientów. Zawsze zależało mi na poznaniu rynku, 

Magdalena
BURACZEWSKA 
-ŚWIĄTEK
 CZARODZIEJSKA CHATKA

Od kilku lat prowadzi swoją działalność gospodarczą  
pod nazwą Czarodziejska Chatka, w ramach 
której tworzy szydełkowe maskotki i rękomisie.
Od roku posiada też konto na Instagramie – 
@vademecum.rekodzielnika, na którym dzieli się 
swoją wiedzą w zakresie rozwoju biznesów ręko-
dzielniczych. Stworzyła kilka e-booków edukacyj-
nych wspierających sprzedaż i biznes oraz inne 
materiały szkoleniowe np. kalkulator cen rękodzieła.

https://www.instagram.com/vademecum.rekodzielnika
https://www.instagram.com/vademecum.rekodzielnika
https://szydelkowe-chwile.pl/


 | 10

na który wchodzę i przeanalizowaniu, jakie korzyści moje produkty mogą przynieść 
moim odbiorcom. Dziś wiem, że dzielenie się wiedzą to podstawa budowania zaufania 
do siebie i do tego, co w przyszłości będziemy innym proponować-sprzedawać.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu? 
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Myślę, że po drodze takich błędów było sporo. Gdybym wtedy zaczynała z wiedzą, która 
posiadam w tym momencie, na pewno opracowałabym własną strategię biznesową, 
szytą na miarę mojej firmy. Nie zabrakłoby w niej solidnie przygotowanego cennika. 
Z pewnością byłabym też wtedy bardziej konsekwentna w swoich działaniach marke-
tingowych i już od początku budowała relację z odbiorcami i przede wszystkim myśla-
łabym o swoim biznesie jak o marce.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Żałuję, że na początku swojej przygody z biznesem nie dostałam rady, żeby zacząć 
śmielej budować markę osobistą opartą o fundament mojej osobowości. Żeby działać 
odważniej, nie oglądając się za bardzo na inne osoby ze swojej branży.

MAGDALENA BURACZEWSKA-ŚWIĄTEK



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Właśnie w Milano odkryłam moją pasję do fitnessu i zdrowego stylu życia. Na początku 
robiłam to tylko dla własnego zdrowia, dobrego samopoczucia i zdrowszego wyglądu. 
Zaczęłam prowadzić Instagram, wtedy dla „zabawy” i dla uwiecznienia moich wspo-
mnień, ale z czasem zaczęłam dostawać wiadomości, pytania odnośnie fitnessu, 
moich treningów, moich metod, mojego odżywiania itp. To wtedy zrodził się pomysł, 
że chciałabym zająć się tym zawodowo i pomagać kobietom. Ostatnie 6 lat poświęci-
łam na edukację, szkolenia i praktykę wiedzy w tym zakresie. Zrozumiałam, że to jest 
to coś, co chcę w życiu robić.

Chciałam stworzyć społeczność nowoczesnych kobiet „BODYLISCIOUS WOMEN” 
(nazwa z dziś), czyli kobiet zdrowszych, silniejszych, szczęśliwszych, atrakcyjniejszych 
oraz pewnych siebie. Wsparcie i pomoc innym kobietom w osiągnięciu zdrowia, pięk-
nej sylwetki oraz wsparcie w osiągnięciu ich większej pewności siebie stało się moją 
osobistą misją!

Stworzyłam swoją markę BODYLISCIOUS, która jest dedykowana przede wszystkim 
efektywnym programom treningowym, spersonalizowanym planom dietetycznym 

Aleksandra
DABROS 
BODYLISCIOUS

Aleksandra od ponad 6 lat mieszka we Włoszech, 
a dokładniej w Mediolanie. Jest magistrem prawa 
i administracji. Po studiach przez kilka lat praco-
wała w swoim zawodzie, ale to z jej zamiłowania 
do sportu powstało BODYLISCIOUS. Zawsze ma-
rzyła, żeby stworzyć coś pięknego i pożytecznego 
dla kobiet, by stać się dla nich wszystkich inspira-
cją i „pomocną dłonią’’.

https://www.instagram.com/aleksandra_dabros
https://www.aleksandradabros.com/bodyliscious
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oraz w późniejszym etapie doszedł pomysł na linię akcesoriów fitness premium 
(ale o tym później).

Dzięki moim programom treningowym i sprawdzonym metodom kobiety na całym 
świecie mogą dokonywać trwałych i zrównoważonych zmian w swoim zdrowiu, ciele, 
sposobie myślenia i stylu życia.

Moje programy treningowe są elastyczne i to Ty decydujesz, czy chcesz ćwiczyć 
w domu, czy na siłowni, na plaży, czy w parku! Obecnie prowadzę treningi prywat-
nie oraz online, rozpracowuję skuteczne plany treningowe i dietetyczne dla kobiet 
we Włoszech, w Polsce oraz w Europie.

Pewnego zimowego dnia w 2018 roku ćwicząc na siłowni z gumami oporowymi (z ich 
zastosowania korzystam od ponad 5 lat i jest to dla mnie nieodzowny i niezastąpiony 
element w każdym treningu) podczas treningu „setny” raz guma się rozerwała, tym 
razem doznałam kontuzji. Borykałam się z nią dobrych kilka miesięcy. Wtedy zrodził 
się pomysł, aby stworzyć i wypuścić własną linię gum o najwyższej jakości, super 
trwałości i w pięknym kobiecym stylu. Pamiętam, że przez lata kupowałam co kilka 
tygodni gumy oporowe z różnych firm i z różnych źródeł. W większości były „brzydkie” 
i bardzo słabej jakości, rozrywały się często, tworząc przy tym zagrożenie dla zdrowia. 
Nie było na rynku produktu, z którego byłam wtedy zadowolona. Postanowiłam, 
że stworzę gumy fitness takie, z których będę dumna w 100% i … udało się ! Nad 
tym projektem pracowałam rok. Od designu, wyboru kolorów, nazwy, loga, przez 
znalezienie odpowiedniego producenta, dopracowanie każdego szczegółu, organiza-
cje całej logistyki, magazynu, po „odpalenie” strony internetowej ze sklepem online, 
załatwienie spraw administracyjnych, wdrożenie kampanii marketingowej i NARESZCIE 
rozpoczęcie sprzedaży.

Oczywiście nie był to proces łatwy, bezproblemowy i bezstresowy – nigdy wcześniej 
nie miałam do czynienia z prowadzeniem własnej firmy. Determinacja, silna wola, 
nieustanne samokształcenie i ciężka praca przyczyniły się do mojego małego sukcesu.

Oczywiście mam w planie kolejne produkty i kolejne wyzwania, ale na to potrzebuję 
więcej czasu i większych zasobów finansowych. Nie spocznę, dopóki nie otworzę 
w przyszłości BODYLISCIOUS Studio – studia fitness tylko dla kobiet. To moje marze-
nie, więc trzymajcie mocno kciuki.

ALEKSANDRA DABROS
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Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

W kilku słowach ujęłabym to tak: pasja, odwaga, wiarygodność, wartość +, 
marketing, wytrwałość.

Myślę, że projekty zrodzone z pasji mają bardzo dużą siłę przebicia. Dzisiejszy poten-
cjalny klient jest inteligentny, baaaardzo czujny i szybko wychwyci, czy dany produkt, 
czy usługa jest tylko maszynką do robienia pieniędzy, czy jest w tym coś głębszego. 
Myślę, że większość z nas, jeśli miałaby kupić przykładowo czekoladki na prezent 
dla kogoś bliskiego, to dzisiaj świadomie wybierze czekoladki tworzone z pasją 
i oddaniem, ręcznie robione na zamówienie, pięknie zapakowane, aniżeli te wytwo-
rzone na linii taśmy produkcyjnej po najmniejszych kosztach produkcji, a później 
z wywindowaną ceną.

To samo dotyczy usług. Klient dzisiaj wybierze usługę, która oprócz niej pozwoli mu 
poczuć się wyjątkowo, będąc otoczony ludźmi, którzy kochają, to co robią i poświęcają 
klientom swój czas z pasją i oddaniem.

Drugim elementem jest odwaga i podjęcie ryzyka w rozpoczęciu swojego biznesu. 
Chyba, każdy rozpoczynający swój własny biznes boryka się z wewnętrznymi obawami 
i pytaniami: czy to wypali, czy się uda, a co jeśli się nie uda, co pomyślą inni, co jeśli po-
niosę porażkę…

Przez to trzeba przebrnąć i zacząć działać! Jeśli ma się dobry pomysł i plan, sprawdzi 
się rynek, zrobi analizy i wszystko wskazuje, że powinno się udać, to trzeba wziąć 
sprawy w swoje ręce i zacząć działać!

W dzisiejszych czasach mając stały dostęp do internetu, posiadamy niesamowitą 
możliwość dotarcia do ogromu osób z całego świata, ale za tym kryje się również 
hasło „wiarygodność”.

Przykładowo, social media to z jednej strony ogromny potencjał i szansa, ale z drugiej 
strony to także ogromna konkurencja. Zdobycie zaufania i wiarygodność bardzo po-
maga w osiągnięciu sukcesu. Jeśli ktoś jest w stanie dzisiaj zbudować grono wiernych 
fanów, oparte na szczerości i zaufaniu, potrafiąc przy tym zaoferować im rozwiązanie 

ALEKSANDRA DABROS
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czy pomoc (wartość dodatnią), które ułatwią, umilą im życie lub rozwiążą dany 
problem, z którym się borykają – no to mamy BINGO – powinno się udać!

Kolejnym nieodzownym elementem jest marketing – to słowo często przeraża, ale 
w skrócie mam na myśli koncept. Ktoś nie kupi Twojego produktu, czy usługi, jeśli 
nie będzie wiedział o ich istnieniu. Dlatego tak bardzo ważnym elementem w prowa-
dzeniu biznesu jest określenie grupy docelowej, czyli osób, które będą odbiorcami 
Twoich produktów lub usług, a później dotarcie do nich.

Ostatni element, który przychodzi mi do głowy to wytrwałość w dążeniu do celu. 
W większości przypadków (w moim również) nie wszystko idzie zawsze „z górki”, 
nie wszystko będzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy i zamarzyliśmy, bo gdyby tak było, 
wszyscy prowadzilibyśmy imperia biznesowe, które osiągają sukcesy. Czasami będzie 
ciężko, czasami przyjdzie zwątpienie, będzie płacz, stres i nerwy. Najważniejsze odna-
leźć wtedy siłę i działać dalej.

Gdy usłyszysz setny raz „nie” – nie wątp w siebie i w swój projekt. Gdy bliscy będą mó-
wić, że to nie ma sensu, wtedy odnajdź wewnętrzną motywację, determinację, szukaj 
nowych rozwiązań, nie poddawaj się i zawalcz o siebie i swoje marzenia! Życie jest jed-
no. I pamiętaj – nie od razu Rzym zbudowano.

Praw sobie komplementy i nagradzaj się z każdego nawet najmniejszego sukcesu – 
niech to będzie również Twoja moc, aby przezwyciężyć wszystkie momenty zwątpienia.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Jestem perfekcjonistką. Oczywiście z jednej strony jest to zaleta, z drugiej strony 
ta cecha często przyczynia się do sporych „opóźnień” w działaniu (również w prowa-
dzeniu własnego biznesu). Lubię, gdy wszystko jest dopracowane i dopięte na ostatni 
guzik. Szczególnie jestem bardzo wymagająca i krytyczna dla siebie. Mój biznes nie 
jest wyłącznie oparty na sprzedaży produktów, ale jest przede wszystkim oparty na 
moim wizerunku. Pamiętam jak dziś, moje pierwsze Stories mówione na Instagramie, 
czy moje pierwsze treningi na żywo, które odwlekałam i odwlekałam w czasie, po-
nieważ myślałam, że nie jestem na 100% gotowa i idealnie przygotowana. Nigdy nie 
będzie idealnego momentu, uwierz mi! My kobiety zawsze jesteśmy dla siebie bardzo 
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krytyczne, a nasza samokrytyka może naprawdę hamować nasz potencjał i rozwój 
w biznesie…

Z perspektywy czasu wiem, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i działać – prak-
tyka czyni mistrza. Początki są zawsze trudne, ale z czasem wszystko okazuje się być 
prostsze niż można było to sobie wyobrazić.

Z perspektywy czasu, wiem również że cecha „Zosia samosia” czasem przynosi więcej 
szkód niż pożytku w prowadzeniu własnego biznesu. Nie bójmy się prosić o pomoc. 
Ja nadal się tego uczę, ale wiem, że czasami pomoc innych lub doświadczenie innych 
naprawdę może bardzo pomoc w osiągnięciu danego rezultatu, lub przyspieszyć ten 
proces. Co więcej, często okazuje się, że osoba, która nam pomoże, czy wyświadczy 
nam przysługę, zrobi to z wielką ochotą i przyjemnością.

Ostatni argument, który chciałabym tutaj poruszyć to stworzenie dobrego planu i kon-
sekwentna jego realizacja. I nie mam tutaj na myśli, tylko projektu, czy planu na biznes, 
ale rozplanowanie każdego etapu, zarówno tego większego, jak i najmniejszego, zapla-
nowanie każdego dnia, tygodnia, miesiąca i działanie według tego schematu.

Prowadzenie własnego biznesu absolutnie nie jest łatwe, to Ty jesteś szefem, manage-
rem, sekretarką, panią all in one. Dobra organizacja to naprawdę podstawa. Ja sama 
po dwóch latach nadal nie jestem w tym mistrzem, ale z biegiem czasu wiem, że aby 
biznes się rozwijał i działał sprawnie jest to kolejny nieodzowny element.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Nie bój się krytyki innych. Nie martw się, co pomyślą inni, ale jednocześnie słuchaj 
i obserwuj. Bierz przykład z tych, którym się udało. Realizuj swoje marzenia, bo to 
jest Twoje życie, a jeśli pojawią się błędy – wyciągaj wnioski, by więcej się nie powtó-
rzyły. Biznes to jednocześnie wielka przygoda, którą każdemu polecam. I ostatnia 
rzecz: Bądź nastawiona na Twój sukces – może Ci się to teraz wydawać błahą sprawą, 
ale w praktyce ten mindset bardzo pomaga i potrafi zdziałać cuda.

ALEKSANDRA DABROS



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Długo żyłam w przekonaniu, że nie nadaję się do prowadzenia biznesu. Myślę, że wiele 
osób o artystycznych zdolnościach, wrażliwych, emocjonalnych obawia się, że własna 
firma to nie jest dobry pomysł. Mimo strachu postanowiłam spróbować, zainspi-
rowana innymi kobietami, które znałam z internetu. Początkowo oferowałam sesje 
fotograficzne: portretowe, biznesowe, rodzinne. Jednocześnie cały czas pracowałam 
jako wykładowczyni w szkole fotograficznej. No i powoli pojawił się pomysł, by tworzyć 
własne kursy.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

W sprzedaży najważniejsze jest zaufanie klientek. Właśnie dlatego oferuję dużo wiedzy 
za darmo, żeby dać się poznać i żeby zbudować to zaufanie. Mam charakterystyczny 
styl nauczania: jestem praktyczna, mówię prosto, nienawidzę specjalistycznego 

Dominika
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Dominika Dzikowska jest założycielką Kobiecej 
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za tysiące złotych. Jej najważniejsze motto: zero 
krytyki, maksimum wsparcia. Wiele osób wstydzi 
się pokazywać swoje zdjęcia z obawy przed kryty-
ką – w Kobiecej Foto Szkole tego nie ma! Tworzy 
życzliwą sobie społeczność – doradzają, wspierają, 
pomagają rozwinąć fotograficzne skrzydła.

https://www.instagram.com/kobiecafotoszkola
https://kobiecafotoszkola.pl/
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żargonu. No i doskonale pamiętam, jak to jest być początkującą fotografką. Myślę, 
że to buduje nić porozumienia między mną a moimi uczennicami. Od tego zaczyna 
się proces sprzedaży.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?  
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Nie popełniłam żadnych spektakularnych błędów, ale właśnie ten fakt wskazuje na 
moją biznesową słabość. Długo rzeźbię moje kursy, długo podejmuję decyzje. Jestem 
bardzo ostrożna, boję się i nie lubię ryzyka. Taki mam charakter, choć patrząc czysto 
biznesowo, nie jest to najkorzystniejsza cecha. Nie mówię, żeby działać bez namysłu, 
ale warto by takie ostrożne podejście zrównoważyć odrobiną biznesowej brawury.

Gdybym mogła coś zmienić, to być może wystartowałabym szybciej. Idealny moment 
i tak nigdy nie nadchodzi. Poza tym biznesowych pomysłów nie da się zweryfikować, 
mieląc je w głowie. Trzeba wyjść do ludzi i działać z tym, co się ma. Nieidealnie, 
ale z sercem. 

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Rób po swojemu. Nie bój się działać tak, jak Tobie pasuje. Zaczynając, nie oglądaj się 
na każdym kroku na inne biznesy. Nie podpatruj, jak oni to robią, jakby to była wyrocz-
nia. Zamiast tego patrz na siebie i na swoich potencjalnych klientów. 

Nie przejmuj się tym, że się boisz; że długo przeżywasz każdy biznesowy krok. To nor-
malne. To nie oznacza, że się nie nadajesz. To nieprawda, że do biznesu nadają się 
tylko ludzie o grubej skórze. Można prowadzić firmę na własnych zasadach, dbając 
o swoje granice. 

Kiedyś uważałam wrażliwość za moją biznesową słabość. Teraz wiem, że wrażliwość 
to także empatia, która sprawia, że umiem budować społeczność wokół mojej marki. 
Hasło „zero krytyki, maksimum wsparcia” przyciąga do mnie ludzi i sprawia, że tworzy-
my naprawdę sympatyczny zakątek internetu.

DOMINIKA DZIKOWSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda z własnym biznesem zaczęła się dość wcześnie, bo na pierwszym roku 
studiów, miałam 19 lat. Wtedy wydawało mi się to naturalne, dopiero z perspektywy 
czasu widzę, ile wysiłku i stresu mnie to kosztowało. Wszystko zaczęło się od przeko-
nania, że musi mi się udać i tak, wraz z moją ówczesną przyjaciółką założyłyśmy firmę 
– mini agencję reklamową. Pierwsze miesiące to był dramat: brak klientów, doświad-
czenia i pieniędzy. Ale później, wraz z pozyskaniem pierwszego dużego klienta, zaczęło 
działać. Wtedy też, jak sobie później uświadomiłam, nauczyłam się sprzedawać – a wła-
ściwie, odkryłam jak rozmawiać z ludźmi, aby sprzedać swoje usługi. 
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konsultacji i tworzeniu strategii oraz planów roz-
woju swoich klientów.Sama o sobie mówi, że jest 
konkretem, nie znosi „lania wody” i tracenia czasu. 
Doświadczeniem dzieli się ze swoimi klientami 
podczas szkoleń i konsultacji. Ewa jest również 
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Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Co jest więc najważniejsze? Według mnie, właściwe wytypowanie klientów (segmen-
tacja) i opracowanie oferty, która będzie rozwiązywała ich problemy – to na poziomie 
przygotowania do sprzedaży. Na poziomie samego kontaktu z klientem, kilka rzeczy 
jest ważnych: umiejętność słuchania, otwartość i cierpliwość.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Całą masę. Jednak wciąż za największe uważam trzy, które skutkowały dotkliwymi 
konsekwencjami. Pierwszy, brak liczenia od początku - bardzo szybko okazało się, 
że na projektach, które lubiłam realizować najbardziej, była najmniejsza rentowność. 
Na szczęście, excel jest bezlitosny i szybko musiałam szukać możliwości dywersyfikacji 
i skalowania. Drugi to samodzielna rekrutacja w momencie, gdy się na tym nie znałam. 
Trzeci, zbyt duży poziom zaufania do partnerów biznesowych (i słabo skonstruowane 
umowy), który poskutkował dla mnie brutalnym odłączeniem od źródła przychodów.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Ufaj sobie, swojej intuicji, doświadczeniu i obserwacjom, a nie radom ludzi, których 
o nie nie prosisz i którzy nie są nawet blisko miejsca, w którym Ty chcesz kiedyś być.

EWA GADOMSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda z własnym biznesem zaczęła się ok. 2010 roku. Chociaż gdy przypo-
minam sobie siebie w podstawówce, pamiętam, że już wtedy miałam jakąś smykał-
kę do rękodzieła. Robiłam w domu kolorowe notesiki i sprzedawałam koleżankom 
na szkolnym korytarzu.

Wracając do 2010 roku, pracowałam wtedy w agencji marketingu zintegrowanego. 
Byłam kolorowym ptakiem i brakowało mi fantazyjnej biżuterii dla aktywnych dziew-
czyn jeżdżących na snowboardzie czy longboardzie. A jak dobrze wiemy z doświadcze-
nia, potrzeba jest matką wynalazku. Postanowiłem stworzyć taką kategorię sama i od 
tego wszystko się zaczęło. Tak powstała, wtedy jeszcze, „O’plotka!” – taka była pierwot-
na nazwa marki. Do teraz gdy oglądam zdjęcia z ówczesnych sesji, nie mogę uwierzyć, 
jak bardzo ewaluowałam ja, a ze mną marka. Do 2017 była dla mnie raczej zabawą, 
nie traktowałam jej poważnie. Po drodze pojawiły się moje dwie córki i jakaś niesamo-
wita chęć stworzenia czegoś, co będzie zgodne ze mną i z czym będę się utożsamiać 
i co będzie rozwijać się i „dorastać” razem ze mną. Zrezygnowałam z pracy w agencji 
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i postawiłam wszystko na jedną kartę, przy wielkim wsparciu mojego męża, za co do 
teraz jestem mu ogromnie wdzięczna. O’plotka! stała się po prostu OPLOTKĄ, logo 
przeszło rebranding, stało się proste i minimalistyczne, powstał sklep internetowy. 
Dziś w 2021 roku, 4 lata później jestem dumną właścicielką świetnie prosperującego 
biznesu, który odzwierciedla mnie i moje podejście do życia. Bo ta marka jest jego 
nieodłącznym elementem. Pracuję z cudownym zespołem, który lada chwila się po-
większy, w pracowni na poddaszu, którego klimat relaksuje mnie do reszty. Lubię 
to miejsce, tę energię i lubię tu być.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Naszą główną zasadą jest sprawić, by kobieta poczuła się wyjątkowo w chwili otwarcia 
naszej przesyłki. W życiu z reguły kieruję się zasadą traktowania innych, tak jak chciała-
bym, żeby traktowali mnie. Z dużą dozą ciepła, czułości, opiekuńczości, bo tak po pro-
stu w życiu jest milej. Obsługa naszych klientek jest dla nas absolutnym priorytetem.

Żyjemy w czasach, w których, my kobiety, rzadko myślimy o sobie i sprawianiu sobie 
przyjemności (choć widzę, że powoli ten trend zaczyna się zmieniać). Zawsze na pierw-
szym miejscu są dzieci, rodzina i wszyscy wkoło. Kiedy już nasze konsumentki zdecy-
dują się na ten prezent „od siebie dla siebie” chcemy, żeby ten moment był magiczny. 
Potrafimy wizualizować sobie naszą potencjalną klientkę i to także niesamowicie uła-
twia nam rozpoznawanie jej potrzeb.

Dodatkowo w moim odczuciu niezwykle ważne jest bycie autentycznym. Kobiety mają 
nosa i intuicję, wyczuwają złą energię na odległość (bardzo w to wierzę). Dlatego przy 
tworzeniu kolejnych kolekcji bardzo dokładnie słucham swojej intuicji i tego, co pod-
powiada mi serce. Jestem w tych swoich założeniach bardzo konsekwentna i traktuję 
je długofalowo. Na takich wartościach chcę budować swoją markę.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Nie lubię rozckliwiać się nad tym, co już się wydarzyło. Co było, nie wróci, albo raczej 
– moją misją jest teraz zrobić wszystko, żeby nie wróciło. Niewątpliwie każda poraż-
ka nas kształtuje, bez niej nie byłoby „dziś”. Wrócę do wyżej wspomnianej intuicji. 

KAROLINA GŁUCHOWSKA
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Kilka razy jej nie posłuchałam. Podejmując decyzję, kierowałam się na zimno roz-
sądkiem wbrew temu, co podpowiadało mi serce. To był błąd. Teraz już wiem, że to 
wielki dar, z którego korzystam na maksa, bo zawsze podpowiada mi właściwą drogę. 
Na pewno powiedziałabym też Karolinie sprzed 3 lat „więcej luzu dziewczyno”. Jestem 
niezwykłą detalistką i perfekcjonistką. Wynika to z mojej wrażliwości. Wiele rzeczy się 
nie zadziało z obawy przed opinią innych, z obawy przed porażką. W końcu nikt z nas 
jej nie lubi. Teraz widzę, że im więcej luzu mam w sobie, tym więcej odwagi i lepiej 
wszystko się układa (nie tylko w pracy). Powiedziałabym też sobie „nie bój się delego-
wać”. Ten etap, w którym musiałam komuś oddać część swoich zadań, był kosmicznie 
trudny. Miałam wcześniej w sobie jakiś głos, który podpowiadał mi, że nikt nie zrobi 
tego tak dobrze, jak ja. Z perspektywy czasu zaakceptowałam, że oddelegowane za-
danie będzie zrobione po prostu inaczej, ale to nie znaczy, że gorzej. Zrozumiałam, 
że nawet jeśli efekt będzie ciut gorszy, to w dalszym ciągu się zadzieje, a ja ten czas 
mogę zainwestować w kolejny krok w biznesie. Tego trzymam się do dziś.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Kieruj się sercem i idź przed siebie. Nie bój się próbować, nie zważaj na opinię innych. 
Działaj, nawet jeśli coś nie wyjdzie, będziesz wiedzieć, że spróbowałaś. Okazuje się, 
że wcale nie obchodzimy innych tak mocno, jak nam się wydaje. Eliminuj z otoczenia 
ludzi, którzy podcinają Ci skrzydła i wyczerpują Twoją energię. Zamiast tracić ją na wal-
kę z nimi, lepiej zainwestować ją w rozwój swojej marki.

KAROLINA GŁUCHOWSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Wszystko to sprawa bloga. Gdy byłam na studiach, pod wpływem impulsu założyłam 
bloga, na którym chciałam się dzielić z czytelnikami swoimi stylizacjami czy też polecaj-
kami kosmetycznymi. To było 11 lat temu. Wtedy nikt za bardzo nie wiedział o co cho-
dzi z blogami. Pomysł ten powstał z pasji do mody. Z czasem postanowiłam, że założę 
firmę i będę zajmować się stylizowaniem do sesji zdjęciowych i ogólnie personal shop-
pingiem. Firmę założyłam, ale plany poszły na bok. Po roku od otwarcia firmy, w końcu 
małymi kroczkami zaczęłam działać w marketingu + zarabiać też na kampaniach 
na blogu. Od tego zaczął się mój biznes. W przyszłym roku minie 10 lat od założenia 
firmy, a od 4 lat mam swoją własną, prężnie funkcjonującą działalność biznesową.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Budowanie zaangażowanej, świadomej społeczności. 

Paula
JAGODZIŃSKA 
BEAUTY FASHION SHOPPING

Autorka bloga Beauty Fashion Shopping, którego 
prowadzi od 2011 roku. W jej mediach społecz-
nościowych można znaleźć relacje z podróży, 
inspiracje modowe i nowinki kosmetyczne. Paula 
to twórczyni ebooków kulinarnych, motywacyjnych, 
podróżniczych. Razem z mężem tworzy przewod-
niki oraz sprzedaje wydruki zdjęć z różnych zakąt-
ków świata. 

https://www.instagram.com/paula_jagodzinska/
https://beauty-fashion-shopping.pl/sklep/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Jasne, mnóstwo! Kilka lat temu ruszyłam z własną marką odzieżową, ale kompletnie nie 
byłam na to przygotowana. Nie zrobiłam żadnej wcześniejszej analizy, nie byłam wtedy 
gotowa na taki krok. Dziś to wiem, wtedy to była dobra lekcja. 

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Początki zawsze bywają ciężkie. Determinacja i wytrwałość. Plus oczywiście dobry pomysł :) 

PAULA JAGODZIŃSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

To jest zabawne, ponieważ jeszcze parę lat temu absolutnie nie wyobrażałam sobie 
siebie w biznesie. Ja jestem osobą bardzo kreatywną, duszą która wciąż tworzy i wyrzuca 
z siebie pomysły. Kocham kreować, mieć wizję, koncept, ale kompletnie nie widziałam 
siebie w roli biznes-woman, która będzie trzymała w ryzach firmę, zadba o jej struktu-
rę, o formalności i rozwój. Po starcie marki Closh, nie zdawałam sobie sprawy, że tak 
bardzo wstrzelę się w rynek i Closh popłynie na takiej fali. Nie sądziłam tym samym, 
że prowadzenie marki będzie tak wymagające i absorbujące. Właściwie na początku 
zakładałam, że to będzie dodatkowa rzecz w moim życiu. Myślałam o dywersyfikacji 
dochodów, zarabiałam na projektach podróżniczych, na kampaniach Instagramowych, 
szkoleniach. Chciałam zrealizować również swoje pomysły w dziedzinie ekologii. 
Zdrowe ubrania wydawały mi się ciekawą i potrzebną przygodą, dzięki której przekażę 
ludziom ważne dla mnie wartości.

Patrycja
JASKOT
TRAVELOVER I CLOSH STORE

Dziennikarka związana przez 10 lat ze stacją 
TVN, reżyser programów telewizyjnych, bloger-
ka, ale przede wszystkim miłośniczka podróży, 
wciąż głodna wrażeń i przygód. Patrycja to dziew-
czyna petarda, wulkan pozytywnej energii, ale 
też wiedza i doświadczenie. Odwiedziła ponad 
60 krajów, głównie z plecakiem. Propagatorka 
mądrych, ekologicznych rozwiązań i filozofii 
zero waste. Stara się nie tylko zarażać dobrą 
energią, ale przekazywać wartość, w postaci 
wiedzy i rzetelnej informacji. Założycielka eko-
logicznej marki modowej CLOSH, której misją 
jest nie tylko robienie zdrowych ubrań, ale także 
edukowanie i uświadamianie konsumentów.

https://www.instagram.com/closh.store/
https://closh.store


 | 26

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Ja jestem przykładem osoby, która zbudowała markę na swoim wizerunku. Od samego 
początku – od pomysłu do realizacji, mówiłam o wszystkich krokach, moich doświad-
czeniach, planach, sukcesach i błędach mojej społeczności na Instagramie.

Całą drogę do własnego biznesu odbywałam pod okiem moich obserwatorów. O wiele 
aspektów i potrzeb pytałam moich followersów, pokazywałam wyjazdy do szwalni, kon-
strukcje, realia z jakimi zderzyłam się w poszukiwaniu na polskim podwórku ekologicz-
nych, certyfikowanych materiałów. Aż w końcu przyszła pandemia. :)

Otwarcie marki Closh zaplanowałam na pewną marcową środę – w poniedziałek 
dwa dni wcześniej świat ogłosił stan pandemii. Pamiętam jak dziś – od poniedziałku 
płakałam i piłam wino na przemian. Zastanawiałam się co robić, z jednej strony sprawy 
poszły za daleko, pieniądze zainwestowane, ubrania odszyte, strona gotowa, z drugiej 
zaś pandemia i nowa rzeczywistość mnożyły pytania: czy ludzie będą mieć pracę 
i pieniądze na ubrania? jak długo będziemy zamknięci w domach i kiedy przyjdzie 
pora na ubranie sukienek, które oferuję? I wtedy nastał dzień premiery, a ja doznałam 
na własnej skórze co to znaczy wsparcie obcych ludzi i pierwszy bieznesowy sukces. 
W kilka dni sklep był prawie pusty, inwestycja się zwróciła, a ja nie mogłam uwierzyć. 

Dziś myślę, że to jest absolutnie dowód tego, jaką relację zbudowałam ze swoją spo-
łecznością. Ci ludzie mi zaufali. Byłam dla nich wiarygodna, autentyczna i całą sobą 
ręczyłam za jakość, jaką oferuję.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Oczywiście, że popełniłam błędy, popełniam nadal i pewnie wiele ich jeszcze popełnię. 
Każda taka sytuacja to nowe wnioski i lekcja. Dzięki temu się uczę, rozwijam.

W produkcję i dystrybucję naszych ubrań zaangażowanych jest wiele osób, kilka innych 
firm poza Closhem, od producentów, dostawców materiałów, po szwalnie, transport, 
magazyn, itd.. Żeby wszystko szło sprawnie, żaden z elementów tej układanki nie może 
się zepsuć. A tak się niestety czasem dzieje. Dlatego właśnie prowadzenie własnego 

PATRYCJA JASKOT
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biznesu to roller coaster emocjonalny – od pełnej euforii, satysfakcji, dumy z samej 
siebie i absolutnego poczucia sprawczości, po absolutną frustrację, bezradność.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Miej plan, kalkulację, zrób badanie rynku, pozostaw finansowy margines. Ja jestem 
ryzykantką w życiu, ale jeśli chodzi o finanse muszę mieć jakiś bufor, margines dopusz-
czalny mojego ewentualnego błędu. Closh nie był dla mnie finansowym być albo nie 
być. Zainwestowałam kapitał, który mogłam ewentualnie stracić i dalej funkcjonować, 
mieć za co żyć. Jakbym mogła komuś coś doradzić to właśnie mądre zarządzenie tym 
ryzykiem. Mam jeszcze jedną radę. Może zabrzmieć jak wyświechtany coachingowy 
slogan, ale to zasada która prowadzi mnie przez życie, nie tylko w biznesie. UFAĆ 
SOBIE. Nie lekceważę mojego wewnętrznego głosu i często wiele kroków podejmuję 
bardzo intuicyjnie. Do tej pory w większości mi się to opłaca.

PATRYCJA JASKOT



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

To był bardzo naturalny proces: zaczęłam szyć hobbystycznie. Będąc na studiach, 
swoje postępy zaczęłam publikować na blogu – zamieszczałam tam pomysły na swoje 
przeróbki i rozwiązania DIY. Blog stał się swego czasu popularny, a wśród odbiorców 
pojawili się pierwsi klienci chcący kupić moje akcesoria. Założyłam firmę z dnia na 
dzień w 2013 roku, bez dofinansowań, a pula klientów na mnie czekała. Od samego 
początku bazowałam na upcyklingu i tkaninach naturalnych – te kwestie wtedy zdecy-
dowanie nie były tak gorącym tematem, jak dziś.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Osobiście wiem, że biorę na siebie ogromną odpowiedzialność, szyjąc akcesoria 
w obliczu zmian klimatycznych, w momencie, kiedy przemysł odzieżowy jest drugi 

Asia
JÓŹWIAK
(ZYGAR)
JOANKA Z.

Rękodzielniczka, od 2012 szyje akcesoria z up-
cyklingu, bazując na niechcianych zasłonach, 
spodniach, kurtkach. Sama siebie nazywa „tek-
stylną mrówką”, która sprząta materiały skazane 
na wyrzucenie i pozwala wrócić im ponownie do 
obiegu. Czasami są to nawet parasole wyrzucane 
do lasu, serio! Szyje nerki, portfele, kosmetyczki, 
plecaki. Joanka od 2020 roku wprowadziła pełną 
transparentność w zakresie kosztów produkcji. 
Prywatnie rozkochana w lesie, łąkach, kwiatach 
i to na tyle, że widać to też w jej akcesoriach.

https://www.instagram.com/joanka_z/
https://joanka-z.pl/
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w kolejności (po paliwowym) pod kątem degradacji środowiska. Trzymam się mocno 
idei zero/less waste. Myślę, że dziś tworząc nowe produkty fizyczne, warto mieć na 
uwadze ich wpływ na świat i fakt, co po sobie zostawimy. Cieszę się, że rośnie ilość od-
powiedzialnych, transparentnych i edukujących marek. Dla mnie to kluczowe działania.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Całe mnóstwo! I bardzo dobrze, że miały miejsce, bo dzięki nim nauczyłam się bardzo 
dużo. Każdy z błędów był nauczką. Trzymam się zasady: albo coś się uda według pla-
nu, albo się czegoś nauczę. Z perspektywy czasu każdy błąd był potrzebny i cenny.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Rób swoje i bądź szczera w tym, co robisz. To może brzmieć jak frazes, ale prowadząc 
własny biznes, co chwilę trafiałam na różne dołki: zwątpienie, przekonanie, że robię 
rzeczy bez sensu, że świata swoim działaniem nie zbawię. Warto nauczyć się brać 
te myśli z dystansu i krok po kroku robić swoją robotę, jeśli w środku jest się przekona-
nym o jej wartości. Prawda zawsze się obroni.

ASIA JÓŹWIAK (ZYGAR)



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Od zawsze pragnęłam być kobietą niezależną, która z życia chce czerpać garściami. 
Bardzo ważne jest dla mnie również bezpieczeństwo finansowe i możliwość rozwoju. 
Nie lubię stać w miejscu. Uwielbiam, kiedy w moim życiu dużo się dzieje i takie możli-
wości daje mi moja firma.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Podejście do klienta oraz wizerunek firmy. Mam zasadę traktowania klienta w sposób, 
w jaki sama chciałabym być traktowana. Dodatkowym ważnym aspektem są zdjęcia, 
to dzięki nim sprzedajemy. Aby sprostać wymaganiom klienta, musimy dobrze zapre-
zentować produkt. Dodatkowo bez reklamy będzie ciężko wybić się przy setkach firm. 
Social media w obecnych czasach grają główną rolę. Dla mnie ważna jest również 
strona internetowa. Sama popełniłam wiele błędów w tej kwestii i dopiero po pewnym 

Wiktoria
KAŁUŻYŃSKA 
PEGGY STORE

Wiktoria w tym roku skończyła 19 lat. Mieszka 
w Poznaniu i ma własny sklep internetowy z biżu-
terią ze stali szlachetnej Peggy Store, który może 
pochwalić się dużą popularnością. Poza własną 
firmą przez 6 lat młoda przedsiębiorczyni zajmo-
wała się fotografią. Udało jej się zrobić zdjęcia dla 
wielu polskich marek oraz blogerek. Sama marka 
Peggy Store powstała z myślą o kobietach, które 
cenią sobie klasę.

https://www.instagram.com/peggystore_jewellery/
https://peggystore.pl/
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czasie dowiedziałam się ile klientów wychodziło z koszyka robiąc zakupy. Strona musi 
być łatwa i przejrzysta, a zakupy na niej powinny być przyjemnością.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Zaczynając sprzedaż internetową, już wcześniej zdobywałam wiedzę na temat social 
mediów, marketingu. Miałam również dobry wzorzec do naśladowania – moją mamę. 
Błędy, jakie popełniłam to oszczędzanie na stronie internetowej oraz nieanalizowanie 
dokładniej statystyk i wycen za współpracę przy influencer marketingu. Z perspektywy 
czasu zmieniłabym właśnie te dwie rzeczy.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Analizuj dokładnie wydatek po wydatku. Nie można „przeinwestować”. Według mnie 
warto zaczynać powoli, małymi kroczkami i analizować swój budżet na wydatki.

WIKTORIA KAŁUŻYŃSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Przygoda zaczęła się od tego, że sama uwielbiałam nosić kapelusze, więc całkiem  
naturalnie. Zakładałam je do wszystkiego. Jeszcze wtedy, gdy na ulicach nie widać 
ich było praktycznie wcale. Zaczynałam od kapeluszy z sieciówek. Z wiekiem jednak 
potrzebowałam czegoś więcej. Z czasem coraz bardziej doceniałam pracę ręczną 
i polskie marki. Ceny kapeluszy ręcznie robionych w Polsce i na świecie jednak trochę 
powalały na kolana i nie mogłam sobie na nie pozwolić.

Razem z chłopakiem zaczęliśmy się interesować, gdzie takie kapelusze tworzy się 
w Polsce, jak wygląda ich produkcja. Zakochaliśmy się w tym totalnie. Chcieliśmy spró-
bować stworzyć jakościowy produkt z polską metką w rozsądnej cenie. Znaleźliśmy 
miejsce w Polsce, gdzie tworzy się je od podstaw.

Zaczęliśmy od pierwszego dropu 100 kapeluszy. Sprzedały się w kilka dni. I od tamtej 
pory strona bardzo często świeci pustkami, a Polki przekonały się, że kapelusze to nie 
tylko elegancka garsonka, tylko też zwykły biały t-shirt, jeansy i trampki. Ubierają kape-
lusze, jak tylko mają ochotę. Właśnie do tego dążyliśmy. Kapelusz ma tylko dopełniać 
nasz look, a nie „przebierać” i tworzyć elegancką stylizację „na okazję”.

Aleksandra
KASZA
LUCK HATS

Z zawodu kosmetolog, a z pasji – blogerka. 
Uwielbia styl vintage, podróże i... kapelusze, 
które są nieodłącznym dodatkiem jej stylizacji. 
Pokazuje, że można je nosić na co dzień, a nie  
tylko od święta. Jest współzałożycielką marki 
Luck Hats, która podbiła serca setek Polek.  
Tworzy kapelusze, które podróżują po świecie 
i są tworzone ręcznie z najwyższej jakości  
wełny australijskiej. 

https://www.instagram.com/luckofficial.co/
http://www.luckofficial.co
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Od jakiegoś czasu widzimy spory postęp i dużo więcej kapeluszy na ulicach. 
Wiemy, że po części to nasza zasługa i to cieszy nas najbardziej.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Myślę, że otwartość, właściwa komunikacja i bycie na bieżąco z social mediami. Nasza 
komunikacja oparta jest na luzie i naturalności. To nam dużo daje i wyróżnia spośród 
innych marek. Dodatkowo my nie tylko sprzedajemy produkt, my tworzymy modę, 
przekazujemy swoją wizję i to się na maksa spodobało naszym Klientom.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Myślę, że popełniłam mnóstwo i dalej je popełniam, bo nasza marka ma dopiero 2 lata. 
Ola w tym miejscu, w którym jest teraz, już wie, że rozwój zależy od współpracy z ludź-
mi, to oni wprowadzają w markę mnóstwo dobrego i pchają ją na wyżyny. Od niedaw-
na dopiero zaczęliśmy to naprawdę dostrzegać i zdaliśmy sobie sprawę, że fajnie jest 
robić dużo w swojej marce, dawać serducho, zajmować się zdjęciami, filmami, stroną, 
marketingiem, obsługą klienta, być influencerem, twarzą marki itd… Dopóki daje to na-
dal dużo radości to w porządku, ale z czasem można się wypalić.

Zatem rada dla każdej osoby, która rozwija swój biznes – jeżeli czujesz, że dalej nie 
pójdziesz już sama, czujesz, że stoisz w miejscu i nie rozwijasz się, nie bój się współpra-
cować z ludźmi i powierzyć im kilku swoich obowiązków, które myślisz, że sama robisz 
najlepiej. Ty odetchniesz, marka zyska świeżości i pójdzie do przodu. Sama nadal się 
tego uczę.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Jeżeli jesteś pewna swojego pomysłu i jara Cię samo myślenie o nim, to rób swoje 
i nie słuchaj tego, co mówią inni. Mnie też mówili „Po co te kapelusze. Przecież nikt 
w nich nie chodzi. Są staromodne, tylko dla starszych osób. Ta moda już dawno 
minęła, kto to kupi”. Moda minęła, ale my od 1,5 roku przywracamy ją na nowo, ale 
inaczej, po swojemu, trzymając się swojej wizji, własnego wyczucia i stylu. Nic nas 

ALEKSANDRA KASZA
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nie blokuje, mamy masę pomysłów i przede wszystkim wiemy, że kapelusze to coś 
wyjątkowego, to produkt z duszą. Mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia w tym tema-
cie, ale to nas tylko motywuje do dalszego rozwoju. Moda minęła, ale my ją tworzymy 
na nowo i daje nam to dużo frajdy. Czasem warto uprzeć się przy swoim i być wytrwa-
łym w zamierzonym celu.



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu i jak wiele udanych przygód z biznesem, rozpo-
częła się od niezaspokojonej potrzeby. Pracowałam jeszcze wtedy w korporacji, a mój 
ówczesny partner z niej odchodził „na swoje”. Potrzebowali ze wspólnikiem przestrzeni 
biurowej, ale nie było ich stać na wynajem czegoś odpowiedniego. Szukając rozwiąza-
nia, trafiłam wtedy na bardzo obco brzmiące słowo „coworking”. Postanowiliśmy takie 
biuro stworzyć w Polsce.

Katarzyna
KĘDZIERSKA
SIMPLICITE

Blogerka, prawniczka, minimalistka i nauczycielka 
medytacji mindfulness. Prowadzi SIMPLICITE – 
największy polski blog o minimalizmie i powią-
zany z nim kurs budowania szafy kapsułowej 
szytej na miarę SZAFA MINIMALISTKI. Mam się 
w co ubrać! Od lat praktykuje świecką medytację 
uważności, obecnie w trakcie szkolenia certy-
fikacyjnego jednego z największych i najlepiej 
zbadanych programów mindfulness na świecie 
– MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). 
Jest właścicielką butikowej kancelarii patentowej 
w Warszawie, która specjalizuje się w doradz-
twie strategicznym w zakresie prawnej ochrony 
znaków towarowych oraz budowaniu wartości 
marki w czasie. Jest praktykiem biznesu i przed-
siębiorczynią. Współtworzyła jedno z pierwszych 
w Polsce sieci biur coworkingowych pod marką 
COPOINT, które sprzedała. Inwestowała również 
na rynku nieruchomości.

https://www.instagram.com/simpliciteblog/
https://simplicite.pl/linki/
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Wtedy nikt jeszcze nie słyszał w Polsce o coworkingu. W Warszawie były dwie takie 
raczkujące przestrzenie, jedna z nich już dawno nie istnieje. Na samym początku, żeby 
pozyskać klienta, musieliśmy mu najpierw wytłumaczyć, co dajemy i dlaczego to takie 
fajne. Zaangażowanie popłaciło. W ciągu kilku lat mieliśmy już dwa biura i w pewnym 
momencie byliśmy największą pod względem powierzchni przestrzenią coworkingową 
w Warszawie. Oczywiście, niedługo po otwarciu firmy zrezygnowałam z etatu i otworzy-
łam swoją kancelarię prawno-patentową (jestem rzecznikiem patentowym), którą pro-
wadzę do dziś. Potem pojawiło się blogowanie, które stało się kolejną odnogą mojego 
biznesu. W pewnym momencie prowadziłam równolegle trzy firmy.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

W sprzedaży własnych produktów/usług najważniejszy jest ten właśnie produkt czy 
usługa. Co zmienia w życiu Twoich klientów? Co im daje, co ułatwia? Jak poprawia 
jakość ich życia? To jest, moim zdaniem, najważniejsze, reszta to dodatki.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Nie jestem typem osoby, która chciałaby przenosić się w przeszłość i coś zmieniać.  
Wychodzę z założenia, że gdybym mogła kiedyś zrobić coś inaczej, to bym zrobiła. 
A skoro nie zrobiłam, to znaczy, że nie mogłam i tak jak jest, jest właśnie tak, jak mia-
ło być. Nie przypominam sobie też, szczerze mówiąc, żadnych ogromnych błędów, 
a może nie postrzegam ich w ten sposób? :) Wiem natomiast, że jedyne chwile, gdy 
coś szło gorzej, niż miało iść, to były te chwile, gdy dawałam się porwać cudzej wizji 
prowadzenia biznesu. Te chwile, gdy zapominałam o swoich wartościach, a poddawa-
łam się zachciankom płynącym z ego, porównywania się z innymi czy toksycznej  
ambicji. Najczęściej było to momenty, gdy dawałam się porwać nurtowi skalowania 
biznesu. Dziś wiem bardzo wyraźnie, że to po prostu nie jest moja droga.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Zabrzmi banalnie, ale to jest moja prawda. Słuchaj swojego głosu. Słuchaj swojej intu-
icji. Może Ci mówić coś, co Ci się nie spodoba, coś, co jest w kontrze do wszystkiego, 

KATARZYNA KĘDZIERSKA
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co radzą „guru” biznesu czy nawet bliscy Ci ludzie. Trudno. Twój głos jest najważ-
niejszy, tak w życiu, jak i w biznesie. Daj sobie przestrzeń, żeby móc go usłyszeć. 
Odseparuj się od hałasu i bodźców z zewnątrz. Znajdź na to swój sposób, swoją drogę, 
a potem pracuj, żeby urzeczywistnić to, co mówi Ci intuicja. Bo samo się nie zadzieje.

KATARZYNA KĘDZIERSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda zaczęła się całkowicie spontanicznie jak większość rzeczy w moim życiu. 
Byłam na świadczeniu opiekuńczym jako mama dziewczynki z niepełnosprawnością, 
a mój partner w trakcie pandemi stracił pracę. Oprócz tego odkąd zostałam właśnie 
mamą, chciałam być niezależna finansowo jeśli chodzi o zbiórki charytatywne i ciągle 
szukałam na to jakiegoś sposobu. Na początku zainwestowałam pieniądze z lokaty, 
którą dostałam od dziadków, w kosmetyki. Około 15 tysięcy złotych na sprzęt, bo świat 
beauty i działania w sieci z tym związane, to był mój pierwszy pomysł na biznes. Później 
jak mój partner został bez pracy, a ja z zasiłkiem, to czułam, że się duszę w tej tematy-
ce. Stwierdziliśmy, że możemy sprzedać moją wiedzę na temat gotowania wegańskich 
dań. To był strzał w dziesiątkę od pierwszego miesiąca sprzedaży. Moja społeczność 
liczyła wtedy 10,5 tysiąca osób.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Co jest najważniejsze? Żeby nasi klienci wiedzieli jaką lukę wypełnia nasz produkt, 
co im da, czego im oszczędzi, jaką wartość z niego dla siebie wyniosą.  

Anna
KOCZWARA
CRUELTYFRE EANN

Ania to blogerka i autorka wegańskich food-
booków. Codziennie inspiruje ludzi do zmian, 
ale nigdy poprzez ocenę, zawsze z dystansem 
i miłością. Opowiada o zmianach w jej zdrowiu 
na diecie roślinnej, pokazuje szybkie przepisy, 
mówi o kosmetykach cruelty free i zgłębia tematy 
etycznej mody. Ania jest mamą dziewczynki z nie-
pełnosprawnością, z którą oswaja kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi obserwujących ją na Instagramie.

https://www.instagram.com/crueltyfreeann/
https://crueltyfreeann.pl/
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Mój produkt odpowiada na potrzeby mojej społeczności. Jest prosty, pomaga im 
gotować szybko, prosto. Ma listę zakupów, więc oszczędzają na nim czas i często pie-
niądze, bo wiele przepisów jest tanich. Poza tym nasi klienci muszą wiedzieć, co sprze-
dajemy (ja sprzedaje na IG). Czasem wchodząc na dany profil, nie wiadomo, co ta 
osoba sprzedaje, bo nie jest to jasno opisane, jak prowadzimy nasz biznes. Dlatego 
jestem transparentna i mówię otwarcie o swoim biznesie. Uważam, że ważny jest też 
kontakt z klientem, szacunek, odpowiadanie na wiadomości. To takie oczywiste rzeczy, 
ale w wielu przypadkach zaniedbane. I bardzo ważne są opinie innych ludzi! One po-
zwalają często dokonać ostatecznej decyzji.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Szczerze mówiąc, na ten moment nie pamiętam jakichś większych błędów, wszystko 
przyszło w miarę naturalnie i bezstresowo. Problem w mojej kwestii jest z dotrzymywa-
niem słowa w związku z obiecanymi treściami moim odbiorcom i obiecywanie czasem 
zbyt wiele. Chciałabym popracować nad regularnością i dotrzymywaniem słowa w tym, 
co oferuję w kontekście treści e-bookowych i sprzedażowych. 

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Żeby nie brać sobie wszystkich rad do serca, próbować na własnym przykładzie, słu-
chać swojej intuicji, nie bać się niektórych zadań delegować, słuchać potrzeb klientów 
i na nie odpowiadać. Dla mnie moja społeczność to moja skarbnica wiedzy i źródło 
odpowiedzi co mogę stworzyć i na jakie potrzeby tym odpowiedzieć.

ANNA KOCZWARA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Wszystko tak naprawdę zaczęło się od założenia bloga o pielęgnacji włosów. To był 
2010 rok i zakładając go, nie miałam absolutnie żadnego planu, by kiedykolwiek 
na nim zarabiać. Bloga pisałam, bo lubiłam dzielić się wiedzą, swoimi przemyśleniami 
czy włosowymi eksperymentami. Przez lata był on wyłącznie moją odskocznią od pra-
cy na etacie. Dopiero w 2015 roku powstała firma, w której zajmujemy się produkcją 
kosmetyków do pielęgnacji włosów. Przez lata pisania bloga miałam okazję przetesto-
wać tysiące różnych produktów. Wiedziałam czego brakuje na rynku kosmetycznym, 
nauczyłam się bardzo dużo na temat składów i poszczególnych składników i miałam 
mnóstwo pomysłów na własne kosmetyki.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Zdecydowanie produkt dopasowany do moich klientów. Wierzę, że najskuteczniej-
szą strategią marketingową jest właśnie stworzenie takiego produktu, który będzie 
po pierwsze odpowiadał na realne potrzeby, a po drugie tak dobry, że klienci sami 
będą go polecać. Oczywiście u mnie bardzo dużym ułatwieniem i kluczem do sukcesu 
było to, że miałam już wokół siebie zgromadzoną sporą społeczność, która mi ufała 
na tyle, że chciała ode mnie ten produkt kupić.

Anna
KOŁOMYCEW 
ANWEN

Ania od 2010 roku prowadzi największego bloga 
o pielęgnacji włosów. Od tego czasu pomogła już 
tysiącom dziewczyn odnaleźć się we włosowym 
świecie. Włosy i ich pielęgnacja to jej największa 
pasja. Ania jest założycielką marki produkującej ko-
smetyki do świadomej pielęgnacji włosów – Anwen. 

https://www.instagram.com/kosmetykianwen/
https://sklepanwen.pl/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Popełnianie błędów jest wpisane w każdy biznes. Podobno „nie myli się tylko ten, 
kto nic nie robi” i ja się z tym zgadzam. Błędy zwykle nie są problemem, ważniejsza 
jest umiejętność szybkiego reagowania, naprawienia ich i wyciągania z nich wniosków 
na przyszłość. U mnie tych błędów też pewnie było sporo, ale przyznam szczerze, 
większości już nawet nie pamiętam. Nie rozpamiętuje zbyt długo tego, co mi nie wy-
szło, szkoda mi czasu i energii na to, co nie popycha mnie naprzód.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Nie bój się. Myślę, że odwaga to coś, czego wielu osobom brakuje na początku.
Zwłaszcza jeśli jest to nasz pierwszy biznes i wiele rzeczy musimy się dopiero nauczyć 
w trakcie jego prowadzenia. Czujemy się niepewnie, często podejmujemy decyzje 
asekuracyjnie, ograniczając ryzyko. Oczywiście to jest bardzo rozsądne podejście, 
ale czasami bywa tak, że blokuje nam to rozwój, który mógłby nastąpić szybciej.

ANNA KOŁOMYCEW 



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Było to prawie 3 lata temu, kiedy pracując jeszcze dla kogoś i działając w internecie 
od dłuższego czasu, postanowiłam postawić na siebie. Chciałam mieć coś, co da mi 
stabilizację i pewność zarobku, ponieważ moją działalność w social mediach traktowa-
łam jako dodatek i po części zabawę.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Jeśli chodzi o moje podejście do biznesu i sprzedaży, to uczyłam się trochę po omac-
ku. Zakładając markę, byliśmy całkowicie zieloni i może dlatego nasze podejście jest 
mocno ludzkie, nie typowo biznesowe. Z czasem uczymy się i wyciągamy wnioski, dla-
czego i w jakich okolicznościach musimy skupić się bardziej na tej typowo biznesowej 
stronie. Jeśli chodzi o mnie, to najważniejszy jest kontakt z klientem oraz jakość, którą 
sprzedajemy i dbałość o szczegóły. W obecnych czasach ważna jest również transpa-
rentność marki, ponieważ zaufanie klientów i moment, w którym powracają, to coś, 
o co trzeba szczególnie dbać.

Agnieszka
KOWALEWSKA
JAGABABY

Agnieszka jest mamą dwójki dzieci, założyła bloga 
mamowymioczami.pl. Właścicielka marki Jagababy. 
Na co dzień łączy pracę w firmie z życiem codzien-
nym i działalnością w sieci. Bycie mamą nie spra-
wiło, że zapomniała o swojej kobiecej stronie 
i o spełnianiu się na płaszczyźnie zawodowej.

http://mamowymioczami.pl
https://www.instagram.com/jagababy/
https://jagababy.eu/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Zdecydowanie zbyt wiele błędów, ale to nic, z czego nie wyciągnęlibyśmy wniosków. 
Jak wspomniałam, zabraliśmy się za coś, o czym nie mieliśmy kompletnie pojęcia, 
więc obecnie zmieniłabym może kilka rzeczy. Gdybym mogła raz jeszcze zacząć z tą 
wiedzą, którą teraz posiadam, poszłoby łatwiej i szybciej. Wydaje mi się, że popełnianie 
błędów nie jest niczym złym. Oczywiście w biznesie niesie to głównie straty finansowe, 
ale my to przekładamy jako inwestycję w zdobywanie doświadczenia w prawdziwym 
życiu przedsiębiorcy. Oczywiście łatwiej byłoby skorzystać z profesjonalnych szkoleń, 
przeczytać tysiące poradników, ale dla nas doświadczenie zdobyte poprzez działanie 
z perspektywy czasu okazuje się cenniejsze. Co niekoniecznie dla każdego jest dobrą 
drogą w biznesie.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Zacznij budować zaufany zespół ludzi i nie bierz wszystkiego na swoje barki. 
Doświadczenie zdobywa się z czasem, warto o tym pamiętać. Własny biznes to ogrom 
pracy, czasem (przeważnie) 24 godziny na dobę, więc to też mocno wpływa na całą 
rodzinę. Warto zadbać o równowagę pomiędzy pracą a domem.

AGNIESZKA KOWALEWSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Swoją przygodę z własnym biznesem rozpoczęłam nieśmiałą sprzedażą e-booka 
na próbę, żeby nabyć doświadczenia i mieć za sobą tą „straszną” pierwszą sprzedaż. 
Jak się okazało, poszło na tyle dobrze, że musiałam założyć firmę.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Najważniejsze w sprzedaży własnych usług/produktów jest przekonanie o tym, że 
produkt niesie ze sobą wartość. Czyli pełna świadomość tego do kogo go kierujemy 
oraz na jakie potrzeby, problemy tej osoby odpowiada. Szalenie pomaga mi też nakrę-
canie samej siebie na własny produkt, zwłaszcza w chwilach zwątpienia. Wyobrażenie 
sobie, że to ja mam dany problem i ktoś proponuje mi mój produkt jako rozwiązanie. 
Od razu myślę sobie „no genialne”.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Pewnie ze sto tysięcy... i nadal popełniam. Być może zabrzmi to banalnie, ale w ogóle 
nie rozpatruję ich w kategorii błędów, a różnych etapów, przez które musiałam przejść, 

Katarzyna
KOŻUCH
WIĘCEJ NIŻ DIETA

Katarzyna Kożuch rozwiązuje kobiece proble-
my hormonalne. Z wykształcenia mgr farmacji 
i dietetyczka kliniczna, działająca pod nazwą 
Więcej Niż Dieta. Uwielbia ciszę i spokój, pomimo 
że sama cicha i spokojna zwykle nie jest. 

https://www.instagram.com/wiecejnizdieta/
https://www.wiecejnizdieta.pl
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by być tu, gdzie jestem. Etap próby zadowolenia całego świata, etap zbyt niskich cen, 
etap przepracowywania się, etap „muszę” zamiast „chcę”. Wiem, że nie zmienię prze-
szłości, więc wyciągam z każdej przeszkody wnioski i idę dalej.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Odważ się i potraktuj siebie i swoje pomysły na serio. Nie słuchaj głowy, która mówi Ci, 
że to bez sensu, ani dobrych rad osób, które nie mają na tyle odwagi, żeby wyrwać się 
ze schematu, który im nie odpowiada. Jak najszybciej otocz się ludźmi, którzy są o krok 
do przodu od Ciebie i ucz się, obserwuj, inspiruj się i co najważniejsze – działaj i wycią-
gaj wnioski. To, co robisz ma sens.

KATARZYNA KOŻUCH



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda z własnym biznesem rozpoczęła się 4 lata temu, wtedy porzuciłam 
pracę w korporacji i zdecydowałam że chcę wziąć sprawy zawodowe w swoje ręce 
oraz pracować na własny rachunek. 

Pomysł na stworzenie własnej firmy krążył w mojej głowie już od dawna. Jednak bra-
kowało mi odwagi, aby podjąć decyzje o przewróceniu mojego życia o 180 stopni.

W 2017 roku postawiłam wszystko na jedną kartę. Od najmłodszych lat intereso-
wałam się modą a dodatki w postaci akcesoriów były dla mnie zawsze idealnym 

Magdalena
KUCIA-OCHAL
NANCY ACCESSORIES

Magdalena, jest twórczynią i właścicielką marki 
Nancy accessories, która powstała z zamiłowania 
do mody.  Markę została założona 4 lata temu  
i już podbiła serca tysięcy kobiet.
W 2017 roku postawiła wszystko na jedna kartę. 
Odeszła z korporacji, aby zrealizować plan, który 
układała w swojej głowie od pewnego czasu – 
stworzyć sklep internetowy który będzie charak-
teryzował się personalizowanymi produktami. 
Dzisiaj Nancy accessories to personalizacja przez 
duże P. Wygląda na to, że dla Magdy nie ma rzeczy 
niemożliwych do spersonalizowania. Udowodnia, 
że da się systematycznie zwiększać asortyment, 
rozwijać firmę o nowych klientów, stale angażując 
i rozbudowując swoją internetową społeczność.

https://www.instagram.com/nancyaccessories/
https://nancyakcesoria.pl/
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uzupełnieniem do każdej stylizacji. Zauważyłam, że na polskim rynku brakuje dobrej ja-
kości, spersonalizowanych akcesoriów takich jak etui na telefon oraz laptop. Znalazłam 
niszę, którą chciałam wypełnić.

Marzyłam o wiernych i zadowolonych klientach więc postawiłam na produkty najwyż-
szej jakości oraz piękne i pachnące opakowania. Zaczynałam od zwykłych silikonowych 
marmurkowych etui, które były na dole logowane NANCY. Dzisiaj można zamówić takie 
akcesoria, jakie sobie wymarzysz. Wytrzymałe, z dowolnym grawerem, w odpowiednim 
rozmiarze, a przede wszystkim pasujące do gustu. W Nancy są dostępne także planne-
ry, personalizowane bluzy oraz wiele innych przydatnych produktów

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Jeśli chodzi o sprzedaż swoich produktów i usług to ciężko mi wybrać jedną najważ-
niejszą rzecz, to co mi przychodzi na myśli w pierwszej kolejności – upartość w dążeniu 
do założonych celów, cierpliwość oraz odwaga aby pokazywać siebie. 

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Tak oczywiście popełniałam wiele błędów, między innymi zainwestowałam kilkadzie-
siąt tysięcy złotych w towar który później się nie sprzedał i musiałam go zutylizować. 
Pomimo wszystko nie chciałabym nic zmienić ponieważ ze wszystkich błędów wycią-
gnęłam wnioski i wiele mnie one nauczyły.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Nie poddawaj się, po burzy zawsze w końcu wychodzi słońce! :)

MAGDALENA KUCIA-OCHAL



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Od totalnej niechęci do prowadzenia własnego biznesu. Byłam na etacie i kochałam 
to. Nie miałam nic przeciwko, by pracować u kogoś. Zakładania własnej firmy unikałam 
ze względu na czas, który trzeba jej poświęcać w pierwszym etapie, odpowiedzialność 
za innych ludzi (pracowników), administracji, papierologii, większej niepewności. 
Po dwóch latach pracy, której poświęciłam wszystko, zostałam zwolniona z dnia na 
dzień, bo ośmieliłam się zacząć szukać innej pracy. To był punkt zapalny. Wspólnicy, 
którzy nie mogli przekonać mnie rok, finalnie usłyszeli ode mnie „tak”. Na pewno 
pomógł fakt, że za administrację czy finanse odpowiadają wspólnicy – nie ja. Jest 
nas trójka, każdy odpowiada za swoją działkę. :)

Anna
LEDWOŃ 
MORE BANANAS

Współzałożycielka More Bananas oraz organi-
zatorka Crash Mondays. Szkoleniowiec oraz 
wykładowca.  Zafascynowana człowiekiem i jego 
emocjami. Zgłębia temat customer experience 
oraz nowych mediów. Prywatnie grywa w gry plan-
szowe, tworzy playlisty na Spotify i przynajmniej 
raz w miesiącu odwiedza jakiś festiwal lub koncert 
(a przynajmniej odwiedzała przed pandemią). 
Uwielbia książki, szczególnie fantasy oraz o upra-
wie roślin doniczkowych. Ma ich w domu około 50. 
Ma bzika na punkcie ziół i kwiatów ciętych. Kocha 
pleść wianki i układać bukiety. A od jakiegoś czasu 
dodatkowo zgłębia tematykę olejków eterycznych, 
Palo Santo i okadzania. Kocha odkrywać nowe 
rzeczy. Najlepiej codziennie. A największą pasją 
są: ludzie. 

https://www.instagram.com/ledwoledwo/
https://morebananas.pl/
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Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Oj, sama ich nie sprzedaję tak do końca. Nie potrafię sprzedawać bezpośrednio. 
Nie jestem w tym dobra. Dlatego kluczowe było, aby posiadać w firmie handlowca. 
A ponadto nie sprzedaje właściciel, handlowiec czy reklama. Sprzedaje marka i pro-
dukt. Bez dobrego produktu i bez budowania marki ciężko mówić o długofalowej 
sprzedaży. A ponadto znajomość własnych mocnych i słabych stron, UVP, USP. 
Posiadanie strategii. Bycie szczerym, czasami aż do bólu i autentycznym.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Nie, nic nie chciałabym zmienić. Gdyby nie one, nie byłabym tutaj, gdzie jestem, firma 
nie byłaby na tym etapie, gdzie jest i finalnie nie wiedziałabym tego, co wiem teraz. 
Najczęściej były to błędy związane z wyceną czasu pracy, zarządzaniem ludźmi i spo-
sobami ich wynagradzania, motywacji czy organizacji pracy i kultury organizacyjnej, 
a finalnie kwestie związane z moją własną psychiką. Nie ma ludzi niezastąpionych. 
Każdego da się zastąpić. Łącznie ze mną. To wyzwalające.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Zacząć. Zrobić pierwszy krok. Jeżeli się nie uda – zacząć ponownie. Albo nie. Etat 
też jest ok! Poza tym planować, posiadać strategię i nie działać ad hoc i po omacku. 
Mieć odwagę być sobą. I prowadzić firmę po swojemu. Firmę, która chce dbać o in-
nych i robi to. Finalnie pamiętać, że na końcu i tak jest zysk i pieniądze. Po to istnieje 
biznes. Nie oszukujmy się.

ANNA LEDWOŃ



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Zdecydowałam założyć firmę jeszcze na przełomie drugiego i trzeciego roku studiów. 
Zakończyłam wtedy kurs stolarski, który uzupełniał moją specjalizację. Postanowiłam 
zająć się renowacją, bo była ona ściśle związana z meblami, które w przyszłości chcia-
łam projektować. Prowadziłam wtedy Instagrama, na którym pokazywałam przeróbki 
mebli do swojego pokoju. Profil szybko się rozrastał, co przełożyło się na zapytania 
osób zainteresowanych kupnem. Wtedy też zaczęłam działać pod skrzydłami 
Inkubatora dla studenckich startupów.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Jeśli chce się rozpocząć firmę „od zera”, bez wkładu własnego, to dla mnie najważ-
niejsza na start w sprzedaży produktów jest wszechstronność. Rozumiem to jako 

Ewelina
LEKKA 
LEKKA FURNITURE

Projektantka i renowatorka mebli – kładzie nacisk 
na naturalność i ekologię. Wykorzystuje materia-
ły takie jak drewno, wiklinę, tkaniny i ceramikę. 
Projektując, myśli o całym cyklu życia produktu. 
Inspiruje się tradycją, rzemiosłem i lokalnymi 
materiałami. Jest stolarzem i absolwentką wy-
działów Form Przemysłowych i Architektury 
Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie. W 2016 roku rozpoczęła działalność 
Lekka Furniture, gdzie zajmuje się renowacją 
mebli z okresu PRL.

https://www.instagram.com/lekka.furniture/
https://lekkafurniture.pl/
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umiejętności, które posiada właściciel. W moim przypadku akurat najważniejsze 
były umiejętności graficzne, fotografia, kręcenie oraz montaż filmów. Materiał, który 
przygotowałam mogłam bez kosztów umieścić w social mediach, a tam początkowo 
rozgrywała się największa sprzedaż.

Dzięki Instagramowi i YouTube byłam w stanie prezentować swoje produkty i trafiać 
do szerokiego grona odbiorców. To co udało się zarobić od razu inwestowałam 
w ulepszenia jak np. strona internetowa czy maszyny.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Jest wiele błędów, o których chętnie bym zapomniała, bo ich konsekwencją był ogromny 
stres. Większość z nich wynikała z braku doświadczenia w biznesie i mojego młodego 
wieku. Niestety pewne schematy działania czy zasady, które wypracowałam, pojawiały 
się po latach, a ich powstanie związane było ściśle z chęcią uniknięcia danego błędu 
w przyszłości. Teraz wiem, że większości z tych „wpadek” dało się uniknąć, będąc aser-
tywnym lub chociażby pracując u kogoś i ucząc się najpierw rozmów z klientami czy 
konstruowania umów, lub ustaleń.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Nie bój się ryzykować i inwestować czas lub pieniądze w pomysły, do których masz 
przekonanie i się na tym znasz. 

EWELINA LEKKA 



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda zaczęła się od połączenia pasji z pracą. Wykonałam krok w tym kierun-
ku, gdy moje prace zostały zauważone i wybierane przez innych. Wtedy wiedziałam, 
że warto iść do przodu i otworzyć swój mały, szydełkowy biznes.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Zawsze chciałam tworzyć wzory i projekty, które są bliskie mojemu sercu. Dlatego 
też uważam, że przy sprzedaży swoich produktów warto stawiać na naturalność, 
ale też oryginalność. Warto być sobą.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Zapewne jak większość osób, które prowadzą swój biznes i ja starałam się unikać 
błędów. Jednak i one się czasami pojawiają. Zdarzyło mi się np. zamówić inny rodzaj 

Iwona
LESIAK 
SZYDEŁKOWE ZACISZE

W sieci Iwonę można znaleźć pod nazwą 
„Szydełkowe Zacisze”. Jest mamą 5-letniego 
Oliwiera. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną, 
jednak zdecydowanie wygrała z nią jej artystycz-
na dusza, dlatego tworzy na szydełku i wyplata 
makramy. Stworzyła akcję #kobiecyponiedzialek, 
by zachęcać inne osoby na Instagramie do odnaj-
dywania motywacji i radości na dobry początek 
nowego tygodnia.

https://www.instagram.com/szydelkowe_zacisze
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kordonka, niż faktycznie potrzebowałam. Przy tworzeniu nowych wzorów zdarza mi 
się zaczynać je na nowo, by wprowadzać do nich poprawki.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Na początku swojej przygody z biznesem chciałabym dostać radę, żeby się nie pod-
dawać, iść do przodu i próbować, bo małymi krokami można osiągnąć cel i spełnić 
swoje marzenia.

IWONA LESIAK



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

W moim przypadku przygoda z biznesem rozpoczęła się bardzo szybko. W wieku 
23 lat założyłam butikową agencję eventową i prowadziłam ją z powodzeniem 
przez 13 lat, aż do pandemii. Na 2020 rok miałam zaplanowane z klientami eventy, 
które mogłabym uważać za projekty marzeń – miałam być w Tokio, na Malediwach, 
w Dubaju. Jednak w zaledwie kilka dni cała branża upadła i dość szybko dotarło 
do mnie, że będzie ostatnią, która się podniesie w nieznanej postpandemicznej 
rzeczywistości. Przymusową przerwę w pracy potraktowałam jako ogromną szansę 
na rozwój osobisty i rozwinięcie nowego biznesu, który byłby zdecydowanie bardziej 
skalowalny, niż organizacja eventów i w który mogłabym włączyć moją miłość do pięk-
nych gadżetów i designu. Tak powstał OH MY BOX, agencja prezentowa. Najtrudniejszy 
2020 rok zakończyłam z sukcesem, którego się nie spodziewałam. W tej chwili, po 
zaledwie roku działalności, moja firma wysyła dziesiątki tysięcy prezentów dla firm 
na cały świat. Gdyby nie pandemia, prawdopodobnie nigdy nie rozwinęłabym takiej 
alternatywnej działalności.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Kiedy porównuję oba swoje biznesy, pierwszy był zdecydowanie jednym wielkim 
spontanem :) Uczyłam się na własnych błędach, byłam zależna od klientów, czekałam 

Katarzyna
LESZCZYŃSKA 
OH MY BOX

Kasia Leszczyńska, właścicielka agencji pre-
zentowej OH MY BOX oraz agencji eventowej 
Eventique. Z biznesem związana od 14 lat.
Prywatnie miłośniczka sportów ekstremalnych, 
designu i podróży do Azji.

https://www.instagram.com/ohmybox_polska/
https://www.ohmybox.pl/
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z tworzeniem wizji i celów na dużych klientów, rozwijałam firmę z rozpędu, bez więk-
szych planów. Przy OMB podeszłam do tworzenia firmy zupełnie inaczej, dojrzalej, 
z wizją. I to przekłada się teraz realnie na sprzedaż i zainteresowanie klientów, którzy 
widzą spójną wizualnie i komunikacyjnie markę, odpowiadającą na ich realne potrzeby. 
Z mojej perspektywy w sprzedaży najważniejsze jest myślenie o potrzebach klientów. 
Czy mój biznes odpowiada na konkretne zapotrzebowanie klienta? Czy dzięki nam 
klient będzie czuł się lżej, bezpieczniej, czy będzie miał coś zwyczajnie „z głowy” dzięki 
współpracy z nami? Jeśli podejdziemy do tworzenia biznesu z perspektywy potencjal-
nego klienta, nie własnych ambicji czy wizji, łatwiej będzie stworzyć coś, co będzie rze-
czywiście się sprzedawało.

Druga najważniejszą kwestią jest wiara we własny biznes i konsekwencja w działaniu, 
w rozwijaniu firmy krok po kroku, budowaniu jej cegła po cegle – ale z wizją docelowej, 
wymarzonej wersji biznesu w głowie. To wbrew pozorom nie jest ważne tylko w kon-
tekście naszych własnych planów, ale też tego, jak chcemy pokazywać i komunikować 
markę potencjalnym klientom. Firma, która jest spójna w każdym możliwym sensie – 
od części wizualnej, przez specyficzny język i komunikowanie się z odbiorcami, aż po 
obsługę i realizację usług na najwyższym możliwym poziomie, rodzi u klientów poczu-
cie bezpieczeństwa. Kiedy my jesteśmy pewni tego, jak nasza firma ma funkcjonować, 
co i dlaczego powinniśmy dawać klientom (i czego nie dawać!), potencjalni odbiorcy 
to wyczuwają. Myślenie o tworzeniu biznesu „od tyłu”, czyli rozpoczęcie wszystkiego 
od wizji docelowego kształtu biznesu (bez względu na to, jaki zakładamy rozmach), 
bardzo pomaga w budowaniu go również w sensie relacji z klientami: wiesz, co mówić, 
jakie produkty tworzyć, jak i komu je sprzedawać.

Trzeci super ważny czynnik to stworzenie w swojej głowie klienta doskonałego i opisa-
nie go z najdrobniejszymi szczegółami: gdzie pracuje, na jakim stanowisku, za co od-
powiada, czym się interesuje, co może lubić, ile ma lat, jakiej jest płci, gdzie można 
najłatwiej go znaleźć etc. To jest idealny punkt wyjścia do zaplanowania usług i ich 
promocji w taki sposób, aby dotarły właśnie tam, gdzie jest największe prawdopodo-
bieństwo spotkania naszych klientów doskonałych.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Popełniłam mnóstwo błędów i wciąż je popełniam! O błędy łatwo już na samym po-
czątku, przy doborze partnerów biznesowych czy wspólników. Jeśli z kimś się lubisz, 

KATARZYNA LESZCZYŃSKA
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cenisz, nadajecie na tych samych falach, marzycie o własnym biznesie, niekoniecznie 
może się to udać, jeśli nie ustalicie ultra jasnych warunków i zasad współpracy oraz 
podziału kompetencji, zanim jeszcze rozpoczniecie tworzyć cokolwiek. W pewnym mo-
mencie może się okazać, że Ty marzysz o imperium, a Twojemu wspólnikowi wystarczy 
drobny biznesik i zaczynają się problemy. Może się też okazać, że ktoś mówił o kom-
petencjach, a niespecjalnie faktycznie je ma. Zakładanie biznesu z drugą osobą jest jak 
zakładanie rodziny, wszystko trzeba w pierwszej kolejności ustalić z lekarską precyzją. 
Z perspektywy czasu zdecydowanie pracowałabym nad asertywnością. Jeśli miałabym 
drugi raz przechodzić przez swoją biznesową historię, odmówiłabym współpracy klien-
tom, którzy nie szanowali naszego czasu i pracy. Działałabym też z większą pewnością 
siebie i świadomością swoich kompetencji, co staram się realizować w OMB.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

W pierwszej kolejności trzeba zastanowić się, czy nasz produkt będzie miał odbiorców, 
czy będzie odpowiednio duża grupa osób/firm, które będą chciały kupić nasze usługi? 
Kto dokładnie będzie tego potrzebował i ile za to będzie mógł zapłacić? To jest abso-
lutnie kluczowe. Jest mnóstwo fajnych marek, które mają cudowne produkty, ale nikt 
ich nie kupuje, bo są za drogie lub nie trafiają w realia polskiego rynku etc. Myślenie 
o stworzeniu produktu, którego ktoś realnie będzie potrzebował, to moim zdaniem 
punkt wyjścia do wszystkich pozostałych elementów tworzenia własnego biznesu.

KATARZYNA LESZCZYŃSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Przygoda z Looks by Luks zaczęła się zupełnym przypadkiem. To wszechświat zadecy-
dował, że mam robić to, co robie. Ja zwyczajnie zaufałam drodze, jaka stanęła przede 
mną otworem. Czytałam znaki na niebie i podążałam za nimi. Biznes ten powstał 
z serca, z autentycznej potrzeby stworzenia produktu, który mi się podobał, ale naj-
pierw dla siebie, a dokładnie dla mojej córki. Każdy produkt w Looks by Luks powstaje 
najpierw z potrzeby moich dzieci lub moich. Testujemy go na sobie, a następnie 
wprowadzamy. Turbany tak spodobały się mojej społeczności, że każdy chciał je mieć. 
Pomimo tego, że zawodowo wcześniej zajmowałam się czymś zupełnie innym, to wsłu-
chałam się w te prośby i odpowiedziałam na nie. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

W moim przypadku o sprzedaży zadecydowała autentyczność. Moje produkty to nie 
tylko dobra jakość. Stoi za nimi cała historia, wsparcie projektów społecznych, a także 
etyka, ekologia, zrównoważenie, świadomość i odpowiedzialność, ale to są te same 
wartości, którymi kieruję się w życiu. Mogę więc mówić o tym, co sprawdziło się 
u mnie, ale nie każdy opiera swój biznes na marce osobistej.

Sylwia
LUKS 
LOOKS BY LUKS

Sylwia Luks to właścicielka odzieżowej marki 
Looks by Luks szyjącej nakrycia głowy i kimona 
w duchu mody zrównoważonej. Prywatnie mama 
3 dzieci, pasjonatka zdrowego stylu życia, ekologii 
i technik samorozwoju.

https://www.instagram.com/looks_by_luks/
https://looks-by-luks.pl/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Pewnie, że popełniłam, a kto ich nie popełnia?! Błędy są czymś naturalnym i to one 
nas uczą, kształtują. Tym bardziej, że ja nie wywodzę się z mody, nie mam w tym kie-
runku ani wykształcenia, ani nie miałam doświadczenia. Do wszystkiego musiałam 
dojść sama, często spotykając na swojej drodze fantastycznych ludzi, którzy okazali 
się bardzo pomocni. Dlatego bardzo cenie sobie dobre relacje z ludźmi. A z każdego 
błędu wyciągnęłam wnioski, dzięki którym koniec końców mogłam coś ulepszyć.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Próbuj, nie czekaj na najlepszy moment. Tego nauczył mnie mój mąż. Jestem typem 
perfekcjonistki i najchętniej chciałabym, aby zawsze wszystko było idealne, przez 
co zabiera to dużo więcej czasu, ale i pieniędzy. Gdyby nie mój mąż nie ruszyłabym 
tak szybko z Looks by Luks, bo uważałam, że nie mam wystarczająco ładnej strony 
internetowej, ładnych sesji zdjęciowych, estetyka pozostawiała według mnie wiele 
do życzenia, a to wszystko zwyczajnie przyszło z czasem, było udoskonalane po tym, 
jak już wystartowało. Dlatego już wiem od tamtej pory, że trzeba próbować i nie my-
śleć też za dużo o tym, co pomyślą inni, tylko robić swoje.

SYLWIA LUKS



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda z własną firmą rozpoczęła się od odpowiedzenia na potrzebę rynku 
beauty. Wcześniej pracowałam (zarządzałam) w salonie i klinice. Był to jednak moment 
w moim życiu, w którym postanowiłam wszystko zostawić – ze względu na złamanie 
mojego systemu wartości, który jest nie do ruszenia – i wyjechać na dłużej do Stanów 
Zjednoczonych do Nowego Jorku. W czasie podróżowania i odwiedzania różnych 
miejsc beauty za oceanem ciągle otrzymywałam zapytania o różne akcje marketin-
gowe, indywidualne wsparcie, porady. Postanowiłam spróbować i zacząć zarabiać 
na swojej umiejętności dzielenia się wiedzą i sprawdzonymi, działającymi rozwiązania-
mi w branży beauty. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

W sprzedaży wygrywa, w mojej ocenie, właśnie rozwiązywanie problemów, pomagałam 
w tym. Byłam i jestem w stanie to robić, dlatego sprzedaż moich szkoleń, e-booków 
czy współprac cyklicznych wzrasta.

Aleksandra
MAZALON
BEAUTYBOSS

Jest ekspertką od budowania silnych marek 
w branży beauty, autorką e-booków, kursów 
online czy Akademii BeautyBoss. Szuka nie-
standardowych rozwiązań dla salonów, po-
zwalających wyróżnić się na tle konkurencji. 
Specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, obsłu-
dze klienta czy Instagramie dla miejsc beauty.

https://www.instagram.com/beautybosspl/
https://beautyboss.pl/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Błędów popełniłam sporo, ale to dzięki nim najwięcej się nauczyłam. Z perspektywy 
czasu uważam, że największe błędy były spowodowane moim zbyt dużym zaufaniem 
do ludzi. Z perspektywy czasu na pewno bym nic nie zmieniła, bo dzięki temu jestem 
dziś bardziej czujna i patrzę z dystansem na podejmowane decyzje oraz współprace.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Powiedzieć można wszystko, ale patrz na czyny ludzi, bo po nich następuje szybka we-
ryfikacja. Ufaj, ale sprawdzaj. Spisuj ustalenia, bo słowo jest ulotne. To działa! Trzymam 
za Ciebie kciuki!

ALEKSANDRA MAZALON



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Już będąc małą dziewczynką, na pytanie, kim chcę być w przyszłości, odpowiadałam 
– przedsiębiorcą.

Nigdy nie odnajdywałam się w pracy na etacie, miałam dużo pomysłów na wprowa-
dzanie nowych rozwiązań, co zazwyczaj nie było dobrze odbierane przez pracodawcę. 
Na początku nie miałam na siebie pomysłu, ukończyłam wiele kursów i szkoleń, wypra-
cowałam sobie kilka zawodów, które pomagają mi w realizacji obecnego biznesu. 

Nie będzie to historia rodem z filmu. Nie rzuciłam pracy w korporacji. Pracowałam 
na etacie, a po pracy rozwijałam swoją działalność i budowałam bazę klientów. 
W momencie, kiedy klientów i pracy było już tak dużo, że brakowało mi czasu na etat, 
wtedy odeszłam. 

Moja pierwsza działalność zakończyła się wraz z urlopem macierzyńskim, a kiedy mia-
łam wracać przyszła pandemia. Ten czas dał mi wiele do myślenia. Lockdown pokazał, 
że mój biznes w takich okolicznościach i w obliczu kryzysu jest niepewny. 

Agnieszka
MIHILEWICZ 
LULAM

Agnieszka to szczęśliwa żona i mama dwóch 
chłopców. Robi zdjęcia, projektuje piżamy 
i prowadzi social media. Walczy ze stereoty-
pami, leczy kobiety z kompleksów. Pomaga 
fajnie się ubrać i zaraża pozytywną energią.

https://www.instagram.com/lulampl/
https://lulam.pl/
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Nie wróciłam do mojej poprzedniej działalności, chciałam zająć się pracą w Internecie. 
Dokonałam tego, od maja 2021 prowadzę swój sklep internetowy www.lulam.pl, jestem 
producentem odzieży nocnej i domowej dla kobiet w każdym rozmiarze.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Myślę, że najważniejsze to być pewnym tego, co się sprzedaje/oferuje i znać swoją 
grupę docelową.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Mimo wielkiego zaangażowania i nakładów pracy zauważyłam, że mój pierwszy 
biznes nie jest skalowalny. Żeby zarabiać więcej, potrzebowałbym albo pracować 
więcej – co było niemożliwe, albo zatrudnić pracowników, a znaleźć fachowca było 
bardzo trudno. Obecny model biznesu daje mi więcej możliwości. 

Kolejnym błędem tym razem w drugim biznesie był zbyt mały budżet. Chciałam 
od początku robić wszystko na najwyższym poziomie i niestety byłam zaskoczona 
kosztem mojej inwestycji. Ciężko było mi obliczyć całkowity koszt rozpoczęcia działal-
ności, ponieważ kompletnie nie miałam doświadczenia w tej branży. Gdybym miała 
zacząć jeszcze raz, uzbierałabym więcej wkładu własnego i wprowadziłabym więcej 
produktów jednocześnie.

Jednak każdy popełniony błąd to nowe doświadczenie.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Przede wszystkim zacznij. Bój się i działaj! Dwa moje ulubione cytaty, które pomagały 
mi zacząć to:

• „Do drzwi zapukał strach, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było”
• „Kto nie ryzykuje, ten przegrywa dwa razy”

AGNIESZKA MIHILEWICZ



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Działalność założyłam, bo jest to wymóg formalny przy sprzedaży e-commerce. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Najważniejsze jest dla mnie to, żeby mieć spokój w całym procesie, dlatego to asy-
stentka odpisuje na maile, jak coś się nie wyśle.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Tak! Dałabym sobie jeszcze więcej czasu, żeby wszystko dokładnie sprawdzić, a nie 
wierzyć, że wszystko da się ogarnąć dwoma kliknięciami. Oszczędziłoby mi to wielu 
stresów. I dało większe poczucie kontroli.

Magdalena
MILERT 
PIEING

Pisze o architekturze i gospodarce prze-
strzennej. Propagatorka miejskiego UX. Uczy 
swoich odbiorców jak tworzyć dobre miasto, 
co robić by przestrzeń wokół była lepsza i dla-
czego to ważne. Brzmi nudnie? Niesłusznie. 
Merytoryczną wiedzę przeplata memami. Jest 
także autorką Kursoksiążki Mieszkaniowej, która 
pomaga w zakupie mieszkania tysiącom Polaków.

https://www.instagram.com/pieing
https://pieing.cafe/
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Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Kup dużo melisy, rób wszystko tak, jak uważasz, a nie tak, jak mówią wszyscy dookoła.

MAGDALENA MILERT



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

To jest ogromny… przypadek. W czerwcu 2019 roku zaszłam w ciążę i już od tamtego 
momentu wiedziałam, że muszę coś zmienić w moim życiu zawodowym. Wcześniej 
pracowałam jako manager w hotelu przysłowiowe 24 na dobę, praktycznie prowadzi-
łam biznes za kogoś. Długo rozważałam, żeby zająć się nieruchomościami, ale przyszła 
pandemia i rozmyła moje plany. Zapisałam się do szkoły Montessori z myślą o otwar-
ciu swojego przedszkola. Po pół roku intensywnej nauki uznałam że to nie dla mnie 
i nawet syna wypisałam z takiego właśnie przedszkola. Dwa moje główne pomysły 

Żaneta
ODOLCZYK 
LUNABY

Żaneta Odolczyk właścicielka marki Lunaby – 
nieustannie szuka swojej drogi. Pracowała już 
jako charakteryzatorka, specjalistka ds. pr, ma-
nager hotelu i restauracji, redaktor naczelna 
gazety bankowej, organizatorka eventów i wesel. 
Aktualnie sprawdza się jako właścicielka marki 
z odzieżą nocną, ale czy to już ostateczny port 
czy tylko postój, tego nie wie nikt. Rola, która jej 
się nie znudzi to bycie mamą dla 2 pidżamer-
sów, niebawem trzech. Lunaby to marka kla-
sycznych piżam kobiecych. Mała firma z dużym 
sercem, dla której priorytetem jest szukanie 
najbardziej ekologicznych rozwiązań, korzystanie 
z dobrych jakościowo tkanin, uczciwe wynagro-
dzenie dla podwykonawców, unikanie nadpro-
dukcji, dbanie o każdy detal oraz w najbliższej 
perspektywie transparentność finansowa.

https://www.instagram.com/lunaby.sleepwear/
http://www.lunaby.com
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spłonęły jeszcze przed realizacją, to nie wróżyło mi to kolorowej przyszłości. Te sytu-
acje sprawiły, że trochę straciłam wiarę w swoją sprawczość i swoje możliwości. Choć 
nadal snułam plany, jednocześnie myślałam, że jestem słaba, do niczego się nie nadaje 
i że pewnie skończę na etacie, który zresztą lubiłam, ale od zawsze czułam silną po-
trzebę sprawdzania się. Świetnie zarządzałam biznesami innych, jednocześnie myśla-
łam, że nie mam wystarczającej wiary w siebie i odwagi, by założyć swój własny.

Kiedy przeczytałam pierwszy raz informację, Joanny Glogazy, że sprzedaje Lunaby, 
pomyślałam, szkoda. Fakty połączyłam parę dni później, kiedy przyjaciółki zapytały, 
co chciałabym dostać na urodziny, a ja kolejny rok z rzędu poprosiłam o piżamę, 
zapewniając, że naprawdę uwielbiam je dostawać. Wiem jak niedorzecznie to brzmi, 
ale dosłownie zapaliła mi się lampka nad głową i dostałam olśnienia jak bohaterka 
kreskówki. Uznałam, że to chcę to robić, szyć piżamy. Tu warto dodać, że o krawiectwie 
i prowadzeniu marki wiedziałam dosłownie…nic. Tak się zaczęła ta przygoda.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Każdy etap sprzedaży jest ważny. Od dopracowanego produktu, przez komunikację 
z klientem, po czas zwrotu pieniędzy za odesłany produkt. Naprawdę chciałam wybrać 
parę elementów, ale to jest cały proces. Młode polskie marki, starające się szyć w du-
chu zero waste, szukające ekologicznych rozwiań, używające certyfikowanych tkanin 
nie są tanie. Uwierzcie mi, nie śpimy na kasie, koszty produkcji są ogromne. Co za tym 
idzie, ceny też są wysokie, dlatego klient ma prawo wymagać wysokich standardów. 
Warto też pamiętać, że konsumenci są coraz bardziej świadomi, wymagający, niestety 
też rozpieszczeni i impulsywni, ale nawet jeśli nie do końca wiedzą czego chcą, dosko-
nale wiedzą czego nie chcą. Jeśli wszystko będzie ok, wybaczy nam, że guzik odpadł 
czy guma pękła. Zrozumieją, że takie sytuacje nie powinny, ale mogą się zdarzyć. 
Tylko najpierw trzeba zdobyć jego sympatie i zaufanie, dbając o niego na każdym 
etapie transakcji, uśmiechając się do niego z Instagrama. Bardzo ważne jest również 
to, jak reagujemy na krytykę i niezadowolenie klientów.

Tu taka ciekawostka, jeśli chodzi sprzedaż w szerszym pojęciu, niesamowicie ważne 
w mojej branży jest zdążyć z pogodą. Moją pierwszą kolekcję wypuściłam w marcu. 
Sama sypiałam wtedy w długich spodniach, ale totalnie nie wiedzieć czemu zapropo-
nowałam tylko letnie modele. Wszyscy prosili o długie spodnie, no to uszyłam. Weszły 

ŻANETA ODOLCZYK
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do sprzedaży w maju, jak zrobiło się ciepło. Brawo ja. Każdy biznes ma swoją specyfikę. 
W piżamach pogoda jest kluczowa.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Było ich parę, od złych kalkulacji po bierną postawę przy negocjacjach. W moim od-
czuciu to nie wstyd popełniać błędy. Ważne jest to, aby potknięcie nie ciągnęło w dół, 
tylko zostało cenną lekcją. Nie rozpamiętuję złych decyzji. Wyciągam z nich wnioski 
i idę dalej, odpuszczam sobie, choć bywa ciężko. Daleko nie zajdziemy, jeśli co chwile 
będziemy wracać do przeszłych historii. Ani w biznesie, ani życiu osobistym.

Większe błędy przeważnie odbijały się na mnie finansowo. Mam też świadomość, 
że zapewne nie były one ostatnimi. Przepracowałam je, pożegnałam, trudno. Nie po-
zwalam, by mnie ograniczały i dołowały. Z perspektywy czasu uważam, że choć bole-
sne, dużo wniosły i były mi potrzebne.

Są też niuanse, które bym zmieniła – przykładowo, od razu postawiła sklep u profesjo-
nalisty, nie bawiła się w półśrodki. Na początku działalności zamówiłam print, nie ro-
zumiejąc do końca cennika produkcji, ani nie znając dokładnego czasu oczekiwania 
na realizację wydruku. Przez co letni model wypuściłam około 28 sierpnia. Zostawmy 
to bez komentarza. To bym zmieniła, ale też nauczyło mnie to pytać, pytać i jeszcze 
raz pytać. Nawet jeśli pytanie wydaje Wam się głupie – pytajcie.

Te doświadczenia nauczyły mnie, że kiedy intuicja mówi stop, należy jej posłuchać. 
Czasem lepiej zatrzymać się, wycofać z projektu, stracić niż brnąć w to dalej i stracić 
jeszcze więcej.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Dobra rada, którą mogę przekazać i którą dostałam, to dbanie o motywację, psychikę, 
dobre nastawienie, nieustanne budowanie i wzmacnianie pewności siebie. To może 
brzmieć banalnie, ale jeśli nam tego zabraknie, przyjdzie moment, kiedy stracimy wiarę 
w swoją sprawczość, wtedy łatwiej odpuścić, porzucić plan działania, stracić z pola 
widzenia sens naszych działań. Łatwiej o błędy i decyzje podejmowane pod wpływem 

ŻANETA ODOLCZYK



 | 68

strachu. Dlatego uważam, że zaczynając jakikolwiek biznes, trzeba nieustannie dbać 
o motywację, pamiętać czemu się weszło do tej rzeki i co ta droga nam daje. Całej 
reszty można się nauczyć czy oddelegować. Od księgowości po Adsy.

Jest masa dni, kiedy jestem pewna siebie, produktywna, przekonane, że mogę wszyst-
ko. Uwielbiam je, ale po nich często następuje spadek formy, fuckupy, frustracja, kom-
plikacje, błędy i wątpliwości. To całkowicie normalne, nikt nie jedzie całe życie na fali 
wznoszącej, ale też właśnie dlatego tak ważne dla mnie jest, by po takich dniach mieć 
siłę, żeby się podnieść i dalej konsekwentnie realizować plan. Wiele osób zaczyna, suk-
ces odnoszą głównie wytrwali. Jeśli jesteśmy poukładani od środka na pewno łatwiej 
o wytrwałość. Dlatego słucham motywujących podcastów, staram się czytać książki. 
Choć tematyka wspierania rozwoju dzieci u mnie króluje w tej kwestii, afirmuję, rozma-
wiam z inspirującymi, wspierającymi ludźmi, dbam o głowę.

Kiedy zaczęłam opowiadać na profilu Lunaby o wszystkich moich potknięciach, ludzie 
często mnie pytali, czy nie mam ochoty tego rzucić, czy się nie załamałam, albo ogra-
niczali się do komentarza – masakra. Nie rozumiałam tego. To były trudności pokroju; 
wydrukowali mi złe metki i miałam wstrzymaną produkcję na tydzień, sprzedała się 
tkanina na koszule, do których miałam uszyte już spodenki, dostałam tkaninę z dziu-
rami i 2 miesiące nie mogłam odzyskać pieniędzy. Ja byłam tak dobrze nastawiona, 
że nawet do głowy mi nie przyszłoby się poddać. Oczywiście czułam złość czy frustra-
cję, ale dość gładko przeszłam do działania. Co więcej, nie czułam, że mam jakiegoś 
pecha i wisi nade mną fatum, co zresztą próbowano mi wmówić. Ja po prostu wiem, 
że biznes bez błędów nie istnieje.

Rada dla grzecznych dziewczynek. Przestańcie być grzeczne. Ogólnie nie znoszę 
i na co dzień nie używam i nie rozumiem określeń grzeczny, niegrzeczny. W moim 
rozumieniu grzeczny = posłuszny. My dziewczyny często, tak zostałyśmy wychowane, 
na grzeczne, miłe, potulne. W dorosłym życiu czasem ciężko wyjść z tego schematu. 
Nie musimy być posłuszne. Negocjujemy, jesteśmy silne, niezależne, odważne, puśćmy 
patriarchat z dymem. Nieraz ja i moje koleżanki po fachu spotkałyśmy się z sytuacją, 
że nie byłyśmy traktowane z odpowiednim szacunkiem lub wystarczająco poważnie, 
bo nasze biznesy są mikro, jesteśmy kobietami i co my tam wiemy. Zawsze odnoszę 
się z szacunkiem do innych, staram się załatwiać sprawy w sympatycznej atmosferze, 
bo zwyczajnie tak jest milej, tak wolę, ale jeśli ktoś przekracza granicę, głośno to mówię.

ŻANETA ODOLCZYK



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Na początku był blog twojediy.pl. Założyłam go na darmowej platformie i zaczęłam 
pokazywać to, co umiem własnoręcznie wykonać. Nie wiedziałam nawet, że na blogo-
waniu można zarobić, że są z tego jakiekolwiek profity. Kiedy przyszła pierwsza propo-
zycja współpracy, to zastanawiałam się czy to żart. W 2012 roku blogosfera dopiero 
raczkowała, nie było dostępnej wiedzy jak działać w internecie, tak jak jest teraz. 
Trzeba było wszystkiego uczyć się empirycznie. Na pewno wchodząc do internetu, 
nie spodziewałam się, że będzie to moja praca zawodowa.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Nie mam wielkich doświadczeń, jeżeli chodzi o sprzedaż własnych produktów. To na-
dal jest poza moją strefą komfortu i staram się przejść tę granicę, aby w przyszłości 
więcej stawiać na swoje produkty. Napisałam 2 ebooki – jeden na twojediy.pl w 2019 
roku, a drugi na kobietasamodzielna.pl w 2021 roku. Ten pierwszy ebook był świetny. 

Katarzyna
OGÓREK 
TWOJE DIY

Zdecydowanie marka osobista w Internecie, 
która zaczęła swoją przygodę z blogowaniem 
na twojediy.pl. Dzisiaj to największy blog  
DIY i wnętrz w polskiej sieci. Prowadziła dwa  
programy w TVP „Pytanie na Śniadanie extra” 
i „projekt DOM”. Autorka bestsellerowej  
książki „Twoje DIY krok po kroku”. Założycielka 
@KobietaSamodzielna, gdzie pomaga kobietom 
odkryć własną samodzielność i niezależność.

https://www.instagram.com/twojediy/
https://www.twojediy.pl/
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Zatrudniłam graficzkę, która wykonała ręcznie rysunki i złożyła całość, był też korektor, 
który wszystko sprawdził. Ekipa, która postawiła sklep itd. Jednak kompletnie nie za-
dbałam o strategię sprzedaży. Wydałam pięknego ebooka i zostawiłam go samego 
sobie. Niech się sprzedaje. Niestety nie miał prawa sprzedać się w dużej ilości, bo skąd 
moi czytelnicy mają wiedzieć, że stworzyłam coś tak ładnego, jak prawie o tym nie mó-
wiłam? Wydałam ebooka i spaliłam.

W tym roku podeszłam do tego inaczej. Napisałam ebooka rozwojowego „Kobieta 
Samodzielna”, ale też przygotowałam strategię sprzedaży. Było wyzwanie rozwojowe 
i zadania codziennie wysyłane newsletterem, były inspirujące live'y, codziennie post 
na IG i FB, newsletter regularnie leciał, a ja dużo mówiłam o tym na Instastory. Wydaje 
mi się, że zrobiłam sprzedaż dużo bardziej świadomie. Jestem też dużo bardziej zado-
wolona z efektów. Myślę, że kolejna sprzedaż pójdzie mi jeszcze lepiej.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Niby nic rażącego się nie wydarzyło, ale wiem, że obecna sytuacja zmusza mnie do in-
nego myślenia o współpracach na blogu. Do tej pory nie musiałam wychodzić z inicja-
tywą do marek, bo miałam pracy po kokardkę. Jednak teraz trzeba trochę zabiegać 
o to. Rozmawiam właśnie z osobą, która mogłaby zostać moim menadżerem i w czasie 
kiedy ja tworzę, to ona znajdzie marki chętne do współpracy i ustali warunki za mnie. 
Czas na zmianę myślenia i inne podejście do pracy.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Regularność – uważam, że w pracy na swoim to właśnie ona jest kluczowa. Regularne 
publikacje w social media to już duży krok do sukcesu. Wiem, że czasami nie jest to 
łatwe, sama też mam różne okresy z tym związane (publikuje od 9 lat), ale bez komu-
nikacji między Tobą a Twoimi odbiorcami nic się nie uda. Tylko w ten sposób można 
zbudować zaangażowaną społeczność, która będzie w stanie Ci na tyle zaufać, aby 
kupić od Ciebie produkt, który stworzysz.

KATARZYNA OGÓREK



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Czytamy etykiety powstało z potrzeby. Zostałam mamą i okazało się, że nie wiem 
co zdrowego dawać mojemu dziecku i jak samej się odżywiać, żeby ta dieta była war-
tościowa i zróżnicowana. Okazało się, że moi znajomi mieli podobne problemy i za-
marzyło mi się stworzenie takiego miejsca, które stanie się pomocą dla każdego, jeśli 
chodzi o poszukiwania produktów spożywczych czy kosmetycznych z dobrym składem. 

Agnieszka
POCZTARSKA
CZYTAMY ETYKIETY

Agnieszka jest właścicielką serwisu 
czytamyetykiety.pl. Serwis powstał z potrzeby 
pomocy ludziom w świadomym kupowaniu pro-
duktów z dobrym składem. Na swoim przykła-
dzie pokazuje, jak można zmienić swoje nawyki 
żywieniowe i dokonywać świadomych wyborów 
zakupowych. Tworząc serwis przede wszystkim 
obserwuje i słucha swoich czytelników, bo to 
właśnie dla nich jest on tworzony. Jej praca 
jest jej pasją. Uwielbia patrzeć, jak społeczność 
Czytamy Etykiety rośnie, a jej działania przynoszą 
zmiany w codziennych świadomych wyborach  
czytelników. Niczym przewodnik czyta etykiety pro-
duktów kosmetycznych i spożywczych dla zdrowia 
swoich odbiorców. Zapoznaje ich z tajnikami nazw 
składników oraz pokazuje, na czym polega zdro-
we podejście do zakupów. Prywatnie jest mamą 
dwóch synów. Ma dwa koty. Uwielbia podróżować, 
czytać książki i aktywnie spędzać czas z rodziną.

https://www.instagram.com/czytamyetykiety/
https://czytamyetykiety.pl/
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W związku z tym, że sama nie mam wykształcenia kierunkowego (jestem marketingow-
cem) zatrudniłam ekspertów ( dietetyków i kosmetolodów), którzy od początku serwisu 
tworzyli merytoryczne publikacje, które pomagają naszej społeczności podejmować 
codzienne, świadome decyzje zakupowe. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Po 2 latach od wystartowania z Czytamy Etykiety zaczęłam tworzyć e-booki, jako 
produkty, dzięki którym chętni mogą poszerzać swoją wiedzę na wybrane tematy. 

Z mojego punktu widzenia, w sprzedaży własnych produktów ważny jest dobrej jakości 
merytorycznie content (dlatego zawsze stawiałam na współprace z ekspertami w każ-
dej z dziedzin), ale także tworzenie produktów pod realne potrzeby społeczeństwa, 
dzięki czemu wyciągamy do nich pomocną dłoń, pomagając jednocześnie w rozwiąza-
niu ich problemu.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Oczywiście, popełniłam ich wiele. Prowadzenie własnego biznesu to w ogóle całe 
mnóstwo nauki i wiedzy, której nikt wcześniej nie uczy i którego przedsiębiorcy uczą 
się na „żywym organizmie”.

Zaczęłam tworzyć ten serwis bez większej strategii i planowania – nie miałam na to 
czasu – miałam dwoje małych dzieci. Starałam się opiekować się nimi w ciągu dnia, 
a serwis prowadziłam w nocy i tego czasu zawsze było za mało. Dopiero jak podjęłam 
decyzję i poświęciłam się tej pracy w pełni (na pełen etat), wszystko zaczęło się układać. 

Z usposobienia jestem jednak perfekcjonistką, więc od początku brakowało mi w tej 
pracy takiego ułożenego planu i porządku – powtarzalności działań, które ułatwiają 
jednak pracę. Niestety branża online, praca w social mediach nigdy nie jest ani pracą 
o regularnych godzinach czy stabilności. Reagujemy na naszą społeczność, ich komen-
tarze, wiadomości czy potrzeby – a to cały czas się zmienia. 

AGNIESZKA POCZTARSKA
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Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Uwierz w siebie, nie bój się działać i nie martw się – dla każdego jest miejsce (czy 
w sieci, czy w każdej innej branży). Różnorodność jest naszą siłą. Nie należy oglądać 
sie na innych, kopiować czy naśladować. Każdy z nas jest wyjątkowy i tą swoją unikal-
nością możemy dzielić się z innymi. 



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Przygoda z własnym biznesem zaczęła się, kiedy miałam 5 lat i sprzedawałam dzie-
ciom z mojego osiedla oryginalne lalki Barbie Mattel, przywiezione przez mojego 
ojca z Austrii. Biznes ten jednak nie wypalił, ponieważ lalki sprzedawałam za 20 gro-
szy od sztuki i finalnie musiałam wszystkie odebrać, zwracając zarobione pieniądze 
klientom. A tak serio, to o własnej firmie zaczęłam myśleć na drugim urlopie macie-
rzyńskim, który swoją drogą niewiele z wypoczynkiem ma wspólnego. Mając dwójkę 
dzieci, w samym środku pandemii, nie do końca widziałam opcję powrotu na etat 
z dojazdami poza miasto. Nie wiedziałam co dalej, szczególnie że wizja odpowiedzial-
ności za swoją firmę i prowadzenia biznesu napawała mnie przerażeniem. Finalnie 
stwierdziłam, że co mi szkodzi zaryzykować? W niespełna rok zbudowałam społecz-
ność na Instagramie liczącą ponad 30 tysięcy osób, jednocześnie tworząc produkt, 
który w moim odczuciu odpowie na ich potrzeby. I to był strzał w dziesiątkę. Na mie-
siąc przed końcem macierzyńskiego sprzedałam e-booka o radzeniu sobie ze złością 
w macierzyństwie. W ciągu pierwszego tygodnia od premiery sprzedało się ponad 
2000 sztuk, a ja zarobiłam ponad 100 000 zł. Postanowiłam, że zainwestuję te pienią-
dze w dalszy rozwój firmy. Zaryzykowałam i teraz bardzo cieszę się z tej decyzji!

Zuza
SKRZYŃSKA 
KOBIECA KOOPERATYWA ROZWOJOWA

Z wykształcenia socjolożka, z zawodu ekspertka 
marketingu. Swój biznes rozwijała z dziećmi 
u boku. Jej pierwszy produkt – e-book o radzeniu 
sobie ze złością – w ciągu pierwszych dni sprzeda-
ży kupiło ponad 2000 osób. Pisze książki, nagrywa 
webinary, prowadzi bloga. Rozwija instagramowy 
projekt #notatkizmacierzyństwa. Wspiera inne ko-
biety, prowadząc Kobiecą Kooperatywę Rozwojową.

https://www.instagram.com/zuza.skrzynska/
https://sklep.zuzaskrzynska.com/
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Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Określenie grupy odbiorców, zbadanie ich potrzeb i wypuszczenie produktu, który 
faktycznie tym potrzebom odpowiada. Wtedy prawdopodobieństwo, że kupią, jest 
tak duże, jak odległość stąd do kosmosu. Bo kto kupi produkt, którego tak naprawdę 
nie potrzebuje?

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Oczywiście! Mimo wieloletniego doświadczenia w tworzeniu produktów, marketingu 
i sprzedaży, wciąż je popełniam. W biznesie nie chodzi o to, żeby błędów nie było, po-
nieważ to jest zwyczajnie niemożliwe. Dla mnie ważniejsze jest, żeby na tych błędach 
się uczyć – wyciągać wnioski, wdrażać zmiany, rozwijać się. A potem popełniać inne 
błędy i tak w kółko. Nie wiem, czy jest inny sposób uczenia się prowadzenia biznesu. 
Czy coś bym zmieniła? Tak, zaczęłabym prowadzić swoją firmę jakieś 3 lata wcześniej, 
nie czekając na idealny moment, który de facto nie istnieje.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Działaj z tym, co masz i na tyle, na ile możesz. Nie musisz od razu tworzyć imperium, 
nie musisz nawet zakładać własnej działalności. Możesz zbierać informacje, zapisywać 
pomysły. Stworzyć plan i realizować go malutkimi kroczkami. Nie ma idealnej ścieżki 
rozwoju biznesu. Wybierz po prostu swoją i w nosie miej to, że inni działają inaczej, 
niż Ty.

ZUZA SKRZYŃSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Od zawsze wiedziałam, że chcę mieć własny biznes, bo w mojej bliższej rodzinie nikt 
nigdy nie pracował dla kogoś. Zaczęłam pierwszą poważną pracę 3 dni po ostatniej 
maturze. Robiłam w życiu wiele rzeczy, kilka lat pracowałam w korpo w handlu mię-
dzynarodowym i szczerze nienawidziłam swojej pracy, czułam się tam jak w więzieniu. 
Pewnego dnia postanowiłam odejść i poszukać własnej drogi. Moim zdaniem nic nie 
dzieje się w życiu bez przyczyny i to gdzie jestem teraz, to zasługa wielu spotkań i ludzi 
poznanych na mojej drodze, zwłaszcza w podróży. Nic mnie tak nie inspiruje, jak bycie 
w podróży. Z każdej wracam z nowym pomysłem.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Sprzedaję swoje produkty i usługi w Internecie, gdzie najważniejsza jest autentyczność 
i niepowielanie schematów oraz pomysłów innych osób. Tworzenie czegoś swojego, 

Magdalena
STASZEWSKA 
THETRAVELLINGONION

Jest pełnoetatową podróżniczką działającą 
w Internecie od 2018 roku. W styczniu 
2021 roku założyła firmę, której działalność 
opiera się na sprzedaży własnych produktów 
(e-booki) oraz wyjazdów i warsztatów dla 
kobiet, które wyprzedają się w kilkanaście 
sekund. W sezonie na @wyjazdyzcebula jeździ 
kilkaset osób, a Podróże Kulinarne Cebuli 
sprzedały się w 6 tysiącach egzemplarzy 
w niespełna pół roku po premierze.

https://www.instagram.com/thetravellingonion/
https://thetravellingonion.pl
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unikatowego w zgodzie ze sobą. Jeżeli kimś się inspirujemy, to napiszmy to, oznaczmy 
tę osobę lub markę. To w niczym nam nie ujmuje, a przypisywanie sobie zasług innych 
i kopiowanie nie jest w porządku i prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Nigdy 
nie robię secret projektów, wielkich tajemnic tylko o wszystkim mówię wprost i tworzę 
swoje produkty ze swoją społecznością, pytam ich o zdanie, bo w końcu tworzę to dla 
nich i ich zdanie ma dla mnie znaczenie.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Mój biznes jest na tyle młody, że trudno mówić tutaj o błędach. Na pewno za kilka lat 
będę mogła odpowiedzieć na takie pytanie, ale teraz moja firma ma dopiero kilkana-
ście miesięcy, więc nie widzę w niej nic, co chciałabym zmienić. Podstawą biznesu są 
kontakty i dobre relacje z ludźmi. Ja mam bardzo dużo wspaniałych koleżanek z bran-
ży, które mi pomagają, nawzajem wspieramy się, kibicujemy sobie i na pewno dzięki 
nim udało mi się uniknąć wielu błędów.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Każdy biznes jest inny, więc nie ma jednej, uniwersalnej i złotej rady. Na pewno 
podstawą są dobre relacje i komunikacja. Polecam być uczciwym, transparentnym 
i tworzyć jakościowe produkty/usługi, dzięki którym buduje się grupę zadowolo-
nych klientów oraz siatkę konsumentów na zasadzie poleceń. Dobre rzeczy bronią 
się same. Jeżeli raz nam ktoś zaufa i zobaczy, że to, co stworzyliśmy jest zajebiste, 
to za kolejnym razem również będzie chciał być naszym klientem i przyprowadzi 
kolejne osoby za sobą.

MAGDALENA STASZEWSKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Zaczęła się bardzo wcześnie, bo w wieku 19 lat. Niestety pierwsze pomysły nie rozwi-
jały się zgodnie z moimi oczekiwaniami i nie kończyły się spektakularnymi sukcesami, 
na które oczywiście czekałam. Inaczej postępowałam z Trudną Sztuką. Ten pomysł 
rozwijał się powoli, pochłaniał bardzo małe nakłady finansowe i jako przedsiębiorca, 
świadomie rozwijałam się razem z nim. Razem ze mną rozwijał (i rozwija) się mój biz-
nes, dzięki czemu nie łapię zadyszki, a praca daje mi ogromną satysfakcję.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

W moim przypadku oferowanie klientom produktów, które odpowiadają na ich po-
trzeby. Pytam o nie na bieżąco i poznaję je podczas działań w swoich social mediach. 
Prowadzę ankiety, sesje pytań i odpowiedzi oraz lajwy. Nie ma dla mnie lepszego źró-
dła wiedzy o tym, co trapi moich odbiorców i czego ode mnie oczekują. Sesje psycho-
logiczne, które prowadzę, pozwalają poznać te problemy bardziej dogłębnie. Zawsze 
dbam o jakość i nie zabieram się za rzeczy, których nie jestem pewna, bo nie czuję 
się kompetentna w danym obszarze.

Barbara
STRÓJWĄS
TRUDNA SZTUKA

Basia jest psycholożką i najbardziej fascynuje 
ją, to, w jaki sposób ludzie tworzą związki i się 
kochają. Właśnie dlatego powstała Trudna Sztuka, 
gdzie dzieli się swoją wiedzą na temat tego, 
co związane jest z randkami, związkami i seksem. 
Stworzyła również magicznehistorie.pl, gdzie 
zamówisz personalizowane książeczki, dzięki 
którym z łatwością wyrazisz swoje uczucia bliskim.

https://www.instagram.com/trudnasztuka/
https://trudnasztuka.pl/
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Popełniłam, bo każdy popełnia błędy. Nie ma biznesów będących jednym wielkim 
pasmem sukcesów pozbawionych porażek. Gdybym mogła wyposażyć dawną mnie 
w obecną wiedzę, krzyczałabym sobie do ucha, żeby nie inwestować od razu wszyst-
kich środków w pomysł, w który bardzo wierzę. Emocje i wiara we własne pomysły 
bywają złymi doradcami. Te błędy sporo kosztowały, ale dzięki nim obecnie jestem 
dużo bardziej ostrożna. Finalnie wyszło mi to na dobre.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Rób to, co jest z Tobą spójne. Jeśli to, co robisz, naprawdę Cię interesuje, pasjonuje 
i jest zgodne z Twoimi wartościami, a Ty czujesz się z tym komfortowo, będziesz 
odnosić kolejne sukcesy, czerpiąc z tego prawdziwą satysfakcję i radość.

BARBARA STRÓJWĄS



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Zawsze śmieje się, że ja nie miałam wyjścia i musiałam założyć swój biznes. 
Pracowałam przez wiele lat w korporacji i dzięki temu wiedziałam, że praca dla kogoś 
zupełnie nie jest dla mnie. Wiedziałam, że chce zarabiać na gotowaniu, ale wymyślenie 
jak to zrobić nie było łatwe. Przez wiele lat budowałam swoją społeczność i tworzyłam 
markę osobistą, by móc tworzyć i sprzedawać w internecie swoje produkty związane 
właśnie z gotowaniem.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Marka osobista i posiadanie blisko swoich odbiorców. Zaangażowana społeczność, 
która jest też w targecie naszych produktów to prawdziwe ZŁOTO. Musimy o nią dbać, 
bo nie tylko będą naszymi klientami, ale tez dużo mogą nam doradzić, wesprzeć i po-
moc się rozwinąć. Dodatkowo bardzo ważne moim zdaniem przy budowaniu każdego 

Anna
SUDOŁ 
ANNA SUDOŁ

Anula od wielu lat chcę wszystkim pokazać jak 
łatwe może być wegańskie gotowanie. Od 2012 
roku prowadzi bloga kulinarnego i zachęca czy-
telników do gotowania w domu. Drugim filarem 
jej działalności są podróże. W 2018 roku sprze-
dała dom i ruszyła w podróż razem z partnerem 
i córeczką. Anula chce poznawać Świat i znaleźć 
swoje miejsce. Trzecią działalnością i misją Anuli 
jest dodawanie kobietom pewności siebie.

https://www.instagram.com/anna_sudol/
https://annasudol.pl/
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biznesu jest posiadanie partnera do mastermindów, czyli cyklicznych, najczęściej coty-
godniowych spotkań, w trakcie których omawiamy nasze problemy, pomysły i działania 
z osobą, której biznes jest na podobnym poziomie rozwoju.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Popełniłam bardzo wiele błędów. Szczególnie związanych z produkcją produktów 
fizycznych. Myślę, że nie da się robić dużo i błędów nie popełniać. Nie żałuje niczego, 
bo każdy błąd to cenna lekcja.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Talent i szczęście jest ważne, ale najważniejsza jest regularność. Stawiaj się w swoim 
biznesie codziennie tak, jakbyś miała najsurowszego szefa. Odpuść wymówki, zamiast 
nich poszukaj rozwiązań. Nie czekaj na motywacje, po prostu działaj.

ANNA SUDOŁ



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja przygoda z własnym biznesem to trochę taki kontrolowany przypadek. Zawsze 
chciałam tworzyć coś swojego, ale to nie miały być świece! Przecież studiowałam 
kosmetologię, wydałam kilkanaście tysięcy na kursy i jak to miało być inaczej? A wła-
śnie tak miało być. Świece początkowo wykonywał mój partner, kiedy to ja potrze-
bowałam w dobie pandemii prezentu dla szefowej, wpadliśmy na pomysł wykonania 
świec w stylu deserowym. I tak to się zaczęło. Najpierw powstała kawa, później deser 
i kreatywność wskoczyła na najwyższy poziom. Później pojawiły się social media 
i ten bum! Nasze filmy stawały się viralem, a ja czułam, że to jest ta szansa, której 
nie można odpuścić.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Są to 3 rzeczy: pieniądze, zadowolenie i opinie. Nareszcie wiem, że moja praca i wie-
dza jest ceniona. Zadowolenie klientów napędza nowych konsumentów, a ich pozy-
tywne opinie budują ogromne zaufanie pomiędzy firmą a klientem.

Justyna
TABISZ
SŁODKI WOSK

Justyna i Damian tworzą od listopada 2020 roku 
świeczki. Nie są to zwykłe świece bo… wyglądają  
jak słodycze! Ich receptury są naturalne i bez-
pieczne. Dodatkowo świece są wegańskie i nie 
są testowane na zwierzętach.

https://www.instagram.com/slodkiwosk/
https://www.tiktok.com/@slodkiwosk
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Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Oczywiście, że tak! Te błędy były potrzebne, aby zrozumieć i niektóre rzeczy na nowo 
przetrawić. Oceniałam pracę swoim portfelem uznając, że nikt takiej drogiej świecy 
ode mnie nie kupi – jak bardzo się myliłam!

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Nie porównuj się do innych. Zaczynaliście w innych miejscach, o różnych porach, 
często z nierównym budżetem. Twoja firma to Ty. Daj sobie czas, polub się w tej nowej 
rzeczywistości i działaj w swoim racjonalnym tempie.

JUSTYNA TABISZ



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

W dniu, kiedy wróciłam do pracy z urlopu wychowawczego, dostałam wypowiedzenie 
z pracy. Byłam wtedy załamana, a dziś uważam, że to był najlepszy dzień w mojej karie-
rze zawodowej. Wtedy postanowiłam, że zacznę rozwijać bloga i prowadzę go do dziś. 
Uważam, że gdybym dalej pracowała u kogoś, to byłoby mi znacznie trudniej. A tak 
nie miałam nic do stracenia. 

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług?

Według mnie jest to pomysł. Jeżeli produkt jest czymś unikatowym, wypełniającym lukę 
w rynku i do tego odpowiada na potrzeby klientów, to znacznie ułatwia sprzedaż.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Oczywiście, że popełniłam kilka błędów. I na nich najwięcej się nauczyłam. A pierwszy 
z nich: wszystko sprawdzaj po 2 razy. Mieliśmy sytuację, że w dzień premiery naszych 
książek posypały się płatności i straciliśmy około 800 zamówień. Była to dobra lekcja 
na przyszłość. Od tamtej pory sprawdzam kilka razy. Czy coś bym zmieniła? Myślę, 

Anna
TRAWKA 
NEBULE

Jest pedagogiem i logopedą. Od 9 lat prowadzi 
bloga dla świadomych rodziców, którzy chcą wie-
dzieć więcej. Jest autorką książek wspierających 
rozwój mowy dzieci. 

https://www.instagram.com/nebule_pl/
https://www.nebule.pl
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że tak – mam listę błędów, które popełniłam przy moim pierwszym sklepie, ale wiele 
się na nich nauczyłam.

Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Jakby to miała być tylko 1 rada, to brzmiałaby tak: „bądź gotowy na błędy, bo na pewno 
się pojawią i nauczysz się na nich najwięcej”.

ANNA TRAWKA



Jak zaczęła się Twoja przygoda z własnym biznesem? 

Moja pierwsza przygoda z biznesem była bardzo burzliwa, intensywna i niezwykle spro-
wadzająca na ziemię. Pierwszy raz opuściłam bezpieczny port pod tytułem etat z wizją 
prowadzenia „czegoś swojego” (gdzie słowo „czegoś” miało tu ogromne znaczenie, 
a „swojego” napędzało mnie niesamowicie, ale nie oznaczało oczywiście nic konkretnego).

Jestem osobą proaktywną, więc przez 6 lat pracy w jednej firmie miałam okazję spraw-
dzić się w każdym potencjalnie interesującym mnie dziale: księgowości, windykacji, 

Agnieszka
WITKOWSKA 
ARCHITEKT PORZĄDKU

Założycielka i właścicielka marki ARCHITEKT 
PORZĄDKU. Każdego dnia spełnia marzenia 
swoich Klientów i społeczności o życiu w uporząd-
kowanej i dobrze zorganizowanej przestrzeni. 
Zajmuje się declutteringiem (odgracaniem) i profe-
sjonalną organizacją przestrzeni. Na wnętrza pa-
trzy przez pryzmat ergonomii i organizacji miejsc 
do przechowywania. Pasję do porządkowania 
odkryła prowadząc tradycyjną firmę sprzątającą. 
Od lat działa jako ceniony i uznany ekspert. 
Pomaga ludziom przekształcić ich zagracone 
mieszkania i domy tak, aby stały się miejscem od-
poczynku, relaksu i inspiracji. Jest autorką książki 
„Sprzątanie bez magii – czyli ostatnia książka o po-
rządkowaniu, którą przeczytasz”, pomysłodawczy-
nią niezliczonych list porządkowych i wyzwań oraz 
niedoścignioną motywatorką. Prowadzi programy 
telewizyjne oraz kursy online.

https://www.instagram.com/architektporzadku/
https://architektporzadku.pl/
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marketingu, sprzedaży, nawet w relacjach inwestorskich. Miałam głębokie przeświad-
czenie, że jestem w stanie prowadzić praktycznie każdą działalność.

Miałam 26 lat. Nie miałam jeszcze dziecka ani stałego partnera, miałam odłożonych 
trochę pieniędzy. Działałam szybko. Jeszcze przed upływem terminu wypowiedzenia 
w pracy miałam wynajęte biuro, skompletowane meble, zorganizowaną firmową 
kuchnię, zatrudnionych ludzi, w tym dyrektora. Miałam wydrukowane wizytówki, które 
byłam gotowa rozdawać na poważnych spotkaniach biznesowych wprost z mojego 
świeżo wygrawerowanego wizytownika z logo mojej firmy.

Nie miałam jakiejś konkretnej specjalizacji, ale z wielką wiarą w swoje możliwości 
i ogromnym optymizmem postanowiłam iść w stronę działalności agencji reklamowej. 

Dość szybko zdobyłam nawet pierwszego dużego Klienta. Radość z jego zdobycia 
minęła jednak wraz z pierwszą lekcją biznesu, żeby dywersyfikować portfel Klientów, 
bo jeden duży Klient, który nie zapłaci Ci na czas, doprowadzi Cię do bankructwa.

Z minusem na koncie po mojej 5-miesięcznej przygodzie z „czymś swoim” robieniem 
przyszła pora na stworzenie na szybko planu awaryjnego. Szukałam pomysłu na pro-
sty biznes, w którym liczą się moje wyniki, który ma niskie bariery wejścia (tzn. można 
go szybko zacząć mając minus na koncie). Wieczorem wpadł mi do głowy pewien 
pomysł, tej samej nocy postawiłam niskobudżetową stronę internetową, a rano za-
częłam dzwonić po wszystkich portalach prowadzących sprzedaż grupową (Groupon, 
CityTeam itp.), że mam super usługę, którą chcę sprzedawać za ich pośrednictwem. 
Tą usługą było sprzątanie mieszkań :) Największy portal odrzucił moją ofertę, bo była 
za droga na sprzedaż grupową, drugi mnie wyśmiał, trzeci powiedział, że oddzwoni.  
Oddzwonił, z informacją, że w Hiszpanii te usługi sprzedają się świetnie i ruszamy ze 
sprzedażą w trybie natychmiastowym. Kampania sprzedażowa trwała 7 dni. Byliśmy 
pierwszą w Polsce firmą sprzątającą, która zaoferowała swoje usługi na portalu za-
kupów grupowych. Sprzedaliśmy prawie 500 usług sprzątania, opłaconych z góry. 
Telefon, na którym przyjmowaliśmy zamówienia musiał być cały czas pod ładowarką, 
bo dzwonił non stop. Na usługi umawialiśmy się nie mając jeszcze skompletowanego 
sprzętu do sprzątania :) Piszę „my” bo firmę sprzątającą stworzyliśmy z moim partne-
rem, tym samym, który dopiero co nosił dumnie na wizytówce Dyrektor – w pewnej 
entuzjastycznej agencji reklamowej, która na rynku utrzymała się całe 5 miesięcy :) 

AGNIESZKA WITKOWSKA
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Pierwsze zlecenia obsługiwaliśmy sami. Każdemu Klientowi, u którego świadczyliśmy 
usługi proponowaliśmy podpisanie umowy abonamentowej na sprzątanie. W ten 
sposób zdobywaliśmy stałych Klientów. Zatrudniliśmy pracowników. Zaczęliśmy 
pozyskiwać większych Klientów, na obsługę powierzchni biurowych. Po roku dzia-
łalności prowadziliśmy firmę, która co miesiąc osiągała dobre wyniki. Była stabilna 
i dochodowa. Bez szału, ale dochodowa. Po jakimś czasie moja rola ograniczyła się 
do wprowadzania nowych pracowników do Klientów. Spędzałam u Klientów sporo 
czasu, obserwując jak ktoś sprząta. Doszłam do wniosku, że obsługa firmy sprzątającej 
świadczącej standardowy zakres usług nie gwarantuje w domu porządku.

Mimo tego, że u Klientów było czysto, to jednak bałagan tworzyło zupełnie coś innego: 
nadmiar rzeczy i brak organizacji. 

Pomysł na Architekta Porządku nie przyszedł od razu. Jako, że nie miałam poczucia 
realizacji, zostawiłam prowadzenie firmy sprzątającej mojemu partnerowi i wróciłam 
na etat. Najpierw jako przedstawiciel handlowy, potem jako dyrektor sprzedaży.

W stabilnych i wygodnych warunkach powiększyła się nasza rodzina, a ja spełniałam 
się zawodowo w świetnej firmie. Inwestowałam w swój rozwój osobisty i zawodowy. 
Podczas jednego ze szkoleń sprzedażowych u Kamili Rowińskiej otrzymaliśmy zadanie, 
niby proste: „Przedstaw się”. Obserwowała jak osoby, które realizują się w swoich biz-
nesach z pasją i iskrą w oku opowiadają o sobie.  

Gdy przyszła na mnie kolej, też chciałam zabłysnąć. Nie przedstawiłam się jako dyrek-
tor sprzedaży, a jako właścicielka firmy sprzątającej.  

Wtedy to we mnie zagrało. Wtedy poczułam, że to co sprawiało mi ogromną satys-
fakcję to było sprzątanie! Wtedy czułam, że wypełniam jakąś misję, realnie pomagam 
moim Klientom. Magister ekonomii, dyrektor sprzedaży, a kocha sprzątanie i to jeszcze 
u kogoś!  

Pomysł na świadczenie usług Architekta Porządku powoli we mnie dojrzewał. Tworzyła 
się wizja, chciałam żeby to było coś wyjątkowego, ale tym razem nie rzuciłam entuzja-
stycznie etatu. Dałam sobie czas – dokładnie 2 lata. 

AGNIESZKA WITKOWSKA
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Pracując na etacie, po godzinach, prowadziłam bloga architektporzadku.pl, konto 
na IG i FB – opowiadałam tam czym się zajmuje. Czym jest decluttering. Wplatałam 
w to porady dotyczące porządkowania i organizacji przestrzeni.  

Dzięki działaniom w social media zdobywałam pierwszych Klientów. Świadczyłam 
usługi w weekendy i wykorzystując urlop etatowy.  

Po 1,5 roku podjęłam decyzję, aby odejść z etatu. Tym razem mniej spontanicznie, 
za to ze strategią na najbliższe pół roku, kalendarzem wypełnionym zleceniami, opra-
cowanym budżetem i… porządkiem w głowie.

Co według Ciebie jest najważniejsze jeśli chodzi o sprzedaż swoich  
produktów/usług? 

Ten porządek w głowie i odnalezienie pasji, w tym co robisz w dużym stopniu przyczy-
nia się do wyników sprzedaży produktów i usług. W którymś momencie nie sprzeda-
jesz, a zarażasz swoją ideą.

Czy popełniłaś jakieś błędy w trakcie prowadzenia własnego biznesu?
Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić?

Stosunek do przeszłości w każdej sferze życia mam taki sam: widocznie było mi to po 
coś potrzebne, miałam się czegoś nauczyć. Mimo tego, że mój pierwszy biznes okazał 
się totalną klapą, to nie chciałabym niczego zmieniać.  

Wyciągnęłam z tych wydarzeń cenne lekcje, które wykorzystałam w drugim podejściu: 
• dałam sobie czas! – przy moim stylu myślenia (wizjoner entuzjasta, według bada-

nia FRIS) to kluczowe,
• nabrałam pokory – wizjonerowi entuzjaście to bardzo potrzebne ;),
• zaufałam sobie – poznając jak działam w sytuacjach kryzysowych,
• nauczyłam się wyznaczać cele.

AGNIESZKA WITKOWSKA
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Jedna dobra rada, którą chciałabyś dostać na początku swojej przygody 
z własnym biznesem.

Wspomniałam o stylach myślenia według badania FRIS. Robiłam też test Gallupa. 
Poznając swój styl myślenia i swoje mocne strony czujesz się pewniej. Przestajesz się 
miotać. Teraz dużą część decyzji biznesowych podejmuję przez pryzmat tego, czego 
dowiedziałam się o sobie. Jestem jeszcze bardziej świadoma moich możliwości, jak 
również rezerw. Łatwiej jest mi dobierać odpowiednie osoby do zespołu, które mnie 
uzupełniają reprezentując talenty, które u mnie nie wiodą prymu.  

Gdybym usłyszała od mojej przyjaciółki, że chce startować ze swoim biznesem dora-
dzałabym jej pielęgnowanie w biznesie pasji, bo to jest akurat silnik mojego biznesu 
i zafundowałabym jej konsultacje w zakresie testów Gallupa i FRiS. Jestem przekonana, 
że byłoby jej to bardziej przydatne niż wygrawerowany wizytownik ;).
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To było naprawdę niesamowcie dużo inspiracji, prawda? Mam nadzieję, że 
teraz Twoja droga biznesowa będzie łatwiejsza, a poznane historie dadzą Ci 
nową perspektywę na prowadzenie własnej firmy. Jak widzisz, w życiu wielu 
z nas są wzloty, upadki i sytuacje diametralnie zmieniające bieg wydarzeń. 
Każda z nas przechodzi to wszystko inaczej, dlatego jest nieskończona ilość 
sposobów, by odnaleźć się w świecie biznesu i zawalczyć o swoją satysfakcję 
zawodową. Dziękuję Ci za przeczytanie tego ebooka. Mam nadzieję, że gdy 
będziesz potrzebowała dawki inspiracji chętnie wrócisz do tych rozmów, które 
wydały Ci się wyjątkowo bliskie.

Zakończenie

Ewa Gadomska


