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I Firma usługowa
W 2008 roku, kiedy założyłam swoją pierwszą firmę w UK, to nie był skutek podjęcia decyzji, że chcę
mieć firmę, która zajmuje się tym i tym. Zauważyłam na lokalnym rynku problem, z jakim borykają się
Polacy w Anglii i postawiłam wyjść naprzeciw ich potrzebom. Byłam przygotowana merytorycznie i
lubiłam od zawsze pracę z biznesami, zaczynając od ich tworzenia, rozwijania, pomagania w sprawach
formalnych. Zatem moja pasja naturalnie stworzyła mi misję, którą się kierowałam i w wyniku tego
otworzyłam pierwsze biuro z usługami. Byłam kołem ratunkowym dla osób, które mają problemy z
językiem, nie znają albo nie lubią spraw formalnych, nie potrafią zorganizować całej firmy, choć mają
żyłkę handlarza i pieniądze na inwestycję. Perfekcyjne określenie korzyści dla klienta oraz moich
przesłanek po co chcę to robić, sprawiło że nie musiałam się nigdzie reklamować, bo od pierwszego
klienta on przyprowadzał następnych. Otrzymywał to, co było mu obiecane, a nawet więcej. Dlatego
nawet jeżeli już działasz, to i tak można zrobić porządki i dokonać analiz, żeby zweryfikować czy
wysyłamy dobre sygnały dla potencjalnych klientów.

II Brand
Przyznaję bez bicia, że tutaj pobudki były czysto egoistyczne. Jednak przecież nie mogę być jedyna,
która ma takie, a nie inne potrzeby, więc wiedziałam, że konsekwentnie osoby o podobnym profilu
psychologicznym również skuszą się na moje produkty. Ja zwyczajnie jako właściciel klku firm i bardzo
zapracowana osoba, ale jednocześnie bardzo wymagająca, nie mogłam kupić tak zwanych idealnych
rzeczy niezbędnych w życiu codziennym. Jednym z takich produktów był notes do planowania dnia.
Poza ulubieniem programów, aplikacji do automatyzowania wszystkiego, nadal jest we mnie duża
cząstka tradycjonalisty, który potrzebuje kartki i długopisu, stąd na każdy dzień zawsze robię sobie
poza innymi bardziej złożonymi planami listę „To Do”. Ileż opcji wypróbowałam, do tego dokuczał mi
fakt, że troszczę się o ekologię, a wszystkie lepiej zaprojektowane notesy są robione z nowego
surowca. Dlatego mój notes jest wykonany z papieru/masy pochodzącej w 100% z recyklingu, a do
jego projekt jest idealnie dopasowany do moich potrzeb. Naturalnym było, że zabierałam i zabieram
go ze sobą wszędzie, dzięki temu moi klienci, dla których pracuję jako freelancer, czy też partnerzy
biznesowi mogli zobaczyć - „co ja tam ciekawego mam” i po skorzystaniu z otrzymanej ode mnie
próbki, są w tej chwili od tego notesu uzależnieni równie mocno jak ja, co nie muszę już tłumaczyć -
warunkuje dla tej mojej firmy odpowiedni poziom sprzedaży. Zobacz znowu od jakiego założenia
wyszłam. Nie od zarabiania. Im bardziej odpuszczamy sobie aspekt pieniędzy na początku, a oddajemy
sie marzeniom o pasji, to pieniądze przyjdą większe niż się spodziewamy, ja to po prostu wiem i widzę
na własnym podwórku i u klientów, których prowadzę jako mentor.


