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Na początek warto, abyś odpowiedziała sobie na dwa bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czy twój
pomysł stanowi rozwiązanie dla jakiegoś konkretnego problemu lub odpowiada na konkretną
potrzebę? Po drugie, ile osób byłoby skłonnych zapłacić za twój produkt bądź usługę, ile i czy
zapłaciliby już dziś. Masz problem z odnalezieniem odpowiedzi? Nie martw się! Wykorzystaj wszystkie
zasoby, które Cię otaczają. Rozmawiaj o swoim pomyśle z innymi, najlepiej potencjalnymi klientami.
Podpytuj. Badaj potrzeby. SŁUCHAJ! NIE OCENIAJ!

Rozmawiaj też z tymi, którzy mają doświadczenie. Założyli jakiś czas temu firmę, działają w biznesie,
mają kontakty. Uwierz w powiedzenie „koniec języka za przewodnika”. Wielkie osiągnięcia zaczynają
się od wielkich pytań.

Nie bój się, że ktoś ukradnie twój pomysł. Dlaczego?
•

80% sukcesu to realizacja i wdrożenie, a nie sam pomysł,

•

inni ludzie nie będą mieli twojej motywacji, chęci i determinacji
do realizacji tego pomysłu,

•

realizacja twojego celu może przekraczać ich możliwości,

•

będą bali się podjąć ryzyka.

Warto stworzyć wersję testową produktu. Wówczas możesz sprawdzić jak ów produkt odbierają
użytkownicy, co im się podoba, co nie, jakie mają pomysły na wprowadzenie usprawnień.

Mając wersję testową produktu lub usługi możesz przeprowadzić tzw. „przedsprzedaż”, bądź
wprowadzić serie limitowane z wykorzystaniem crowdfundingu i portali takich jak polakpotrafi.pl,
ideowi.pl, czy wspolnyprojekt.pl wspieram.to Dzięki temu:
•

sprawdzisz jakie jest zainteresowanie Twoim produktem,

•

zdobędziesz nieco rozgłosu,

•

potencjalnie zdobędziesz środki na stworzenie produktu.
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Kliknij tutaj i sprawdź, czy myślisz jak przedsiębiorca!

Sprawdzonym sposobem na ocenę swojego pomysłu na biznes jest benchmarking. Poszukaj zatem
podobnego produktu czy usługi, która istnieje już na rynku i porównaj z nią swoje rozwiązanie. Nie
ograniczaj swoich poszukiwań tylko i wyłącznie do terytorium polskiego. Może warto zobaczyć, jak
podobne pomysły zostały zrealizowane za granicą? Stosując benchmarking może uczyć się na
błędach innych firm, zaoszczędzić trochę czasu w fazie testowania oraz zrobić coś lepiej bądź bardziej
oryginalnie. Pablo Picasso raz stwierdził, że „dobrzy artyści kopiują, wielcy kradną”. Zatem inspiruj się
pomysłami z innych krajów i implementuj je w Polsce. Pamiętaj jednak, że należy zawsze dopasować
dane rozwiązanie do realiów rynkowych.
Pamiętaj! Jeżeli wymyśliłaś oryginalną nazwę marki to zarejestruj ją jako znak towarowy słowny
w urzędzie patentowym. W ten sposób możesz także sprawdzić, czy przypadkiem nazwa, którą
wymyśliłaś nie jest już używana bądź chroniona.
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Model biznesowy to schemat działania firmy. Pozwoli ci:
•

ustalić co konkretnie chcesz sprzedawać,

•

określić jaką wartość zaoferujesz swoim klientom,

•

zidentyfikować jakie potrzeby klienta wartość ta zaspokoi oraz jakie problemy rozwiąże,

•

zrozumieć kto konkretnie jest twoim klientem,

•

ustalić czy ktoś inny już taką wartość tworzy,

•

określić jakich zasobów potrzebujesz by produkt wytworzyć i ile to kosztuje,

•

oszacować ile klienci zapłacą za produkt i czy to w ogóle jest opłacalne.

Najpierw narysuj na kartce papieru poniższy schemat. Za chwilkę krok po kroku razem zapełnimy
odpowiednie pola.
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Krok 1: Zdefiniuj problem
Wypisz 3 najważniejsze problemy lub potrzeby, którymi charakteryzuje się
wybrany segment twoich potencjalnych klientów. Uwaga! Warto również zwrócić
uwagę na to, jak problem lub potrzeba są rozwiązywane obecnie. Zatem zbadaj
zarówno problem bądź potrzebę jak i już dostępne rozwiązania. Może się też
okazać, że dany segment klientów jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego, że
boryka się z pewnym problemem, na który ty stworzyłaś już rozwiązanie.

•

Badanie potrzeby – odpowiedz na pytania kto i jaki ma problem oraz czy istnieje na rynku
podmiot, który go rozwiązuje. Jeżeli nie ma takiego podmiotu istnieje szansa, że natrafiłaś na
niszę. Pamiętaj szukasz rynku, który można określić jako „blue ocean”, czyli rynek, który
jeszcze nie charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji i jest na nim dogodne miejsce
dla nowego gracza. Zupełnie odwrotna sytuacji występuje w przypadku „red ocean”, gdzie
konkurencja jest na bardzo wysokim poziomie, a bariery wejścia są ogromne.

•

Badanie rozwiązania – pokaż swój prototyp za cenę X złotych i określ „idealnego klienta”.
Sprawdź, czy idealny klient jest skłonny zakupić Twoje rozwiązanie za taką cenę.

Krok 2: Klienci
Zastanów się, do kogo będziesz kierowała swoją ofertę. Kto będzie Twoim klientem? Postaraj się jak
najbardziej precyzyjnie określić tę grupę. Odpowiedź sobie na pytania:
•

Kto to jest?

•

W jakim wieku?

•

Jak możesz go scharakteryzować?

•

Gdzie mieszka?

•

Gdzie szuka rozwiązań? (np. Internet, poradniki, telewizja, ulotki)

•

Jakie ma motywacje? Itd.
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Miej na uwadze liczne pułapki, które mogą na ciebie czekać na etapie ustalania segmentów klientów.
Może się okazać, że kto inny jest użytkownikiem twojego rozwiązania, a kto inny podejmuje decyzję
zakupową bądź jest płatnikiem. Najlepszym tego przykładem jest produkt dziecięcy, gdzie zazwyczaj
to mama jest decydentem, a dziecko użytkownikiem. Pamiętaj, aby w takim przypadku w modelu
skupić się na osobie decyzyjnej.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej, o tym jak znaleźć swojego idealnego klienta!

Krok 3: Propozycja wartości
Pamiętaj, że klient kieruję się zasadą WIIFM („What's In It For Me"), czyli przede wszystkich chce
wiedzieć jakie korzyści przyniesie mu zakup twojego produktu lub usługi i jakie problemy dzięki temu
rozwiąże.

Zastanów się teraz jak brzmiałaby twoja minutowa opowieść o tym, jak oferowane przez Ciebie
rozwiązanie zmieni bądź ulepszy coś w życiu twojego klienta? Co dzięki niemu może zyskać?
Przemyślenia zapisz w odpowiednim miejscu na schemacie modelu.

Krok 4: Unikalna przewaga
Dochodzimy do momentu, w którym musisz zastanowić się, czym
wyróżniasz się na tle swoich konkurentów. Odpowiedź sobie na trzy
najważniejsze pytania:
•

Jaka jest Twoja najważniejsza przewaga?

•

Co masz, czego inni nie mają?

•

Co będzie trudne do skopiowania?

•

Co możesz zrobić inaczej? Może wyróżni cię sposób
dystrybucji, a może marketing?

Pamiętaj! Zazwyczaj najtrudniejsze do skopiowania są wartości niematerialne, które posiadasz
np. specjalistyczna wiedza (tzw. know how), patent, ambasadorka twojego produktu, czy sieć
kontaktów np. w mediach.
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Krok 5: Rozwiązanie
Dzięki wykonaniu wcześniejszych kroków już wiesz, jaki problem chcesz
rozwiązać. Zatem teraz opisz swój produkt lub usługę za pomocą
maksymalnie 3 cech. Pamiętaj, są to cechy, które są niezbędne do tego by
dany problem został rozwiązany. Zapoznaj się z ryzykiem, które może
towarzyszyć twojemu rozwiązaniu.

•

Ryzyka produktowe – zastanów się, czy problem na pewno istnieje i czy twój produkt lub
usługa na pewno go rozwiązują. Odpowiedz sobie także na pytanie, czy ludzie rozumieją
korzyści wynikające z ich użycia.

•

Ryzyka rynkowe – sprawdź, czy ktoś już tego problemu kompletnie nie rozwiązał. Zaproponuj
cenę za dane rozwiązanie i sprawdź co powiedzą twoi potencjalni klienci? Jeśli są chętni kupić
to czy rzeczywiście to zrobią? Bardzo często ich deklaracje mogą się różnić od rzeczywistych
zachowań zakupowych.

Krok 6: Finanse
Przechodzimy do części, która może cię nieco przerażać, ale nie ma się czego obawiać. Grunt to
przygotowanie i analiza. Finanse to szczególnie duże wyzwanie dla kobiet, które mają tendencję do
robienia z firmy swojego hobby. W takim przypadku jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli to
wychodzimy finansowo „na zero”. A przecież nie o to w biznesie chodzi! Twoje działanie powinno być
nakierowane na zysk. Na początek przeanalizuj dwa najważniejsze finansowe aspekty związane z
twoją działalnością biznesową.

Strumienie Przychodów
Zastanów się, jak i ile musisz zarobić na swoim pomyśle w
perspektywie miesięcznej, kwartalnej, rocznej tak, aby
sprawdzić czy rozwiązanie to się opłaca? Pamiętaj, że bez
monetyzacji twojego pomysłu, biznes nie ma sensu. Czy
jesteś

w

stanie

stwierdzić

jaką

strategię

cenową

zastosujesz?
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Koszty
Zastanów się, jakie koszty poniesiesz

w związku z

prowadzeniem swojej firmy. Ile pieniędzy potrzebujesz na
stworzenie produktu? Jakie będziesz miała koszty miesięczne
i roczne (w podziale na stałe i zmienne)? Następnie
przeanalizuj, jaki przychód musisz osiągnąć np. ilu klientów
musisz pozyskać, aby osiągnąć próg rentowności - moment,
w

którym

koszty

zrównają

się

z

przychodami.

Po

przekroczeniu tego progu wreszcie zaczniesz zarabiać.

KOSZTY STAŁE
- czynsz
- wynagrodzenia
- wyposażenie biura
- opłaty leasingowe
- IT
- ubezpieczenia
- TY, czyli twoja pensja

PRZYKŁADY KOSZTÓW
KOSZTY ZMIENNE
- marketing
- usługi obce
- sprzedaż
- transport (np. taksówki)
- podróże służbowe

Uwaga! Pamiętaj, aby w kosztach stałych wpisać także SIEBIE. Jest to minimum, które musisz
otrzymać z własnej firmy, aby móc się utrzymać.

Umowy zlecenia i o
dzieło
Koszty zatrudnienia
nowych pracowników

KOSZTY PROWADZENIA MAŁEJ FIRMY
MARKETING
KOSZTY
SPRZEDAŻY
Podwykonawcy
Reklama
Prowizje od
sprzedaży
Usługi doradcze Promocja
Agenci
Pracownicy z
Materiały
Podróże
własną
marketingowe
służbowe
działalnością
Agenci i
Wystawy/ekspozycje
Pokazy/prezenty
pośrednicy
Księgowość
Próbki/demo/testery
Wynajem
powierzchni
Transport
Inne
Wyposażenie
(poczta, kurier)
sklepu

Inne

Outsourcing

WYNAGRODZENIA
Pełna kwota
wynagrodzeń
Planowane podwyżki
Premie/prezenty

Odejście/reedukacje

USŁUGI OBCE

Transport do
klienta

KOSZTY
ADMINISTRACJI
Wynajem i koszty
biura
Obsługa prawna
Koszty zarządu

Telefony i koszty
IT
Poczta/kurier
Księgowość (o ile
nie uznana w
innej kategorii)
Inne

KOSZTY IT
Komputery
Hardware
Software

Licencje
Utrzymanie
stron www
Serwery

Serwis
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Krok 7: Kluczowe wskaźniki
Pamiętaj, że firma jest jak żywy organizm i należy na bieżącą monitorować jej stan. Kontrola w
przypadku małego biznesu jest niezwykle istotna. Poniżej znajdziesz najważniejsze wskaźniki, na
które powinnaś zwrócić uwagę, analizować i wyciągnąć z nich wnioski.

POZYSKANIE

• W jaki sposób klienci Cię znajdują?
• Skąd dowiadują się o mojej firmie?

• Czy klienci odnoszą dobre pierwsze wrażenie?
AKTYWACJA

• Czy klienci do ciebie wracają?
ZATRZYMANIE

PRZYCHODY

• Ilu z pozyskanych klientów dokonuje transakcji i płaci za twoje rozwiązania?
• Czy kupuje kolejne produkty?

•Czy klienci mówi o tobie dobrze? Czy polecają cię dalej? Jak często cię rekomendują?
POLECENIA
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Krok 8: Kanały dotarcia
Teraz warto abyś ustaliła, w jaki sposób dotrzesz do klienta ze swoim produktem bądź usługą. Możesz
mieć najlepszy produkt na świecie, ale jeżeli nikt nie będzie o nim wiedział to nikt nie skorzysta z twojej
oferty. Odpowiedz sobie na pytanie jakimi kanałami poinformujesz potencjalnych klientów o swoim
rozwiązaniu? Sposób jest wiele od bezpośredniej sprzedaży, po nowoczesne rozwiązania online. Opisz
swoje kanały dystrybucyjne w odpowiednim miejscu na schemacie.

Kliknij tutaj i poznaj 10 pomysł na innowacyjny model biznesowy!

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość: Właśnie stworzyłaś swój model biznesowy! Teraz możesz
wprowadzić go w życie lub ewentualnie wprowadzić jakieś poprawki, ale nie udoskonalaj go wiecznie.
Czas najwyższy zacząć działać. Na udoskonalanie będzie czas w trakcie działania.

Poznaj 5 najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców!
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Sposób, w jaki chcemy zorganizować własną działalność gospodarczą to jedna z pierwszych decyzji,
jaką musimy podjąć przy zakładaniu firmy. Warto się do niej dobrze przygotować i sprawdzić, która z
form prawnych najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom i potrzebom. Wybór formy organizacyjnoprawnej dla naszego nowego biznesu może być nie lada wyzwaniem. Na taką decyzję ma wpływ
szereg czynników wśród, których znajdują się nie tylko nasze zasoby finansowe, ale także relacje ze
wspólnikami, udział w zyskach, zakres odpowiedzialności czy stopień decyzyjności. Dlaczego jest to
takie istotne? Jeżeli poznasz wady i zalety różnych form organizacyjno-prawnych to jesteś w stanie
zmniejszyć ryzyko pomyłki i wyboru nieodpowiedniej formy do minimum.

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Czy wiesz, że jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia firmy?
Nic dziwnego! W prosty i darmowy sposób można ją zarejestrować. W dobie Internetu możesz ją
założyć nie wychodząc nawet z domu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma
żadnych wymagań kapitałowych, co oznacza, że nie musisz mieć określonej kwoty pieniędzy na start,
aby rejestracja działalności była możliwa. Największą zaletą i zarazem wadą tej formy prawnej jest
niezależność. Z jednej strony jesteś sama sobie szefem, zarządzasz swoim czasem i obowiązkami
oraz podejmujesz wszelkie decyzje dotyczące swojej firmy. Z drugiej strony przedsiębiorą za
zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem – bez ograniczeń.

Dowiedz się, jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?
Poznaj 4 rzeczy, o których musi wiedzieć przyszły przedsiębiorca!

Czym jest spółka cywilna?
Spółka cywilna to minimum formalności i kosztów przy maksimum odpowiedzialności. Co to oznacza?
Największą wadą spółki cywilnej jest duży zakres odpowiedzialności. Każdy wspólnik odpowiada
solidarnie własnym majątkiem za całość zobowiązań. Wierzyciel ma prawo wyboru czy sięgnie do
majątku spółki, czy indywidualnego majątku, któregoś ze wspólników. Jednocześnie spółka cywilna
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ma wiele zalet. Jej rejestracja jest prosta i bezpłatna. Sama spółka nie jest podatnikiem. Są nimi tylko
jej uczestnicy. Zatem unikasz tzw. „podwójnego opodatkowania”.

Czym jest spółka jawna?
Spółka jawna wiąże się z prostotą zakładania, ale także z dużą odpowiedzialnością. Dlaczego? Bo
wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Musisz jednak pamiętać, że
wierzyciel najpierw sięga po majątek spółki dopiero potem po majątek osobisty wspólnika.

Spółka jawna posiada także kilka zalet. Po pierwsze jako oddzielna jednostka może zaciągać kredyty,
zawierać umowy czy zobowiązania. Proces zakładania spółki jawnej jest relatywnie krótki i prosty.
Wymaga jedynie spisania umowy i uregulowania formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dodatkowo musisz pamiętać, że jeżeli twoja spółka ma być płatnikiem VAT musisz zgłosić ją do
urzędu skarbowego. Kolejną zaletą spółki jawnej jest duża swoboda kształtowania postanowień
umowy, czy relacji pomiędzy wspólnikami.

Czym jest spółka partnerska?
Jest to idealne rozwiązanie dla osób wykonujących wolne zawody (takie jak: adwokaci, aptekarze,
lekarze, czy doradcy podatkowi). Dlaczego spółka partnerska jest bezpiecznym rozwiązaniem dla osób
wykonujących wolne zawody? Partnerzy mogą razem prowadzić działalność gospodarczą
jednocześnie nie odpowiadając za „błędy w sztuce” pozostałych partnerów. Co więcej, prawo nie
przewiduje wymaganego minimalnego kapitału zakładowego. Same koszty założenie nie są wysokie,
a procedura rejestracji jest bardzo prosta.

Do głównych wad należy konieczność prowadzenia pełnej księgowości, co niesie za sobą dodatkowe
koszty. Największym ograniczeniem jest fakt, że jedynie osoby wykonujące wolny zawód mogą zostać
uczestnikami spółki przez co zakres działalności także jest zawężony.

Czym jest spółka komandytowa?
Mówi się, że jest to duża szansa dla ludzi z pomysłem na biznes, ale nie posiadających kapitału.
Wspólnicy dzielą się na komandytariuszy (tego z funduszami) oraz komplementariuszy (tych z
pomysłem). Uczestnicy spółki pełniący rolę komandytariuszy odpowiadają za zobowiązania spółki
jedynie do wysokości wkładu (sumy komandytowej). Z drugiej zaś strony z małą odpowiedzialnością
w parze idzie także znacznie mniejszy wpływ na działalność firmy. O bieżących sprawach firmy
decydują praktycznie tylko komplementariusze, ale w zamian spoczywa na nich ciężar pełnej
odpowiedzialności finansowej.
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Największymi wadami spółki jest niekorzystane opodatkowanie dla osób fizycznych, wymóg
prowadzenia pełnej księgowości, co znacznie zwiększa koszty. Dodatkowo musisz pamiętać o
kosztach związanych z samym założeniem spółki, np. kosztami aktu notarialnego.

Czym jest spółka komadytowo-akcyjna?
Spółka komandytowo-akcyjna to możliwość dużego rozwoju, ale przy wysokich kosztach. Największą
zaletą dla akcjonariuszy uczestniczących w spółce komandytowo-akcyjnej jest fakt, że nie spoczywa
na nich odpowiedzialność za jej zobowiązania. W dodatku istnieje możliwość pozyskania niezbędnego
finansowania poprzez emisję akcji. Zatem wystarczy mieć dobry pomysł, a niekoniecznie własny
kapitał. Jednak warto dodać, że aby rozpocząć działalność wymagany jest kapitał zakładowy w
wysokości minimum 50 000 złotych. Co więcej wymagane jest także prowadzenie pełnej księgowości
oraz sporządzenie statutu spółki w formie aktu notarialnego. Musisz być przygotowana na to, że są to
stosunkowo wysokie koszty. Zwłaszcza, jeżeli dołączymy do tego wydatki związane z rejestracją
spółki.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
Istotną przewagą wśród innych form prawnych jest fakt, że spółkę z o.o. może założyć jedna osoba.
W takim przypadku możesz zastanawiać się, czy lepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest jednoosobowa
działalność gospodarcza, czy może jednak spółka z o.o. Oczywiście działalność gospodarcza
sprawdza się o wiele lepiej, gdy prowadzimy mniejszy biznes. Wówczas podatek rozliczamy w sposób
liniowy, a na początku płacimy mniejszą stawkę składek ZUS. W przypadku spółki z o.o. musisz
pamiętać, że ograniczasz w ten sposób swoją odpowiedzialność majątkową za zobowiązania firmy.
Jeżeli masz biznes, w którym ryzykiem jest tylko i wyłącznie twój zainwestowany czas to lepszym
rozwiązaniem jest dla Was jednoosobowa działalność gospodarcza.

Na przykład: prowadzisz szkolenia dla grupy X i uczestnicy nie zapłacą za udział. Jedyne co straciłaś
to czas, ewentualnie poniosłaś koszty transportu. Natomiast w przypadku, gdy twoja firma zajmuje
się produkcją ubrań musisz ponieść już wyższe koszty, chociażby te związane z zakupem materiałów,
które posłużą ci do wytworzenia produktów. Co w sytuacji jeżeli twoje ubrania się nie sprzedadzą albo
klienci dokonają zwrotów? Istnieje prawdopodobieństwo, że możesz się „wywrócić” finansowo.
Zwłaszcza jeżeli kontrahent, który złożył pokaźne zamówienie wcale go nie opłacił. Zanim odzyskasz
tę należność może minąć dużo czasu. W takiej sytuacji musisz liczyć się z ryzykiem utraty płynności
finansowej. W takim przypadku jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to musisz
pokryć wszystkie koszty choćby z własnego portfela. W przypadku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością nie ma tak drastycznych skutków odpowiedzialności majątkowej.
14

Proces zakładania spółki z o.o. jest bardzo prosty, ale dla pewności pozwól, że przedstawię Ci jak
zrobić to krok po kroku i o czym warto pamiętać zakładając taką spółkę.
1. Zacznij do zawarcia umowy spółki (przed notariuszem lub przez Internet)
2. Pamiętaj, że założenie spółki z o.o. wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego w
wysokości minimum 5 000 złotych
3. Ustal wraz ze wspólnikami organy spółki (np. zarząd)
4. Zarejestruj spółkę w rejestrze przedsiębiorców w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym)
5. Otwórz firmowy rachunek bankowy
6. Zgłoś spółkę z o.o. jako płatnika składek ZUS
7. Zarejestruj spółkę z o.o. jako podatnika VAT

Przy prowadzeniu spółki musisz pamiętać także o tzw. „podwójnym opodatkowaniu”, czyli
opodatkowaniu na poziomie spółki i opodatkowaniu na poziomie wspólników. Spółka z o. o. jest
płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (czyli CIT). W takim wypadku, aby policzyć zysk
spółki musimy zastosowań następujące równanie:

przychody – koszty – 19% podatku liniowego = zysk spółki

Pamiętaj, że w przypadku gdy udziałowcy czerpią ze spółki dochody w formie dywidend wówczas
podlegają one także opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Uwaga! W przypadku spółki z o.o. obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości.

Jak można pobierać wynagrodzenie będąc udziałowcem w spółce z o. o.?
1.

Możesz być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

2.

Możesz współpracować ze spółką z o. o. na zasadach kontraktu. Jednak możliwe tylko wtedy,
gdy posiadamy jednoosobową działalność gospodarczą.

3.

W przypadku, gdy jesteś członkiem zarządu możesz pobierać wynagrodzenie z tytułu zebrań
zarządu bądź bycia członkiem zarządu.

Chcesz mieć własną firmę?
Kliknij tutaj i poznaj plusy i minusy bezpiecznego startu!
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Wiele kobiet boi się pieniądza. Jeżeli jesteś jedną z nich to chciałabym abyś od dzisiaj zmieniła to
nastawienie. Niech w twojej głowie „zły pieniądz” zostanie zastąpiony przez „dobry zasób”, który
pozwala na funkcjonowanie twojej firmy i generuje zyski. Zatem nie uznawaj pracy za swoje hobby i
rozdziel te dwa aspekty swojego życia. Niemniej jednak nie zapominaj o pasji! Pasja może iść w parze
z zyskownym biznesem. I to właśnie ta pasja będzie cię motywowała w momentach kryzysowych.
Dzięki niej nie poddasz w obliczu trudnych sytuacji.

Wyceniajcie się dobrze. Pamiętajcie o narzuceniu odpowiedniej marży. Twój biznes ma być zyskowny,
czyli masz na nim zarabiać. Dlaczego? Bo to daje poczucie bezpieczeństwa, wolność, perspektywy na
przyszłość. Zacznij myśleć w ten sposób, a wyleczysz się ze stwierdzenia, że biznes musi być
koniecznie z misją pomagania i dzielenia się. Żeby się dzielić najpierw trzeba mieć czym.

Teraz wykonaj małe zadanie. Wypisz na kartce trzy rzeczy, z jakimi kojarzy Ci się „sprzedaż”. Potem
przeanalizuj je i zastanów się, czy sprzedaż dobrze Ci się kojarzy, czy może jednak negatywnie?
Zdecydowana większość kobiet obawia się sprzedaży. Uważa ją za „nachalną akwizycję”, za
„wciskanie czegoś”. Uważa, że „sprzedaż to wstyd”. Jeżeli na twojej kartce znalazły się podobne
stwierdzenia to dzisiaj przekonam Cię do tego, że sprzedaż nie jest taka zła!

Zastanów się przez chwilę dlaczego chcesz sprzedawać. Dlaczego oferujesz ten produkt bądź usługę?
Odpowiedzi napisz na kartce. Poszukajcie zarówno faktów, jak i emocjonalnych powodów –
bezpieczeństwo finansowe, chęć podróżowania, czy rozwoju i satysfakcji. Twoja pierwsza sprzedaż
podniesienie poczucie Twojej wartości. Wiem, bo sama się o tym przekonałam.

Odpowiedz sobie jeszcze na pytanie: „Jakim jestem sprzedawcą?”. Badania wskazują na to, że
bardziej jesteśmy skłonni zaufać osobom atrakcyjnym. Nie myl jednak błędnie „atrakcyjności” z
„pięknem”. Kobieta piękna, ale chłodna będzie miała problem z zamknięciem sprzedaży. Atrakcyjność
jest w tym przypadku pojmowana bardziej jako otwartość, przystępność, bliskość, uśmiech, pewność
siebie, zadbany wygląd wskazujący na profesjonalizm.
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W poszukiwania motywacji do sprzedaży pomoże ci metoda 6 kroków dr Pantalona. Najpierw
zastanów się, dlaczego mogłabyś zacząć sprzedawać. Potem odpowiedz sobie na pytanie – „Na ile w
skali od 1 do 10 jestem zmotywowana, aby zacząć sprzedawać?”. Jeżeli Twoja odpowiedź to 10, to
zastanów się dlaczego nie odpowiedziałaś 9. Zawsze zadaj pytanie o cyfrę o jeden mniejszą niż w
poprzedniej odpowiedzi. Teraz wyobraź sobie, że już udało ci się coś sprzedać. Masz poczucie, że
jesteś mistrzem sprzedaży. Odpowiedz sobie na pytanie, jakie byłyby tego pozytywne skutki. Wymień
ich 5, a następnie zastanów się dlatego każda z tych pięciu odpowiedzi jest dla ciebie taka ważna?
Przed Tobą jeszcze ostatnie podsumowujące pytanie: „Jaki będzie mój następny krok w kierunku
rozpoczęcia działań sprzedażowych?”.

Aby odkryć słodki smak sprzedaży najpierw warto przeanalizować cykl zachowania klienta.
Najprościej jest go zobrazować za pomocą modelu AIDA (Attention-Interest-Desire-Action). W ten
sposób będziesz wiedziała, jak powininna wyglądać twoja relacja z klientem od momentu, gdy jeszcze
nie zna twojego produktu do momentu dokonania przez niego transakcji.

ATTENTION
uwaga

INTEREST
zainteresowanie

DESIRE
pragnienie

ACTION
działanie

przyciągnij
uwagę klienta

wzbudź
zainteresowanie
u klienta

rozbudź
pragnienie
posiadania

nakoń do
działania

Skoro znasz już ścieżkę zachowań klienta warto teraz zastanowić się na tym, jak przykuć jego
uwagę i sprzedać swój produkt bądź usługę. Postanowiłam zebrać dla ciebie parę technik
sprzedażowych, które sama wykorzystuję.

1

Społeczny dowód słuszności
Jest to teoria głosząca, że co do zasady człowiek, który nie wie jaką decyzję powinien podjąć,
podejmie taką jak większość grupy. Inaczej mówić dowód ten wykorzystuje fakt, że jesteśmy
w stanie uwierzyć w coś bardziej jeśli jest to zdanie większości. W tym przypadku przy
sprzedaży powinniśmy wykorzystywać opinie zadowolonych klientów, rekomendacje, wyniki
badań, czy rankingów. Przykład: 9 na 10 kobiet w badaniu xyz wybrało szampon xyz.
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2

Zasada autorytetu
Nie od dzisiaj wiadomo, że większym zaufaniem darzymy osoby, które stanowią dla nas
autorytet w jakiejś dziedzinie. Zazwyczaj by wzbudzić nasze zaufanie wystarczy, aby osoba
prezentująca posiadała charakterystyczne dla danego specjalisty atrybuty zewnętrzne.
Najpopularniejszym przykładem jest wizerunek farmaceuty, stomatologa bądź lekarza w
reklamach. Czy któraś z Was zaufałaby specjaliście, który reklamuje leki, czy pastę do zębów
i ubrany jest w dres? Z tego właśnie względu bardzo ważne jest to aby sprzedawca w oczach
klienta był profesjonalny i stał się dla niego autorytetem, a wręcz liderem opinii.

3

Zasada niedostępności
Niczym zakazany owoc - im bardziej coś jest dla nas niedostępne tym bardziej tego pożądamy.
Marketing sprzedaży to idealne pole do sprawdzenia i wykorzystania tej zasady. Wystarczy
zasugerować klientowi, że oferta jest ograniczona czasowo lub ilościowo, stanowi limitowaną
kolekcję, dostępną tylko dziś… a od razu w jego oczach będzie bardziej atrakcyjna!

4

Reguła wzajemności
Reguła ta opiera się o potrzebę odwzajemnienia się w sytuacji, gdy otrzymaliśmy coś w wyniku
dobrej woli darczyńcy. W przypadku sprzedaży klient podświadomie czuję się zobowiązany do
zakupu jeśli nadprogramowo otrzyma próbkę produktu lub inny dodatkowy benefit.

5

Reguła kontrastu
Przedstawiając ofertę warto zwrócić uwagę na kolejność naszych propozycji. Zaczynamy od
przedstawiania najdroższej oferty lub tej, którą możemy „poświęcić”. Dopiero później
prezentujemy tę „właściwą”, na której sprzedaży nam najbardziej zależy. Dzięki temu klient
oceni ją jako bardziej atrakcyjną w porównaniu do poprzednich.

6

Reguła relacji i sympatii
Mówi się, że ludzie oceniają książkę po okładce. Niestety, jest w tym trochę prawdy. Okazuje
się, że chętniej spełniamy prośby osób atrakcyjnych i budzących sympatię oraz tych, których
znamy i lubimy. Osobom atrakcyjnym częściej przypisujemy pozytywne cechy. Dodatkowo
jeśli uznamy, że dana osoba jest podobna charakterologicznie do nas, od raz darzymy ją
większym zaufaniem. Dobry sprzedawca powinienem poznać klienta, dbać o jakość i częstość
kontaktów. Być elastyczny i dostosować się do sytuacji. Nawiązać z klientem relację.
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Zapoznałaś się już z technikami sprzedaży, więc czas najwyższy aby poznać proces sprzedaży od
podszewki. Od czego zaczyna się sprzedaż? Od tzw. „leadów”, czyli naszego potencjalnego klienta.

ZBIERANIE LEADÓW

KONTAKT

ROZPOZNANIE
POTRZEB

OFERTOWANIE

SPRZEDAŻ

DZIAŁANIA
POSPRZEDAŻOWE

Zbieranie leadów to nic innego jak pozyskiwanie danych kontaktowych i identyfikowanie osób
decyzyjnych. Zatem dowiedz się, kto dokonuje wyboru oferty sprzedażowej i decyzji zakupowej?
Pozyskaj dane kontaktowe do tych osób lub postaraj się o rekomendację kogoś innego. Jak zbierać
leady? Po pierwsze wykorzystaj Internet – to kopalnia kontaktów. W dzisiejszych czasach cyfryzacji
rzadko kto pozostaje anonimowy. Eksploruj swoją sieć kontaktów – zdobywał rekomendacje i linkuj
się z klientami za pomocą LinkedIn. Ostatnim etapem tego kroku jest ustalenie tego, w jaki sposób
twój klient dokonuje zakupu.

Uwaga! Jeżeli chcesz prowadzić własny biznes musisz mieć dedykowane konto na LinkedIn.
LinkedIn to nie tylko portal dla osób szukających pracy, ale także służy do budowania sieci
kontaktów. Stwórz swój profil na LinkedIn w taki sposób, aby pokazać w czym możesz pomóc
innym osobom. Na jakie ich potrzeby odpowiadasz. Oczywiście zaczynamy od pokazania
problemu. Przykład: Jeżeli nieefektywnie sprzedajesz, a twoi handlowcy marnują co miesiąc mnóstwo
pieniędzy na bezskuteczne działania sprzedażowe to współpraca ze mną jest idealnym rozwiązaniem.
Dzięki moim usługom pozyskasz x klientów, a twoja sprzedaż wzrośnie o minimum x%. LinkedIn
dodatkowo daje Ci możliwość wyszukania swoich potencjalnych klientów bądź partnerów
biznesowych. Dzięki niemu możesz zdobyć do nich bezpośredni kontakt bądź zostać poleconym
przez inną osobę.

Kliknij tutaj i poznaj 4 złote zasady networkingu!

Znalazłaś już osobę decyzyjną? Świetnie. Czas najwyższy przystąpić do pierwszego kontaktu.
Najpierw zidentyfikuj gdzie potencjalni klienci mają największą szansę na kontakt z twoim produktem
bądź z tobą osobiście. Może to być Internet, spotkania biznesowe, targi branżowe. Możliwości jest
wiele. Ważne abyś przeanalizowała każdą z nich. Potem ustal wartościowy i konkretny powód
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kontaktu, a następnie nawiąż go! Przez telefon, mail, czy osobiście. Pamiętaj jednak, aby przygotować
się do tej rozmowy. Dzwoniąc masz wiedzieć, co chcesz osiągnąć.
Pamiętaj! W przypadku kontaktu mailowego nigdy nie wysyłaj oferty ani dodatkowych materiałów
zanim ktoś nie wyrazi zainteresowania. Pierwszy e-mail ma być wstępną propozycją i jeżeli klient
będzie zainteresowany współpracą wówczas przesyłasz mu pakiet informacji o które poprosił.

Na tym etapie twoim celem jest umówienie spotkania. Co zrobić, gdy do niego już dojdzie? Postaraj
się zbudować relację. Rozpocznij spotkanie za pomocą small talku, jakiegoś nieinwazyjnego
komplementu (nie może on jednak dotyczyć osoby, z którą się spotykamy, a raczej firmy, jej osiągnięć,
czy biura) albo znajdź coś co łączy cię z daną osobą – może hobby? Następnie ustal jakie potrzeby
ma twój potencjalny klient. Pamiętaj, że każdy kieruje się wcześniej wspomnianą zasadą WIIFM, nawet
jeżeli jest to pracownik korporacji. Jak rozpocząć takie spotkanie? Rozpocznij od wstępu i informacji,
że chcemy go zainteresować danym projektem, czy rozwiązaniem, a następnie przejdź do zadawania
pytań o jego potrzeby oraz aktywnie słuchaj jego odpowiedzi.

Zaproponuj wstępne rozwiązanie. Przedstaw swoją ofertę pamiętając o zasadzie 2xNIE. Okazuje się,
że ludziom bardzo trudno jest dwa razy odmówić. Dlatego zacznij od oferty, na której mniej Ci zależy
a następnie przejdź do propozycji, która jest dla ciebie ważniejsza. Pamiętaj, aby dopytać o
dedykowane potrzeby. Poznaj klienta. Może on także dysponuje ciekawymi pomysłami, które razem
moglibyście zrealizować. Pamiętaj, aby na spotkaniu ustalić także budżet. Nie każdy klient odpowie
od razu na pytania związane z finansami, ale jeżeli udzieli ci informacji zwrotnej, że propozycja jest
zbyt droga to możesz zaproponować mu jakąś tańszą alternatywę. Na spotkaniu zbadaj także
Uwaga! Do wszystkich klientów możesz przypasować odpowiedni kolor ze względu na ich stopień
zainteresowania ofertą.
Klient czerwony – klient zaangażowany, gotowy do współpracy, bardzo zainteresowany naszą
ofertą, dobrze rokujący. Klient, na którym warto skupić swoje działania.
Klient żółty – klient, którego prawie przekonaliśmy do naszej oferty. Trzeba jeszcze tylko nad nim
trochę popracować.
Klient zielony – klient, który zgadza się z naszą ideą, lubi nasze produkty, ale nie jest zdecydowany,
być może w przyszłości podejmie z nami współpracę. Warto zachować ten kontakt w swojej bazie.
Klient niebieski – klient niezainteresowany, obojętny w stosunku do naszej oferty. Może warto się
z nim skontaktować, gdy zmieni się osoba decyzyjna.
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gotowość klienta do podjęcia współpracy z tobą. Wówczas będziesz wiedziała, czy klient ten należy
do grupy bardzo zainteresowanych, czy raczej niezdecydowanych.

Jako podsumowanie spotkania powinnaś wysłać do zainteresowanego klienta specjalnie
przygotowaną ofertę odpowiadającą na jego potrzeby. Pamiętaj, aby wysłać ofertę w pliku
zamkniętym np. pdf. Potwierdź, czy klient ją otrzymał i zaproponuj ewentualne krótkie spotkanie w
celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Bądź w gotowości by zamknąć sprzedaż! Ustal warunki
współpracy (najlepiej e-mailowo bądź na piśmie!). Koniecznie podpisz umowę przed rozpoczęciem
działań.

Co zrobić gdy nie masz jeszcze gotowej oferty? Napisz krótkie podsumowanie spotkania w
wiadomości e-mail. Zawrzyj w nim wszystkie główne ustalenia, które zostały poczynione podczas
rozmowy z klientem z określeniem dnia, w którym ponownie się skontaktujesz i podeślesz już
konkretną ofertę. Pamiętaj, aby trzymać się ustalonego terminu!

Gratuluję właśnie zamknęłaś sprzedaż, ale to nie koniec! Relacje z klientem trzeba dalej pielęgnować
i zadbać o odpowiednią jakość działań posprzedażowych. Zatem pozostań z nim w kontakcie (taniej
jest zarabiać na kliencie już pozyskanym niż szukać nowych!) i zaproponuj kolejny produkt bądź
usługę. Koniecznie poproś o referencje (możesz je napisać sama i poprosić jedynie o podpis).
Przeprowadź ankietę ewaluacyjną. Dzięki niej będziesz wiedziała, co warto usprawnić nie tylko w
twoim produkcie czy usłudze, ale także działaniu i obsłudze klienta.

Czy istnieją jeszcze jakieś inne narzędzia sprzedaży oprócz oferty? Oczywiście. Tutaj masz do wyboru
bardzo dużo rozwiązań. Wśród nich znajdują się: one-pagery, katalogi promocyjne, autorskie artykuły
zamieszczane w mediach społecznościowych oraz inne działania online, czy nawet video-blog jeżeli
taki prowadzisz.
Uwaga! Onepager powinien być opisem twojego projektu w pigułce wymieniającym korzyści, które
może osiągnąć klient ze współpracy z Tobą. Zadbaj o stronę wizualną onepagera i oto, aby nie był
on dłuższy niż jednak kartka A4.
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Nie istnieje jedna uniwersalna zasada kształtowania ceny. Każdy producent ustala własną strategię
cenową z tego względu, że każdy posiada trochę inny produkt bądź działa w innych otoczeniu
konkurencyjnym. Najprościej jest sprzedawać coś taniej. Pytanie jednak brzmi: „Czy to się opłaca?”.
Jeżeli decydujesz się sprzedawać coś taniej to musisz skorzystać z ekonomię skali. Czyli iść na ilość,
bo dopiero przy określonej masie zaczniesz zarabiać.
Jedne firmy oferują produkt po cenach dumpingowych (czyli cenach stanowczo zaniżonych), inni zaś
preferują „zbierać śmietankę”, czyli ofertować produkt ekskluzywny segmentowi klientów o
zasobniejszych portfelach.
Generalnie na polskim rynku nadal konkuruje się ceną. Z tego powodu warto zawsze wykonać
wcześniej wspomniany benchmarking – porównać nasze ceny z cenami konkurentów. Okazuje się
bowiem, że występuje coś takiego jak „zakotwiczenie”, czyli w sytuacji kiedy na półce obok droższego
produktu pojawi się niewiele tańszy, klient wybierze ten, na którym może pozornie przyoszczędzić,
nawet jeżeli nie będzie to szło w parze z jakością.
Najważniejsze teraz jest to, abyś poznała pewne mechanizmy związane z kształtowaniem cen, które
mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniach zakupowych konsumentów. Pamiętaj jednak, że nie
wszystkie metody sprawdzają się w danej branży czy w przypadku danego produktu.
Na rynku występują tzw. „ceny okrągłe” (np. 19 PLN, czy 100 PLN). Warto zastosować je w momencie,
gdy klient nabywa produkt w sposób emocjonalny. Dlaczego? Bo chce wówczas szybko przeskanować
cenę bez zbędnego zastanowienia. Z cenami okrągłymi konkurują ceny z groszami, które dają
największy efekt sprzedażowy, w sytuacji gdy klient nabywa produkt w sposób racjonalny, czyli się
zastanawia nad zakupem, chce go przemyśleć, porównuje ceny różnych ofert.
Według badań przeprowadzonych przez Coulter, Choi i Monroe wynika, że nawet długość fonetyczna,
czyli liczba sylab wpływa na postrzeganie ceny przez konsumenta. Im więcej sylab ma cena tym
wydaje się ona wyższa. Cena, która ma krótszą długość fonetyczną odbierana jest przez klienta jako
atrakcyjniejsza.
Niektóre firmy stosują także płatność w ratach, czyli oferują możliwość rozłożenia kosztu zakupu
produktu bądź usług w dłuższym okresie. Przykład: Sprzedajesz szkolenie za 396 PLN. Oferując
płatność w czterech ratach po 99 PLN, wpływasz na lepszą ocenę atrakcyjności swojej oferty.
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Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo, że potencjalny klient porówna cenę raty (99 zł) do ceny
całkowitej oferty twojego konkurenta.
Na podobnej zasadzie działa dzienny bądź miesięczny ekwiwalent ceny. Wyobraź sobie, że chcesz
sprzedać swoje usługi klientowi za 60 000 PLN. W jego oczach oferta będzie o wiele bardziej
atrakcyjna jeżeli przedstawisz mu jego inwestycję jako długoterminową (np. w skali 10 miesięcy), za
którą musi zapłacić jedyne 6 000 PLN miesięcznie. To samo występuje w przypadku abonamentów
miesięcznych. Zamiast 99 PLN miesięcznie „3,30 PLN dzień”.
Okazuje się, że fizyczna wielkość ceny również wpływa na percepcję konsumentów. Kwota zapisana
mniejszą czcionką wydaje się być niższa! Co więcej klienci są wstanie zapłacić więcej jeżeli wskazana
kwota jest „precyzyjnie określona”, czyli zamiast ustalać cenę na poziomie 250 000 PLN kształtujemy
ją na poziomie 262 978 PLN. Przy zakupach racjonalnych (takich jak mieszkanie, czy sprzęt RTV)
najlepiej jeszcze wzmocnić ją psychologicznie groszami i nadać cenę 262 978,22 PLN. Tak samo jest
przy ofertach sponsorskich. Podanie precyzyjnie określonej kwoty może dodatkowo uwiarygodnić
wyliczenia ofertowe. Klient nie czuje się wówczas oszukiwany.
Jeżeli w swojej ofercie porównasz swoją cenę z wyższą ceną konkurencji, klienci instynktownie
wybiorą twój produkt. Dlaczego? To oczywiste. Czują się wtedy mniej zmotywowani do dalszego
szukania. Dodatkowo, bardzo ważne jest abyś wizualnie odróżniła cenę aktualną od ceny referencyjnej
(na przykład za pomocą innego koloru czy wielkości czcionki).
Prowadzisz salon kosmetyczny albo restaurację? Pozbądź się „zł” bądź „PLN” przy kwocie ceny.
Przeprowadzone badania wykazały, że klient widząc takie oznaczenia dąży do tego, by wydać mniej.
Kiedy oferujesz rabat, chcesz aby klienci poczuli, że znaleźli super niepowtarzalną okazję. Stosując
rabat pokaż, jaką kwotę zyskują w rzeczywistości zamiast pokazywać ją w procentach. Zamiast 20%
rabatu, napisz, że klient zyskuje 40 PLN. Pamiętaj, żeby zawsze uzasadnić zniżkę (np. oferta z okazji
Dnia Matki, czyszczenie magazynu, czy ostatnie sztuki w kolekcji). W innym przypadku klient może
pomyśleć, że chcesz się pozbyć towaru, który się nie sprzedaje bądź jest wadliwy.
Niektóre firmy oferują możliwość przedpłaty namawiając do wcześniejszego opłacenia oferty po
atrakcyjniejszej cenie. Płacisz z góry za pakiet – płacisz mniej.
Dobrym pomysłem na urozmaicenie oferty cenowej jest zastosowanie promocji łączonych. „W pełnym
pakiecie oszczędzasz 30%”, albo „Kup dwa produkty – zapłacisz za drugi 50%”. Według przeprowadzonych
badań zakup w pakiecie wywołuje zmniejszenie poczucia winy, a nawet może wywołać poczucie
„zaoszczędzenia”!
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Na koniec postanowiłam zebrać dla Ciebie listę pytań na którą musisz sobie odpowiedzieć przed
założeniem własnego biznesu. Gotowa?
1. Jaki problem próbujesz rozwiązać?
2. Czy twój pomysł na biznes jest ‘lekiem przeciwbólowym’ czy ‘witaminą’?
3. Czy inni też mają problem, który starasz się rozwiązać?
4. Czy ktoś już kiedyś próbował rozwiązać ten sam problem?
5. Czy produkt lub usługa którą planujesz stworzyć istnieje już na rynku?
6. Kim jest twoja konkurencja?
7. Czy jesteś w stanie w prosty sposób opisać swój pomysł na biznes?
8. Kim są twoi potencjalni klienci?
9. Jak duża jest grupa twoich potencjalnych klientów?
10. Czy jesteś w stanie zainteresować potencjalnych klientów swoim produktem/usługą
zanim będą one gotowe?
11. Jak łatwo będzie ci dotrzeć do potencjalnych klientów?
12. Jak wygląda zainteresowanie internautów twoim produktem/usługą lub dziedziną z nimi
związaną?
13. Jak wygląda konwersja na stronie twojego produktu/usługi?
14. Czy prosiłaś już kogoś o przemyślenia na temat swojego pomysłu na biznes?
15. Czy masz partnerów biznesowych, którzy pomogą ci w dystrybucji jeśli twoja firma
nagle zacznie bardzo szybko się rozwijać?
16. W jaki sposób będziesz zarabiać pieniądze?
17. Co jest potrzebne do tego by twoja firma osiągnęła zysk?
18. Czy twój pomysł na biznes związany jest z czymś co lubisz lub czym się interesujesz?
19. Jakie są zalety i wady twojego produktu/usługi?
20. Jakie ryzyko występuje w związku z twoim pomysłem na biznes?
21. Czym jest dla ciebie sukces?
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Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą społecznością kobiet przedsiębiorczych w
Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej
do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i
spełniania marzeń. Współzałożycielkami fundacji są: Olga Kozierowska oraz Olga Zarachowicz.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl

„Sukces TO JA” to ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet.
Oparty jest na dwóch obszarach, kluczowych dla aktywizacji zawodowej kobiet, tj. poszerzaniu
kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji. Program
dedykowany jest kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę
i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą bądź start-up.
Celem programu jest przygotowanie kobiet w Polsce do podjęcia nowej pracy lub założenia
działalności gospodarczej dzięki poszerzeniu ich umiejętności i kompetencji zawodowych .

Zapraszamy na www.sukcestoja.pl

Partner programu „Sukces TO JA”
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