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Tekst na landing page - kurs
szycia

Chciałabyś szyć niezwykłe ubrania,
którymi zachwycą się Twoje koleżanki?
Pragniesz samodzielnie stworzyć oryginalną sukienkę albo super
czapkę dla syna? Masz dosyć identycznych ubrań z sieciówek, które
po tygodniu wyglądają jak ścierka do podłogi?
Obowiązki związane z opieką nad dzieckiem przytłaczają Cię, a Ty cieszysz się, jak mała
dziewczynka, że wyrwałaś się na zakupy do centrum handlowego.
Już jutro włożysz tę piękną sukienkę. Jednak w parku na spacerze okazuje się, że sąsiadka
chyba też skorzystała z wyprzedaży w tym samym sklepie. Trudno, jakoś to przełykasz, do
czasu drugiego prania. Twoja czerwona kreacja wyblakła i nadaje się jedynie do mycia kafelek.
Twoja wściekłość sięga zenitu.
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Asortymentu sklepów nie zmienisz, ale … nie musisz z niego korzystać! Szyj ubrania
samodzielnie!
Przypomnij sobie, jak byłaś małą dziewczynką i stroiłaś lalki, dorabiałaś im guziczki i wstążki. O
tak - to była fantastyczna zabawa. A teraz wyobraź sobie, że znowu możesz tak się poczuć.
Możesz przecież stroić siebie i swoje dzieciaczki we własnoręcznie uszyte ubrania.

Dzięki kursowi online „Mamy szycie w 21 dni” będzie to możliwe.
TAK, CHCĘ SZYĆ

Co zyskasz dzięki kursowi „Mamy szycie w 21 dni”:
> Nie będziesz musiała kupować w sieciówkach ubrań, które rozwalają się po pierwszym praniu
lub zabawie w piaskownicy.
> Będziesz mieć oryginalne ubrania, na widok których koleżanki będą pękały z zazdrości.
> Będziesz samowystarczalna! Zrobisz swoją wymarzoną kreację samodzielnie i już nigdy
słowa dziecka „Mamo na jutro potrzeba strój krasnala” nie będą Cię przerażały.
> Zdobędziesz hobby, które pochłonie Cię na wiele wieczorów.
> Będziesz z siebie dumna.
> Twoja szafa zacznie się zapełniać pięknymi i oryginalnymi ubraniami.
> Nie będziesz musiała wyrzucać spodni dzieciaków po owocnej zabawie na podwórku.

Pewnie zastanawiasz się, jak to osiągniesz, skoro nigdy w życiu
nie przyszyłaś nawet łaty do spodni.
> Szkolenie przeprowadzi cię krok po kroku od podstaw szycia do gotowego ubrania.
> Kurs trwa 3 tygodnie i podzielony jest na 3 moduły. Każdy moduł składa się z 7 lekcji, w
których obejrzysz film z poradą i sztuczką, jak przygotować się do szycia oraz instrukcją krok po
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kroku (wiem, że czasami nie masz jak obejrzeć video, więc jest też dodatkowa forma: zdjęcie z
opisem).
●

W pierwszym module przygotujesz się do szycia: dowiesz się jak wybierać materiały i
nici, a także na jakie parametry trzeba zwracać uwagę, kupując maszynę do szycia. Po
tym module bez problemu odnajdziesz się w pasmanterii i sklepach krawieckich.

●

W drugim module będzie więcej praktyki: nauczysz się zdejmować miarę i tworzyć
wykroje. Zaczniesz także podstawy szycia, czyli okiełznasz obsługę maszyny.

●

W trzecim module szyjesz. Tak, tak - tutaj krok po kroku nauczysz się krawiectwa. Sama
wybierzesz czy wolisz coś dla siebie, czy dla dziecka. Do wyboru masz sukienkę dla
siebie lub spodenki dla Twojej pociechy.

●

Na koniec kursu możesz cieszyć się z nowej własnej sukienki lub spodni dla dziecka.

> A to jeszcze nie wszystko.
W opcji rozszerzonej dostaniesz dodatkowo aż 10 gotowych wykrojów, dzięki czemu po kursie
nie będziesz musiała szukać krojów, a przystąpisz od razu do dalszego działania.
W wersji VIP dodatkowo otrzymujesz jeszcze konsultację, podczas której rozwieję Twoje
wątpliwości oraz pomogę w zaprojektowaniu i uszyciu wybranego stroju.

Podobno „Diabeł ubiera się u Prady”. A gdyby tak nauczyć się szyć, jak u
Prady ;) - to dopiero piekielna wiedza.

Kim jestem?
Nazywam się Joanna Ptak i tak jak Ty uczyłam się szyć, mając małe dziecko. Zajmuję się
krawiectwem od 15 lat. Pracowałam w fabryce Prady - początkowo przy maszynie, potem jako
kierowniczka szwaczek, a ostatecznie skończyłam studia projektanckie i zostałam jedną z
projektantek firmy. Poznałam całą ścieżkę tworzenia kolekcji od momentu wizji projektowej,
opracowywania jej poprzez dobór odpowiednich materiałów i akcesoriów, a kończąc na finalnym
produkcie. Następnym etapem mojego rozwoju była własna marka odzieżowa, którą tworzyłam
przez 7 lat.
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Zastanawiasz się, czy ja w ogóle umiem szyć? Zobacz co, mówią
moje dotychczasowe klientki:
“Pani Asia jest świetną krawcową. Sukienka wykonana przez nią jest dopracowana, a materiały
najwyższej jakości.”
“ Joasia jak nikt inny potrafi stworzyć prostą, a zarazem gustowną kreację na co dzień. Widać,
że pracowała w międzynarodowej firmie modowej”

Jak widzisz moje umiejętności w zakresie szycia są potwierdzone.
Czy jednak umiem przekazać wiedzę? Zobacz co na ten temat
mówi Karolina:
”Joannę poznałam na placu zabaw, kiedy byłam z moim czortem na spacerze. Choć z natury
jestem nieśmiała, to jej bluza urzekła mnie tak bardzo, że postanowiłam do niej zagadać, gdzie
ją kupiła. Jak się okazało, to ona zrobiła ją samodzielnie. Szczęka mi opadała, bo ja nawet
guzika ładnie nie umiałam przyszyć. Jednak najfajniejsze jest to, że tak od słowa do słowa
Joanna zaproponowała mi, że nauczy mnie jak szyć. Szczerze mówiąc, miałam co do tego
wątpliwości, ale stwierdziłam, co mi szkodzi i tak siedzę w domu i wieczory mam wolne to się
przynajmniej czymś zajmę, zamiast gapić w telewizor. I tak przez Skype (bo nie miałyśmy jak
się spotykać osobiście wieczorami) Asia nauczyła mnie jak szyć. W mojej szafie jest już kilka
sukienek, koszulek i czapek. Teraz to innym mamom opada szczęka, kiedy mówię, że tę bluzkę
zrobiłam sama. Z całego serca polecam naukę u Asi, bo wiem, że się na tym zna i skoro mnie
nauczyła, to każdy inny również to zrobi.”

Dla kogo jest ten kurs?
Zdecydowanie kurs będzie dla Ciebie,
jeśli:
-

lubisz się rozwijać i zdobywać nowe
umiejętności,

Nie kupuj tego kursu, jeśli:

-

nie lubisz się uczyć,
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-

nie boisz się wyzwań,

-

jesteś niecierpliwa,

-

masz trochę cierpliwości,

-

nie masz pomysłów na stroje,

-

chcesz do centrum handlowego
zacząć chodzić do kina, a nie
shopping,

-

myślisz, że nie musisz się
angażować.

-

masz pojemną szafę na nowe
sukienki,

-

jesteś gotowa na prośby córeczek,
które marzą o nowych spódniczkach,

To jak, jesteś gotowa na rewolucję ubraniową swojej garderoby?
Chcesz w 3 tygodnie znaleźć pasję i zacząć szyć oryginalne
ubrania?

Ile to kosztuje?
Pakiet podstawowy

Pakiet rozszerzony

Pakiet VIP

3 moduły, czyli 21 lekcji w
formie video/audio/PDF +
ćwiczenia

3 moduły, czyli 21 lekcji w
formie video/audio/PDF +
ćwiczenia

3 moduły, czyli 21 lekcji w
formie video/audio/PDF +
ćwiczenia

instrukcje krok-po-kroku

instrukcje krok-po-kroku

instrukcje krok-po-kroku

2 wykroje:
1 sukienka dla dorosłej osoby
1 spodnie dziecięce

2 wykroje:
1 sukienka dla dorosłej osoby
1 spodnie dziecięce

2 wykroje:
1 sukienka dla dorosłej osoby
1 spodnie dziecięce

dożywotni dostęp do
platformy

dożywotni dostęp do
platformy

dożywotni dostęp do
platformy

dodatkowo aż 10 różnych
wykrojów

dodatkowo aż 10 różnych
wykrojów
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indywidualna konsultacja w
ostatnim tygodniu kursu

370 zł

570 zł

770 zł

TAK, CHCĘ SZYĆ
SUPERCIUCHY

A dlaczego miałabyś wybrać akurat ten kurs?
1. Jako jedyny na polskim rynku jest prowadzony przez osobę, która pracowała u
światowego projektanta - PRADY.
2. To kurs, który faktycznie uczy od podstaw, więc nawet jeżeli nigdy nie przyszyłaś nawet
guzika, tutaj dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, aby zacząć.
3. Jest prowadzony przez osobę, która przeszła od A do Z tworzenie ubrania, nie tylko
szycie, ale także projektowanie i jego prezentowanie na modelkach.
4. I tylko tutaj poznasz sekretne triki stosowane u zagranicznych projektantów.

Zobacz najczęstsze pytania i odpowiedzi.
Dlaczego kurs jest taki drogi?
Cena kursu obejmuje nie tylko wiedzę merytoryczną i praktyczną, dostajesz także gotowe
wzorniki do szycia. W rzeczywistości w cenie 1-2 sukienek jesteś w stanie nauczyć się szyć i
stworzyć samodzielnie tyle wzorów ile sobie tylko wymarzysz.
Jak długo będę mieć dostęp do platformy?
Dożywotnio. Więc nawet jak nie zapamiętasz jakiejś wskazówki, będziesz mogła zawsze do
tego wrócić.
Czy mam gwarancję, że będę umiała szyć?
Jak w każdej umiejętności najważniejsza jest praktyka. Ja daję Ci kompletne instrukcje i od
Ciebie zależy, czy będziesz ją wdrażać w życie. Musisz wziąć materiał, nitki oraz maszynę i do
dzieła.
Dlaczego ten kurs miałby być lepszy od kursu stacjonarnego?
6
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Bo można milion razy wracać do każdego ruchu igłą i nożyczkami. Na spotkaniu stacjonarnym
wykładowca pokazuje tylko raz. Czasem podejdzie do uczestnika, ale potem wracasz do domu i
nie pamiętasz, jak to było. A tutaj możesz cofać filmy, zatrzymywać w odpowiednim momencie i
czytać instrukcje tyle razy, ile potrzebujesz.
Czy będę umiała uszyć coś więcej niż sukienkę i spodnie dla dziecka?
Oczywiście. Kurs daje podstawy do szycia wszystkich ubrań. Sukienka i spodnie są tylko
przykładami na rzecz treningu w czasie szkolenia. Po ukończeniu kursu spokojnie można szyć
już inne ubrania oraz dekoracje do domu.

To jak, jesteś gotowa:
+

na samodzielne szycie oryginalnych ubrań
+
na komplementy koleżanek
+
odnaleźć nową pasję

Nie zwlekaj - zaczynamy już 25.03.2019 r. Dołącz już dziś i przyszykuj
swoją szafę na totalną rewolucję.
TAK, CHCĘ SZYĆ
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Tekst na stronę “O mnie”
Dzień dobry!
Cieszę się, że tutaj trafiłeś. Z przyjemnością wprowadzę Cię w świat Business English.
Nazywam się Emilia Sędziak i poprzez wsparcie w nauce angielskiego pomogę Ci zaistnieć w
biznesie.
Moją misją jest nauczanie języka angielskiego, który wesprze Twoje działania w korporacji,
prowadzeniu międzynarodowych projektów i kierowaniu firmą. Dzięki doskonałej znajomości
angielskiego poczujesz się pewniej w branży i zdobędziesz lepszą pozycję na rynku. Oprócz
standardowej nauki języka obcego nauczysz się, czym charakteryzuje się etykieta biznesowa
oraz jak płynnie poruszać się w tym zwariowanym świecie, który nie jest łatwy nawet w
ojczystym języku.
Zastanawiasz się, dlaczego akurat ja mogłabym Ci pomóc?
Moja wiedza nie ogranicza się tylko do licznych certyfikatów zarówno z nauczania angielskiego,
jak i procesów biznesowych (zobacz tutaj), ale przede wszystkim to ponad 10 lat doświadczenia
w międzynarodowym środowisku handlowym. Zobacz moje CV
Mogłabym Ci powiedzieć, że od zawsze marzyłam o nauczaniu ludzi, że skończyłam filologię
angielską i otaczam się tym językiem od 7 roku życia. Mogłabym również dodać, że naukę
angielskiego od zawsze traktowałam jako hobby i pomagałam, komu się da w zdobywaniu tej
wiedzy. Prawda jest jednak taka, że to moje życie zawodowe ostatnich lat sprawiło, że
poczułam, jak bardzo chcę uczyć innych i patrzeć na efekty moich kursantów, które przekładają
się na ich realne zarobki i codzienne relacje.
Praca ze społecznością z wielu krajów, budowanie od podstaw nowego zespołu z ekipą
pochodzącą z różnych kultur oraz bliska współpraca pokazały mi, jak ważna jest prawidłowa
komunikacja. Połączenie wiedzy procesowej, biznesowej i negocjacyjnej przekazywanej
profesjonalnym angielskim doprowadziły do sukcesu. Ja uniknęłam wiele wpadek, a moi
współpracownicy łatwiej przełamali bariery. Jestem przekonana, że Ty również jesteś w stanie
osiągnąć taką pewność siebie w firmie.
Zobaczyłam, że nie musimy żyć w tym samym kraju, nie musimy posiadać tej samej wiedzy i
ukończonych szkół — jedyne czego nam potrzeba do kreatywnej pracy to wspólny język, którym
się porozumiemy.
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Wraz ze stabilizacją finansową i zawodową moje zainteresowania poszły w stronę rozwoju
osobistego. To stąd w mojej ofercie znajdziesz coaching po angielsku. Czy może być coś
lepszego do osiągnięcia sukcesu zawodowego niż rozwój na dwóch płaszczyznach w jednym
czasie — takie 2 w 1?
Moja misja w korporacji dobiegła końca, teraz czas na nowe wyzwania, czas na BeEmily. Pora
na skupienie się na moich kursantach, którzy uczą się jak funkcjonować w globalnych
strukturach. Tak jak mój wspaniały uczeń Adam — PGM w międzynarodowej korporacji, który
dzięki intensywnej nauce opanował angielski biznesowy w takim stopniu, że bez problemu
komunikuje się ze swoimi szefem — Holendrem, klientami oraz dostawcami zagranicznymi. To, co
wymaga podkreślenia — Adam nigdy wcześniej nie uczył się tego języka.
Podejmując ze mną współpracę, nie będziesz musiał mi tłumaczyć co to jest ASAP, metody
Leading Change, techniki negocjacyjne — to ja pomogę Ci jak to zakomunikować zagranicznym
kontrahentom. W czasie konferencji nie będziesz już kiwał tylko głową, ale faktycznie
zrozumiesz prelegenta. Angielski stanie się Twoją pasją, a ja będę z dumą patrzeć, jak Twoja
pozycja eksperta rośnie i rośnie.
Będziesz negocjować, sprzedawać, współpracować i raportować — a to wszystko po angielsku!
A jeżeli będziesz chciał odpocząć od Business English, to porozmawiamy o podróżach, które
uwielbiam, książkach o rozwoju osobistym (ciekawe czy czytamy tych samych coachów), a
nawet o problemach rodzicielskich (tak — jako mama dorastającego nastolatka też się z tym
czasami borykam ;) ).
Skontaktuj się ze mną
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Tekst na bloga - finanse
7 sposobów na oszczędzanie pieniędzy
w domu
Oszczędzanie pieniędzy w domu wydaje się trudną sztuką. Jednak nic bardziej
mylnego. Znasz przysłowie "Grosz do grosza i zbierze się kokosza"? Uwierz lub
nie, ale oszczędności buduje się właśnie przy prostych codziennych
czynnościach. Sprawdź 7 sposobów na codzienne oszczędzanie.

1. Wypłacaj sobie nagrodę
Na początku każdego miesiąca po otrzymaniu wypłaty przelej na konto
oszczędnościowe część środków. Potraktuj to jako nagrodę za dobrą pracę. Nie czekaj
na koniec miesiąca, na zasadzie: co zostanie to oszczędzę. Uwierz, mając do dyspozycji
większą kwotę na pewną ją wydasz i zostanie bardzo niewiele do odłożenia.

2. Poszukaj dodatkowego zarobku
Wydaje się to niełatwe, aby znaleźć dodatkową pracę. Jednak każde dodatkowe środki
mogą stanowić Twoje oszczędności domowe. Pomyśl czy nie możesz pomagać
znajomym w pracach domowych lub tworzyć produkty rękodzielnicze, a może masz
zdolności komputerowe i będziesz tworzył strony internetowe.

3. Oszczędzaj energię i wodę
Zwracaj uwagę na włączone bez potrzeby światło i podłączone ładowarki oraz nie
marnuj wody w czasie płukania zębów. Oszczędności będą wydawać Ci się nieduże kilka/kilkanaście złotych miesięcznie. Jednakże w skali roku kwota zwiększy się już do
kilkuset. A za to możesz już sobie kupić fajny prezent.

4. Rób listę zakupów
Przed każdymi zakupami sprawdź w lodówce, co faktycznie potrzeba kupić i w sklepie
trzymaj się tego spisu. Kupując z głowy nie wiesz dokładnie co jest potrzebne do
jedzenia i w konsekwencji kupujesz za dużo oraz dajesz się naciągać na pseudo
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promocje. Wdrożenie tego nawyku pozwoli Ci zaoszczędzić co najmniej kilkadziesiąt zł
na każdych zakupach.

5. Szykuj posiłki do pracy
Domowe śniadania i obiady są doskonałym sposobem na oszczędności. Posiłek
przygotowany w domowej kuchni będzie tańszy o co najmniej 15 zł niż taki zakupiony na
restauracji czy barze. W ten sposób zaoszczędzone środki szybko uzupełnią Twoją
skarbonkę.

6. Prowadź budżet
Spisywanie dochodów i wydatków jest czasochłonną pracą. Jednak jest to najlepszy
sposób na uzmysłowienie sobie ile wydajesz pieniędzy na określone produkty. Tylko nie
zapomnij, aby zapisywać wszystkie najdrobniejsze wydatki np. kawa, chleb i jabłka też
się liczą. Jak już posiądziesz tą wiedzę i zobaczysz gdzie uciekają Ci pieniądze zaczniesz bardziej świadomie dysponować środkami.

7. Myśl 2 razy
Przed każdym droższym zakupem przemyśl sprawę dwukrotnie. Chcesz kupić nowy
komputer? Zanim wydasz kilka tysięcy złotych, przemyśl jeszcze raz ten zakup. Może
Twój stary komputer jest jeszcze dobry? Może wystarczy wymienić jedną tylko jedną
część podzespołu? Odpowiedz sobie na pytanie czy faktycznie tego potrzebujesz?
Zobaczysz, że ta prosta zasada pozwoli Ci ograniczyć kompulsywne kupowanie oraz
marnowanie Twoich pieniędzy.
Oszczędzanie w domu jak widać nie jest bardzo skomplikowanym procesem. Dzięki prostym
trikom można zaoszczędzić miesięcznie nawet kilkaset złotych. Dzięki regularne odkładaniu
środków będziesz mógł pojechać na wymarzone wakacje lub kupno ekstra torebki bez
zadłużenia się. Wdrożysz któryś z powyższych sposobów w swoim domu? A może masz
dodatkowe pomysły na oszczędzanie?
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Teksta na bloga - marketing
6 pomysłów jak wykorzystać święta okolicznościowe
w promocji firmy
Czy wiesz, że oprócz znanych świąt codziennie mamy jakiś nietypowy
dzień? Praktycznie każdy zawód, zwierzę czy czynność ma w
kalendarzu swoje uroczystości. Choć często się z tego śmiejemy, to
dla właścicieli firm jest to doskonały pomysł na promocję firmy,
zarówno w internecie, jak i w działaniach stacjonarnym. Sprawdź jak
możesz to wykorzystać w swoim biznesie.
Zanim jeszcze przejdziemy do pomysłów, radzę nie przesadzać z celebrowaniem wszystkich
świąt. Wybierz kilka dni, które pasują do Twojej branży i przygotuj się na nie. Przykładowo, jeżeli
prowadzisz zakład fryzjerski, nie obchodź dnia dinozaura. W Twoim przypadku lepiej sprawdzi
się dzień pozdrawiania blondynek i specjalnej oferty dla pań o jasnych włosach. W
poszukiwaniu nietypowych świąt możesz skorzystać z tego kalendarza Kalbi
Jak więc możesz wykorzystać te różne święta w promocji Twojej firmy?

1. Rabaty i gratisy
Obniżka cen z okazji konkretnego święta to chyba jeden z najpopularniejszych sposobów
wykorzystania takich dni w promowaniu firmy. I nic dziwnego, bo to bardzo dobry sposób na
przyciągnięcie klientów zarówno tych stałych, jak i nowych. Wszyscy konsumenci kochają
kupować coś taniej. Jako przedsiębiorca też nie będziesz stratny, bo choć niekoniecznie
zarobisz więcej, to przyciągniesz nowych odbiorców, którzy być może zostaną z tobą na dłużej.
A to już jest bardzo cenne.

2. Dodatkowy asortyment
Na dzień, który chcesz świętować, możesz zakupić nowy asortyment, który będziesz przy okazji
sprzedawać lub zaoferować nową usługę. Przykładowo właściciel sklepu spożywczego, na
12
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walentynki może zaopatrzyć się w gadżety z serduszkami, które będzie można u niego zakupić
jako dodatek do czekoladek lub wina. Natomiast firma świadcząca usługi może w taki dzień
zaoferować coś dodatkowego. Przykładowo trzymając się tych walentynek, gabinet masażu
może zaproponować na ten dzień masaż dla par.

3. Gratisy do zakupów
W ramach świętowania można dołączyć coś dodatkowego do standardowego zakupu. Możesz
jako gratis użyć jakiegoś swojego produktu czy usługi lub zakupić coś ekstra co będzie
stanowiło bonus dla klienta. Dla przykładu, dietetyk w dniu walki z otyłością może jako gratis
zrobić dodatkowy jadłospis, a lodziarnia w pierwszy dzień lata dodać jedną gałkę lodów gratis.
Mała rzecz, a już ucieszy klientów i zostawi dobrą opinię o firmie.

4. Temat do mediów społecznościowych
Święta nietypowe są doskonałym tematem do mediów społecznościowych. Oczywiście tylko
takie dni, które są związane z naszą branżą. Taki kalendarz stanowi gotową inspirację na posty i
grafiki. Możesz zrobić post typu: pytanie do odbiorców, czyli „Kto dzisiaj świętuje dzień xxx?” lub
jako ciekawostkę: „A wiesz, że dzisiaj jest dzień…?”. Możliwości jest sporo, choć nie przesadzaj
z tym celebrowaniem. Chyba że prowadzisz fanpage z nietypowymi świętami. Najważniejsze to
znać swoją grupę docelową. Przykładowo, jeżeli jesteś właścicielem salonu optycznego to
Twoich odbiorców nie będzie interesował dzień sapera.

5. Wydarzenia
Z okazji określonego święta możesz zrobić wielkie wydarzenie w swoim lokalu. Może to być
również okazja do zrobienia jakiegoś wydarzenia w internecie np. webinar czy zbiórka
charytatywna. Możesz zrobić dni otwarte, pokazy czy po prostu event dla klientów. Weźmy
takiego fizjoterapeutę, który mógłby wykorzystać dzień zdrowego kręgosłupa na
przeprowadzenie wykładu, jakie nawyki wprowadzić w codzienne życie, aby uniknąć bólu
kręgosłupa oraz zrobić 1 pokazowy masaż.

6. Dobra zabawa
A może by tak po prostu się pobawić? Zrób z kartek papieru jakiś zabawny baner, załóż
śmieszną czapkę lub pomaluj policzki i uśmiechaj się do innych. Jeżeli Ty będziesz mieć dobry
humor, to zarazisz nim również swoich klientów. A wiesz na pewno, że człowiek zadowolony ma
większą skłonność do wydawania pieniędzy i trudniej mu odmówić, jeśli ma po drugiej stronie
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taką sympatyczną i zakręconą osobę. A nawet jak nie wyjdziesz finansowo na plus w tym dniu,
to przynajmniej miałeś inny niż zwykle, zabawny dzień w pracy, a to też się czasem przydaje.
Jak widać każda firma może wykorzystać jakieś święta na rzecz swojej promocji. Najważniejsze
to przeanalizować kalendarz odpowiednio wcześniej i przygotować plan na świętowanie. Zakup
produktów, przygotowanie techniczne sklepu internetowego, reklama wydarzenia czy nawet
zaplanowanie posta na Facebook-a musi być zrobione odpowiednio z wyprzedzeniem. Nie bój
się eksperymentować i spróbuj zastosować w swoim biznesie, któryś z powyższych pomysłów.

Daj znać czy korzystasz już z celebrowania świąt w swojej firmie? A może masz
jeszcze jakieś pomysły na świętowanie?
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Tekst na bloga - meble
Jakie wybrać meble do małej kuchni w
bloku?
Wielu naszych klientów zastanawia się jak urządzić zamkniętą kuchnię w bloku, która
często jest mała, nieustawna i niedoświetlona. Jakie umeblowanie i dodatki będą
pasowały, a równocześnie kuchnia będzie funkcjonalna?
W naszym kraju wiele mieszkań jest nieduża, wobec czego również pomieszczenia
kuchenne są niewielkiego metrażu. Jednak jakby nie patrzeć, nawet małe pomieszczenie
trzeba urządzić. Nic dziwnego, że każdy również tę mniejszą kuchnię, chce mieć ładną i
funkcjonalną.

A więc o czym należy pamiętać, planując
urządzenie małej kuchni w bloku?
● Zapomnij o wyspie
Naoglądałeś się pięknych zdjęć w magazynach i stronach internetowych o pięknych i
designerskich wnętrzach? Rozumiemy, że Ci się podobają wielkie kuchnie z wygodną wyspą na
środku, jednak mając na stanie 4 m2, niestety musisz o tym zapomnieć. Mając niewielki metraż,
nie wyczarujesz ani ty, ani projektant i montażysta mebli kuchennych dodatkowej przestrzeni, a
poruszać się między szafkami i sprzętem też musisz. Więc przykro nam, ale twój projekt
niestety będzie ograniczany przez ściany..

● Nie rób ciemnej kuchni
Wiemy, że może teraz narazimy się niektórym projektantom wnętrz, ale jako praktycy radzimy,
aby w małych pomieszczeniach robić jasne meble. Ciemne fronty wyglądają elegancko i
gustownie, ale uwierz, jeżeli przestrzeni na podłodze masz raptem na 2 kroki, to ciemne kolory
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tylko Cię przytłoczą i przebywanie dłuższy czas w tym pomieszczeniu może męczyć. Są pewne
reguły, które są niezmienne i to jedna z tych: jeżeli chcesz coś optycznie powiększyć —
używasz jasnych odcieni. Jeżeli nie chcesz białej kuchni, zawsze można zrobić szarą, beżową
lub o odcieniu jasnego drewna.

● Układ mebli
W pomieszczeniach, gdzie mamy wąską przestrzeń najlepiej sprawdza się układ mebli na
jednej ścianie. Jednakże w zależności od metrażu w blokowych kuchniach doskonale również
sprawdza się układ w literę L. Takie schematy, choć oklepane często są po prostu niezbędne,
aby domownicy mogli w ogóle skorzystać z pomieszczenia.

● Wysoka zabudowa
W wielu poradnikach odradzają wysoką po sufit zabudowę, jednakże my uważamy to za błąd.
Prawda jest taka, że przy małych kuchniach mamy mało miejsca na szafki, a co za tym idzie
mało miejsca na potrzebne sprzęty kuchenne. Kuchnia oczywiście poza walorami estetycznymi
powinna przede wszystkim być funkcjonalna. Aby to osiągnąć, potrzebujemy schować jak
największą ilości przedmiotów, tak by na blacie nie było „zagraconej” przestrzeni. Wobec
powyższego my rekomendujemy szafki pod sufit, które mają jeszcze dodatkową zaletę, a
mianowicie nie trzeba sprzątać kurzu z górnej półki.

● Pomyśl jakie akcesoria są niezbędne
Nie będziemy ukrywać, że prawdopodobnie będziesz musiał zrezygnować z niektórych
przydatnych akcesoriów kuchennych. Kiedy ogranicza nas ilość szafek, nie możemy wstawić
wszystkich dodatkowych elementów np. wielu koszy Cargo czy półek narożnych Le Mans.
Często musimy podejmować decyzję, którą opcję wybieramy. Dlatego jeszcze zanim będzie
zrobiony projekt czy to przez projektanta, czy przez firmę zajmująca się meblami na wymiar
poinformuj, co chcesz mieć na 100% w ramach zabudowy. Na tym etapie zostanie to już
uwzględnione w projekcie i pomyślane, gdzie można umieścić te dodatki.

● Przydatne akcesoria
Warto też wziąć pod uwagę sugestię specjalistów, gdyż są pewne dodatki, które są wprost
stworzone do małej kuchni. Przykładowo, jeżeli będziesz mieć zmywarkę, to spokojnie
wystarczy zamontowanie zlewu jednokomorowego, dzięki czemu uzyskujesz dodatkowe
centymetry na blat roboczy. Natomiast jeżeli marzysz o stoliku w kuchni, to ciekawym i
przydatnym rozwiązaniem jest wysuwany z szafek blat, który zaraz po posiłku możemy
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schować w meble.

● Kuchnie na zamówienie
Wiemy, że kuchnie na zamówienie nie należą do najtańszych przyjemności (no dobra
czasami konieczności), ale mimo wszystko polecamy takie rozwiązanie. Wymiary kuchni w
bloku często są nietypowe, przez co ciężko dobrać odpowiedni układ w sklepach
sieciowych. Ponadto nie oszukujmy się, że w naszych budynkach ściany nie grzeszą prostotą,
a przy projektach na zamówienie jest to uwzględniane. W PD Meble często robimy szafki
niesymetryczne, tak aby ukryć krzywizny mieszkań bloków z wielkiej płyty (choć prawda jest
taka, że i w nowoczesnych mieszkaniach różnie z tym bywa).
Podsumowując, nie ma co się bać urządzania małej kuchni. W rzeczywistości więcej
kuchni na wymiar (przynajmniej tak wynika z naszych obserwacji na terenie Wrocławia)
robi się nieduże, a jednak wychodzą piękne i funkcjonalne dla mieszkańców.
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Tekst na bloga - lifestyle
(fotografia)
Jak przygotować się do sesji
zdjęciowej?
Wymarzyłaś sobie piękne zdjęcia całej rodzinki na ścianie w swoim salonie? A może skrycie
zamówiłaś sesję sensualną, aby zrobić niespodziankę mężowi na waszą rocznicę ślubu? Ok —
decyzja podjęta, fotograf wybrany, termin zaklepany, ale właśnie do Ciebie dotarło, że nie masz
pojęcia jak się przygotować na to wydarzenie. Spokojnie, nie taki diabeł straszny jak go malują,
więc poniżej zobacz kilka wskazówek, które pomogą Ci się uszykować na ten dzień, aby
fotografie wyszły przepiękne.

Rozmowa z fotografem
Jest to absolutnie podstawa i choć wydaje się to oczywiste, żeby ustalić szczegóły sesji
bezpośrednio z fotografem, okazuje się, że nie dla wszystkich. Część Pań woli przeczytać setki
stron internetowych i słuchać porad koleżanek, zamiast porozmawiać szczerze z fotografem o
swoich oczekiwaniach. Doświadczony fotograf podpowie, jaki dobrać strój, makijaż oraz czego
absolutnie nie robić, a co jest wskazane przed wyznaczoną datą fotografowania.

Rodzaj sesji
Przygotowania do sesji uzależnione są od jej rodzaju. Zupełnie inaczej będziemy się szykować
do sesji rodzinnej i brać pod uwagę całą ekipę niż do fotografii kobiecej czy biznesowej.
Niezmiernie istotne jest również miejsce wydarzenia oraz czy będzie to fotografia w studio, czy
plenerowa.

Ubranie
Ten podpunkt zapewne spędza sen z powiek niejednej pomysłodawczyni wydarzenia. Bo czy
nie jest tak, że każda już dobiera w głowie garderobę na długo przed planowaną sesją, a może
wręcz przeciwnie jesteś przerażona, że nie masz co na siebie założyć. Rozumiemy, dlatego to,
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co możemy doradzić, to wróć do dwóch pierwszych punktów i porozmawiaj z fotografem, co
doradza, a potem zacznij szykować stroje pod kątem rodzaju sesji.
Na rodzinną sesję wybierz wygodne ubrania, w których czujesz się dobrze i uwaga, dobierz
strój z całą rodziną. Chyba nie wyobrażasz sobie sytuacji, kiedy twój partner wyskoczy w
hawajskiej koszuli a Ty w wieczorowej czarnej sukni. U dzieciaczków zawsze stawiamy na
komfort, aby czuły się swobodnie, a nie grzebały w spodniach, bo coś je uwiera. Choć
pamiętajmy, aby kolory nie były pstrokate i rezygnujemy z bajkowych bohaterów! W końcu to
Twoja pociecha ma być w centrum uwagi, a nie miś z kreskówki. Na sesje kobiece czy
biznesowe dobierz już strój bardziej pod cel fotografii, choć tu również stawiaj na wygodę.
Nie zabieraj całej szafy, wybierz w domu na spokojnie max. 3 komplety ubrań, które szybko
przebierzesz. Warto zabrać dodatkowe gadżety tj. biżuterię, kapelusze czy apaszki, mogą
stanowić fajne urozmaicenie fotografii. Aha i absolutne must-have, ubrania mają być czyste i
wyprasowane!
Jeżeli jesteś totalną estetką w kwestii projektowania wnętrz, to pomyśl też jakie kolory będą
dobrze się komponowany na ścianie i pod tym względem również dobierz garderobę.

Ciało
Wszyscy wiedzą, że są programy takie jak Photoshop, jednak czy naprawdę chcesz być tak
retuszowana, aby własna mama Cię nie poznała? Dlatego lepiej przed sesją przygotować ciało i
trochę poprawić jego wygląd niż liczyć na sztuczne poprawki komputerowe. Niestety aparat
widzi wszystko, zwłaszcza ten wysokiej jakości, więc choć nie zmienisz swoich rysów twarzy
czy nie pozbędziesz się tych kilku kilogramów w kilka dni, to już wygląd skóry czy włosów jest w
twoich rękach.
2 dni przed sesją zrób peeling twarzy, a najlepiej całego ciała, zwłaszcza jeżeli będziesz
odsłaniać to i owo. Postaraj się o nawilżenie skóry, umów się do fryzjera i zafarbuj odrosty oraz
pomaluj paznokcie, najlepiej sprawdza się delikatny french manicure lub klasyczna czerwień.
Jeżeli korzystasz z solarium, to nie rób tego w dniu sesji, ostatnią wizytę umów 2-3 dni przed
spotkaniem z fotografem. No i pamiętaj o depilacji, ale nie rób tego w dniu sesji, czerwone
krostki nie będą dobrze wyglądać w obiektywie.
W kwestii makijażu mamy dwa rozwiązania albo umaluj się tak jak na co dzień, tak jak potrafisz
lub skorzystaj z usług wizażystki. Wielu fotografów współpracuje na stałe ze specjalistami od
make-upu i oferuje w komplecie tę usługę — wtedy przyjdź na sesję bez makijażu.

Towarzystwo
W zależności od rodzaju sesji zastanów się, czy to dobry pomysł iść na spotkanie z fotografem
w towarzystwie bliskiej osoby. Jeżeli sesja będzie z cyklu tej sensualnej, może nawet z nutką
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erotyzmu, to obecność partnera może Cię krępować, przez co efekt zdjęć może nie być
zadowalający.

Trening przed lustrem
Marzą Ci się piękne zdjęcia rodem z okładki popularnego magazynu — poćwicz przed lustrem
pozowanie. Fotograf oczywiście wie, że nie jesteś zawodową modelką i nie wymaga tego od
Ciebie, ale własna świadomość jak się wygląda w określonej pozycji, może poprawić
komunikację podczas fotografowania. Poćwicz pozycje, podskoki, miny uśmiechnięte, smutne,
skupione, ujęcia boczne oraz skłony. Jak to nie pomoże to i tak będziesz się świetnie bawić
przed lustrem i przy okazji poćwiczysz mimikę.

Wyśpij się
Postaraj się zorganizować sesję w takim dniu, byś była wypoczęta. Uwierz lub nie, ale
zmęczona nawet ze świetnym makijażem nie wyjdziesz ładnie na zdjęciach.

Relacje z fotografem
Podczas sesji spróbuj się rozluźnić i nawiązać pozytywne relacje z fotografem. Słuchaj sugestii i
po prostu ciesz się tą chwilą, a wtedy fotografia na pewno wyjdzie majstersztyk!
Zapragnęłaś pięknych zdjęć? I słusznie — nic tak nie podnosi poczucia własnej wartości,
jak piękne fotografie. Teraz jesteś już przygotowana, więc śmiało umawiaj się na sesję.
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Opis produktu na stronę
www
Komplet kawowy Agnes (filiżanka +
spodek, cena: 79 zł)
Uwielbiasz przerwę na kawę. Wreszcie kilka minut na odpoczynek i zebranie myśli. Dzięki tej
pięknej filiżance oderwiesz wzroku od ekranu, a ciepła kawa sprawi, że zaczniesz działać
jeszcze efektywniej (po przerwie ).

😉

●

Komplet kawowy wykonany z polskiej wysoko jakościowej porcelany, dzięki czemu
filiżanka nie wyszczerbi się po pierwszym użyciu.

●

Produkt jest polski, będziesz więc mogła się pochwalić, że wspierasz rodzimy rynek.

●

Indywidualna grafika pozwoli Tobie na delektowanie się ulubioną kawą z wyjątkowej
filiżanki, o którą z zazdrością będą pytały koleżanki z biurek obok.

Parametry kompletu:
● filiżanka 0.4 l
● zwężana ku dołowi
● spodek - średnica 10cm
Każdy komplet wkładamy w osobne pudełko, które można zapakować na prezent. Wiesz już
komu sprawisz radość?
Cena 79,00zł
Zamawiam piękną filiżankę
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Wiertarka udarowa Teex 800/51 (cena: 897 zł)
Wiosna idzie i żona prosi o remont, a Twoja poprzednia wiertarka znowu się zepsuła? Tym
razem nie kupuj byle czego. Zainwestuj w sprzęt na lata,który zaoszczędzi Ci corocznych
wycieczek po sklepie budowlanym.
Z wiertarką udarową Teex 800/51 oszczędzasz:
● Czas
Testy dowiodły, że wiertarka udarowa Teex 800/51 może działać aż 5 godzin bez
przerwy. Nie musisz, więc co chwilę przerywać pracy i czekać, aż będziesz mógł zrobić
kolejną dziurę w ścianie.
● Pieniądze
Do wiertarki dołączone są dodatkowe wiertła, dzięki czemu nieczego nie będziesz już
musiał dokupywać. Oszczędzisz tym samym nawet 1 000 zł.

Parametry techniczne
- rozstaw osi 2.1
- silnik 1.4
- 7 rodzajów wierteł
- moc 1500
Wiertarka udarowa Teex 800/51 jest polecana przez specjalistów z branży budowlanej - aż 65%
uważa ją za najlepszą na rynku.
Cena: 897,00 zł
Kup już dziś wiertarkę udarową najczęściej polecaną przez profesjonalistów
i zyskaj domowy spokój.
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Opis produktu e-book
E-book “ Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży”
Wiesz, że sprzedaż mieszkania może trwać nawet 6 miesięcy? Chciałbyś skrócić ten czas o
połowę? Z e-bookiem “Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży” sprzedaż swoje mieszkanie
już w 2 miesiące!
Masz dość tłumów oglądających codziennie Twoje 4 ściany - ludzi, po których potem ani widu
ani słychu?
Dzięki temu e-bookowi dowiesz się jak za pomocą kilku trików przyspieszyć sprzedaż
mieszkania.
Wyobraź sobie, że dzwoni zainteresowany kupiec i po krótkim obejrzeniu Twojego mieszkania
jest zdecydowany na zakup i to bez negocjacji cenowych. Już po kilku dniach możesz cieszyć
się pieniędzmi na koncie.
E-book “Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży” to zbiór prostych i możliwych do
zastosowania trików w wystroju mieszkania, dzięki czemu zainteresowani zobaczą same atuty
mieszkania, a Ty sprzedasz je 2 razy szybciej.
W e-booku otrzymujesz sprawdzone porady od praktyka czyli licencjonowanego agenta
nieruchomości, który sprzedał już ponad 300 mieszkań w swojej karierze.
Autorką e-booka jest Katarzyna Kowalska - agentka nieruchomości z 10-letnim doświadczeniem
w branży. Dotychczas sfinalizowała ponad 300 transakcji sprzedaży na miliardy złotych,
zarówno mieszkań w blokach i kamienicach, jak i domków jednorodzinnych.
Teraz i Ty możesz zdobyć tę wiedzę!
Z e-booka dowiesz się m.in.
- jak udekorować ściany, aby wizualnie przestrzeń wydawała się większa
- dlaczego potrzebujesz do dekoracji takich kwiatów jak pieniążek i fikus i jak to wpływa
na oglądających
- jak ustawić meble, aby nie przeszkadzały potencjalnym kupującym
- jakie dodatki dobrać, aby zagwarantować sobie sukces sprzedażowy, a nie wydać na nie
majątku (w końcu chcesz zarobić ,a nie wydawać!)
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A ponadto na 30 stronach znajdziesz dodatkowo:
- analizę psychologiczną 3 rodzajów kupców zaprezentowaną przez psycholog dr. Annę
Kowalską
- 8 case studies (m.in. historia Franciszka, który sprzedał mieszkanie w 3 dni oraz
Karoliny, która podwoiła zakładany zysk z inwestycji)
- check listę spraw do zrobienia przed zaproszeniem do mieszkania oglądających

Wiosna tuż, tuż a wiesz co to oznacza w branży nieruchomości? Wysyp mieszkań na sprzedaż.
Twoja konkurencja rośnie.
Nie daj sobie wmówić, że Twoje mieszkanie jest gorsze. To nieprawda!
Wystarczy kilka prostych trików, a zobaczysz, że zainteresowanie wzrośnie i szybciej dojdzie do
finalizacji sprzedaży..
Zobacz co o umiejętnościach autorki e-booka mówią jej dotychczasowi klienci:
Pani Kasia była wielką pomocą w procesie sprzedaży naszego mieszkania. Po zastosowaniu jej
porad, każdy oglądający był zainteresowany kupnem i to my mogliśmy wybierać komu
sprzedamy nasze kochane mieszkanko.
W 2018 r. potrzebowaliśmy na gwałt pieniędzy z uwagi na operację mojej mamy, więc
postanowiliśmy sprzedać naszą kawalerkę, którą wynajmowaliśmy studentom. Niestety okazało
się, że ludzie nie są skłonni zapłacić takiej ceny jak chcieliśmy. Właściwie w ostatniej chwili,
kiedy już mieliśmy pozbyć się tego mieszkania za groszę trafiliśmy do Pani Kasi, która
uratowała naszą sytuację. Nie tylko pomogła w odpowiedni sposób zaaranżować mieszkanie,
ale również przygotować ogłoszenie o sprzedaży. Przekształciła wady tego mieszkania w
największe zalety. Polecam z całego serca usługi Pani Kasi, a z pieniędzy na operację mamy,
zostało jeszcze na wycieczkę rehabilitacyjne ;)
Nie czekaj na łut szczęścia. Sam przygotuj nieruchomość na sprzedaż.
TAK, chcę szybciej sprzedać mieszkanie
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Opis kategorii
Parasole
Parasol to parasol. Przedmiot, który chroni Twoją głowę, a jak dobrze pójdzie to i twarz oraz
górną część ciała przed zamoczeniem.
Moglibyśmy oczywiście również napisać z jakich materiałów są zrobione, że jest to najwyższej
jakości drewno bambusowe i materiał na powłokę parasoli pochodzi z najlepszych polskich
szwalni, ale czy faktycznie Cię to zainteresuje?
Parasole X zrobione się z nieprzemakającej bawełny z domieszką poliestru. Są szybkoschnące,
dzięki czemu zanim zdążysz zrobić kawę - Twój parasol będzie już gotowy do złożenia.

Parasole wystrzałowe i kolorowe
A gdybyśmy tak napisali, że w deszczowy dzień każdy się za tobą obejrzy. Każda koleżanka z
pracy będzie pytała: skąd masz taki ładny parasol? Widziałeś kiedyś słońce podczas burzy albo
różowe pingwiny?
Parasole X to kolekcja 15 różnych wystrzałowych modeli. Wszystkie poprawią Ci humor i nawet
burza nie spowoduje, że uśmiech zniknie z Twojej twarzy.
Tylko pamiętaj nie zostaw swojego parasola w autobusie, bo dzień znowu stanie się szary!

Zobacz wystrzałowe parasole
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Linki do tekstów w sieci
●

Tekst na stronie sprzedażowej e-booka “30-dniowa strategia na pokonanie strachu w
komunikacji biznesowej po angielsku”

●

Tekst na stronie sprzedażowej e-booka “Rozwiń swój personal branding - poznaj 10
sposobów na perfekcyjne spotkanie biznesowe w środowisku międzynarodowym”

●

Newslettery

●

Posty w mediach społecznościowych
-

Liczy się content

-

Emilia Sędziak

-

Kliknięte

-

grupa “WordPress dla blogerów”
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Oferta
Tekst wyceniany jest indywidualnie, w zależności od skomplikowania
zlecenia.
Proste teksty, nie wymagające pogłębionego researchu od 20 zł /1000
zzs
Teksty na stronę “O mnie” od 25 zł/1000 zzs
Teksty sprzedażowe od 30 zł/1000 zzs

Wystawiam faktury bez VAT (zwolnienie podmiotowe)
Z każdym klientem podpisuję umowę
Do każdego większego zlecenia wysyłam brief, w którym proszę o
wymagania dotyczące tekstu

Zapraszam do kontaktu:
Kreatywna Managerka ISD - Izabela Skuza-Dąbrowska
e-mail: kontakt@asystentkaisd.pl
www.asystentkaisd.pl
https://www.instagram.com/managerka_isd/
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