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Cześć!

Zacznę od najważniejszego - bardzo dziękuję Ci za zakup tego e-booka! 

Mam na imię Karolina i jestem Biznesową Skrzydłową.

Pomagam markom robić fantastyczne pierwsze wrażenie, rozkochiwać klientów  
w produktach i usługach, a potem tworzyć z nimi stałe związki (bez rutyny!). Słowem 
( jako copywriterka) i czynem ( jako umysł kreatywny). 

Ludzie, którzy znają mnie osobiście, wiedzą, że mam w zanadrzu milion anegdotek na 
każdą okazję. A że kochliwe było ze mnie dziewczę, wiele z nich dotyczy relacji  
damsko-męskich, głównie moich (zwykle nieudanych) podbojów. W zeszłym roku 
odkryłam, że z wielu z nich można wyciągnąć wnioski nie tylko życiowe, lecz także...
biznesowe. 

Wierzę, że z tworzeniem własnej marki jest jak z budowaniem związku. Najpierw 
trzeba jakoś zagaić i zainteresować drugą stronę. Jeśli to się uda – przechodzimy 
do szalonych, wyidealizowanych początków, przy dobrych wiatrach i obustronnym 
zaangażowaniu związek kwitnie i owocuje, ale… z czasem możemy się do siebie 
przyzwyczaić, a nawet sobą znudzić. A potem rozstać. 

Każdemu z tych etapów mogą towarzyszyć stres i niepewność. Jak zagadać  
i zwrócić na siebie uwagę? Czy się spodobam? Czy w ogóle ktoś mnie zauważy? 
A potem – a co, jeśli ktoś inny okaże się lepszy?!

Ile razy zadałaś sobie podobne pytania przy tworzeniu i prowadzeniu własnego biznesu? 
Jeśli wiele – czas skorzystać ze wsparcia Biznesowej Skrzydłowej!

Ale najpierw przeczytaj to, co już zdążyłam spisać. 

Ten e-book to zbiór pierwszych 39 odcinków Biznesów i Romansów - newslettera, 
który wysyłam w prawie każdy piątek. Zwykle są w nim prawdziwe historie z mojego 
życia, czasem głębsze przemyślenia, zdarzyło się też kilka fragmentów fikcji literackiej. 
Wszystkie mają w sobie element, który jak kawałek puzzla możesz spróbować dopa-
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sować do swojego biznesu. Większość miała także zadanie do wykonania - w e-booku 
uzupełniłam brakujące i rozbudowałam je. 

I zdradzę Ci sekret - chciałam je wszystkie ujednolicić jakoś bardziej, ale… Stwierdziłam, 
że może większy walor edukacyjny będzie miało pokazanie, jak treść newslettera 
naturalnie ewoluowała, jak testowałam różne rozwiązania i podejścia. Być może wtedy 
udowodnię Ci, że czasem nie wszystko musi być z góry jasne i wiadome. I zachęcę Cię 
do własnych eksperymentów.

Oszaleję ze szczęścia, jeśli podzielisz się ze mną wrażeniami po lekturze. 

Możesz napisać do mnie maila na adres: halo@biznesowaskrzydlowa.pl

Albo wysłać wiadomość na Instagramie: @biznesowa_skrzydlowa.

Możesz też podzielić się ze światem, że takie cudo jest do wzięcia i przeczytania.
Pamiętaj, żeby oznaczyć mnie w poście, żebym mogła się podjarać!

Miłej lektury!

Karolina Bartoszek-Dourado

Biznesowa Skrzydłowa
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INSTRUKCJA OBSŁUGI E-BOOKA

Przygotuj sobie dobrą kawę albo herbatę (ok, lampka wina też zawsze spoko) i wybierz 
komfortowe miejsce do czytania.

Delektuj się każdym odcinkiem jak truskawkami ze śmietaną na początku sezonu.

Poświęć trochę czasu na podejście do zadań. Miej pod ręką notes i długopis. Zapisuj 
wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Potem wracaj do notatek i je dopieszczaj. 

Baw się dobrze!
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ODCINEK 1 

Czy obwód łydki obcego mężczyzny 
może mieć wpływ na Twój biznes?

Pierwszy newsletter dedykuję mojemu Mężowi.

Pedro zobaczył mnie pierwszy - na Facebooku swojego kolegi, w krótkim filmie, na 
którym śpiewałam i tańczyłam do brazylijskiego odpowiednika naszego przeboju disco 
polo „Bara bara”. Podobno w 14. sekundzie poczuł, że właśnie patrzy na kobietę swojego 
życia i MUSI ze mną porozmawiać.

Przeszkoda nr 1 - on mieszkał wtedy w Rio de Janeiro, a ja w Krakowie. Ale kilka 
miesięcy później miał odwiedzić w Polsce wspomnianego kolegę, więc postanowił wziąć 
sprawy w swoje ręce i wysłać mi zaproszenie do znajomych. Przeszkoda nr 2 - normal-
nie nie akceptuję takich zaproszeń. Ale coś mnie tknęło (lampka wina na słońcu) i tym 
razem zrobiłam wyjątek.

Long story short - zaczęliśmy rozmawiać i... nigdy nie skończyliśmy. Przez kilka miesięcy 
spędzaliśmy na czatach, Skypie i innych po 8-10 h dziennie, a głosy w naszych głowach 
szybko zaczęły nam podpowiadać scenariusze filmowych powitań na lotnisku, takich  
z rzucaniem się w ramiona, wpijaniem się w usta i fajerwerkami, a potem z „i żyli długo  
i szczęśliwie”. Aż przyszedł dzień spotkania...

Na lotnisko jechałam w samym środku największej burzy mojego życia, więc w hali 
przylotów pojawiłam się zestresowana i ociekająca wodą. I wreszcie pojawił się ON.  
Czy moją pierwszą myślą było: „Idzie miłość mojego życia!”? Nie... Pierwsze, co  
pomyślałam w tamtym momencie, to: „O matko, ale on ma chude łydki”, a zaraz potem: 
„Co ja wyprawiam, zaprosiłam obcego faceta z internetu na dwa tygodnie do domu  
i jeszcze jutro pojadę z nim Polskim Busem w Polskę, O-MÓJ-BOŻE”. Ale nie uciekłam,  
bo trochę by głupio było po tylu miesiącach nie sprawdzić, co to za człowiek, na żywo.  
A Pedro przebił wszelkie oczekiwania i okazał się najwspanialszym mężczyzną 
na świecie.

I teraz dwie lekcje z tej historii, które mogą pomóc Twojemu biznesowi.
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Bardzo często kluczem do sukcesu jest zaangażowanie klienta.

Warto zainwestować swój czas i energię w rozmowy z nim, poznanie jego potrzeb, ale 
też w opowiadanie mu swojej historii, wciąganie go w świat produktu i jego wartości itp. 
Zaangażowanie jest zresztą jedną z reguł wpływu społecznego sformułowanych przez 
Roberta Cialdiniego. Zasada ta mówi, że jeśli zaangażujemy się w jakieś działanie, to 
często kontynuujemy je, bo chcemy być postrzegani jako ludzie konsekwentni. To jeden 
z powodów, dla których Netflix oferował pierwszy miesiąc za darmo, firmy kosmetyczne 
rozdają próbki swoich produktów, a szkoły organizują dni otwarte. Jeśli odpowiednio 
mocno zaangażujesz klienta, to w sprzedaży produktu czy usługi nie przeszkodzi Ci 
żadna metaforyczna chuda łydka!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Pierwsze wrażenie jest ważne, ale nie najważniejsze.

Nie wszystko w Twoim biznesie musi być idealnie dopieszczone wizualnie już na etapie 
startu. Ważne jest działanie i dostarczanie konkretnej wartości klientowi. Nie pozwól, by 
zatrzymywał Cię brak logotypu czy dopracowanej w 100% strony WWW. Nie czekaj 
na idealny moment na start, bo taki nie istnieje! Nie bój się porażek, bo one są częścią 
wielkich biznesów. Jak mawiała moja pani z historii - kto nie ryzykuje, ten nie pije szam-
pana. Odwagi!

ZADANIE 

Zastanów się, w jaki sposób angażujesz swoich klientów. Jak zdobywasz i utrzymujesz 
ich ciekawość? Co robisz, by chcieli poznać Cię bliżej? Jak zaczynasz i kontynuujesz 
dialog? Wypisz sobie wszystkie swoje metody, patenty, a nawet niewinne sztuczki. 
Przemyśl, co działa najlepiej (a co wcale nie). Co można poprawić? Co trzeba dodać  
do listy? Co wypadałoby przynajmniej przetestować? Zrób sobie burzę mózgu!
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ODCINEK 2 

Uważaj, gdzie i co piszesz z miłości!

Po Dniu Matki, tuż przed Dniem Dziecka, z Dniem Ojca za progiem - krótka historia  
z dedykacją dla moich Rodziców. 

Jest rok 1987. Moja Mama ma 20 lat, Tato - 22. Rozdzieleni przez obowiązkową służbę 
wojskową piszą do siebie piękne (tak je sobie przynajmniej wyobrażam) listy (serio, żyli 
bez komórek i Messengera!). W jednym z nich Mama dzieli się w sekrecie odkryciem... 
jest w ciąży. Tata staje na wysokości zadania, cieszy się, uspokaja, odpisuje, że wszystko 
będzie dobrze i doskonale dadzą sobie radę z bobasem. I pisze jej to wszystko... 
na pocztówce. Którą ze skrzynki kilka dni później wyjmuje ( jeszcze nieświadomy) 
przyszły dziadek.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

To, jakich narzędzi używasz do komunikacji z klientem, MA ZNACZENIE. 

Nie zawsze Twoim celem powinno być dotarcie z ofertą do jak największej liczby osób. 
Precyzyjne określenie idealnego klienta pomoże Ci skuteczniej trafić do niego z infor-
macją o Twoim stworzonym z miłością produkcie lub usłudze. Pozwoli też zaoszczędzić 
sporo pieniędzy i czasu. Dlatego na przykład raczej odradzam rozdawanie ulotek 
przypadkowym przechodniom na ulicy.

Wolisz być nadawcą „listów” z idealnie dopasowanym komunikatem, z których ucieszy 
się konkretna osoba, czy „pocztówek”, które przeczyta (albo i nie) ktoś przypadkowy  
i zareaguje w sposób nieprzewidywalny?
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ZADANIE 

Zastanów się, jakimi drogami wiadomości od Ciebie docierają do Twoich idealnych 
klientów. Co do nich piszesz i jak? Czy regularnie odpowiadasz na ich potrzeby,  
czy komunikujesz się z nimi w dość losowy sposób? Co możesz zrobić, by czekali 
na wiadomości od Ciebie z utęsknieniem? Pamiętaj - czasem listy działają lepiej niż 
pocztówki ;)



BIZNESOWA
SKRZYDLOWA

12

ODCINEK 3 

Najbardziej wstydliwa część mojej 
garderoby? Nie zgadniesz!

Wbrew pozorom nie będzie to historia o bieliźnie! 

Miałam 15 lat, kiedy wpadł mi w oko starszy kolega z bloku obok. Jego pasją było  
prowadzenie internetowych audycji z muzyką techno. Znakiem rozpoznawczym - białe 
ciuchy. Poważnie, od stóp do głów chodził ubrany w biel. Trochę jak w tym dowcipie  
(„... i wtedy wchodzę ja - cały na biało”), tylko że mnie to absolutnie nie śmieszyło 
, a fascynowało chyba. Na tyle, że w celach podrywczych (a podryw to ja zawsze miałam 
subtelny jak radziecki czołg) postanowiłam wyposażyć swoją szafę w coś białego.

Zaczęłam od spodni, bo białą koszulkę to przecież każdy głupi ma. I znalazłam. Białe 
spodnie. Dzwony. I bojówki. Jednocześnie. Tak, z własnej i nieprzymuszonej woli kupiłam 
sobie białe bojówki (kieszenie z boku kolan!!!) ze spektakularnie rozszerzanymi na dole 
nogawkami! A potem w nich chodziłam. Czy on je zauważył? Nawet jeśli, to nie wpłynęły 
one na rozwój sytuacji. Przeszły zaloty, zostały galoty. Do dziś trzymam je na dnie szafy 
ku przestrodze!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie szata zdobi przedsiębiorcę! 

Oczywiste jest, że chcemy dobrze wyglądać dla swoich klientów. Ale czy to oznacza, że 
musimy dla nich kupować garnitur (czy białe dzwono-bojówki) i przebierać się za kogoś, 
kim nie jesteśmy? Absolutnie nie!

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze jest poczucie swobody. Jeśli nie 
czujesz się komfortowo w garsonce czy garniturze, to na pewno nie dodadzą Ci one 
+100 pkt do profesjonalizmu i nie poprawią pierwszego wrażenia. Jest duża szansa, że 
zamiast skupić się na rozmowie, będziesz myśleć o tym, jak Ci niewygodnie,  
i zastanawiać się, czy nie wyglądasz jak głupek. A Twoje spięcie może się udzielić 
klientowi.
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Z drugiej strony, swobodnie niekoniecznie znaczy w dresie. Znajdź swój własny złoty 
środek między sztywną elegancją a luźną wygodą. I pamiętaj, że koniec końców 
najbardziej będzie się liczyć jakość Twojego produktu czy usługi i to, czy odpowie na 
potrzeby potencjalnego klienta. A inwestycja w wymyślny ciuch tylko po to, by się przy-
podobać, może być bardzo nietrafiona.

ZADANIE 

Przyjrzyj się temu, jaki wpływ na Twoją garderobę mają klienci. Żaden? Zbyt duży?  
W porządku? Czy stawiasz na bycie sobą, swobodę i zarażanie nią drugiej strony,  
czy idziesz w bezkompromisową elegancję z ewentualnym spięciem w pakiecie? A może 
brak Ci pomysłu na to, jak mogłabyś wyglądać lepiej na spotkaniach z klientem? Poszukaj 
inspiracji w sieci (Pinterest jest genialnym miejscem do takich akcji!) albo umów się ze 
stylistką. Może Cię zaskoczyć, jak ogromny efekt daje czasem drobna zmiana!
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ODCINEK 4 

Co można powiedzieć o chłopaku  
w czarnej bluzie?

Czy kiedykolwiek w bibliotece wpadł Ci w oko nieznajomy? 

Przydarzyło mi się to na drugim roku studiów. Obiekt moich westchnień zazwyczaj 
przesiadywał samotnie i ZAWSZE chodził w czarnej bluzie (co w sumie jest zabawne, 
biorąc pod uwagę historię o białych spodniach z zeszłego tygodnia). Dodaj do tego moją 
wybujałą fantazję i masz przepis na największe nieporozumienie roku akademickiego 
2008/2009.

Zawsze siedzi sam? Tajemniczy jakiś. I ta czerń? Bad boy. Zły chłopak o takim uśmiechu, 
co rozgrzewa najzimniejsze wnętrza? Złamie serce, ale i tak będziesz się cieszyć, że  
w ogóle zwrócił na Ciebie uwagę. Na pewno ma jakiś mroczny sekret. I jest uzdolniony 
artystycznie. Tak! Może plastycznie? Na sto procent szkicuje coś między notatkami!  
Na pewno z niego niezły bajerant i podrywacz...

I tak moja głowa przez kilka miesięcy prawie eksplodowała od domysłów (bo oczywiście 
nie miałam odwagi podejść i zagadać). I od szczątków informacji znalezionych na jego 
temat w internecie (próbowaliście kiedyś znaleźć o kimś info na USOS-ie? Google to 
za mało!).

Wreszcie moi przyjaciele stracili cierpliwość i jakoś zaaranżowali okazję do bliższego 
poznania. Ta historia to materiał na kilka odcinków Biznesów i Romansów... ale dziś 
zdradzę Wam jej finał.

Łamacz serc niewieścich z mojej głowy okazał się w rzeczywistości najbardziej 
nieśmiałym chłopakiem na świecie. I takim rozczarowująco słodko-nieporadnym  
przy tym, czym doprowadził mnie do mocnego postanowienia, że nigdy więcej nie będę 
tworzyć w głowie opowieści na czyjś temat, tylko po prostu podejdę, pogadam  
i się dowiem.

Happy endu nie było.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Warto rozmawiać. 

Pewnie z każdej strony słyszysz o tym, że trzeba dobrze zdefiniować swoje grupy doce-
lowe i idealnych klientów. I słusznie! Ale zanim zaczniesz w głowie wymyślać historie  
na temat tego, jacy są i czego pragną, zanim siądziesz do komputera, by wyszukać o nich 
jak najwięcej informacji... po prostu podejdź i zagadaj. Znajdź żywego człowieka (albo 
ludzi) i poznaj jego potrzeby, po prostu zadając mu pytania. Im więcej wyciągniesz  
z niego na żywo, tym lepiej! Potem możesz eksperyment powtórzyć.

ZADANIE

Poznaj lepiej swoich klientów! Zadaj dodatkowe pytanie przy sprzedaży. Poproś o opinię 
co do jakiegoś pomysłu na rozwój. Zrób sondę! Dopytaj o coś przy okazji, wysyłając 
klientowi maila na inny temat. A jeśli Twój biznes jeszcze nie wystartował - umów się  
na wywiady pogłębione z kilkoma osobami.

Uwierz, to lepsze rozwiązanie niż stalking przez internet.
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ODCINEK 5 

Od czego zaczęła się randka, z której 
wracałam pieszo 23 km?

Wierz lub nie, ale kiedyś serwis Gumtree miał lokalny dział „dziewczyna pozna 
chłopaka”. 

I odwrotnie. W każdym razie poznałam przez niego pewnego Wojtka. Wymiana maili 
była sympatyczna, więc postanowiliśmy się spotkać na żywo. Mieliśmy na to jeden 
dzień - bo później wyżej wymieniony miał zaplanowany kilkutygodniowy rejs. Pamiętam, 
że spotkanie wypadło nam we wtorek. Umówiliśmy się wstępnie około 10-11 rano, na 
późne śniadanie. Pozostało tylko ustalić miejsce.

- Może w plenerze? - rzucił w wiadomości (matko, chyba jeszcze na Gadu-Gadu!) Wojtek.

W mojej głowie momentalnie zapaliła się czerwona lampka. W plenerze?! Pewnie chce 
mnie zabrać nad Wisłę albo na Błonia i myśli, że wezmę go za oryginalnego romantyka, 
pffffff, co za banał! Ale dałam mu szansę.

- Uhm, plener, fajnie, a co dokładnie masz na myśli?

Chwila wirtualnej ciszy.

- Czy byłaś kiedyś w Ojcowskim Parku Narodowym?

Nie byłam! Jego propozycja stała się dla mnie w ułamku sekundy tak wstrząsająco 
niespotykana, że bez większej refleksji pojechałam na randkę w ciemno busikiem  
z obcym młodzieńcem w las. I jeszcze zrobiłam nam kanapki! On miał zorganizować 
herbatę, ale przyniósł szampana, którego potem piliśmy na łące gdzieś między Ojcowem 
a Krakowem. Bo na spontanie wracaliśmy pieszo. 23 km. Nigdy więcej go potem nie 
widziałam (na rejsie wybuchła mu jakaś miłość z przeszłości), ale ten wypad wspomi-
nam do tej pory jako jeden z ciekawszych!
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Zwracaj uwagę na to, jakich słów używasz, opowiadając o swojej ofercie. 

Zamiast ogólników ( jak tu: plener) serwuj konkret (tu: Ojcowski Park Narodowy). Dzięki 
temu łatwiej będzie Ci wywołać właściwe skojarzenia u Twoich klientów, zwłaszcza jeśli 
Twoja oferta jest wyjątkowa (a zakładam, że jest).

Im więcej zostawisz miejsca na domysły, tym dalej od właściwego obrazu może 
powędrować wyobraźnia Twoich klientów. Czasem od razu sprawi to, że (może 
niesłusznie) stwierdzą, iż oferta nie jest dla nich, a czasem - rozczarują się już po zakupie 
rozbieżnościami między wyobrażeniem a rzeczywistością. Może się też zdarzyć, że 
fantazja nie poniesie ich nigdzie, bo ogólnik wyda im się nieciekawy. 

ZADANIE

Zastanów się, co sprzedajesz i jak. Ogólniki czy konkrety? Okrągłe, niewiele znaczące 
zdania czy soczysty konkret? Czy Twoi potencjalni klienci, słysząc ofertę, są gotowi pójść 
za nią (na randkę) w ciemno? Przejrzyj swoje teksty, przysłuchaj się temu, co mówisz. 
Dopraw to wszystko kuszącymi szczegółami, dzięki którym klientowi będzie łatwiej 
wyobrazić sobie siebie w kontakcie z Twoją marką, usługą czy produktem. Konkret 
jest sexy!
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ODCINEK 6

Dlaczego pewien chłopiec z gitarą 
nie był dla mnie parą?

Odkąd pamiętam, darzyłam szczególnym uwielbieniem panów z gitarami. 

Pierwszym był chyba Piotr „Picia” z pierwszej polskiej edycji Big Brothera (pamiętacie?), 
jeszcze w podstawówce. Po nim było kilku innych, do których wzdychałam z daleka albo 
bez wzajemności... i w sumie mój mąż też mnie uwodził gitarą. Ale! Był jeden taki, bardzo 
dawno temu, który próbował poderwać mnie na ten instrument totalnie nieskutecznie.

Nazwijmy go... Pawełek. BTW zaliczyłam ostatnio grubą RODO-rozkminę, czy nie 
powinnam zmieniać imion bohaterów moich opowieści, ale moja ulubiona Pani Mecenas  
z Umowastoi.pl ostatnio wyszła za mąż ( jeszcze raz najlepszego! <3) i nie miałam jeszc-
ze jak tego skonsultować. W każdym razie Pawełek grał na gitarze elektrycznej, miał 
długie włosy, chodził ubrany na czarno i generalnie był z tych bardziej mrocznych nas-
tolatków. Typowy młody metal, możecie sobie łatwo zwizualizować. Z jakiegoś powodu 
wpadłam mu w oko i dość długo próbował się ze mną umówić. Nie wiedział jednak, że 
wzdychałam wówczas do jego krótkowłosego imiennika z gitarą akustyczną. W każdym 
razie podczas którejś z rozmów na czacie zaproponował, że mogłabym wpaść do niego 
na jakiś film. I ŻE NAWET SIĘ Z TEJ OKAZJI WYKĄPIE.

Nie poszłam.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie używaj jako przewagi czegoś, co wszyscy oferują w pakiecie.

Jeśli masz sklep mięsny, to nie skupiaj się na tym, że masz zawsze świeże mięso, bo to 
jest coś, co powinno być normą.

Jeśli prowadzisz salon kosmetyczny, to nie musisz chwalić się, że dezynfekujesz  
narzędzia, bo tego oczekują wszyscy wszędzie.
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A jeśli jesteś fotografem, to nie zaznaczaj, że przyniesiesz swój sprzęt na sesję, 
bo... wiadomo.

Wiesz, o co chodzi? Każda branża ma takie minimum, którego oczekują od niej klienci. 
Nie trzeba o tym pisać, bo są to rzeczy oczywiste. Totalny must have, bez którego 
nie warto zaczynać działać. W komunikacji zdecydowanie lepiej skupić się na tym, co 
nas wyróżnia.

ZADANIE 

Przyjrzyj się swoim tekstom o firmie. Czy kusisz klienta takimi rzeczami, których  
nie mają inni? Czy skupiasz się na tym, co tak naprawdę w Twojej branży jest standar-
dem i mają to wszyscy? Znajdź w swojej marce coś wyjątkowego! Coś, co naprawdę 
wyróżnia Twój produkt lub usługę. Może wygląd? Może doświadczenie użytkownika? 
Może już sama obsługa klienta rzuca na kolana i nie pozwala o Tobie zapomnieć? Pokaż 
klientowi paluszkiem, dlaczego Twoja oferta jest jedyna w swoim rodzaju!
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ODCINEK 7

Schadzka w barze mlecznym  
a oczekiwania Twoich klientów

Będzie eksperymentalnie - romans nieoczywisty i na dodatek fikcyjny! 

Z nieskutecznie powstrzymywanym wstrętem na twarzy odkleiła swój widelec  
od plastikowego obrusu. Rozejrzała się wokół. Przestrzeń wypełniały odgłosy zapal-
czywego mlaskania i siorbania, wydawało jej się, że ktoś nawet cichutko beknął. Żadna 
z konsumujących żur i ruskie osób nie wyglądała, jakby miała zgłaszać obiekcje co do 
czystości baru. Mimo wypalcowanej tłustymi dłońmi szklanej lady, za której szybą leżały 
przysuszone kanapki z pasztetem. Mimo mieniącej się wszystkimi kolorami tęczy, brudnej 
od jedzenia szmaty, którą jedna z pracownic czyściła sąsiedni stolik. A co najbardziej ją 
zaskoczyło - mimo dziwnego, kwaskowatego zapachu unoszącego się wokół lodówki. 
Nad nimi szary od kurzu stary wentylator konwulsyjnie mieszał duszne powietrze. Nie 
było to najlepsze miejsce na pierwszą randkę. Z drugiej strony - sama była sobie winna, 
skoro odpowiedziała skromnie, że mogą zjeść gdziekolwiek.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Klienci nie zawsze formułują swoje oczekiwania wprost.

Czasem pewne rzeczy wydają im się oczywiste i nie widzą potrzeby dopytania o nie. 
Zdarza się, że są zbyt leniwi, żeby dokładnie opisać, o co im chodzi. Są i takie przypadki, 
kiedy tak naprawdę po prostu nie wiedzą, czego chcą. A jeśli nie znasz ich oczekiwań, to 
jak możesz na nie odpowiedzieć?

Dlatego ZAWSZE rozmawiaj z klientami o tym, czego spodziewają się po zakupie:

- dowiedz się, w jakim celu potrzebują Twojego produktu czy usługi,

- zapytaj o wcześniejsze doświadczenia z innymi dostawcami lub usługodawcami albo  
o to, jak wyobrażają sobie użytkowanie produktu lub współpracę z Tobą,
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- upewnij się, że tak samo definiujecie kluczowe elementy oferty (np. co dokładnie  
oznaczają dla nich nowoczesny projekt albo kobiecy font),

- jeśli jesteś jedną z opcji - dowiedz się, co będzie kryterium wyboru danej osoby.

Nie bój się zadawania pytań! Twoje zainteresowanie będzie docenione.

ZADANIE 

Zadawaj swoim klientom więcej pytań niż zwykle (oczywiście związanych z produktem 
lub usługą, a nie ich życiem prywatnym ;) ) i sprawdź, jak to wpłynie na sprzedaż.  
Dowiedz się, dlaczego wybrali Twój produkt lub usługę. Jakie są według nich mocne 
strony Twojej oferty? Co można by było zmienić? Czego jej brakuje? Co mogłoby się stać, 
żeby chętniej polecili ją dalej? Możesz zacząć od wypisania sobie listy pytań do zadania. 
Ale potem wykorzystaj ją w praktyce! Nie zmarnuj żadnej okazji, by dowiedzieć się, co 
myślą Twoi klienci. Każda informacja jest na wagę złota!
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ODCINEK 8 

Obozowy podryw a Twój kontakt  
z klientem

Rok 2003. Spędzam wakacje pod namiotem w Srebrnej Górze. 

Przez cały obóz wzdycham do starszego kolegi, który urzeka mnie swoim wygadaniem, 
inteligencją i szerokim wachlarzem zainteresowań. Słucham jego wywodów o historii 
i Wiedźminie, jaram się tym, że mamy ten sam wakacyjny hit (choć zupełnie nie w kli-
macie wakacji, Within Temptation - Ice Queen) i rzucam czułe spojrzenia przez ognisko. 
Niestety - jego serce jest zajęte, a on sam traktuje mnie dość niepoważnie (przynajmniej 
do momentu, kiedy przyłapuje mnie na rekordowo szybkim rozwiązywaniu krzyżówek 
panoramicznych). Aż przychodzi dzień ostatni. Wszyscy rzucamy się do wpisywania 
sobie w notesach miłych słów na pamiątkę... a ja wiem, że jeśli teraz nie zadziałam, to to 
będzie ostatni raz, kiedy się widzimy. Tomek wpisuje mi w zeszycie cytat z „Wiedźmina”  
i wtedy wpadam na genialny, choć nieco brawurowy, pomysł.

- Wiesz co, napisz mi tytuły tych tomów „Wiedźmina” i adres. Dam znać, jak przeczy-
tam, czy mi się podobało.

Pamiętasz czasy, kiedy nie mieliśmy komórek i pisaliśmy do siebie listy?

Wierz lub nie, ale byłam tak zdesperowana, że dzień po powrocie już pobiegłam do 
biblioteki, przeczytałam cały pierwszy tom wiedźmińskich opowiadań (które totaaaalnie 
mnie wcześniej nie interesowały) i od razu napisałam list. A potem pisaliśmy do siebie 
przez długi czas.

Z wakacyjnego zadurzenia nie wyszło nic, ALE zyskałam kumpla na lata! Mamy kontakt 
do tej pory. A saga o Wiedźminie to jedna z moich ulubionych lektur. Przeczytałam 
wszystkie tomy. Wielokrotnie. Już nie w celach podrywczych.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Zależy Ci na kliencie? Szukaj okazji do przedłużenia z nim kontaktu. 

Jeśli nie masz aktualnie produktu, na którym mu zależy, poproś o telefon lub adres mailo-
wy, żeby powiadomić go o jego pojawieniu się.

Jeśli dochodzi do transakcji przez internet - za jakiś czas zapytaj, jak sprawuje się  
zakupiony przedmiot.

Jeśli oferujesz usługę - zaproponuj klientowi pakiet kilku spotkań w korzystniejszej cenie.

To tylko kilka przykładów - możliwości jest mnóstwo! Pamiętaj, im dłuższy kontakt, tym 
większa szansa na przywiązanie klienta do marki.

A skutki uboczne też mogą być bardzo pozytywne.

ZADANIE

Zastanów się, czy Twój kontakt z klientem nie kończy się przedwcześnie.

Czy jest sposób na to, by go przedłużyć? Newsletter? Program lojalnościowy? A może  
po prostu zaproszenie do polubienia strony na Facebooku czy profilu na Instagramie? 
Zrób sobie listę potencjalnych kanałów, w których możecie kontynuować znajomość. 
I dbaj o to, by rzeczywiście być z nim w kontakcie. Pamiętaj, że prościej (i taniej) jest 
utrzymać dotychczasowego klienta, niż zdobyć zupełnie nowego!
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ODCINEK 9

Czy ustaliłeś już imiona przyszłych 
(biznesowych) dzieci?

Dwa dni temu obchodziliśmy drugą rocznicę ślubu. 

Wieczorem w ramach świętowania obejrzeliśmy film z tego ważnego dnia. Była w nim 
część, w której opowiadaliśmy, jak się poznaliśmy (częściowo pisałam o tym w pier-
wszych Biznesach i Romansach), i przypomniała mi ona jedną zabawną rzecz. 

Już DRUGIEGO DNIA naszych rozmów na Facebooku ustaliliśmy imię dla córki (Maria 
Luiza, na cześć mojej ulubionej brazylijskiej wokalistki Mallu Magalhães) i jaki kawałek 
musi polecieć na naszym weselu (ten, do którego tańczyłam na pamiętnym filmiku, na 
którym Pedro zobaczył mnie po raz pierwszy). Oczywiście, były to żarty, bo przecież nikt 
normalny nie rozmawia o wspólnej przyszłości z nieznajomym z internetu mieszkającym 
po drugiej stronie oceanu... ale jednak, niespełna dwa lata później tańczyliśmy do “Lê lê 
lê” na naszym weselu, a dziś mała Malu śpi obok mnie, kiedy piszę ten newsletter.

Plan wykonany!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Czasem w planowaniu warto postawić na konkret. Jak możesz to ubrać w słowa?

Zamiast „chcę mieć hitowy newsletter” -> „chcę, by po pół roku moje maile docierały  
do tysiąca osób”.

Zamiast „fajnie byłoby mieć więcej klientów w tym miesiącu” -> „w ciągu najbliższych  
30 dni zdobędę przynajmniej trzech nowych kontrahentów”.

Zamiast „uhhhh, zmieniłbym swoją okropną pracę” -> „daję sobie rok na zrobienie 
poduszki finansowej i rzucam tę robotę!”.
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Dzięki temu mamy jasny kierunek, w którym podążamy, a konkretny cel i ramy 
czasowe pozwalają nam lepiej zaplanować poszczególne etapy działania i oceniać ich 
skuteczność.

Protip: warto też o swoich celach rozmawiać z innymi albo nawet je współdzielić - to 
działa mobilizująco!

ZADANIE

Postaw sobie jeden nowy cel, który pozwoli Ci rozwinąć swoją firmę. Wypisz wszystkie 
kroki, które musisz wykonać do jego osiągnięcia. Wyznacz ramy czasowe dla każdego  
z  nich (pamiętaj o marginesie na obsuwy!). Pomyśl o swoich zasobach, kontaktach 
i talentach, które możesz wykorzystać przy jego realizacji. Pamiętaj - konkrety! One 
ułatwią Ci dojście do celu. 



BIZNESOWA
SKRZYDLOWA

26

ODCINEK 10

Ratunku, klient we mgle!

Kolejny fragment mojej radosnej twórczości literackiej. 

- Ale w sumie dlaczego zawsze trzymasz facetów na dystans?

Jej przyjaciółka zwlekała chwilę z odpowiedzią, skupiając wzrok na trzymanym w dłoni 
kubku z herbatą. - Wolę wiedzieć, co kryje się za mgłą.

- Za mgłą?!

- Uhm. Dla mnie z poznawaniem faceta jest jak ze staniem o świcie na skraju łąki. Ro-
mantycznie, nie? Tak stoisz i się zachwycasz widokiem, i zaczynasz wyobrażać sobie, jak 
pod tą mgłą wszystko kwitnie, tak sielankowo, i już w sumie chciałabyś po tej łące biec, 
ale jeszcze czekasz, a w twojej głowie już ta rosa pieści ci bose stopy, motyle subtelnie 
siadają ci na ramionach, ale trzymasz się na tym brzegu i nie wchodzisz, tylko sobie dalej 
snujesz te wizje. W międzyczasie mgła opada. I czasem rzeczywiście wszystko tam 
kwitnie. A czasem okazuje się, że mgła przykrywała zwykłe pastwisko...

Zacisnęła mocniej ręce na kubku parującej herbaty.

- I to z krowimi kupami.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

1. Im więcej „mgły” wokół Twojego produktu czy usługi, tym mniejszym zaufaniem 
może darzyć Cię klient.

Nie zmniejszaj widoczności swoich zalet przez wydumane teksty pełne niejasnych 
sformułowań. Nie każ klientowi domyślać się, o co chodzi w Twojej ofercie. Nie owijaj  
w bawełnę. Odpowiadaj na wszystkie pytania wprost. Zdobądź zaufanie klientów szcze-
rością i transparentnością, a zbliżą się do zakupu!
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2. Siej kwiatki, usuwaj krowie placki.

Rozwijając biznes, warto działać dwutorowo. Z jednej strony trzeba dbać o to, co nas 
wyróżnia. Trzeba wdrażać szerzej skuteczne rozwiązania i mnożyć powody do  
zadowolenia dla klientów. Z drugiej - nie czarujmy się, w każdym biznesie zdarzy się 
czasem jakaś przysłowiowa kupa (np. wadliwy produkt czy obsuwa w usłudze). Wy-
ciągnij z niej wnioski, a potem usuń ją ze swojej łąki, niech nie psuje widoków!

ZADANIE

Zastanów się, co w Twoim biznesie najbardziej zachwyca klientów, a w stosunku do 
czego do tej pory zgłaszali najwięcej obiekcji. Możesz posiłkować się przy tym ich 
opiniami umieszczonymi na stronie firmy, wiadomościami prywatnymi… Postaraj się 
także przypomnieć sobie, co przekazywali Ci w rozmowie twarzą w twarz. Wykorzystaj 
tę wiedzę, by interes kwitnął!

PS Wszelkie miłe słowa warto zachowywać sobie na czarną godzinę. Umówmy się, 
chwil zwątpień przy prowadzeniu własnego biznesu nie brakuje. A taka dawka pozyty-
wów na swój temat rozjaśni nawet najciemniejszy dzień.
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ODCINEK 11

Historia jednego SMS-a

Pamiętacie jeszcze tajemniczego chłopaka w czarnej bluzie? 

Tego, do którego przez długi czas nie miałam śmiałości zagadać? Nawet gdy już po-
rozmawialiśmy i wymieniliśmy się numerami, ciągle broniłam się rękami i nogami przed 
ruszeniem do działania. Męczyłam przy tym wszystkie bliskie mi osoby opowieściami  
o tym Młodym Johnnym Deppie (z perspektywy czasu widzę, że moi przyjaciele mieli 
rację - w ogóle nie był do niego podobny). Kulminacja nastąpiła tuż przed planowaną 
imprezą psychologii. Tak bardzo chciałam PRZYPADKIEM tam na niego wpaść!

Mój inny kolega z roku, widząc te męczarnie (i nie mogąc już znieść mojego biadolenia), 
postanowił mi „pomóc”. Wykorzystując chwilę nieuwagi, wysłał obiektowi moich 
westchnień wiadomość, której odczytanie ( już po fakcie) prawie spowodowało  
u mnie zawał.

A brzmiała ona mniej więcej tak: „Hej”, idziesz na Psychoparty może? Szukam kogoś,  
z kim mogłabym się dobrze zabawić”.

DOBRZE. ZABAWIĆ.

Kolega-nadawca nie widział w tym sformułowaniu nic zdrożnego ( jest ode mnie 6 lat 
starszy, wtedy to było prawie inne pokolenie ;) ). Ja za to byłam przekonana, że adresat 
wziął mnie za szaloną erotomankę. Zwłaszcza że na wiadomość nie odpisał! Potem 
okazało się, że nie miał pieniędzy na karcie i że tak w ogóle to bardzo mu schlebiało moje 
zainteresowanie, ale to już inna historia...

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Zawsze posługuj się językiem Twojej grupy docelowej.

Używaj sformułowań im znanych, które dla nich i dla Ciebie znaczą to samo. Ułatwisz 
sobie w ten sposób komunikację z nimi i unikniesz nieporozumień.
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Co więcej - staniesz się im przez to bliższy!

Jak to osiągnąć? Zacznij od przeprowadzenia wywiadów pogłębionych z kilkoma oso-
bami na temat ich potrzeb związanych z Twoją branżą. Nagraj je i uważnie przesłuchaj, 
wynotowując kluczowe sformułowania. Możesz ich użyć na przykład w tekstach  
na swojej stronie internetowej. Pozostali odbiorcy będą mogli odnieść wrażenie, że 
niemal czytasz im w myślach...

ZADANIE 

Sprawdź, czy teksty na Twojej stronie na pewno są zrozumiałe dla odbiorcy. 

Czy tak samo rozumiecie kluczowe elementy oferty? Czy używacie tego samego języka? 
Czy nie wrzucasz w teksty branżowego slangu, który dla laików brzmi jak czarna magia? 
Pamiętaj, że to, co dla Ciebie jest oczywiste, dla początkujących w danej dziedzinie może 
takie nie być. Wypisz sobie potencjalnie niezrozumiałe fragmenty, a potem podpytaj 
swoich klientów o to, czy są dla nich jasne. Unikaj nieporozumień! Rzadko kiedy przyno-
szą one w biznesie coś dobrego.
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ODCINEK 12

Ścigasz się?   

Przeglądając Fejsa w zeszłym tygodniu, trafiłam na post Jadwigi z Laboratorium 
Zmieniacza. 

Świętowała akurat 14. rocznicę ze swoim ukochanym. Kiedy pogratulowałam jej, pisząc, 
że to piękny wynik, skomentowała (bardzo w swoim stylu): „Kurła, a to my się gdzieś 
ścigamy?”.

Najpierw się roześmiałam, a potem doszedł do mnie głębszy sens tej wypowiedzi. Bycie 
w związku to nie wyścigi. Zwłaszcza na długie dystanse. Nie ma co tracić energii  
na porównania, kto jest szczęśliwszy, bardziej zakochany, mocniej kwitnący itp. Lepiej się 
skupić na byciu i działaniu TERAZ. W swoim rytmie, zgodnie ze sobą i swoimi potrzeba-
mi, uwzględniając również te drugiej strony. Im wolniej się spalasz, tym dłużej płoniesz.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie ma sensu porównywać się do innych. 

Ile razy łapiesz się na tym, że zamiast działać ze swoim biznesem, skupiasz się zanadto 
na sukcesach innych? Na tym, co pokazują w swoich kanałach społecznościowych, fajer-
werkach i złocie? Pamiętaj - widzisz tylko to, co dzieje się na scenie, backstage pozostaje 
tajemnicą, a może już nie być tak kolorowy... Nie trać energii na porównania! Skup się  
na czułym spojrzeniu na własne działania. W swoim tempie i na swoich zasadach.
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ZADANIE

Wyobraź sobie, że świętujesz w przyszłości 10. rocznicę powstania swojego biznesu.  
Co czujesz? Co chciałbyś móc wtedy napisać o swojej pracy, która doprowadziła Cię  
do tego momentu? Jako inspirację łap sparafrazowany post Jadwigi (zamieniłam związek 
na biznes - hi, hi - dalej ma to sens!):

14 lat pracy na swoim <3 Nie mam przepisu na udany biznes. To nie jest coś, na co 
można wypisać receptę, a potem udać się do jakiegoś punktu, w którym zostanie 
ona zrealizowana. Biznes jest jak żywy organizm. On ciągle się staje, nigdy nie jest 
dokończony. A ja lubię to, jak na przestrzeni lat, zmienia się mój biznes. I z ciekawością 
wypatruję tego, co będzie dalej <3
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ODCINEK 13

Najpiękniejsza historia o miłości

Dziś będzie o sile kochania. 

Kiedy mój ukochany Dziadek przeszedł udar mózgu, stracił mowę i został w połowie 
sparaliżowany, lekarz powiedział Babci, że jej mąż nie przeżyje nawet pół roku. Kilka lat 
później, kiedy mimo tej prognozy Dziadek miał się dużo lepiej, Babcia usłyszała od  
dalekiej znajomej, żeby nie nastawiała się na zbyt wiele, bo z tą chorobą nie żyje się 
dłużej niż 8 lat.

A mój dzielny Dziadek żył po udarze ponad 21 lat. Zmarł w zeszłym tygodniu. Ogromu 
miłości i opieki, jaką przez ten czas otrzymał od Babci, nie umiem opisać słowami. 21 lat, 
przez praktycznie 24 godziny na dobę byli ze sobą NAPRAWDĘ na dobre i na złe. Choć 
nie miało to trwać nawet pół roku.

Bycie ich wnuczką było i jest dla mnie potężną lekcją miłości i oddania. Nie wiem, co Ty 
weźmiesz z tej historii, ale wiem, co zabiorę ja.

Chcę robić wszystko z miłości i z miłością. 

Tylko wtedy to ma sens.

Jeśli naprawdę kochasz, nie zniechęci Cię to, co mówią inni. Będziesz działać mimo 
zmęczenia, stresu, przeciwności losu. Będziesz robić rzeczy wielkie. Jak moja Babcia, 
która swoją upartą miłością dała Dziadkowi 21 lat, dzięki którym mógł poznać swojego 
najmłodszego wnuka, dwie prawnuczki, wydać wnuczki za mąż i przeżyć ze swoimi 
bliskimi dużo dobrego, zwykłego czasu.

Być może wolisz czytać lżejsze i zabawniejsze historie jak w moich poprzednich news-
letterach. Ja też wolę takie pisać! Ale dziś poczułam, że chciałabym podzielić się z Tobą 
czymś, co jest dla mnie teraz bardzo ważne i aktualne.

Jeszcze wrócimy do śmieszkowania.

Zadania domowego nie ma - ale jest rekomendacja: spędź trochę czasu z bliskimi!
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ODCINEK 14

To nie ty, to ja

Kto kiedykolwiek usłyszał takie słowa ( jak w temacie) przy zerwaniu, ręka do góry! 

Pamiętam to bardzo dokładnie. Park Jordana, maj, zielona ławka, miałam na sobie 
fioletowo-szarą sukienkę. Pamiętam też, że usłyszenie dokładnie takiego samego 
zdania od kolejnego mężczyzny totalnie odwróciło moją uwagę od tego, co się właśnie 
działo. Zanim zarzucisz mi nieczułość, musisz wiedzieć, że ten drugi pan ma do tej 
pory w moich kronikach ksywę „półchłopak”*, więc ten związek nie był zbyt poważny. 
W każdym razie zaczęłam w tamtym momencie podejrzewać jakiś spisek, istnienie 
uniwersalnej formułki do zerwania. Miała je mężczyznom ułatwiać (przynajmniej w teorii) 
i zrzucać z ich barków konieczność tłumaczenia, co tak naprawdę nie odpowiada im  
w danej kobiecie/związku/sytuacji. Pewnie wielu z nas, słysząc te słowa, odpuszcza 
sobie zadawanie pytań. Jest jednak spora część, która drąży i chce wiedzieć (caps lock 
dla większego dramatyzmu): DLACZEGO TO KONIEC?!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU? 

Warto przyjrzeć się temu, jak odchodzą Twoi klienci.

Czy kiedy odchodzą, zastanawiasz się dlaczego? Pytasz ich o to wprost? Tworzysz sobie 
w głowie własne teorie? Obwiniasz siebie czy ich?

A może w ogóle nie zauważasz tego faktu?

Każde rozstanie - czy to w życiu, czy w biznesie - jest świetną okazją do zatrzymania się 
i przyjrzenia sobie i relacji, która właśnie się skończyła.

Nie chodzi o rozpamiętywanie porażki w nieskończoność, tworzenie miliona scenariuszy 
„co by było, gdyby...” czy szukanie winnych u konkurencji. Bardziej o trzeźwą  
(po zawodowych rozstaniach raczej nie upijamy się na smutno ;) ) ocenę tego, jak  
wyglądała nasza relacja z klientem. Co działało? Co nie? I przede wszystkim - jakie 
można z tego wnioski wyciągnąć na przyszłość?
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ZADANIE 

Przyjrzyj się swoim nieudanym relacjom z klientami. Znajdź przynajmniej jedną rzecz, 
którą możesz poprawić w przyszłości! A najlepiej zrób sobie prywatną listę przypałów  
i sukcesywnie znajduj rozwiązania poszczególnych sytuacji.

Poziom wyżej? Jeśli uda Ci się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli uniknąć porażek  
z przeszłości… Poinformuj o usprawnieniu osobę, której wcześniej dotyczył problem. 
Pokaż, że uczysz się na błędach! 

A jeśli do tej pory cieszyłeś się zawodową sielanką - przeczytaj ten artykuł, gdyby coś 
jeszcze kiedyś miało Cię zaskoczyć.

 *Oficjalnie ze względu na staż relacji. Nieoficjalnie... tu możesz sobie dopisać swo-
ją wersję ;)
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ODCINEK 15

Przepraszam

I znów zaczynamy od kawałka mojego nigdy niedokończonego romansidła. 

- Paweł, bo ja... Dzwonię, żeby cię przeprosić.

Malwina przycisnęła mocniej słuchawkę do ucha, żeby lepiej słyszeć reakcję poszko-
dowanego przez nią dzień wcześniej absztyfikanta. Ten uparcie trwał w ciszy.

- Jesteś tam?

Gdzieś w tle ktoś śpiewał w radiu o życiu w cygańskim taborze. Tak to się skończy dla 
mnie niedługo, pomyślała, jeśli nie poskromię swojego wybuchowego charakteru, będę 
musiała żyć w wozie za miastem.

- Paweł, proszę, odezwij się. Jesteś?

Mężczyzna westchnął ciężko.

- Ta.

- O, to świetnie, słuchaj, dzwonię, żeby cię przeprosić. Wtedy... Wiesz, ja miałam fatalny 
dzień. – Nerwowość zawsze powodowała u niej trudny do zatrzymania słowotok. - Nic 
się nie układało, jeszcze ta wiertarka u sąsiadów od rana, a Ty przyszedłeś bez up-
rzedzenia z tym bukietem w sam środek tego chaosu... W sumie skąd mogłeś wiedzieć, 
że ja aż tak bardzo nie znoszę chryzantem?! No i to wszystko się tak skumulowało, 
wszystko, czego nie znoszę najbardziej na świecie - huk remontu, niezapowiedziane 
wizyty i cmentarne kwiaty, więc mi się trochę ulało. Ja cię bardzo przepraszam, że wtedy 
trochę zbyt mocno zareagowałam, ale...

- Rzuciłaś we mnie słoikiem dżemu. – Chłód w głosie mężczyzny nie zwiastował nicze-
go dobrego.

- Ale przecież nie trafiłam! 
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Mimowolnie spojrzała na ścianę. Blada różowa plama była niezbitym dowodem na to, że 
mówiła prawdę.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Naucz się przepraszać.

Nie znam biznesu, który by działał zawsze bezwtopowo. A skoro wpadki się zdarzają, 
warto wiedzieć, jak się zachować. Okazuje się, że PRZEPRASZAM jest w tym wypadku 
naprawdę magicznym słowem! Jeśli chodzi o udobruchanie klienta, szczere przeprosiny 
są skuteczniejsze niż sama rekompensata, na przykład pieniężna. Według badania 
przeprowadzonego przez The Carey School of Business tylko 37% niezadowolonych 
klientów było usatysfakcjonowanych, kiedy zaoferowano im materialną rekompensatę. 
Ale jeśli firma dodatkowo przeprosiła za to, co zaszło - liczba ta wzrastała do 74%. Spora 
zmiana, prawda?

Wykaż się empatią. Pokaż, że dokładnie wiesz, jakie konsekwencje miał twój błąd dla 
klienta. Postaw się na jego miejscu i wyobraź sobie, w jaki sposób mógł on negatywnie 
wpłynąć na jego życie, relacje czy pracę. Potem sformułuj przeprosiny tak, żeby miał 
pewność, że masz ich świadomość jego skutków.

Powiedz „przepraszam”. Nie „wyrażaj ubolewania” jako firma, przeproś jako człowiek!

Wytłumacz, co się stało (bez ogólników, przeanalizuj zdarzenie i znajdź jego konkretną 
przyczynę!) i jak zamierzasz uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Zaoferuj rekompensatę - proaktywnie! Nie czekaj, aż poszkodowany się o nią upomni.

Na koniec przeproś ponownie i zostaw otwarte drzwi do dalszej rozmowy. Zapewnij 
klienta, że udzielisz odpowiedzi na kolejne pytania i wątpliwości.
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ZADANIE

Przypomnij sobie swoje firmowe wpadki. Jak sobie z nimi zwykle radzisz? Czy potrafisz 
przeprosić wprost? Czy może wychodzisz z założenia, że to klient jest źródłem wszel-
kiego zła? ;) Przeanalizuj stare rozmowy czy maile dotyczące takich sytuacji. Możesz 
nawet zrobić sobie tabelkę. W pierwszej rubryce spisz, co się wydarzyło. W drugiej - co 
zrobiłaś i jak zareagował klient. W trzeciej - jak można zareagować lepiej w przyszłości.  
I bonusowa kolumna - co zrobić, żeby takich sytuacji było mniej? Najważniejsze  
to wyciągnąć wnioski!
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ODCINEK 16

Czy naprawdę coś Cię ominie?

Ostatni semestr studiów psychologicznych spędziłam w Lizbonie na Erasmusie. 

To taki program stypendialny dla studentów, dzięki któremu można studiować za granicą 
przez semestr lub dwa. Niezależnie od tego, czy spędza się te kilka miesięcy na uczelni, 
czy na imprezach (są tacy, których ta wizja kusi bardziej), jest to ten rodzaj doświadcze-
nia, który zmienia życie. Serio.

Ale dziś będzie bardziej przyziemnie. Na pierwszej imprezie zapoznawczej dla stu-
dentów do tańca porwał mnie Portugalczyk Felipe. Tańczyliśmy sobie, tańczyliśmy,  
w głowie szumiało darmowe piwo serwowane przez pierwsze dwie godziny imprezy… 
Aż tu nagle chłopak wziął się do całowania. Na co ja: „Oh no, no!”. Oczywiście „No, no” 
w sensie „Nie, nie”, nie że takie zachęcające „No, no, no”. Na co Felipe: „You are missing 
a really good kiss”. Na co ja: „Oh no, YOU ARE missing a really good kiss!”. A potem mu 
pokazałam ten swój really good kiss... No i zrobiło się niezręcznie, bo na kolejnej imprezie 
on był przekonany, że to już będzie taka nasza mała tradycja. A nie była.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Warto zadbać o własną asertywność.

Jak często masz do czynienia z klientami, którzy starają się Ciebie przekonać, że coś 
stracisz, jeśli czegoś dla nich nie zrobisz? Czy w takich sytuacjach potrafisz wykazać 
się asertywnością? Ile razy słyszałeś: „Oj, chyba pójdę do konkurencji...”, „No, trzeba 
będzie dać jakiś rabacik...”, „To ja wezmę dwa, a trzeci gratis, tak?”. A może ktoś starał się 
przekonać Cię, że współpraca z nim to okazja, której nie można przepuścić, bo nawet jak 
teraz sprzedasz mu po taniości, to potem będą miliony!

Zastanów się, czy warto w ogóle wchodzić w relację z kimś, kto zaczyna ją od próby 
manipulacji. Niektórzy klienci mają to do siebie, że bardzo łatwo przyzwyczajają się  
do rabatów („ostatnio było taniej!”) i szczególnych warunków współpracy... Więc 
najlepiej trzymać się swoich zasad przy wycenie i nie naginać się tylko po to, żeby komuś 
coś udowodnić!
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ZADANIE

Czy masz jakieś zasady, których trzymasz się w relacji z klientem? Dajesz się zastraszyć 
wizją przepuszczenia „okazji” czy znasz swoją wartość?  Zastanów się nad własnym 
wewnętrznym kodeksem sprzedawcy! A najlepiej - spisz go sobie w punktach i powieś 
nad biurkiem. W ozdobnej ramce. Ze stali. Twardej jak Twoje zasady!

Możesz także podzielić się nimi ze swoimi odbiorcami. Klienci lubią jasne sytuacje!
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ODCINEK 17

Czego katolicki portal randkowy 
nauczył mnie o zdjęciach 
produktowych?

Tak, szukałam kiedyś miłości na katolickim portalu randkowym. 

I w ogóle uważam to za całkiem niezły pomysł, żeby od razu zawężać grupę  
potencjalnych partnerów. Teoretycznie jest to oszczędność czasu i minimalizacja ryzyka 
przypału, bo docieramy od razu do osób ze zbieżnym z naszym światopoglądem. Za to 
w praktyce...

Pamiętam, że oboje lubiliśmy czytać Wiedźmina. I że wymienialiśmy codziennie 
bardzo długie wiadomości, niemal listy się z tego robiły. Miło się pisało, jeszcze milej 
czytało. Fajnie było wracać do domu po pracy, wiedząc, że na portalu czeka już kolejny 
kawałek rozmowy. 

Zamieszczenie zdjęcia na profilu nie było obowiązkowe, więc przez długi czas  
rozmawialiśmy, nie wiedząc, jak właściwie wyglądamy. Aż nadszedł dzień wymiany 
fot. Z drżeniem serca otworzyłam wiadomość i na podejrzanie niewyraźnej fotografii 
zobaczyłam dość postawnego blondyna. Nie był jakiejś wybitnej urody, ale umówmy 
się - ja też bym miss świata nie została. Najważniejsze jest przecież dobre serduszko! 
Uznaliśmy, że jest ok i możemy się spotkać w realu. 

Kilka dni później siedziałam na ławce na Plantach i czekałam na jasnowłosego amanta  
o szerokiej piersi. I wtedy znienacka podszedł do mnie... dość wychudzony brunet. Wyo-
braźcie sobie mój szok. Trzy razy pytałam, czy to na pewno on. Ze cztery próbowałam 
„delikatnie” zasugerować, że chyba pomyliły mu się wysyłane zdjęcia. Nie pomogły 
przyniesione przez niego Toffifee i tymbarki na popitkę. Czar prysnął.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie próbuj omamić klientów zdjęciami produktu, który wygląda inaczej niż  
w rzeczywistości. 

To naprawdę się wyda. I uwaga! Ja nie zachęcam tu do robienia byle jakich fotografii. 
Ustaw piękne światło, zadbaj o kompozycję. Załatw nawet atrakcyjnych modeli, ale nie 
przesadź z koloryzowaniem i retuszem. Klient ma pokochać Twój produkt takim, jaki jest 
naprawdę. Ba! Może się okazać, że zyskasz więcej, jeśli produkt będzie w realu wyglądał 
jeszcze lepiej niż na świetnych zdjęciach.

ZADANIE 

Zastanów się, czy fotografie pokazują Twój produkt w zachęcający, ale nieodbiegający 
od rzeczywistości sposób. Zadbaj o to, by klient poczuł się pozytywnie zaskoczony, 
otwierając przesyłkę od Ciebie. By pomyślał: „Wow, wiedziałem, że to będzie piękne, ale 
na żywo wygląda jeszcze lepiej!”. A jeśli sesja zdjęciowa dopiero przed Tobą - przemyśl, 
co zrobić, żeby jak najlepiej pokazała (prawdziwe!) zalety Twoich produktów. Sieć jest 
pełna inspiracji, darmowych materiałów i płatnych kursów na ten temat. Zanurkuj w nich!
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ODCINEK 18 

Czy Twój klient WIE?

Jeszcze w 2011 roku byłam przekonana, że moim mężem na pewno zostanie 
jakiś Polak. 

W 2012 wyjechałam na Erasmusa do Lizbony i tam tuż przed powrotem poznałam Pana 
R. Broniłam się rękami i nogami przed tym uczuciem (wiadomo, Portugalczyk Osculati!), 
ale dopadła mnie strzała amora, jego też i tak jakoś wyszło, żeśmy się zeszli. A kilka lat 
potem rozeszli, ale to inna historia.

I teraz wyobraźcie sobie, że ja wracam z tej Lizbony po kilku miesiącach do domu  
rodzinnego. Cała rozentuzjazmowana opowiadam Mamie, jak to rzutem na taśmę 
poznałam TAKIEGO FACETA! Jaki cudowny, i w ogóle! Portugalczyk, ale tak się dogadu-
jemy świetnie. Jak będziemy do siebie jeździć i jaka przyszłość świetlana… Na co moja 
rodzona Matka z niepokojem na twarzy zadaje jedno pytanie:

- Karol... a on to w ogóle wie, że jest twoim chłopakiem?

Kurtyna.

Wtedy mnie to pytanie oburzyło (no przecież wiedział!), na szczęście siedem lat później 
już się mogę z tego śmiać i i wyciągnąć wnioski.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Dobrze, jeśli Twój klient wie, że jest Twoim klientem.

Jakkolwiek kosmicznie to brzmi, to naprawdę ma sens.

Jeśli klient czuje się związany z daną marką, chętniej decyduje się na kupno produktów  
i usług, częściej poleca je dalej i rzadziej sięga po ofertę konkurencji. Dlatego warto dbać 
o to, żeby przypominać mu o istnieniu waszej relacji. Podpowiadam kilka sposobów:
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- promocje tylko dla stałych klientów,

- newsletter,

- wiadomości SMS z ofertami specjalnymi,

- programy lojalnościowe,

- próbki nowych produktów,

- zaproszenia do świętowania ważnych dla marki wydarzeń,

- prośby o opinię po zakupie.

Warto jednak pamiętać o umiarze w ilości kontaktów - nie chcesz przecież szybko się 
znudzić, prawda?

ZADANIE 

Zastanów się dobrze - czy Twoi klienci wiedzą, że nimi są?  Jak się o tym dowiadują?  
Jak mocno identyfikują się z Twoją marką? Czy macie jakieś tajne hasła? Oznaczenia?  
Jak bardzo są lojalni? Zastanów się, co możesz zrobić w najbliższym czasie, aby  
wzmocnić w nich świadomość waszej relacji. To nie muszą być duże rzeczy! Ładna 
naklejka na laptopa, praktyczny notesik czy kalendarz kieszonkowy… Możesz przyjrzeć 
się temu, jak robią to marki, z którymi sama czujesz się związana. Jak do tego doszło?  
Na bieżąco spisuj pomysły i wnioski!
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ODCINEK 19 

Pocztówka z Brazylii

Skoro przez najbliższe tygodnie siedzę u teściów, kolejne odcinki będą miały 
związek z moimi brazylijskimi przygodami. 

Pierwszy raz przyjechałam do Brazylii w 2015 roku. Oficjalnie kupiłam bilet do Rio  
de Janeiro, żeby pójść na koncert mojego ukochanego zespołu Los Hermanos. Od  
jakiegoś czasu już nie grał, a w Europie to praktycznie wcale, więc okazja niepowtar-
zalna. Nieoficjalnie - jechałam do poznanego w internecie nieznajomego zza oceanu 
(wydałam na bilet prawie całą ówczesną wypłatę, a Pedra nie widziałam nawet 
jeszcze wtedy  
na żywo! #yolo). Na szczęście po drodze pojawił się w Polsce. Odwiedziliśmy wspólnie 
sześć miast w siedem dni Polskim Busem i PKP, miłość buchnęła i tak dwa miesiące 
później jechałam do Brazylii jako jego DZIEWCZYNA. W 2016 wróciłam do Rio już jako 
jego narzeczona, w 2017 jako żona... Śmiałam się wtedy, że następnym razem przyjadę 
jako matka jego dziecka. A że nie rzucam słów na wiatr - mamy 2019, a my wczasujemy 
się u teściów we trójkę. 

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Po pierwsze - jedna z moich ulubionych zasad - wszystko w swoim czasie. 

Nie ma co się spieszyć, nie ma co cisnąć na siłę. Niektóre rzeczy potrzebują po prostu 
czasu, żeby się naturalnie rozwinąć.

Po drugie - małe kroki! Gdybym od razu po kilku miesiącach znajomości przyjechała 
do Brazylii jako żona i matka, mogłoby być różnie ;) A tak naturalnie nasza relacja 
ewoluowała w dobrym kierunku. Tak więc zamiast wkurzać się, że dalej ciągniesz biznes 
w pojedynkę, wciąż nie masz asystentek, pracowników i napisu PREZES na drzwiach - 
pamiętaj, że nie od razu Kraków zbudowano i daj sobie czas! Oczywiście dobrze jest przy 
tym pamiętać, ile już się zrobiło po drodze, i doceniać się za te (nawet małe) osiągnięcia. 
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ZADANIE 

Przygotuj wymarzony plan dla swojej firmy. Jak chciałabyś, żeby się rozwijała? Jakie 
etapy chcesz kolejno przechodzić? Kiedy chcesz zatrudnić pracowników? Kiedy  
wprowadzać nowe usługi i produkty? Może warto przemyśleć działalność online? Albo 
w sieci właśnie znaleźć dodatkowe źródło dochodu? Puść wodze fantazji i nie ograniczaj 
się niczym. Każdy plan można zrealizować - małymi krokami do przodu!
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ODCINEK 20

Miłość i handel organami,  
czyli pocztówka z Brazylii nr 2

Drugi tydzień u teściów = kolejna historia z brazylijskiego romansu wszech czasów. 

Krótkie wprowadzenie, bo trochę Was przybyło przez ten tydzień i możecie tego nie 
wiedzieć - w 2017 roku wyszłam za mąż za poznanego na Facebooku Brazylijczyka. 
Oczywiście nie od razu. Kilka miesięcy niemal całodobowych rozmów przez internet, 
potem dwa tygodnie objazdowych wakacji w Polsce i... zdecydowaliśmy, że Pedro 
przeprowadzi się do Krakowa. I teraz wyobraźcie sobie sytuację z punktu widzenia 
jego rodziców.

- No cześć, synu, jak wakacje?

- Bardzo w porządku! Pamiętacie tę laskę z Fejsa? Rzucam pracę, sprzedaję samochód, 
przeprowadzam się do niej na inny kontynent! #love #yolo

Zachwyceni nie byli. Musicie wiedzieć, że Polska jest dla nich równie egzotyczna jak 
dla nas Brazylia. W tamtym momencie wizja przyszłości Pedra w naszym kraju była 
czarna jak polski węgiel. Mój (wtedy jeszcze przyszły) teść obawiał się nawet, że narządy 
wewnętrzne mojego ukochanego padną łupem rosyjskiej siatki handlarzy organami!  
Na szczęście przed jego wyjazdem do Polski mieliśmy jeszcze w planach mój przyjazd 
do Brazylii. Jego rodzina miała okazję poznać uroczą, inteligentną, zabawną  
i biegle władającą portugalskim dziewczynę (czyli mnie), rozwiać wątpliwości  
co do naszego pięknego kraju i odetchnąć z ulgą. Pedro mógł zacząć się pakować  
z ich błogosławieństwem.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Chcesz, żeby Cię kupili? Daj się poznać! 

W ten sposób:

- od razu wyróżnisz się na tle konkurencji - bo nie ma drugiej osoby z taką historią, 
doświadczeniem i podejściem jak Ty,

- nawiążesz głębszą relację z klientem i przywiążesz go na dłużej do swojej marki,

- łatwiej będzie Ci rozwiać ewentualne wątpliwości, bo znajoma twarz ułatwi klientowi 
zadawanie pytań.

Możesz opowiedzieć o sobie na stronie internetowej, dać się poznać przez profile  
w mediach społecznościowych, zdradzać nieznane fakty czytelnikom newslettera... Moż-
liwości jest naprawdę dużo! Ważne jest jednak, byś wybrała takie, w których będziesz 
czuła się swobodnie. W końcu chcesz pokazać siebie, a nie swój stres. 

ZADANIE 

Pomyśl o jednej rzeczy, której nie wiedzą o Tobie Twoi klienci, a która mogłaby im pomóc 
w decyzji o zakupie Twojego produktu lub usługi. Co by to było? I jak mogłabyś im o tym 
powiedzieć? W jaki sposób zachęci ich to do zakupu? Może jest takich rzeczy więcej? 
Przeprowadź analizę ciekawych faktów o sobie. Wypisz je w formie listy, a potem obok 
każdego zanotuj, jaki może mieć wpływ na chęć zakupu u klienta. Możesz też testować 
reakcje na informacje o sobie, przemycając je w swoich mediach społecznościowych. Daj 
się poznać i pokochać!
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ODCINEK 21 

Naprawdę gruby komplement,  
czyli pocztówka z Brazylii nr 3

Raczej nie należę do klasycznych piękności, więc większość komplementów, które 
usłyszałam w życiu, była dość... niecodzienna. 

Ale najbardziej zaskakujący padł któregoś dnia z ust mojego (wtedy jeszcze przyszłego) 
brazylijskiego małżonka. Spojrzał na mnie odzianą w krótkie spodenki, zmrużył oczy  
i wymruczał uwodzicielsko:

- Mmm, ale ty masz WIELKIE UDA.

I teraz musicie wiedzieć, że ta część ciała u mnie rzeczywiście do najchudszych nie 
należy i przez lata była dla mnie źródłem kompleksów. Nie pamiętam, co dokładnie mu 
odpowiedziałam w tym szoku. Prawdopodobnie, że jest nienormalny. On jednak nie 
zraził się tym wcale i dalej wychwalał nóg mych gabaryty. Okazało się potem, że w Bra-
zylii duże uda to cecha bardzo pożądana u kobiet i mało jest lepszych komplementów. 
Ba, kiedyś oglądaliśmy w Polsce jakiś program śniadaniowy i akurat była w nim znana 
między innymi z pięknych i długich nóg piosenkarka. I mówię do Pedra:

- Popatrz, to jest piosenkarka, która ma najpiękniejsze nogi w Polsce.

A Pedro na to:

- Takie chude?!

Także wszystkie panie, które myślą, że powodem ich sercowych niepowodzeń jest 
obwód uda, zapraszam do Brazylii.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Twój klient może widzieć w Twoim produkcie/usłudze zupełnie inne wady i zale-
ty niż Ty. 

W życiu bym nie wpadła na to, że moje uda mogą być dla kogoś bardzo atrakcyjne - 
podobnie Ciebie może zaskoczyć czyjeś spojrzenie na Twoją markę.

Jak się o tym przekonać? Po prostu pytaj! Dowiedz się, dlaczego ktoś zdecydował się na 
zakup właśnie u Ciebie, co najbardziej przypadło mu do gustu, co uważa za największą 
zaletę czy wadę. Pytaj zarówno tych, którzy decydują się na zakup po raz pierwszy, jak 
i tych, którzy są stałymi klientami. Ich odpowiedzi mogą się różnić! A Tobie ta wiedza 
może się przydać w tworzeniu strategii dotarcia do kolejnych klientów, pisaniu komu-
nikatów reklamowych czy ofert. Dodatkowo, komplementy mogą zadziałać motywująco  
i wzmacniająco na Ciebie jako przedsiębiorcę!

ZADANIE 

Zapytaj trzech klientów o to, co najbardziej podoba im się w Twoim produkcie czy 
usłudze. Dobrym pomysłem będzie wybranie osób, które różnią się znajomością Twojej 
marki. Może to być na przykład ktoś, kto kupuje od Ciebie od lat, i ktoś, komu dopiero co 
coś sprzedałaś. Nie daj im odpowiedzieć jednym słowem czy zdaniem! Dopytuj i drąż, 
byle delikatnie. Zapisz ich odpowiedzi i zastanów się, jak je dobrze wykorzystać. 

PS W sumie nawet spoko te uda, bo pamiętam z geografii, że gdzieś w Afryce  
największym komplementem jest „jesteś piękna jak krowa”. Tego by chyba nasz związek 
nie przeżył.
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ODCINEK 22

Jak poznałem Twoją matkę  — wersja  
z Kędzierzyna

Wczoraj była 32. rocznica ślubu moich Rodziców <3 

Nie byłoby jej, gdyby nie poznali się wcześniej na osiemnastce wspólnego znajomego. 
Moja Mama przyszła na nią ze swoim starszym bratem... i mój Tata przez większość 
imprezy był przekonany, że skoro pojawili się razem, to są parą. Na szczęście w porę 
zorientował się, że nie była to prawda (inaczej nie byłoby mnie tu z Tobą dzisiaj). Podbił 
do niej i podbił jej serce. Okoliczności były niesprzyjające. Nieletnia Mama musiała się 
zameldować w domu o 22.00 i trzeba było przekonywać Dziadka, żeby wypuścił ją  
na dłużej. Udało się jednak mojemu Tacie jeszcze tej samej nocy pocałować wybrankę.  
Chwali się tym mimochodem aż do tej pory.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie zakładaj z góry, że potencjalny klient jest już zajęty.

Widzisz go u konkurencji? To nie znaczy, że jesteś bez szans. Niekoniecznie łączy ich 
stały związek ;) Potraktuj to jako dobry znak - dana osoba korzysta z produktów lub 
usług podobnych do tych, które Ty oferujesz, więc może w którymś momencie trafić  
i do Ciebie. O ile się o to odpowiednio postarasz - dasz znać, że istniejesz, i pokażesz, jak 
możesz pomóc... i w czym jesteś lepszy od innych opcji na rynku.

Nie skreślaj się na starcie, być może ten ktoś szuka oferty właśnie takiej jak Twoja! Tylko 
w złych miejscach.
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ZADANIE 

Zastanów się, czy przypadkiem nie zdarza Ci się czasem poddać się bez walki. Czy 
nie wymyślasz historii o swojej konkurencji, która zabiera Twoich klientów na zawsze, 
zamiast zastanowić się, jak Ty możesz się do nich zbliżyć. Zacznij od przyjrzenia się 
temu, co może ich pociągać w cudzych ofertach. Do czego wzdychają? Za czym tęsknią? 
Co nie daje im spać? Poczytaj opinie o swoich konkurentach. Zapisz wnioski i pomyśl, co 
możesz z tą wiedzą zrobić. Konkretne działania wpisz w kalendarz, żeby nie uciekły!
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ODCINEK 23

O nie do końca przyzwoitym 
namingu

Niedawno prowadziłam w Latającej Szkole lekcję o namingu. 

I pomyślałam sobie, że z tej okazji w nowych Biznesach i Romansach opowiem Ci his-
torię o pierwszej stworzonej przeze mnie nazwie i dam jedną namingową wskazówkę.

Pierwsze „zlecenie” przyszło do mnie od byłego chłopaka jakieś 10 lat temu. Zakładał 
z kolegą firmę, która miała zajmować się reklamami na ekranach ledowych, i szukali 
dla niej chwytliwej nazwy. Musisz wiedzieć, że w tamtym okresie namiętnie oglądałam 
amerykańskie seriale (Przyjaciele <3) i chłonęłam slang jak gąbeczka. Od razu przyszło 
mi do głowy Get Led. Krótkie, jest produkt w środku, jest wezwanie do działania, rymuje 
się nawet! Wzięli. A mnie do tej pory śmieszy, że to tak blisko (wchłoniętego z seriali!) 
get laid*.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Ludzie często wybierają (czasem abstrakcyjne) nazwy, które brzmią dobrze w ich 
języku, ale nie biorą pod uwagę tego, jak nazwa będzie funkcjonować poza granica-
mi kraju i z czym tam może się kojarzyć (a przecież może się któregoś dnia zamarzyć 
ekspansja, prawda?). 

Dlatego zawsze doradzam, żeby wpisać nietypowe słowo do Google Images i zobaczyć, 
co wyskoczy. Być może w innym kraju takie słowo istnieje i niekoniecznie kojarzy się 
pozytywnie...

I przypomniało mi się w takim romantycznym kontekście i à propos wymowy, że jak 
miałam chłopaka Portugalczyka, to bardzo się cieszyłam, że nie miał na imię Rui. Bo  
w Portugalii „r” na początku wymawia się bardziej jak „h”. I trochę niezręcznie byłoby go 
przedstawić rodzicom ;)
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ZADANIE 

Sprawdź, co wyskakuje w Google Images pod nazwą Twojej firmy. Upewnij się, że nie 
jest to nic, co budzi negatywne skojarzenia. Jeśli planujesz ekspansję na zagraniczne 
rynki, poproś znajomych spoza Polski o wymówienie nazwy Twojej marki. Czy jest to dla 
nich łatwe? Czy bez problemu potrafią przyporządkować Twoją markę do odpowiedniej 
branży? Z czym kojarzy im się nazwa?  Pamiętaj, że przy tworzeniu marki czy rebrandin-
gu możesz zwrócić się o pomoc do specjalisty (na przykład do mnie). Są ludzie, dla 
których wymyślanie nazw to przyjemność!

* to get laid = to have sex
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ODCINEK 24

Dziwne randkowe wybory filmowe  
a nazwa Twojego biznesu

Listopad przypomina mi zawsze o takim jednym panu, który kilka lat temu przez 
moment namieszał mi w głowie. 

I wspomnieniem, które mnie wciąż bawi, jest to, że na pierwszej randce poszliśmy  
do kina, a film, jaki wybrał, miał tytuł BABY SĄ JAKIEŚ INNE.

Przysięgam, do tej pory nie wiem dlaczego. Fascynuje mnie jednak to, jak mocno wbił mi 
się on w pamięć (tytuł, nie zapraszający). Nie pamiętam żadnego innego filmu  
z kategorii „pierwsze wyjście do kina”. Poważnie, nie wiem już nawet, na czym byliśmy 
na pierwszym seansie z moim brazylijskim małżonkiem, a BABY SĄ JAKIEŚ INNE siedzą 
mi w głowie do tej pory.

Ale nie rekomenduję wybierania filmów na randki pod kątem tego, który tytuł wywoła 
największą konfuzję w zapraszanej osobie. Choć niektórzy mówią, że „if you can’t con-
vince them, confuse them”.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Dobra nazwa (bo tytuł jest jakby nazwą filmu, prawda?) może Ci pomóc zagnieździć 
się w głowie odbiorcy na długie lata. 

Ostatnio oglądałam masterclass o budowaniu własnego biznesu. Prowadziła go Sara 
Blakely, czyli założycielka marki Spanx (to bardzo znana na świecie bielizna wyszczup-
lająca, nawet Oprah w niej chodzi). Bardzo go polecam! Sarah powiedziała, że dobra 
nazwa powinna Cię na chwilę zatrzymać, rozśmieszyć albo zszokować. Wtedy zostanie 
zapamiętana, bo będzie się mocno wyróżniać. I myślę, że te filmowe BABY SĄ JAKIEŚ 
INNE są tu świetnym przykładem, i to potrójnie. Najpierw mnie zatrzymały na moment 
(bo nie wiedziałam, czy się nie przesłyszałam), potem zszokowały (co to za wybór  
na randkę?!), a teraz się z tego śmieję ;)
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ZADANIE 

Sprawdź nazwę Twojego biznesu pod kątem kryteriów, o których mówi Sara Blakely. 
Czy sprawia, że ludzie się zatrzymują? Czy wywołuje uśmiech? A może szokuje? 
Zastanów się przy okazji,  jak mają się do tego inne nazwy marek, które lubisz. Czy 
potrafisz wskazać ich wspólne cechy, nawet jeśli pochodzą z różnych branż? Taka 
analiza pomoże Ci zwłaszcza wtedy, kiedy tworzenie nazwy marki dopiero przed Tobą. 
To będzie świetna rozgrzewka!
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ODCINEK 25 

Randka w teatrze a delegowanie 
zadań

Wyskoczyłam wczoraj sama na spektakl i przypomniał mi się jedyny raz, kiedy już 
jako rodzice wybraliśmy się z P. do teatru na randkę. 

Bilety mój małżonek dostał ode mnie na święta. Prezent idealny, bo w spektaklu grała 
jego ulubiona aktorka... i mój ukochany aktor. To dopiero win-win, co? ;) Pozostała  
kwestia znalezienia opieki dla Małej. Na szczęście nasi bliscy przyjaciele i wspaniali 
rodzice dwóch córek (a przy tym najlepsi fotografowie, patrzcie tu) zgodzili  
się przygarnąć bobasa na te 3 godzinki.

Gdzieś tak dwa tygodnie przed spektaklem zaczęliśmy mieć wątpliwości. Ale jak to? 
Zostawimy Malu samą? Ale jak ona to wytrzyma?! Będzie tęsknić. Będzie płakać. To się 
nie uda. Odwołajmy. Nie no, musimy wreszcie gdzieś wyjść odetchnąć. Idźmy. A jak 
będzie cierpieć bez rodziców?! Może ktoś ze znajomych odkupi bilety. Nieeee, idziemy, 
potrzebujemy rozrywki. Może innym razem jednak? I tak w kółko.

Wreszcie zdecydowaliśmy, że pójdziemy. To znaczy, tak się nam wydawało, bo jeszcze 
w taksówce prawie zawróciliśmy do mieszkania przyjaciół, a już siedząc na widowni, 
obiecywaliśmy sobie, że jak będzie fatalnie, to uciekamy w przerwie... Spektakl był 
fenomenalny. W międzyczasie bobas bawił się wyśmienicie z wujkiem i ciocią i chyba 
nawet nie zauważył naszej nieobecności... a my mogliśmy cieszyć się randeczką.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie bój się delegować zadań! Nie musisz robić wszystkiego samodzielnie. 

Wystarczy znaleźć odpowiednie osoby, które z pewnymi wyzwaniami będą w stanie 
poradzić sobie równie dobrze jak Ty (albo i lepiej). Czasami wydaje nam się, że jak 
wszystkiego sami nie dopilnujemy, to nasz biznes eksploduje... a to nieprawda. Za to 
nasze głowy mogą wybuchnąć. Z przepracowania i frustracji spowodowanej wykony-
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waniem zadań, które przerastają nasze możliwości czasowe, energetyczne, techniczne  
i inne. Dlatego, jeśli tylko masz fundusze, inwestuj we właściwe wsparcie. Po to, żeby 
móc się skupić na tym, co robisz najlepiej, ale też mieć więcej czasu dla siebie. Choćby  
na wyjście do teatru.

 ZADANIE 

Zastanów się, co mógłbyś zrzucić ze swych przedsiębiorczych barków i w czyje dobre 
ręce to oddać, żeby znaleźć czas dla siebie. Może będą to teksty na stronę WWW? 
Może ktoś lepiej poradziłby sobie z komunikacją na Fejsie? A może ktoś nawet mógłby 
zająć się wymyśleniem nowych sposobów dotarcia do klientów? Zrób listę takich zadań i 
poszukaj odpowiednich osób do ich wykonania.
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ODCINEK 26 

Czym uwiódł mnie Brazylijczyk, 
co możesz wykorzystać w swoim 
biznesie

Jutro urodziny mojego brazylijskiego małżonka. Pomyślałam, że opowiem Wam  
o jednej rzeczy, którą mi zawsze imponował i którą mnie w sobie rozkochiwał. 

Uwaga... Werble...

ODWAGA.

Pedro jest jednym z najodważniejszych ludzi, jakich znam. 

Kiedy się poznaliśmy (przypominam - na Fejsie!), w ciągu kilku miesięcy rzucił pracę, 
sprzedał auto, wynajął swoje mieszkanie, spakował się w jedną walizkę i przeprowadził 
ze słonecznego Rio de Janeiro do szarego i zimnego Krakowa. Wszystko po to, by być  
z dziewczyną z innego kontynentu, z którą spędził na żywo w sumie kilka tygodni  
wakacji. No dobra, przegadaliśmy te 30 tygodni na messengerach, skype'ach i innych,  
ale i tak - SZALONY!

Kiedyś wyjechał też na pół roku grać na keyboardzie na promie wycieczkowym kursują-
cym między Szwecją a Estonią. I w sumie też przed tym rzucił stałą pracę. 

Innym razem wziął zlecenie na montaż filmu promocyjnego, choć nigdy wcześniej tego 
nie robił i uczył się edycji w trakcie. Zaryzykował i opłaciło się. Z każdą kolejną fuchą  
w tym zakresie tworzył lepsze filmy, zarabiając na następne kursy z montażu i animacji.  
A Pedro - jeśli już kupuje takie - to je robi... Nie to co ja.

Może i się bał w tych momentach, ale nie zatrzymało go to.

Chciałabym mieć w połowie tyle odwagi, co mój mąż.

Może mu to za rzadko mówię (hi,hi, sprawdzimy teraz, czy czyta ten newsletter), ale 
bardzo mnie inspiruje do działania.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Życie jest jedno. 

Zastanów się - ile razy przed działaniem powstrzymał Cię strach? Ile niewykorzystanych 
szans masz na koncie, ile razy cofnęłaś się o krok, bo myślałaś o tym, co możesz stracić, 
zamiast o tym, co możesz zyskać? Co zrobiłabyś ze swoim życiem, które plany chciałabyś 
zrealizować, gdybyś wiedziała, że na pewno się uda?

Ok, nigdy nie ma pewności, że nic się po drodze nie wysypie, ale heloooł, nie ma ryzyka, 
nie ma zabawy, prawda?

ZADANIE 

Zamknij oczy, weź głęboki oddech i... zrób w swoim biznesie coś, na co od dawna nie 
miałaś odwagi! To nie musi być nic spektakularnego, o czym media będą się rozpisywać 
tygodniami. Chociaż może… Ważne, żeby choć na moment wyskoczyć ze swojej strefy 
komfortu. Jeśli przeraża Cię myśl o wyjściu z inicjatywą wymarzonej współpracy - zrób 
to. Jeśli boisz się wystartować z nowym projektem - działaj teraz! Nagraj pierwsze 
stories na Instagramie, wyślij premierowy newsletter, zagadaj do nieznajomej osoby.  
A potem zrób sobie dyplom za odwagę! I powieś nad biurkiem.
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ODCINEK 27

CZĄBER - ważny składnik przepisu  
na zachwyconego klienta

Przez 90% studiów mieszkałam z cudowną współlokatorką. 

Ostatnio Facebook przypomniał mi jedną z naszych  historii, pozwolę sobie zacytować, 
co o niej napisałam.

L (wraca z randki): Dostałam najbardziej romantyczny prezent ever, uwierzysz? Kupił mi 
cząber! Bo mu się poskarżyłam, że nigdzie nie ma cząbru, i mi kupił! <3 <3 <3

Dla tych, którzy nie mają pojęcia, czym jest cząber ( ja też do tamtego momentu nie 
miałam) - to taka przyprawa, mniej popularna, ale podobno bardzo przydatna. A moja 
współlokatorka uwielbiała gotować. Podobno cząber jest też afrodyzjakiem. Sądząc po 
reakcji - dość silnym, skoro sam widok paczki z nim tak ogrzał serce dziewczyny.

Cząber, choć wydawałoby się, że prezentem był dość nietypowym i na dodatek  
niedrogim, dał jej adoratorowi milion punktów. I miejsce w naszej pamięci  
do końca świata. 

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Słuchaj uważnie, działaj odważnie.

Kwiatki dziewczynie każdy głupi potrafi przynieść, ale już usłyszeć rozpaczliwe wołanie 
o cząber, a potem bez lęku przemierzać trasy między półkami z przyprawami - o, to już 
tylko najlepsi!

Klient, któremu rozwiążesz problem, z którym sam długo nie umiał sobie poradzić, będzie 
Ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Jeszcze bardziej, jeśli stworzysz produkt lub 
usługę, których potrzebuje, a których nikt inny nie oferuje. Dlatego miej oczy i uszy  
szeroko otwarte! Na pewno kiedyś usłyszysz o jakiejś jeszcze niezaspokojonej przez 
nikogo klienckiej potrzebie. I wtedy wejdziesz Ty, cała na biało, i uratujesz sytuację!
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ZADANIE 

Zastanów się, co dla Twoich odbiorców jest metaforycznym cząbrem.

Czego poszukują, czego nigdzie nie ma? Na czego widok wykrzyknęliby: „shut up and 
take my money”? Za rozwiązanie jakiego problemu metaforycznie całowaliby Cię po 
stopach? Gdzie na rynku jest luka? Zdefiniuj problem, znajdź rozwiązanie i zaskocz ich. 
Pamiętaj - czasem nawet drobne gesty (tak małe jak torebka cząbru!) mogą przynieść 
świetne rezultaty.

W bonusie mam dla Ciebie jeszcze szczyptę twórczości okołocząbrowej, która powstała 
na fali tego podarku.

Gdy poderwać chcesz dziewczynę, wrzuć jej w zupę cząbru krztynę.

W związku się ułoży lepiej, gdy jej kupisz cząber w sklepie.

Chcesz się wydać bardziej krzepki? Kup jej cząbru dwie torebki!

Być może pozwoli Ci to lepiej zapamiętać wniosek z dzisiejszego odcinka Biznesów 
i Romansów.
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ODCINEK 28 

Jedyny człowiek, któremu  
nie odpisywałam na SMS-y

Dawno, dawno temu, podczas jednej z tych nocy, kiedy na parkiecie krakowskiego 
Kitschu (kto go pamięta?) czekałam na pierwszy dzienny tramwaj, poznałam młode-
go piłkarza. 

Nie była to pierwsza liga <ba dum tss>. Ale był całkiem sympatyczny, więc wymieniliśmy 
się numerami. Traf chciał, że akurat w tamtym okresie łączyłam pracę na cały etat  
z wielkim projektem PR-owym i intensywnym kursem portugalskiego, więc naprawdę 
nie miałam czasu na randkowanie.

Gość dzwonił niezmordowanie przez tydzień z hakiem, a kiedy usłyszał, że pierwszy 
wolny termin na randeczkę to ja mam za jakieś dwa miesiące, powiedział: „Ty chyba 
przed czymś uciekasz...”. I kontakt się urwał.

Minął ponad rok i znienacka dostałam od niego wiadomość z pytaniem, co u mnie.  
Po takim czasie i biorąc pod uwagę rodzaj znajomości, trochę zalatuje desperacją,  
prawda? Odpowiedziałam, że wszystko fajnie, wróciłam ze stypendium, jestem  
w szczęśliwym związku, w domu wszyscy zdrowi. No dobra, może nie jest to dokładny 
cytat, ale taki był sens. I znów zapadła cisza. Na kolejny rok z hakiem. Kiedy po takim 
czasie pewnego pięknego grudniowego dnia dostałam od niego wiadomość o treści: 
„Cześć, jak się masz?”, pomyślałam, że najwyraźniej opętał go jakiś demon i za nic  
w świecie nie będę go dokarmiać odpowiedzią. I teraz wyobraźcie sobie, że wysyłał 
mi SMS-y przez jakiś tydzień. Jeden dziennie. Dość dziwaczne, zawsze z pytaniem. 
Pamiętam trzy.

Zmarzłaś dzisiaj?

Byłaś grzeczna w tym roku?

(Mój ulubiony!) DUŻO ZJADŁAŚ W TE ŚWIĘTA?

Też macie ciarki? Odpowiedzi się nie doczekał.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Kontakt z klientem w miarę możliwości powinien być stały i mądrze zaplanowany,  
a nie przypadkowy. 

Komunikaty także powinny być przemyślane, a nie losowe. Ma być przyjemnie i poży-
tecznie, a nie niepokojąco nachalnie. Jeśli swoimi komunikatami będziesz dostarczała 
klientowi wartość, nie będziesz czuła się jak natarczywy akwizytor. A jeśli Twoje treści 
zostaną docenione przez odbiorców, będzie to dla Ciebie motywacją do jeszcze  
prężniejszego działania - co z pewnością nie zaszkodzi sprzedaży.

ZADANIE 

Zastanów się, czy częstotliwość Twoich kontaktów z odbiorcami jest odpowiednia.

Czy bombardujesz ich komunikatami tak, że rozważają wystąpienie o sądowy zakaz 
zbliżania się? A może znikasz na dwa lata i pojawiasz się znienacka z zupełnie nietra-
fioną ofertą? Mam nadzieję, że najbliżej Ci do opcji nr 3 - przypominasz im o sobie wtedy, 
kiedy Cię potrzebują.

Pamiętaj, że każda branża ma trochę inną specyfikę. Warto wziąć to pod uwagę, planu-
jąc komunikację marki. Możesz na przykład wyobrazić sobie siebie w roli odbiorcy Twoich 
produktów lub usług i zastanowić się, jak często i co chciałabyś o nich słyszeć. Albo po 
prostu zapytać swoich obecnych i/lub potencjalnych klientów, jaki rodzaj komunikacji  
z Tobą byłby przez nich mile widziany.
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ODCINEK 29

Koniec roku i koniec świata

Ciekawostka na koniec roku: mój pierwszy chłopak oficjalnie porzucił mnie  
w sylwestra. 

Co prawda ten ponadtrzyletni związek chylił się ku upadkowi przez kilka dobrych  
miesięcy, ale to właśnie 31.12 NA GADU-GADU (ktoś pamięta?) ostatecznie  
przyklepany został jego koniec.

Pamiętam doskonale - najpierw płakałam w wannie. Potem łkałam, idąc na domówkę  
u przyjaciółki. Później w rękaw jej mamie. Następnie była chwila przerwy od chlipania, 
bo o północy komuś w bloku obok zapłonęła na balkonie choinka, pewnie od źle rzuconej 
petardy. Ściśnięci na parapecie patrzyliśmy, jak strażacy przez przypadek wychodzą  
na balkon obok i łapią się za głowy. Swoją drogą, właściciele obu mieszkań musieli się  
po powrocie do domu nieźle zdziwić na widok wyważonych drzwi.

Kolejne dni spędziłam jako załzawiona kupka żalu. Dla mojej prawie 20-letniej głowy  
to był koniec świata, po którym już nic dobrego nie miało się wydarzyć. NIGDY.

Jak możecie się domyślać, świat się jednak nie skończył. Ba, z każdym rokiem stawał się 
coraz lepszy. Dziś mogę tylko dziękować za to, że zerwaliśmy właśnie w tamtym mo-
mencie, bo moje życie na pewno nie byłoby tak kolorowe, gdyby ów związek przetrwał.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nawet jeśli wydaje Ci się, że coś w Twojej działalności jest końcem świata - raczej 
nim nie jest.

Ok, może się zdarzyć, że biznes nie wypali, a reklama nie przyniesie oczekiwanych 
efektów. Możesz stracić klientów, dostawców, pieniądze... ale zawsze możesz zacząć  
od początku. Może nie być łatwo, możesz przez naprawdę długi czas nie widzieć  
w swojej sytuacji optymistycznego ciągu dalszego, ale uwierz, że jest on  
zawsze możliwy.
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Mam jeszcze taki cytacik na koniec. Myślałam, że pochodzi z jednego z moich ulubionych 
filmów, ale Google mi podpowiada, że to jednak John Lennon:

Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.

I z tym Cię zostawiam.

ZADANIE 

Przypomnij sobie wszystkie dotychczasowe trudne chwile w swojej firmie. A teraz zdaj 
sobie sprawę z tego, że przeżyłaś 100% z nich. Przybijam Ci wysoką piątkę!
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ODCINEK 30 

Wiesz, na co czekam w 2020?

Ile razy imprezy, na przykład sylwestrowe, nie poszły po Twojej myśli? 

Pamiętam historię dobrej koleżanki, która długo, długo zbierała się do jakiegoś zde-
cydowanego kroku w kierunku kolegi z paczki (który, jeśli dobrze pamiętam, również 
sprawiał wrażenie nią zainteresowanego). I właśnie podczas jednej z imprez zobaczyła 
go w objęciach innej dziewczyny. A że była jeszcze bardzo młoda i reagowała w sposób 
nie do końca przemyślany, niemal natychmiast wpadła w ramiona przypadkowego 
znajomego. 

A potem, gdy już opadł brokat i serpentyny, a muzyka przestała grać, dość przybita  
zaistniałą sytuacją zastanawiała się, co dalej z tym fantem zrobić. Zacisnąć zęby i 
zapomnieć? Powalczyć jeszcze? Przeczekać, licząc na to, że rywalka wyparuje?

Powiedziałam wtedy, że jeśli jej naprawdę zależy, to musi działać JUŻ. Każdy dzień 
zwłoki zwiększał prawdopodobieństwo tego, że tamta niepożądana relacja stanie się 
czymś poważnym. A jeśli postawi na szczerość i powie, co naprawdę czuje, to jeszcze 
będzie szansa na „i żyli długo, i szczęśliwie”.

Na szczęście posłuchała. Poszła, pogadała. Wyjaśnili sobie wszystko, zeszli się WRESZ-
CIE. Po kilku latach wzięli ślub.  #tylewygrać

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Najlepszy moment na działanie to ten obecny. 

Im dłużej czekasz, tym większa szansa na to, że coś pójdzie nie po Twojej myśli, stracisz 
zapał, ktoś inny zrealizuje Twój pomysł lub marzenie i w ogóle złamiesz sobie serduszko.

I dlatego odpowiedź na pytanie, na co czekam w tym roku, brzmi w moim przypadku 
- NA NIC. 
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Mam mocne postanowienie nieczekania. Chcę działać. Tworzyć, wymyślać, pisać, 
doradzać, eksperymentować, trafiać, mylić się, robić po swojemu. 

Na razie idzie mi nieźle. Wczoraj na przykład wpadłam na pomysł stworzenia na ledwo 
żywym profilu instagramowym ( jest plan na jego reanimację w tym roku ;) ) planszy  
z planami na 2020. Słodki panie, liczba wymówek, które wyprodukowała moja głowa, 
żebym tylko nie zrobiła tego, była ogromna. Prawie odpuściłam. Ale potem mentalnie 
wzięłam się za fraki, posadziłam przed kompem i... efekt zobaczycie, jak wpadniecie na 
konto @biznesowa_skrzydlowa. Planszę przypięłam dla spóźnialskch w wyróżnionych 
relacjach. 

I choć wewnętrzny krytyk szeptał mi czule, że nikt tego i tak nie udostępni,  
postanowiłam nie wierzyć mu na słowo, tylko się przekonać. Nie miał racji!

ZADANIE 

Zrób coś bez czekania. Od razu, zaraz. Coś dla Twojego biznesu. Małego, żeby decyzja  
i działanie nie zajęły Ci zbyt dużo czasu. Może to być post, choć z Instagramem Ci nie  
po drodze. Może artykuł na blog, choć wydaje Ci się, że Twoja wena wyemigrowała  
na stałe gdzieś za ocean. Cokolwiek, tylko nie zastanawiaj się za długo. A potem napisz 
mi, co to było i jak się skończyło! Ja bardzo lubię takie historie!
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ODCINEK 31 

(Nie)brzydkie zapachy, czyli o tym, 
czy na pewno działasz na Twojego 
klienta jak balsam

Masz czasem tak, że wpadasz na jakiś świetny pomysł, który (przynajmniej w teorii) 
wyniesie Twój związek na nowy poziom? 

Ja tak miałam dość często. Kończyło się różnie.

Pamiętam, że kiedyś receptą na rozpalenie na nowo ognia miał być balsam do ciała  
o zapachu cynamonu i wanilii, z białymi truflami na dodatek (wiadomo, afrodyzjak!). 
Pachniał bosko. Smarowałam się i prawie wciągałam siebie nosem, wyobrażając sobie, 
jakie piorunujące wrażenie zrobię na moim umiłowanym. I któregoś dnia przyszłam 
właśnie taka wysmarowana i pachnąca jak ciasteczko. Wtuliłam się czule, z drżącym 
sercem oczekując na komplementy... i usłyszałam:

- CO TU TAK WALI?!

Ówczesny lokator mojego serca nie okazał się wielkim fanem cynamonu. Specjalistą 
od subtelnej komunikacji również. Jeśli czegoś mnie to nauczyło o życiu, to tego, 
że smarować się balsamem należy przede wszystkim z myślą o sobie i dla własnej 
przyjemności.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Zanim zaczniesz próbować uszczęśliwić klienta, przypomnij sobie, że Twoje  
preferencje nie muszą się pokrywać dokładnie z jego upodobaniami.

Podobnie jest z potrzebami. Czasami wydaje nam się, że wiemy doskonale, co trafi  
do serc naszych klientów, BO NA NAS BY TO PRZECIEŻ PODZIAŁAŁO. Ano nie, tak 
łatwo nie ma. Co człowiek, to inny powód do piszczenia z radości, warto więc, zanim 
posmarujemy się dla klienta metaforycznym balsamem zajebistości, zapytać, czy lubi 
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podobne zapachy. Kto pyta, nie błądzi (zazwyczaj), więc pozwól swoim odbiorcom 
pomagać Ci w podejmowaniu decyzji, daj im się zaangażować w proces tworzenia 
Twoich produktów i usług, zorganizuj im przestrzeń do wypowiedzenia się, a odpłacą Ci 
się zadowoleniem z zakupu.

ZADANIE 

Przeanalizuj nietrafione próby zadowolenia Cię przez inne marki. Co czułaś, kiedy to się 
działo? Jak można było temu zapobiec? Co poradziłabyś osobom odpowiedzialnym za 
marketing w tamtych firmach, żeby celniej trafiały ze swoimi pomysłami do Twojego 
serduszka? Napisz własną receptę na pozytywnie zaskoczonego klienta. A potem ją 
zrealizuj w swoim biznesie. 
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ODCINEK 32 

Jak (nie) rozmawiać z klientem  
o wspólnej przyszłości

Byłam kiedyś na bardzo dziwacznej randce (ok, na wielu dziwacznych, ale chwilowo 
skupmy się na tej). 

Chłopak poznany na dyskotece bardzo chciał kontynuować znajomość, więc którejś 
soboty poszliśmy razem na spacer i coś ciepłego - pamiętam, że była zima. Generalnie 
szału nie było, ale nie było też dramatu, więc nie wykluczałam randki nr 2... do momentu, 
w którym mój towarzysz z pełnym entuzjazmu uśmiechem roztoczył przede mną swoją 
wizję naszej przyszłości słowami: „No, myślę, że wspólnie uda nam się wydobyć z ciebie 
tę UKRYTĄ KOBIECOŚĆ”.

Ważne: miałam na sobie ulubioną sukienkę i generalnie czułam się w tym momencie  
ze sobą dobrze, nie będąc miss świata. Muszę dodawać, że drugiej randki nie było?

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Właściwie to mam ich aż trzy.

- Nie próbuj rozwiązać problemów, których klient nie ma.

- Jeśli czujesz, że klient problem ma i go wypiera, nie rzucaj mu nim w twarz, bo się 
zaprze i ucieknie.

- A jeśli klient wie, że ma problem, to i tak lepiej wspólnie skupić się  
na rozwiązaniach.

Przecież mógł powiedzieć na przykład:

Lubię dziewczyny w sukienkach -> Niekoniecznie mówi tu o mnie, ale moja głowa  
przyjmuje, że tak, więc zyskuje 10 punktów, bo kto nie lubi komplementów?
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Może kiedyś pójdziemy razem na zakupy, jak będziesz kupowała następną? -> On  
w głowie dalej ma to wydobywanie ukrytej kobiecości, ale ja daję dodatkowe punkty za 
zaoferowanie wsparcia i poczucie humoru (bo pewnie potraktowałabym to jako żart) + 
wyrażenie chęci kolejnego spotkania bez większej presji.

Szansa na kolejne spotkanie wzrosłaby znacznie! A z czasem rosłoby zaangażowanie,  
a wiadomo, jak kluczowe ono jest dla (potencjalnego) związku... i sprzedaży.

ZADANIE 

Zastanów się, jak rozmawiasz z klientem o przyszłości. Czy przypadkiem nie czuje się 
przytłoczony wizją przeniesienia współpracy na wyższy poziom? A może jest totalnie 
podekscytowany perspektywą rozwoju Waszej relacji? Albo w ogóle nie widzisz 
przyszłości z obecnymi klientami? Niezależnie od odpowiedzi - przemyśl, z czego ona 
wynika. Pamiętaj o tym, żeby snując wizję tego, jak może wyglądać przyszłość, zawsze 
wychodzić od tego, co dzieje się w teraźniejszości.
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ODCINEK 33 

Kogo goniłam po parku i co to może 
zmienić w Twojej firmie (albo i życiu!)

Listopad 2015, Rio de Janeiro. Kilka dni po koncercie Los Hermanos okazuje się, że 
jeden z jego wokalistów da darmowy koncert w parku Lage. 

Rodrigo Amarante, bo o nim mowa, może być Ci znany z piosenki z intro do serialu 
„Narcos”. Była to okazja to nie do przepuszczenia, więc z moim jeszcze-wtedy-chłopaki-
em Pedrem pojechaliśmy posłuchać wokalisty w wersji solo.

Wyobraź sobie, że nie było żadnej rozłożonej sceny, po prostu mikrofon i głośniki,  
a wokół ludzie siedzący na kocach jak to w parku. Tylko że takimi z palmami,  
gigantycznymi monsterami i innymi tropikalnymi chaszczami. Przyszliśmy grubo  
za wcześnie, ale dzięki temu mieliśmy miejsce kilka metrów od gwiazdy i załapaliśmy 
się przypadkiem na próbę. Kiedy się skończyła, część fanek, krzycząc: „LINDOOO! CASA 
COMIGOOO!” (czyli: pięęęęęknyyy, ożeń się ze mną!), pobiegła za piosenkarzem.  
I ja miałam na to ochotę wielką, ale... jakoś się nie zebrałam.

Z każdym kwadransem robiło się gęściej od ludzi, a na jakieś 30 minut przed koncertem 
zachciało mi się... ekhm... skorzystać z ubikacji. Przedarłam się więc przez rosnący tłum 
i zeszłam do restauracji znajdującej się kilka minut spaceru dalej. Wracałam, patrząc 
czujnie pod nogi, żeby nie wywrócić się o jakiś wielgachny tropikalny korzeń. Zerkałam 
tylko co chwilę przed siebie, by nie wejść przypadkiem w drzewo, i wtem! Wyżej 
wymieniony Rodrigo Amarante przeciął mi drogę. Z sercem walącym jak młot patrzyłam, 
jak z każdą sekundą oddala się w stronę sceny, a przez głowę przelatywało milion myśli. 
Biec czy nie biec? Weźmie mnie za wariatkę. Ale przynajmniej nie będę żałować, że nie 
spróbowałam. Może innym razem? NIE BĘDZIE INNEGO RAZU! Ruszyłam galopem. 
Zanim go dogoniłam, zdążyłam już się lekko zdyszeć.

- Bardzo przepraszam, że tak na bezczelnego, ale przyjechałam na pana koncert z Los 
Hermanos z Polski i teraz jestem tu... - zaczęłam rozdygotanym portugalskim.

- Z Polski? - Uniósł brew zaintrygowany.
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- Tak! Ja mogę dowód osobisty pokazać nawet, gdzieś mam w torebce… - Nerwowo 
próbowałam poradzić sobie z zamkiem.

- Nie trzeba - zaśmiał się. - Ale rozmawiajmy, idąc, bo jak się zatrzymamy, to zaraz 
będzie tu tłum.

I poszliśmy. Powiedziałam mu, że bardzo cenię go jako artystę, że uwielbiam jego 
muzykę, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, a potem... prawdopodobnie uciekłam 
z wrażenia, bo nie przypominam sobie, dlaczego wróciłam na miejsce koncertu inną 
ścieżką niż on. W każdym razie minę musiałam mieć dziwaczną, bo zatroskany Pedro  
na mój widok zadał tylko jedno pytanie:

- Znalazłaś tę ubikację?

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Łap szanse, nawet kiedy się boisz lub masz wątpliwości.

Czasami bywa tak, że widzimy gdzieś świetną okazję do wykorzystania, ale w ostatniej 
chwili wycofujemy się, licząc na to, że jeszcze kiedyś się pojawi. A niestety, nie ma na to 
gwarancji.

Potrzebujesz przykładu bardziej biznesowego? Kiedyś, jeszcze na studiach, wzięłam 
z kolegą zlecenie na dużą akcję PR-ową, choć, szczerze mówiąc, za dużo z tą branżą 
wspólnego nie mieliśmy. Celem było zrobienie szumu na temat pewnego portalu  
edukacyjnego, najlepiej tak, by pojawiło się info o nim w telewizji 1.09 (pracę 
zaczynaliśmy wiosną). Czy się udało? Tak. Kilkanaście sekund w tv, cztery wywiady 
radiowe, artykuł w „Metrze” i „Gazecie Wyborczej” (ok, ten ostatni był dość kontrower-
syjny, ale jednak był). I otwarte drzwi do kolejnych publikacji przy następnej akcji kilka 
miesięcy później. Wtedy już solo załatwiłam kilka minut w głównym wydaniu  
„Wydarzeń”. Czy mogło się nie udać? Mogło. Czy nam to przeszkodziło w decyzji? Nie. 
Chyba czuliśmy wtedy podskórnie, że taka szansa rzadko się zdarza i po prostu trzeba 
spróbować, żeby potem nie żałować.

Dlatego następnym razem, kiedy będziesz podejmować decyzję, czy w biznesie pójść 
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za impulsem, czy nie, zastanów się, czego będziesz żałować bardziej - czy tego, że się 
ewentualnie nie uda, czy tego, że w ogóle nie spróbujesz. Nelson Mandela powiedział 
kiedyś: „I never lose. I either win or learn”. I ja się z tym zgadzam!

Jeny, żałowałabym strasznie, gdybym wtedy za nim nie pobiegła przez ten park.

A ponieważ jestem świeżo po obejrzeniu netflixowego „Wiedźmina”, przypomniał mi się 
jeszcze jeden z moich ulubionych cytatów z Sagi Sapkowskiego:

„Czarodziejka zawsze działa. Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, 
śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, 
niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie 
żałuje się”. 

O, i jeszcze jeden przykład mam. Zawsze kiedy kończę pisanie kolejnego odcinka, 
zastanawiam się osiem razy, czy prosić Cię o puszczenie dalej Biznesów i Romansów. 
Bo może to przesada? Może pomyślisz, że to ociera się o żebroshare (taki żebrolajk, ale  
z udostępnieniem ;) )? Może jak któryś raz ponowię prośbę, to zirytujesz się na tyle, że się 
wypiszesz?

Ale potem sobie myślę, że jak nie poproszę, to ktoś mógłby nie dowiedzieć się, jak 
bardzo zależy mi na dotarciu do jak największej grupy osób potrzebujących biznesowego 
wsparcia. A może akurat przybędzie kilku nowych czytelników? Więc dziś proszę - mimo 
wątpliwości. Biegnę za Tobą przez ten wirtualny park, przepraszam, że zawracam Ci 
głowę, ale chciałam Ci powiedzieć, że to super, że doczytałaś aż dotąd! I jeśli to znak, że 
ten newsletter jest wartościowy - proszę, puść go dalej. Z góry dzięki!
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ZADANIE 

Pomyśl, komu z bardziej znanych ludzi chciałabyś opowiedzieć o swoim biznesie  
i dlaczego. Czy może rozwiązujesz jakiś problem, z którym się boryka? Czy ta osoba 
zanspirowała Cię do czegoś? Napisz jej o tym! Chyba że masz okazję powiedzieć jej to 
osobiście. Ale pewnie szanse są większe na kontakt online. Żyjemy we wspaniałych cza-
sach, w których technologia niesamowicie skraca dystans. Napisz coś od serca i wyślij, 
po prostu. Nawet nie po to, żeby oczekiwać odpowiedzi (choć ona może przyjść!), tylko 
po to, żeby się przełamać. Uwierz, że taki gest doda Ci odwagi w przyszłych kontaktach!
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ODCINEK 34 

Jak bycie córką taksówkarza może 
wpływać na romanse i networking?

Mój Tata od lat jeździ na taksówce. Historii ma tyle, że można byłoby na ich  
podstawie nakręcić wielosezonowy serial. 

Zacznijmy od tego, że pół świata mówi do niego, używając pierwszego imienia (Jerzy),  
a pół - drugiego (Wojciech). Wywołuje to sporą konfuzję, jeśli reprezentanci tych dwóch 
grup się spotkają, nie wiedząc o sobie uprzednio. Serio, historii jest tysiąc, a przez te 
wszystkie lata były też momenty, w których rzeczy działy się bez jego udziału, ale przez 
niego poniekąd. Jak na przykład wtedy, kiedy wyszłam ze znajomymi z liceum na piwko 
w rodzinnym mieście, jakoś na pierwszym lub drugim roku studiów. Koleżanki  
przyprowadziły swoich starszych chłopaków, a oni -  nieznajomego mi kolegę. Mój 
singielski radar momentalnie przeszedł na tryb alarmowy. Wiadomo, przecież miłość 
mogła się pojawić znienacka. Z zalotnym uśmiechem numer 5 podałam mu rękę i swoje 
imię. Spojrzał na mnie zaintrygowany.

- Karolina - CÓRKA JURKA?

W mojej głowie w tamtym momencie zadziało się coś takiego jak w filmach, kiedy ktoś 
próbuje wynieść brylanty ze sklepu jubilerskiego. Z hukiem spadły metaforyczne kraty 
wokół mnie i momentalnie porzuciłam myśl choćby o krótkim flircie. Jakoś nie mieściło mi 
się w głowie, że POTENCJALNIE mogłabym KIEDYŚ COŚ z kimś, kogo mój Tata poznał 
przede mną.

Z perspektywy czasu widzę, że ta sytuacja była jednak bardzo korzystna dla  
POTENCJALNEGO rozwoju znajomości.

Gość już znał mojego Tatę (POTENCJALNEGO TEŚCIA HE, HE) i najwyraźniej go lubił, 
skoro mówił o nim per Jurek. Część tej sympatii mogła łatwo spłynąć na mnie.

Mój Tata znał gościa. Mogłam go podpytać, co to za typ, czy dobrze się prowadzi, czy 
tańce, hulanki, swawola… Przecież Tatuś by mi powiedział prawdę, żeby mnie ewentual-
nie uchronić przed złamanym serduszkiem.
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Mieliśmy pierwszy temat do rozmów - wspólnego znajomego. Fakt, że był nim mój 
Ojciec, tylko dodawał sytuacji oryginalności. Pierwsze lody mogły zostać przeła-
mane w mig!

Mogłam się przy okazji dowiedzieć zupełnie nowych rzeczy o własnym Tacie!

No ale ten cały potencjał został niewykorzystany przez głupie ograniczenia w głowie.  
Na szczęście dziś już jestem mądrzejsza i to częściowo też dzięki Tacie, bo słuchanie 
jego historii nieustannie rozkręca moją ciekawość ludzi. 

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Bądź zawsze otwarty na nowe znajomości.

Potencjał, który siedzi w ludziach, którzy nas otaczają, jest niesamowity. Wiedzą/widzieli 
/czują/doświadczyli rzeczy, o których czasem nie mamy pojęcia, a dzięki rozmowie  
z nimi możemy ich jakoś dotknąć. W sensie tych rzeczy, nie ludzi... choć w sumie ludzi 
w pewnych warunkach i przy obopólnej zgodzie też. Mają zupełnie inną perspektywę 
niż Ty, dzięki czemu mogą Ci dostarczyć totalnie świeżych inspiracji czy pomysłów 
dotyczących tego, co robisz zawodowo. Zadając pytania, mogą Ci uzmysłowić, że to, co 
w Twojej branży dla Ciebie jest jasne, dla „normalnego” człowieka wcale takie nie jest. 
Opowiadając o swoich doświadczeniach, mogą zupełnie mimowolnie podpowiedzieć Ci 
sposoby na ulepszenie Twoich usług. No i oczywiście - ludzie znają ludzi. A wiadomo, że 
nawet od papieża dzieli mnie i Ciebie tylko maksymalnie sześć osób, liczba potencjalnych 
ciekawych znajomości rośnie więc lawinowo z każdym nowym poznanym człowiekiem. 
A zresztą - nawet z niebiznesowego punktu widzenia warto być blisko ludzi, bo są na 
różne sposoby fascynujący.

Tak sobie myślę, że czasem właśnie przypadkowe spotkania i rozmowy to najlepszy 
networking. I wiesz co? Ostatnio bardzo mocno tego doświadczyłam na dwa sposoby.

We wtorek byłam na Latającym Kręgu z Moniką Jurczyk, która działa pod szyldem OSA 
Osobista Stylistka. Kto mnie zna, ten wie, że na żadnym tygodniu mody raczej nigdy nie 
wyląduję ;) A rodzona matka powiedziała mi nawet kiedyś, że jeśli zostanę pisarką-cele-
brytką, to prędzej niż do „Tańca z Gwiazdami” zaproszą mnie do „Kto was tak ubrał”... Ale 
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poszłam. Nastawiona sceptycznie, przygotowana na wewnętrzne cierpienie z powodu 
nieogarnięcia tematu... i bach! Przepadłam. Monika okazała się niesamowitą osobą, 
przez całe spotkanie słuchałam jej z zapartym tchem, a jak tylko wróciłam do domu, 
zamówiłam jej ostatnią książkę i zamierzam drążyć temat mojego stosunku do ubrań.

A z kolei w zeszłym tygodniu Ola Foryś z Wild Rocks znienacka zaprosiła do zapisu 
na Biznesy i Romanse swoich obserwatorów na Insta. Wyleciałam z kapci na widok jej 
stories, serio, bo jest dla mnie największym specem od tego kanału w naszym pięknym 
kraju i uwielbiam ją za to, co robi. Dzięki jej dwóm poleceniom (bo kiedyś też wspomniała 
o mnie w swoim newsletterze) złapałam połowę swojej bazy subskrybentów. Z 50% 
prawdopodobieństwem czytasz to więc dzięki niej. I widzisz, Ola kiedyś trafiła na mnie 
przypadkiem, ale dzięki swojej otwartej głowie dała szansę mojemu newsletterowi, 
spodobał jej się i wywarła ogromny wpływ na jego rozwój.

2:0 dla otwartości na ludzi, świat jest od niej lepszy.

ZADANIE 

Poznaj kogoś nowego. Na ulicy, na Instagramie, w kolejce do lekarza. Nie w celach 
biznesowych. Po ludzku i po prostu zainteresuj się tą osobą, ale tak szczerze! A potem 
powtórz to dowolną liczbę razy i obserwuj, jak w głowie kiełkują nowe pomysły. Jeśli nie 
czujesz fajerwerków od razu, musisz lekko podpalić lont. Zastanów się, czego nowego 
dowiedziałeś się od poznanej osoby i jak możesz to wykorzystać w biznesie, na przykład 
przy tworzeniu nowej oferty. Możesz się zdziwić, jak nieoczekiwane inspiracje przynoszą 
takie nowe, przypadkowe nawet znajomości.
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ODCINEK 35

Najdziwniejszy prezent  
na walentynki

Marzy mi się stworzenie rankingu najbardziej odjechanych prezentów walen-
tynkowych. 

Możesz podesłać mi swoje propozycje, a tymczasem opowiem Ci o najdziwniejszym 
podarku, jaki ja dostałam.

Przychodzę na walentynkową randkę X lat temu, a mój amant z twarzą bardzo podeks-
cytowaną wręcza mi... plastikową różę. Myślę sobie: okeeeej, liczy się gest, uśmiecham 
się czule, dziękuję ślicznie. On jednak wciąż jakiś rozedrgany lekko.

- No ale zobacz, co tam jest!

Zamarłam. O MATKO, czy to być może, że to jest taka ta specjalna róża, której pąk się 
tak otwiera, a w środku schowany jest pierścionek zaręczynowy? Czy zaraz będę pić 
szampana, piszczeć i robić sobie fotki dłoni? Czy ja za moment zostanę narzeczoną?!

Drżącymi rękami zabrałam się za rozbrajanie prezentu. Rzeczywiście, nie był to zwykły 
plastikowy kwiat i miał niespodziankę w środku. Ale nie był to pierścionek. Okazało się, 
że pąk uformowany był z... czerwonych koronkowych majtek. Typ: daleki od jedwabnych, 
materiał gryzie mnie nawet we wspomnieniach. Już dawno ich nie mam. Za to szok 
towarzyszy mi do dziś.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Bonusy/prezenty muszą cieszyć przede wszystkim klienta, nie Ciebie.

Czasami wyobrażamy sobie, jakie piorunujące wrażenie zrobimy, dorzucając coś miłego 
do zamówienia. Jakiś gadżet reklamowy na przykład. Godzinami siedzimy i wybieramy 
coś ekstra, czego jeszcze nie widzieliśmy u nikogo, coś, co zaskoczy odbiorcę... Pytanie 
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brzmi - czy będzie to zaskoczenie pozytywne? Czy klient będzie tego używał? Czy 
będzie się tym cieszył? Czy zostanie to rzucone w kąt, bo kompletnie nie przystaje do 
jego aktualnych potrzeb?

Nikt nie chce dostawać (metaforycznych) gryzących gaci, nawet jeśli wyglądają jak róża 
(i nas to bawi lub jara)!

Dla mnie najlepszym z możliwych prezentem od marki jest świetna obsługa. Wolę być 
zaskakiwana fajnie napisanym mailem, szybką wysyłką lub szczerym zainteresowaniem 
tym, jak mi się korzysta z produktu czy usługi. A Ty?

ZADANIE 

Przemyśl, co dajesz lub możesz dawać klientom w bonusie. I czy przypadkiem ich to nie 
(po)gryzie ;)

Jeśli już zaskakujesz jakimś drobnym prezentem, przypomnij sobie, czy jest on jakoś 
komentowany przez odbiorców. Przechodzi bez echa? Klient jest nań obojętny? Może nie 
jest trafiony i trzeba zastanowić się nad innym. Odbiorca jest zachwycony? Tak trzymaj!

Jeśli nie masz jeszcze pomysłu - popatrz, jak robią to inni! Spisz znalezione - na przykład 
w sieci - pomysły. A potem przeanalizuj każdy z nich. Co Cię w nim pociąga? Czy  
ucieszyłabyś się z niego? Dlaczego tak? A dlaczego nie? Jak możesz to przełożyć na 
swoją markę? Tradycyjnie już - wyciągnij i spisz wnioski, a potem działaj!
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ODCINEK 36

Nie otwieraj, jeśli nie chcesz prezentu

Dzisiaj wyjątkowo nie będzie historii, tylko walentynkowy prezent! 

Z doświadczenia wiem, jak trudno jest czasem zagadać do drugiej osoby, jeśli nam się 
bardzo podoba. I dokładnie ta sama sytuacja jest w przypadku wymarzonych klientów. 
Często brakuje nam odwagi, by zrobić pierwszy krok, zaproponować swoje usługi czy 
produkty, pogadać o możliwości współpracy...

I dlatego z okazji walentynek przygotowałam... Biznesowy Flirt Towarzyski!

Na moim koncie na Instagramie @biznesowa_skrzydlowa znajdziesz karty do gry :) 

I robisz tak:

1. Wchodzisz na Insta @biznesowa_skrzydlowa i klikasz w stories.

2. Czytasz, co jest na kartach (i chichoczesz, bo śmieszą nas podobne rzeczy, mam 
nadzieję ;) ).

3. Widzisz hasło, które chciałbyś przekazać wymarzonemu klientowi lub klientce. 

4. Przytrzymujesz ekran palcem i robisz print screen, po czym wrzucasz u siebie na 
stories, zaznaczając numerek i oznaczając konto klienta.

5. Czekając na odpowiedź, wrzucasz jeszcze planszę o tym, że jesteś chętny do gry,  
a karty są u mnie ;) (a ja wtedy jaram się strasznie!).

A jeśli nie masz konta na Insta albo lubisz w takie cuda grać w realu, to łap wersję  
do druku tutaj.

I pamiętaj, że pisanie mam we krwi (i w ofercie, którą swoją drogą też znajdziesz na 
stories na razie), więc jak coś, to się polecam <3
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I daj mi znać koniecznie, jak się grało, bo będę pewnie dzień cały gryźć z nerwów 
paznokcie. 

Śmiesznych walentynek życzę! <3 

ZADANIE 

Zastanów się, czym możesz rozbawić swoich klientów, a przy okazji zaangażować ich  
w jakąś akcję. Możesz zainspirować się powyższym mailem, który posłałam w walentyn-
ki. Nie hamuj swojej wyobraźni! 
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ODCINEK 37

Nie zgadniesz, w kim 
podkochiwałam się w podstawówce

Kilka dni temu pod Pałacem Kultury i Nauki przypomniało mi się (bo wiadomo, obok 
Teatr 6. Piętro i Żebrowski), że w wieku 12 lat byłam okrutnie zakochana...  
w Skrzetuskim z „Ogniem i mieczem”. 

Serio, po prostu ten wąs i szabla... MIŁOŚĆ. I ta Helena go tymi warkoczami oplatała,  
a nastoletnia ja wzdychałam przed telewizorem i namiętnie nuciłam „Dumkę na dwa 
serca”. Do której zresztą napisałam nowe słowa ku czci wyżej wymienionego, nazwałam 
tę wersję „Odą do Skrzetuskiego”. Tekst dla ciekawych wrzucam niżej.

Potem fascynacja przeniosła się na Pana Tadeusza (znów ten Żebrowski!). I do snu 
słuchałam „Zakochanego Pana Tadeusza” na kasecie magnetofonowej tyle razy, że 
do tej pory potrafię spore fragmenty wyrecytować z pamięci. Na nic jednak były moje 
westchnienia i poetyckie wygibasy. Jak się pewnie domyślacie, obie te miłości pozostały 
niespełnione.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Skupiaj swoje wysiłki na prawdziwych ludziach.

Czasem wymyślamy sobie idealnych klientów z... czapy ;) A potem gimnastykujemy 
się z wymyślaniem im potrzeb i problemów, tworzeniem pod nich produktów, tekstów, 
promocji - ale te rzeczy nie działają! Tymczasem często w ogóle nie bierzemy pod uwagę 
tego, że pod ręką mamy prawdziwych ludzi z realnymi problemami, którym możemy 
naprawdę pomóc. Zamiast słuchać „Zakochanego Pana Tadeusza”, mogłam skupić się  
na tym, co mówi kolega z ławki obok, a potem wykorzystać to do podrywu. Ty za to 
ciągle możesz na bieżąco podsłuchiwać, co mówią ludzie wokół, drążyć i podpytywać  
- i tak tworzyć produkty i usługi, które będą rozwiązywać prawdziwe problemy i sprawią, 
że ludzie pokochają Twoją markę.
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ZADANIE 

Znajdź prawdziwego człowieka, w którym możesz zakochać się BIZNESOWO. A potem 
rozkmiń, jak możesz mu nieba przychylić, żeby pokochał Cię z wzajemnością!

Możesz też podnieść sobie poprzeczkę i w ramach kreatywnej rozgrzewki napisać 
wiersz na cześć Twojego wymarzonego klienta. Nie musisz od razu publikować tomiku 
poezji. Nawet haiku będzie ok. Baw się przy tym wybornie! Tylko pamiętaj, żeby po 
odczycie nie klaskać. Na wieczorkach poetyckich pstryka się palcami. Przynajmniej tak 
widziałam na filmach. 

 

A teraz obiecana ODA DO SKRZETUSKIEGO. 

(włącz sobie „Dumkę na dwa serca” w tle, żeby czytać do muzyki, i nie śmiej się za 
głośno, miałam 12 lat)

Mój Skrzetuski, mój kochany

Myślę o Tobie, wstając nad rany

Myślę o Tobie, pisząc zadanie

Kiedy wrócisz, kochanie?

Ja niegodna wzroku Twego

Ach, czy przyjmiesz mnie jak swego?

Czy pokochasz mnie nad życie?

O tym marzę skrycie

Choć z Heleną się ożenisz

Gdy mnie ujrzysz, zdanie zmienisz

Ja Cię kocham, ona w pół

Więc obrączki na stół
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Choć z Heleną się ożenisz

Gdy mnie ujrzysz, zdanie zmienisz

Ja Cię kocham, ona w połowie

No i chłopie po Tobie...

I właśnie pękło mi serce, bo okazało się, że po 20 latach nie pamiętam dokładnie 
końcówki :( ale ostatnie dwa wersy brzmiały dramatycznie:

Czekam tak aż do rana

Chyba zostanę sama...

Także tego. Porzuć Skrzetuskiego!
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ODCINEK 38

Przedszkolne plany prokreacyjne  
a Twoje cele sprzedażowe

Mój młodszy brat, jak tylko nauczył się mówić, został rodzinną kopalnią życiowych 
mądrości. 

Któregoś dnia po powrocie z przedszkola oznajmił mi w rozmowie o dzieciach, że 
zamierza mieć ich... setkę. Próbowałam jakoś delikatnie wytłumaczyć mu, że plan może 
okazać się zbyt ambitny.

- Jaśku, sto dzieci? Ich urodzenie to chyba będzie za duży wysiłek dla jednej żony, wiesz?

Znalezienie rozwiązania zajęło mu jakieś 3 sekundy.

- To będę miał sto żon.

Geniusz!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

W realizacji ambitnych planów (także sprzedażowych) bardzo pomaga umiejętność 
liczenia. 

Tymczasem wielu przedsiębiorców marzy o pierwszym milionie, ale już kalkulacje, ile 
produktów/usług, za ile sprzedanych i ilu klientom będzie do tego potrzebne... Cóż, to już 
liczy się dla nich mniej. A prawda jest taka, że krótkie nawet obliczenia mogą nam sporo 
rozjaśnić w głowie i szybko zweryfikować wykonalność naszych planów.

To bardzo proste. Chcesz zarobić 10 000 zł miesięcznie, bo tyle starczy Ci na życie, 
opłaty, ZUS-y, podróże, ratę kredytu, kurs tańca, masaż raz w tygodniu i (tu wpisz, 
cokolwiek zechcesz)?
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Potrzebujesz stworzyć produkt za 10 zł, który miesięcznie kupi 1000 osób.

Albo taki za 100 zł - i tu będziesz potrzebować już „tylko” 100 osób. 

A może możesz stworzyć usługę o wartości 1000 zł i sprzedać ją 10 osobom?

Za każdym razem, kiedy tworzysz nową ofertę, zastanów się, w jakiej formie najlepiej 
zaspokoić potrzeby klienta i ilu osobom musisz pomóc, aby lekko osiągnąć cele 
sprzedażowe. 

ZADANIE 

Zastanów się, ile musisz sprzedać konkretnych produktów lub usług, aby osiągnąć swój 
cel. Licz i optymalizuj! Przemyśl zwłaszcza, jak dopracować swoją ofertę, aby dawała 
i Tobie, i klientowi jak największą wartość. Bo wiesz, do sprzedażowego tanga trzeba 
dwojga. A więc kalkulator w dłoń i Excel na kolana! 



BIZNESOWA
SKRZYDLOWA

88

ODCINEK 39

Wiesz, czym się różnią mężczyźni  
od kobiet?

Dzisiaj z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet historia damsko-męska będzie 
nieco inna. 

Kilka lat temu trafiłam na warsztat z negocjacji. I wiesz, co? Tak naprawdę udało mi się 
zapamiętać z niego tylko jedną rzecz. Kobiety generalnie negocjują ceny swoich produk-
tów i usług inaczej niż mężczyźni. Na czym polega różnica?

Kobiety, kiedy wyceniają swoje usługi, bardzo często zaniżają stawki, bo boją się odrzu-
cenia oferty. Mężczyźni traktują negocjacje jak grę, w której nie mają nic do stracenia 
- więc podają kwoty wyższe.

Mocno to mną wstrząsnęło. Zwłaszcza że sama dość mocno pociłam się przy wycenach  
i często towarzyszyły mi wątpliwości. Postanowiłam raz na zawsze porzucić myśl  
o obniżaniu ceny tylko dlatego, że ktoś może mi jej nie zapłacić.

Zaczęłam testować bardziej „męski” sposób negocjacji. Nie zawyżałam cen, po prostu 
wymieniałam kwoty, które moim zdaniem były uczciwe dla obu stron (choć znacznie 
wyższe niż 7 zł za 1000 zzs ;) ). Pomyślałam - mam stałą pracę, stabilny dochód, nic się 
nie stanie, jeśli ktoś odrzuci moją ofertę. Mam wiedzę i doświadczenie, znam się na tym, 
co oferuję. Parafrazując klasyka - jestem tego warta!

Po kilku takich testach (o dziwo, zakończonych sukcesem!) nabrałam większej pewności 
siebie. A potem zafundowałam sobie fantastyczny kurs o wycenie pracy kreatywnej  
u Jacka Kłosińskiego i jeszcze bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że zaniżanie 
stawek nie jest właściwą strategią.

A) Zawsze znajdzie się ktoś tańszy.

B) Nawet na początku Twojej drogi konkurowanie wyłącznie ceną ustawia Cię w katego-
rii „tani” i potem bardzo trudno z niej wyjść.
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Teraz już nie mam oparcia w etacie. Jak sobie radzę z wyceną?

Zawsze myślę o wartości, jaką moja praca ma dla klienta. W moim przypadku - zastana-
wiam się, jak moja praca może przełożyć się na sprzedaż jego produktów i usług. Jeśli 
sprzedajesz cokolwiek innego, zastanów się, jaki to ma wpływ na życie odbiorcy. Celuj  
w: BEZCENNY ;) a łatwiej będzie Ci negocjować wyższe stawki.

Jeśli ktoś odrzuca moją ofertę po wycenie, poświęcam chwilę na przemyślenie dlaczego. 
Czy była dobrze przygotowana? Czy odpowiedziałam na wszystkie wątpliwości? Czy 
umiałam pokazać jej wartość? Nie biczuję się, że przedobrzyłam z kwotą, tylko wyciągam 
wnioski. Często w takich sytuacjach może się okazać, że to nie był klient dla Ciebie.

Mówię sobie miłe rzeczy o swojej pracy. Albo przypominam to, co mówili inni. Podobno 
świetnie działa słoik, do którego wrzuca się cytaty z pochwałami w swoim kierunku. 
Widzę to tak - siadasz do wyceny, masz wątpliwość, łapiesz za losowy cytat, czytasz 
coś miłego o sobie, wracasz do wyceny, podajesz cenę, z którą czujesz się wspaniale!

Daj znać, jeśli któryś z tych sposobów do Ciebie przemawia. A może masz jakiś swój 
własny? Też podrzuć :)

Marzy mi się świat, w którym kobiety nie będą bały się cenić. W którym będą odważnie 
mówić o swojej wartości i ją pokazywać. I takiego nam życzę, nie tylko z okazji 
Dnia Kobiet!

ZADANIE 

Przyjrzyj się temu, jak wyceniasz swoje produkty i usługi. Nie tylko pod kątem tego, czy 
poprawnie wpisujesz cyferki w kratki Excela, dobrze kalkulujesz koszty i przewidujesz 
przychód. Dziś zachęcam Cię do przyjrzenia się swoim emocjom przy wycenie. Eks-
cytacja czy strach? Luz czy opór? Zaniżasz wycenę czy jesteś pewna swojej wartości? 
Taka autoanaliza jest potężnym źródłem wiedzy o sobie. Pomoże Ci też odkryć i zmienić 
przekonania o zarabianiu, które nie służą Twojemu biznesowi. Powodzenia!
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Wspaniale! Za Tobą pierwsze 39 
odcinków Biznesów i Romansów. 

Podobały Ci się? Koniecznie podziel się ze mną wrażeniami, pisząc na                         
halo@biznesowaskrzydlowa.pl. 

Pamiętaj, że możesz otrzymywać kolejne odcinki za darmo, jeśli zapiszesz się na nie tu: 
www.biznesowaskrzydlowa.pl.

A jeśli czujesz, że chcesz polecić lekturę tego e-booka innym - nie wahaj się ani chwili! 
Będę bardzo wdzięczna <3

A teraz idź i sprzedawaj - długo i szczęśliwie!

Karolina
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