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Broszura powstała w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Citi Foundation.
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Z przyjemnością oddajemy,więc w Państwa ręce
almanach firm stworzonych w ramach programu
„Biznesu w Kobiecych Rękach”.To innowacyjne,au-
torskie przedsięwzięcia,które oferują ciekawe usługi
i produkty.Do korzystania z nich bardzo Państwa
goraco zachęcam!

Prowadzenie biznesu w najbliższych kwartałach
może okazać się bardzo wymagające.Niech zatem
nasze wsparcie wobec tych ponad 300 odważnych
i zdeterminowanych będzie zobowiązaniem o ko-
rzystaniu z ich usług/produktów oraz polecaniu tych
najlepszych - dalej.Trudno nie zacytować tu powie-
dzenia Madeleine Albright o tym,że „w piekle jest
specjalne miejsce dla kobiet,które nie pomagają
innym kobietom”.Ja jednak poszłabym w tych rozwa-
żaniach jeszcze dalej - w tym samym piekle,na tę sa-
mą ławkę mogą załapać się także mężczyźni,którzy
kobiet nie wspierają.

Dlatego Panie,Panowie – wspierajmy się!

BarbaraSobala
WiceprezeszarząduCitiHandlowy

Od lat z pasją realizuje się jako
mentorka kobiet w biznesie

„Program Biznesu w Kobiecych Rękach” realizowany
jest dzięki pełnemu wsparciu finansowemu Citi Foun-
dation oraz wsparciu merytorycznemu Fundacji Citi
Handlowy.Od lat inwestujemy ponad 1 mln dolarów
w rozwój programów społecznych realizowanych
przez polskie organizacje pozarządowe.Zespołowi
Fundacji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet zaufaliśmy
już na poziomie kreacji Programu Biznes w Kobiecych
Rękach.Z dumą wspieramy kolejną jego,bo już ósmą,
edycję i przyglądamy się sukcesom kolejnych kobie-
cych biznesów.

„Biznes w kobiecych rękach” to jedna z „pereł” w naszym portfolio programów społecznych.
Program o wyjątkowej energii łączący doświadczone kobiety biznesu z tymi,które stoją na
początku drogi do stworzenia własnej firmy.Dziesiątki warsztatów,setki godzin w ramach rela-
cji mentoringowych,ale przede wszystkim sieć wsparcia jaką tworzą uczestniczki programu,
jego absolwentki oraz mentorki – wszystko to pomaga kobietom w realizacji ich marzeń o wła-
snym biznesie.Dzisiaj już ponad 300 uczestniczek programu marzenie to z sukcesem realizuje.

PRZYSZŁOŚĆ JEST
W NASZYCH RĘKACH!
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Sieć Przedsiębiorczych Kobiet powstała z myślą o

kobietach,aby były one samostanowiące,sprawcze

i niezależne finansowo. Wierzymy, że wyposażając

kobiety w biznesie w ekspercką wiedzę,kontakty oraz

dając im wsparcie,sprawimy,że będą sprawcze i nie-

zależne finansowo.Dlatego działania Sieci opieramy

na 3 filarach: wiedza,wsparcie i współpraca.

Biznes w Kobiecych Rękach to autorski projekt

Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Jest to jedyny

w swoim rodzaju, kompleksowy program akcele-

racyjny adresowany do kobiet zamierzających

rozwijać swój koncept biznesowy. Program ofe-

ruje wiedzę z różnych dziedzin, która będzie

stanowić fundament w prowadzeniu ich własnej

działalności, umożliwia współpracę z mentorką

z Klubu Mentorek SPK, jak również budowanie

sieci kontaktów podczas networkingu.

DorotaCzekaj
Prezeska Fundacji

Przedsiębiorczych

Kobiet

MagdalenaJeżyńska
Project Manager

Biznes w Kobiecych

Rękach

Partner merytoryczny Partnerzy

Organizator

WARSZAWIANKA

rozwijane z myślą o sektorze B2B.
Od blisko 10 lat wspieramy i edukujemy
kobiety, przypominając im, jak duży
potencjał biznesowy w nich
drzemie, jak sprawcze
i samodzielne mogą
i potrafią być.
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MagdalenaJeżyńska
Project Manager Biznes w Kobiecych Rękach

Comiesięczne indywidualne spotkanie z wybraną mentorką,któ-
ra,bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu, roztacza opiekę
nad swoją mentee, podpowiadając jej rozwiązania i nakierowu-
jąc ją na właściwy kurs biznesowy.

Spotkania w gronie uczestniczek programu oraz społeczności SPK, da-
jące możliwość stworzenia relacji,bliższego poznania się,wymiany my-
śli oraz doświadczeń biznesowych,a niejednokrotnie także nawiązania
współpracy. Networking towarzyszy również sesjom Be the Change –
wieczornym spotkaniom,będącym okazją do wysłuchania inspirujących
historii kobiet związanych z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet.

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla początkujących wła-
ścicielek firm, mające na celu przybliżenie i oswojenie różnych
zagadnień związanych z tematyką biznesową.

PROGRAM BIZNES W KOBIECYCH
RĘKACH OFERUJE:
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NETWORKING W SIECI
PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

fot.Natalia Poniatowska

fot.Natalia Poniatowska

fot.Małgorzata Jasińska

fot.Grzegorz Sipiora
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AgataZioło
Dyrektorka Innowacji w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

Opiekunka merytoryczna programu Mentoringu Biznesowego

KIM JEST MENTORKA?

CO TO JEST MENTORING BIZNESOWY?

CO JEST WAŻNE W MENTORINGU BIZNESOWYM?

MENTORING BIZNESOWY W FUNDACJI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

W Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Mentorkami są ekspertki z praktycznym doświad-
czeniem biznesowym. Osoby doświadczone, które odniosły sukces lub mają znaczące
osiągnięcia zawodowe w swojej dziedzinie. Mentorka ma wiedzę, wie jak tę wiedzę
wykorzystać w biznesie i chce się tą wiedzą podzielić z mniej doświadczoną przedsie-
biorczynią.Mentorka dzieli się też z Mentee kapitałem społecznym,który zbudowała.

Mentoring biznesowy to wsparcie, jakie Mentor daje swojej Mentee. Jego celem jest
rozwój kompetencji Mentee. Nie tylko Mentee zyskuje w tym kontakcie. Mentoring to
relacja dwustronna.Korzyści z niej wynoszą obie strony. I Mentee, i Mentorka dzielą się
swoim doświadczeniem i czerpią ze wzajemnego powiązania.

Dobra relacja powinna opierać się na solidnych podstawach.Kontakt oparty na zaufaniu,
poufności i otwartości,w której obie strony zobowiązują się do współpracy oraz wzajem-
nego szacunku,otwiera drogę do rozwoju.

NARZĘDZIE W MENTORINGU BIZNESOWYM

W Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet pary mentoringowe wyposażone zostają w narzę-
dzia,aby jeszcze lepiej wykorzystać czas przeznaczony na wspólną pracę.

Uczestniczki programu Biznes w Kobiecych Rękach i ich Mentorki dostają specjalnie
przygotowany zeszyt,w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje o men-
toringu biznesowym,miejsce na wpisanie dat spotkań,notatek ze wspólnych sesji men-
toringowych i zleconych prac domowych.Ponadto w zeszycie dodane zostały narzędzia
do efektywnego zarządzania czasem i kompetencjami Mentee.

W Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet mentoring biznesowy prowadzony jest od początku jej
działalności.Uczestniczki programów akceleracyjnych fundacji (czyli programów wsparcia dla
przedsiębiorczyń,których celem jest nauka przedsiębiorczości i rozwój biznesu) a w szcze-
gólności flagowego programu akceleracyjnego fundacji, jakim jest Biznes w Kobiecych Rękach,
mają możliwość współpracy z jedną z ponad 150 Mentorek.W ramach mentoringu Mentorki
dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem oraz biorą pod opiekę Mentee,nie pobierając wyna-
grodzenia.Relacja mentoringowa w programe Biznes w Kobiecych Rekach trwa kilka miesięcy,
gdyż tylko rozłożony w czasie proces daje optymalne efekty.Biznes w Kobiecych Rękach funk-
cjonuje tak dobrze dzięki głębokiemu przekonaniu,że jakość relacji mentoringowej ma wymier-
ny wpływ na sukces kobiecych przedsiębiorstw.

Wsparcie okazane osobie,która jest na początku swojej drogi biznesowej, to jeden z naj-
ważniejszych czynników powodzenia jej przedsięwzięcia.Moc okazanego wsparcia uru-
chamia przedsiębiorczynie do działania.Daje energię do pokonywania trudności.Ponad
połowa (58%)* badanych właścicieli startupów uważa,że największy wpływ na rozwój
ich biznesu miały indywidualne sesje z Mentorem lub Mentorką.

*Polskie Startupy. Raport2018,FundacjaStartup Poland; Ilustracje @GotekRysuje
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Przyjazna atmosfera i wspólne
interakcje z dziewczynami z pro-
jektu motywowały do działania.
Dzięki warsztatom zdobyłam nie
tylko cenną wiedzę, ale również
nawiązałam relacje biznesowe,
które na pewno ułatwią mi dalszy
rozwój.

Katarzyna Skowerska,
KANGU

Udział w programie to siła płyną-
ca z poczucia wspólnoty z innymi
kobietami,które są na podobnym
etapie i borykają się z tymi samy-
mi problemami, a także wsparcie
merytoryczne, wymiana wiedzy
i wartościowe materiały.

Aleksandra Bielańska,
WFMOSA,Spiratek

Moje dotychczasowe umiejętno-
ści zaprowadziły mnie do miejs-
ca,w którym jestem teraz, ale
nie doprowadzą mnie tam,gdzie
chcę być.Program jest dla mnie
pomostem między miejscem
gdzie jestem,a gdzie chcę dojść.
Bardzo dobrze zainwestowany
czas.

Agnieszka Sawczuk
Filantropea

BWKR to wspaniały i inspiru-
jący program. To spotkanie
z fantastycznymi kobietami
i ich pomysłami na biznes,
bolączkami, wyzwaniami ale
też pasją i determinacją. Do-
ceniam warsztaty z wykłado-
wcami, ich otwartość do wspa-
rcia i dzielenia się wiedzą.

Magdalena Jurga
MJMagdalenaJurga

Program pomógł mi zmienić myślenie na
temat przedsiębiorczości. Uczulił mnie na
rzeczy, o których sama nie pomyślałabym.
Ogromną wartością programu było pozna-
nie tylu inspirujących i odważnych w swo-
ich działaniach dziewczyn. Moja relacja
mentorska układała się dobrze i wspo-
mogła mnie w kalibracji wizji w stosunku
do rzeczywistości.To było dla mnie cenne
doświadczenie, które mam nadzieję zapro-
centuje w przyszłości.

Maja Potrawiak,
Re:storiaMajaPotrawiak

Dostałam bardzo dużo wspar-
cia merytorycznego, ale przede
wszystkim nawiązałam fanta-
styczne przyjaźnie i kontakty biz-
nesowe dzięki którym spojrzałam
na pewne sprawy inaczej. Taki
program jest złotem dla każdej
początkującej przedsiębiorczyni.

Marta Lewandowska,
MillkaStudio

Program był dla mnie przede wszystkim ogrom-
ną siłą napędową! Podczas programu dostałam
duże wsparcie, zrozumiałam,że wiele kobiet ma
te same problemy biznesowe co ja,zobaczyłam,
że kobiece biznesy rządzą się innymi prawami.
Największym pozytywnym zaskoczeniem dla
mnie była praca z mentorką - pozwoliła prze-
pracować problemy,zwiększyć wiarę w siebie,
otworzyć oczy na nowe drogi.Wiedzę wyniesioną
z BWKR już stosuję w praktyce! Pozostaję w sieci
i czekam na kolejne programy,które pozwolą mi
dalej przekraczać swoje granice i zmieniać świat!

Adrianna Gajdziszewska
KwiatPaproci

OPINIE UCZESTNICZEK
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Δ Biernaczyk Marta
Ω Krystyna J arek

KHULLA
Khulla to przyjazne środowisku i zdrowiu
wałki do jogi, poduszkidomedytacji
i poduszki do relaksu na oczy.

www.khulla.com.plFa
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n
&
De
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gn

Δ Budzich Małgorzata
Ω AleksandraJarośkiewicz

ODNAWIALNIA
Odnawialnia tomiejscewymiany doświadczeń
i inspiracji, w którymsprytnie podchodzimydo re-
nowacji starychmebliw domowychwarunkach.

www.odnawialnia.plFa
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n
&
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gn

Δ Bunia-CorbettaWioletta
Ω J oannaSzostek

ADS INSIGHTPOLSKA
Specjalizujemy sięw doradztwie w sprawach
publicznych w zakresie politykUE.

www.ads-insight.comFa
sh
io
n
&
De
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gn

Δ Borkowska Magdalena
Ω DominikaHerbut

BIUROWA KRÓLOWA
Biurowa Królowa to wirtualna asystentka,
która pomaga przedsiębiorcom zapanować
nad zadaniami biurowymi.

www.biurowakrolowa.plB2
B

Δ Adamczyk-RokickaMonika
Ω Krystyna Sułkowska

TAILORMADE
Tailormadearanżuje wnętrza swoich
klientów tak, aby czuli się w nich
przytulnie i komfortowo.

www.tailormade.plFa
sh
io
n
&
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gn

Δ AnczkiewiczKarolina
Ω Ewa Nizio

KOMFISZU
Butik z polskim designem, kreatywna
przestrzeń dla projektantów i kupujących.

www.mousehouse.plFa
sh
io
n
&
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gn

Δ AndrusikiewiczKatarzyna
Ω

ANDRUS KATARZYNAANDRUSIKIEWICZ
Usługi profesjonalnej psychoterapii uzależnień
i współuzależnień.

www.leczenieuzaleznien.onlineHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ AndrychowiczKamila
Ω ViolettaLubacz

MUNIO&LALA
Kołderki dla starszaków i dzieci odkopujących
się w nocy.

www.facebook.com/muniolalaFa
sh
io
n
&
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gn

Δ Bartnicka Magdalena
ΩMałgorzata Undziłło

MOBILOVE
J eśli chcesz, by twoje niemowlę byłoszczęśli-
we, podaruj mumobilMobiLove, zgodny zpe-
dagogiką wczesnodziecięcą Marii Montessori.

www.mobilove.euEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Bąk Magdalena
Ω Manikowska Joanna

EDUCREA -CENTRUM EDUKACJI
EduCrea to centrum edukacji, naukii rozwoju.
Miejsce, gdzie każdy znajdziecoś dla siebie.
Posiadamy 11lat doświadczenia w nauce
językówobcych.
www.educrea.plEd
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Δ Bącela Justyna
Ω AgnieszkaCichocka

WEREGOLF SP. Z O.O.
Weregolf to innowacyjny kostium do nauki
prawidłowej pamięci mięśniowej podczas
treningu swingu golfowego.

www.weregolf.ioEd
uc
at
io
n
&
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ai
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Δ Blechacz-Barańska Agnieszka
Ω Bianka Siwińska

IDID SP. Z O.O.
Nowoczesny coworking dla wszystkich
firmi freelancerów ceniących sobie pracę
w eleganckiej i komfortowejprzestrzeni.

www.idid.plB2
B

Δ Bogel-Malicka Anna
Ω Anna Pięta

TRUE COLOR BY ANN
Marka odzieżowa dlakobiet, która powstała
zmiłości domody i do klasycznej elegancji
najwyższej próby.

www.truecolor.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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PONAD 330
NOWYCH FIRM

W ośmiu edycjach wzięło udział 455 kobiet,

z czego aż 335 założyło własne firmy.

Dzięki wsparciu otrzymanemu w programie,

współpracy biznesowej nawiązanej między

uczestniczkami oraz sieciowaniu obserwujemy

ponad70-procentowąprzeżywalność firm

po pierwszym roku ich działalności.

www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl

Δ –mentee
Ω – mentorka

Δ Adamska-WoźniakKarolina
Ω Beata Szydłowska-Marcinek

KAWA DOBRA
Agencja dobra tworząca spersonalizo-
wane strategie pomagania dla influen-
cerów i osób publicznych oraz biznesu.

www.kawadobra.comB2
B
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Δ Borzym Agata
Ω Beata Pawłowska

HAGI
Polska firma rodzinna produkująca wysokiej
jakości kosmetyki naturalne.

www.hagi.com.plHe
al
th
&
Be
au
ty



Δ Chojecka Magdalena
Ω Lubińska Magda

LAWA
LAWA - to jedwabne apaszki,wyprodukowane
w zakładach Jedwab Polski w Milanówku.

www.lawasilk.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Chirek Dominika
Ω Joanna Kwiecińska-Ćwir

NATURALNIE PROSTE
Edukuję, jak odróżnić kosmetyki naturalne
od takich, które je tylko udają.

www.naturalnieproste.comHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ CholewińskaGrażyna
Ω AgnieszkaBrytan J ędrzejowska

INSPIRACJA
Pragnę podzielić się ze światemmalarstwem
intuicyjnymVedic Art, dzięki któremu ubrania,
meble oraz ściany zyskują nową jakość.

www.inspiracja.waw.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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Δ ChrabałowskaKatarzyna
ΩAgnieszkaCenzartowicz

BIURO KSIĘGOWE TAXCOMFORT
Biurorachunkowe oferujące dodatkowo
megapakiet usługksięgowych oraz wsparcie
doradcy podatkowego.

www.taxcomfort.plB2
B

Δ Chrzan Izabela
Ω Anna Gajo

STILLON TOUR
Organizacja i obsługa eventów i koncertów.

www.facebook.com/StillonTour/In
ne

Δ DołaszyńskaKatarzyna
ΩDorota Korzeniowska

ZDROWE SŁODKIE
W asortymencie naszej pracownicukierniczej
znajdziecie mnóstwo pysznych, pięknie
udekorowanych tortów,makaroników
imuffinekna każdą okazję.
www.zdroweslodkie.plFo

od
&
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Δ DmowskaWioletta
ΩAnita Hawryńska

HOME STAGING TEAM
Firma oferująca usługi zzakresu komplekso-
wego przygotowania nieruchomości do sprze-
daży i podwynajem. Aranżujemy, stylizujemy,
fotografujemy.
www.hs-team.plFa
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Δ DrygasMarlena
Ω Ewa Śleszyńska

EMOTEA
Wysokiej jakości herbaty w pięknych opako-
waniach, dla ciebie, na prezent, dla twojego
partnera biznesowego.

www.emotea.euFo
od

&
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Δ DziubaMagdalena
ΩGadzińska Marta

DEKORWALL ZIELONE ŚCIANY
Firma specjalizuje się w sprzedaży sztucznej
trawy – podłoża krajobrazowegooraz sporto-
wego.

In
ne

Δ El-Azzeh-SiekierskaSana
Ω Rudolf Julita

MY NANNY
MyNanny to przyjazny i intuicyjnyPortal, w któ-
rym Nianie znajdująPracę, a Rodzice znajdują
idealną Nianię dla swojego Dziecka.

www.mynanny.plIn
ne

Δ Gieroba Katarzyna
ΩMirella Panek-Owsiańska

FUNDACJA ENDOPOLKI
Fundacja wspierająca kobiety chorujące na
endometriozę.

www.endopolki.org.pl

In
ne

Δ Gałecka Dominika
Ω Rybarska Agata

RUDAMANUFAKTURA
Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą
rzemiosła artystycznego-rękodzieła.

www.rudamanufaktura.plFa
sh
io
n
&
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Δ Goc Katarzyna
Ω Izabella Murawska

SENTIMA
Pierwsza w Polsce Poradnia leczenia uzależ-
nieńdla kobietSENTIMA.

www.sentima.com.plHe
al
th
&
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Δ Godlewska Izabela
Ω Iwona Kossman

UNDRESS CODE
Undress Code to ekskluzywna, piękna bielizna
dla wyzwolonych kobiet, które kochająmiłe
w dotyku, delikatne tkaniny otulające ich ciała.

www.undress-code.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ GodziszkoMagda
Ω J oannaSzostek

GOODWOOD
Firma Good Wood i jejflagowy produkt, czyli
bujak – mebel wielofunkcyjny,mający na celu
rozwĳaniesprawności i motorykidziecka.

www.goodwoodpoland.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Cimoch Agata
Ω Joanna Staniszewska

JEDNA I DRUGA
Pomoc edukacyjna do naukiczytania,
treningu logopedycznego, ortografiioraz
treningusprawności intelektualnej dla
seniorów iosób powracających do zdrowia.
www.lowcywyrazow.plEd

uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Czaja Agnieszka
Ω Izabela Anuszewska

BIM PARTNERS
Wspieramy proces zarządzania i wdrażania
technologiiBIM. J esteśmy także Autoryzowa-
nymCentrum SzkoleniowymAutodesk.

www.bimpartners.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Czaplińska Agnieszka
ΩAleksandra Nieściuszko-Bujnicka

CZAPLA ANDMORE
Wspieramyprzedsiębiorców i pracowników
wrozwoju,wzmacniamy ich talenty imocne strony,
pomagamy firmombudować efektywne zespoły.

www.czaplaandmore.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Czuryńska Wioletta
ΩKatarzyna Dobrowolska

POKOCHAJ BIEGANIE WIOLETTA
CZURYŃSKA
Marka Pokochaj Bieganie Wioletta Czuryńska uczy
kobiety jak biegać, aby cieszyć się sprawnym,
zdrowym i świetnie wyglądającym ciałem.
www.wiolkaczurynska.plHe

al
th
&
Be
au
ty

Δ Danielewicz-Wilińska Anna
ΩAnna Skulimowska

KANCELARIA ADWOKACKA
ANNADANIELEWICZ-WILIŃSKA
Kancelaria adwokacka oferująca pomoc
prawną zarówno osobom fizycznym,
jak i podmiotomgospodarczym.
www.kancelariadw.plB2

B

Δ Dawidowicz-Karaszewska Agnieszka
ΩAgnieszkaMaruda-Sperczak

SPIN PROJECT
Studio tańca na rurze to propozycja dla kobiet
świadomych swych potrzeb,otwartych
i chcących się przekonać, jaką radość
i energiędaje Pole Dance.
www.spinproject.plHe

al
th
&
Be
au
ty

Δ DąbrowskaHelena
Ω AleksandraJarośkiewicz

ŁYKO
Stawiamy na piękno i prostotę,
dlatego szyjemy lniane ubrania
z tkaniny najwyższej jakości.

www.lykowarsaw.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ DemaleKatarzyna
ΩMarta Gadzińska

ANN&KATEWEDDING PLANNERS
Jesteśmy konsultantkamiślubnymi,
które z klasą, z wyczuciem i zpasją robią to,
co kochają – organizująśluby iwesela.

www.annkate-weddingplanners.mailerpage.comB2
B

Δ Deszczka Aleksandra
Ω EwaMisiak

WELOVEPEOPLE
Welovepeople to firmarekrutacyjna wspiera-
jąca przyszłych pracownikóworaz przyszłych
pracodawcóww sektorachSSC/BPO, FMCG
oraz IT.
www.welovepeople.plB2

B

Δ DobrowolskaKatarzyna
ΩAgnieszka Zborowska

DOBROJEWELLERY
DOBRO Jewellery marka biżuterii
wykonywanej rzemieślniczymimetodami.

www.dobrojewellery.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Ćwirko Sylwia
Ω Bartkowska Anna

YAMALUJE
Yamaluje tworzy kreatywne obrusy do wielokro-
tnego kolorowania dla dzieci, z autorskimi grafi-
kami które opowiadają świat.

www.yamaluje.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Gajdziszewska Adrianna
ΩMonika Serafin

KWIATY PAPROCI
Unikatowe i limitowane edycji manufakturowych
mebli, sztuki współczesnej, designu i dodatków do
wyjątkowych, indywidualnych i odważnych wnętrz.

www.kwiatypaproci.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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Δ Czernicka Joanna
ΩMagdalena Korcz

KDP JOANNA CZERNICKA
Kancelaria prawna.

www.kancelaria-czernicka.pl

Δ Bykowska-Giler Agnieszka
ΩMirella Panek-Owsiańska

DAMAZ WIERTARKĄ
Dama z wiertarką -warsztaty stolarskie
i rękodzielnicze dla kobiet, dzieci i rodzin.

www.facebook.com/DamazwiertarkaEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Gebert Zofia
Ω BarbaraStawarz/JustynaPiesiewicz

60WOOD
Meble na zamówienie.

www.facebook.com/60woodFa
sh
io
n
&
De
sig

n



Δ Hackiewicz Patrycja
ΩMagdalena Kotlarczyk

CUSTOMIZED GROUP
Działamywdziedzinie zarządzania doświadcze-
niami klientówi pracowników, budowania relacji,
marketingu, budowania marki i obsługi klienta.

www.customizedgroup.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Iwanicka-Nowak Anna
Ω Justyna Piesiewicz

ROMANIA KULINARIA
Rodzinna firma oferująca kompleksową usługę
gastronomiczno-kulinarną.

www.romania-kulinaria.plFo
od

&
Ho
re
ca

Δ Jachymczak Elżbieta
Ω Ewa Lampart

AKADEMIAKOBIECEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości to
platforma do dzielenia się wiedzą.
www.jachymczak.pl
www.akademiakobiecejprzedsiebiorczosci.pl

Δ Jarkowiec Magdalena
Ω Anna Pięta

MANOKEDE
Mano Kede projektujeponadczasowe i oryginal-
ne wnętrza, szczególniewiele uwagi poświęca-
jąc tworzeniu i renowacji mebli, głównie foteli.

www.manokede.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Jarosz-PłachetkaBeata
Ω Aleksandra Lazar

HOLLAGROS.C.
Firma rodzinna zajmująca się hurtową i deta-
liczną sprzedażą produktów dla ogrodnictwa.

www.hollagro.plFo
od

&
Ho
re
ca

Δ Jasińska Małgorzata
Ω Joanna Olejek

NIDAPHOTO
„Nic dwa razy się nie zdarza”,więc ciesz się
chwilą i zachowaj ją na zawsze – na fotografii!

www.nidaphoto.plIn
ne
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Δ Hackiewicz Patrycja
ΩMagdalena Kotlarczyk

GOACADEMY
Nowatorska szkoła oferująca kursy dlamło-
dych ludziw wieku 10–18lat, chcących uczyć
się szybciej, skuteczniej i przyjemniej.

www.goacademy.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ HołdaKarolina
ΩAgnieszkaCenzartowicz

KAROLINA HOŁDAŻYWIENIE PSÓW I KOTÓW
Dzięki prawidłowemużywieniumożemyzapobiec
wieluproblemomzdrowotnymupsów ikotów–
dowiedz sięwięcej podczas wykładów i szkoleń.

www.karolinaholda.comEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Jaczewska Ewa
ΩMalina Wieczorek

RÓŻSIĘ
Projekt RóżSię dla biznesuto programywspie-
rające kampanie wellbeingowe firm,warsztaty
i coaching aktywizujący pracowników oraz
klientów indywidualnych.
www.facebook.com/kierunek.ROZsieEd

uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Jakubowska Kamila
ΩDagmara Strzębicka

POLSKA AKADEMIANEGOCJACJI
I KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ
Dzielimysię wiedzą i doświadczeniemnegocja-
cyjnym pochodzącym z branży budowlanej, IT,
ubezpieczeń, retail i produkcyjnej.
www.panikb.euB2

B

Δ Jankowiak Diana
ΩMarta Zięba-Szklarska

ENERGIA TŁUMACZY
Energia Tłumaczy to przestrzeńdo wymiany
myśli dla tłumaczy, a zarazem sklep z artykuła-
miwspomagającymi prace translatorskie.

www.energiatlumaczy.plB2
B

Δ Jobda Katarzyna
Ω KrystynaRek

DZIEWCZYNY -SIEĆ BEAUTY BARÓW
Firma oferująca szeroki wachlarz usług
kosmetycznych.

www.facebook.com/dziewczynybeautybarHe
al
th
&
Be
au
ty
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Δ Kiser Natalia
Ω Justyna Piesiewicz+Joanna Olejek

BRIDGE LANGUAGESERVICES
Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia
zwykłe i poświadczone z ponad 20 języków
obcych w dowolnych kombinacjach.

www.bridgels.pl

Δ Kiszka-HoflikIzabela
ΩDominika Herburt-Heybowicz

IKH PICTURES PRODUCTION
Produkcja i promocja filmówpolskich.

www.ikh.com.plIn
ne

Δ Kępka Monika
Ω Marta Ciemniewska

MONIKA KĘPKA SOLUTIONS
Treningi rozwoju kompetencji i programy
szkoleniowe. Wspieram kobiety biznesu
w pokonywaniu lęku przed wystąpieniami
publicznymi.

Ed
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at
io
n
&
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ai
ni
ng

Δ Kocyk Edyta
Ω EwaMisiak

SIDLY
Firma SIDLY świadczy usługitelemedycznew Pol-
sce iwEuropie i jest jednymzpionierówkomplek-
sowej diagnostykimedycznej na odległość.

www.sidly.eu/plST
EM

Δ –mentee
Ω – mentorka

Δ Kaczmarek Małgorzata
Ω Karolina Kłobucka

MAGNIFICA SP. Z O.O.
Kancelaria księgowo-podatkowaspecjalizuje
się w outsourcingu księgowym, kadrowo-pła-
cowym, doradztwie podatkowym i prawnym.

www.magnifica.warszawa.plB2
B

Δ KafkaMalka
Ω Aleksandra Mroczek

TEL AVIVURBAN
Sieć restauracjiserwujących najlepsze smaki
Izraela, a wszystko wegańskie w 100% .

www.telaviv.plFo
od

&
Ho
re
ca

Δ Kaleyeva Veranika
Ω Joanna Olejek

POLAND4STUDENTS
Platforma oferująca zagranicznym studentom
pomoc w znalezieniuodpowiedniego kierunku
studiów orazuczelniw Polsce.

www.poland4students.comEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Grostal Agnieszka
Ω Aleksandra Noworyta

SALENTS
Misją firmySalents jest wspieranie klientów
i partnerów biznesowych w zwiększeniu
sprzedaży i rozwojuich biznesu.

www.salents.comB2
B

Δ Gruszecka Barbara
Ω Grażyna Jagodzińska

2B VALUE
Firma 2B Value świadczy usługiw zakresie
doradztwa biznesowego.

www.2bvalue.plB2
B

Δ GrzybowskaNadia
ΩAgnieszka Górska

KUKPLAN
Gotuj i rób zakupy z Kukplan – oferujemy
zdrowe i zbilansowanemenu dla ciebie
i twojej rodziny!

www.kukplan.plFo
od

&
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ca

Δ Gromek-GałeckaKalina
Ω Grażyna Jagodzińska

KALIENTE
Warsztaty ceramiczne, plastyczne, tkackie,
a także wiele innych przydatnych nauk dla
wszystkich bez wyjątku grup wiekowych.

www.kaliente.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Jaśkowska Juanita
ΩWioletta Dmowska

INNOVA STUDIO
Projektowanie i metamorfozy wnętrz
indywidualnych i komercyjnych.

www.innovastudio.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Jurga Magdalena
ΩAgnieszka Barbasiewicz

MJ MAGDALENA JURGA
Akademia Przedsiębiorczości Moje Jutro podczas
warsztatów on-line wprowadza uczniów w świat
przedsiębiorczości, aby nasze dzieci były w przy-
szłości TWÓRCAMI, a nie tylko odbiorcami.
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n
&
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ng

Δ Kaczorowska Małgorzata
ΩAnna Rudnicka-Sipayłło

SOCIAL SYMBIOSIS
Agencja public relations zajmująca się budowa-
niem relacji z otoczeniem opartej na wrtościach.

www.linkedin.com/in/malgorzatakaczorowska/B2
B

Δ Kibil Marzena
ΩAnita Gołębiewska

MRLD GRAPHS
Odkrywamy niewidocznymechanizm działania
firmy i pokazujemy liderom jak go wykorzystać
do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.

www.mrld.plB2
B
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Δ Góra Joanna
ΩMagda Korol

POLISH NATUREBEAUTY BAR
Sklep stacjonarny i platformainternetowa ze
starannie wybranymi kosmetykami naturalnymi
z polskich manufaktur.

www.polishnature.plHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Greszta Katarzyna
ΩMagda Hajduk

MARZYSZ, BIEGNIJ
Planer dla biegaczy, którywspiera w osiąganiu
celów, nie tylkosportowych.

www.marzyszbiegnĳ.plEd
uc
at
io
n
&
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ng

Δ Golańska Anita
Ω Anna Sękowska

SPIRE
Spire to biuro digital marketingu, reklamy
i transferu technologii.

www.spire.org.plST
EM



Δ Magiera Karolina
Ω Kossmann Iwona

SWEET HOME
SWEET HOME to rozpoznawalnamarkapre-
mium,w segmencie zabawek z drewna.

www.sweeth.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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Δ Matysiak Aleksandra
Ω Timea Balajcza/Magda Kotlarczyk

MELLICARE
MELLI Care to linianaturalnychkosmetyków,
przeznaczonychdlawszystkich, którzy zmuszeni
są do szczególnej dbałości o skórędłoni istóp.

www.mellicare.comHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ MajorMagdalena
ΩAgnieszka Brytan-J ędrzejowska

PAPER HEROES
Paper Heroes -studio kreatywne tworzace
koncepcje promujące firmyonline i w formie
reklamy ambientowejw nurcie less waste.
www.studiopaperheroes.com
www.expoheroes.com

Δ Krężołek Agnieszka
Ω Jana Niedźwiedź-Gliniecka

RE:ESSENCE R&C
Specjalizujemy się w badaniach rynku far-
maceutycznego, badaniach konsumenckich
i w doradztwie podczas tworzenia strategii
marketingowych.
www.infarmres.comB2

B

Δ KronenbergerMartyna
ΩAnna Zgoda

MARTYNAKRONENBERGER FOTOGRAFIA
Martyna Kronenberger zatrzymujena pięknych
fotografiach wyjątkowemomenty życia.

www.martynakronenberger.comIn
ne

Δ Krysicka Katarzyna
ΩKatia Roman-Trzaska

HERBIKIDS
Warsztaty o przyrodzie,tematyczne wyjścia
w plener oraz wszelkie rękodzieło z naturą
w roli głównej.

www.herbikids.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ KryszczyszynBeata
Ω Kinga Stanisławska

KWIACIARNIAMIŃSKA 7
W ofercie naszejkwiaciarni są kwiaty cięte,
doniczkowe, sztuczne, rabatowe, wykonujemy
także bukiety iwieńce okolicznościowe.

www.facebook.com/kwiaciarniaminska7In
ne

Δ Kulikowska Paulina
Ω Ewa Nizio

HEALING INSTITUTE
terapeutyczna przestrzeń, w której otrzymasz
wsparcie w pracy z energią, ciałem, umysłem
i emocjami.

www.healinginstitute.euHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Kuś Karina
ΩAgnieszka Myśliwczyk

KARINA KUŚ STRATEGY HUB
Działalność pod którą powstały dwa job boardy - silver
hire skierowany do osób 50+, które szukają nowych
wyzwań na rynku pracy oraz uahire skierowany do
uchodźców zUkrainy poszukujących pracy w Polsce.
www.silver-hire.comIn

ne

Δ KubisztalJustyna
Ω Ela Jarmusz

PROGRAMERIA.PL
Warsztaty z programowania.

www.programeria.plEd
uc
at
io
n
&
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ai
ni
ng

Δ Latuszewska-Syrda Teresa
Ω Lubowska Anna

FUNDACJA URBAN FORMS
Muzeum Sztuki i Kultury Miejskiej bazujące
na zasobach zewnętrznej galeriimuraliUrban
Forms i dorobkupolskiej i światowej sztuki
i kulturymiejskiej.
www.urbanforms.orgIn

ne

Δ Lech Anna
ΩUrszula Eriksen

WEGEMIKSER
Nasza firmaoferujewegetariański catering, do
przygotowywania którego korzystamywyłącz-
nie z ekologicznych produktów lokalnych.

www.facebook.com/wegemikserFo
od

&
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ca

Δ Lewandowska Marta (Millka)
Ω Jana Niedźwiedź-Gliniecka

MILLKA STUDIO
Pracownia wizerunkui stylizacji
ucząca sztuki atrakcyjności i dobrego
prezentowania się w każdej sytuacji.

www.millkastudio.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Lewandowska Marta (Millka)
Ω Jana Niedźwiedź-Gliniecka

MILLKA STUDIO
Pracownia wizerunkui stylizacji
ucząca sztuki atrakcyjności i dobrego
prezentowania się w każdej sytuacji.

www.millkastudio.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Lemka-Wójcik Joanna
Ω Joanna Iwanowska-Nielsen

JLW STUDIO
Wydobywanie potencjału z nieruc-
homości to mojamisja i pasja. Potrafię
dostrzec potencjał w każdymwnętrzu.

www.jlwstudio.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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Δ ŁyżwińskaMagdalena
ΩKatia Roman-Trzaska

4PORY
Sąsiedzki warzywniak4 PORY to sieć sklepów
osiedlowych oferującychwarzywa, owoce oraz
produkty regionalne od lokalnych iuczciwych
dostawców.
https://www.facebook.com/sasiedzkiwarzywniak/Fo

od
&
Ho
re
ca

Δ Kończak Julia
Ω Kłobucka Karolina

PRZYRODAPROJEKT
Firma oferująca specjalistyczną diagnostykę
drzew, inwentaryzacje, szkolenia i edukację
przyrodniczą

www.przyrodaprojekt.plIn
ne

Δ KoryckaMagdalena
Ω

PRO PEDIS
Doradzamyosobomspecjalizującymsię lub chcą-
cymzajmować się zawodowoortopedią podolo-
giczną: fizjoterapeutom,właścicielom gabinetów.

www.propedis.plB2
B

Δ KoryckaMagdalena
Ω Izabela Makosz

FOOTMEDICA
W Klinice Zdrowej Stopy oferujemy
kompleksową rehabilitację całego
narządu ruchu.

www.footmedica.plHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ KosmalaMałgorzata
Ω Barbara Chwesiuk

LUBOVKA
Przy zastosowaniu naturalnychproduktówwyko-
nujemy ręcznie robione lampyorazzasłonyw mi-
nimalistycznych iniepowtarzalnych kształtach.

www.lubovka.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ KośnikKatarzyna
Ω AgnieszkaBobrukiewicz

KONSTRUKTYWNIE
Biuro konstrukcji odzieżywraz z doradztwem
w zakresie tworzenia dokumentacji technolo-
gicznej oraz optymalizacjiprocesu.

www.konstruktywnie.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Kulesza Izabela
Ω Paulina Janiak

IZABELA KULESZA
Podpowiadamw jaki sposób zarządzać budżetem
domowym tak aby podnieść jakość i standard
swojego życia.

www.izabelakulesza.plEd
uc
at
io
n
&
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ng

Δ Kowalska Anna
ΩAgnieszkaMaruda-Sperczak

CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI
Firma oferująca szkolenia i konsultacje
w branży kreatynwej i rozwojuosobistego.

www.facebook.com/CRiEAnnaKowalska/Ed
uc
at
io
n
&
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ai
ni
ng

Δ Kowalska-PukMarta
ΩAnna Radzikowska

ZMROK
Zmrok -architektoniczna grupa projektowa.

www.zmrok.euFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Krejdyner Monika
ΩRudnicka-Sipayłło Anna

MEDIA PLANNER
Plannery wspierają zarządzanie projektami,są
projektowane w oparciu o sprawdzoną meto-
dykę z zakresu zarządzania oraz psychologię
motywacji.
www.mediaplanner.com.plB2

B
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Δ Kołodziejak Joanna
Ω Iwona Kossman

LOVE ON THE SNOW
Bielizna z wełnymerino.

www.loveonthesnow.comEd
uc
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n
&
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ng

Δ KokoszyckaEwa
Ω DorotaRoesler

UKL DR SPEAKER
Centrum Językowekładące nacisk na
efektywną komunikację w języku obcym
na tematy specjalistyczne.

www.drspeaker.plEd
uc
at
io
n
&
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ai
ni
ng

Δ Kołakowska Anna
Ω Justyna Piesiewicz

SZKOŁA STEPOWANIA TIP TAP
TIP TAP zaprasza donaukistepowania
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

www.tiptap.plEd
uc
at
io
n
&
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ng

Δ Kołodziej Justyna
ΩAnna Gajewicz

VISO JUSTYNA KOŁODZIEJ
Fotorealistyczne wizualizacje architektoniczne.

www.behance.net/viso_rendersFa
sh
io
n
&
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Δ Listwoń Justyna
ΩMagdalena Korycka

BESTYA
Firma promująca profilaktykę treningumięśni
dnamiednicy, oferującą kompleksową usługę
związaną z tym obszarem zdrowia.

www.bestya.plHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Marciniak Aleksandra
ΩAgnieszka Czaplińska

WWW.OGARNIJZYCIE.PL
Usługi typu concierge dla osób prywatnych
i firm.

www.ogarnĳzycie.plB2
B



Δ Muchowska Beata
Ω Iwona Paszkiewicz

BEATA MUCHOWSKA
Fotografia rodzinna i portretowa oraz warsztaty
fotograficzne.

www.muchowskabeata.comIn
ne

Δ MurdziaKarolina
ΩAnna Zgoda

MYMAGICESSENCE
Manufaktura naturalnych, ręcznie
produkowanych kosmetyków, dzięki
którym zadbasz o swoje ciało i duszę.

www.mymagicessence.comHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ MorawskaMartyna
Ω Grażyna Sroczyńska

MOWA KWIATÓW
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
Pracowania florystyczna, któraprzypomni
klasyczną symbolikę kwiatów.

www.mowakwiatow.artFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Mysiak Weronika
ΩAntonina Bochińska

PROSILVA WERONIKA MYSIAK
Przybliżanie natury dzieciom i dorosłym
poprzez organizację wypraw do lasu.

www.facebook.com/WoodKidsFoundationEd
uc
at
io
n
&T
ra
in
in
g

Δ NejmanKatarzyna
Ω Szturmowicz Małgorzata

SIOSTRY PLOTĄ
Firma „Siostry Plotą” promujei sprzedaje
produkty wikliniarskie polskich rzemieślników.

www.siostryplota.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ NowakowskaWeronika
ΩAnna Podkowińska-Tretyn

DOBRE DOBRE STUDIO SP. Z O.O.
Dobre Dobre Studio opracowuje strategie ko-
munikacji i zarządza profilamiw social media.

www.dobredobre.studioST
EM

Δ MilonasPaulina
Ω Anna Grąbczewska

MOST KAMPUS EDUKACYJNY
Kampus edukacyjny MOST to miejsce łączenia
innowacyjnych edukacyjnych pomysłów na
szkołę „inaczej”, społecznych inicjatyw iorgani-
zacyjnych partnerstw.
www.most.edu.plEd

uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ MolendaMagda
Ω Izabela Makosz

BOBBYʼS
Bobbyʼs powstało, aby dzieci mogłybyć
dziećmi!Biegały po kałużach, wdrapywały
się na drzewa, szalały na placu zabaw.

www.bobbys.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Mertens-Biernacka Paulina
ΩGrażyna Jagodzińska

PO STRONIE WNĘTRZ
Usługi home stagingowe, dekoratorstwo
wnętrz, tworzenie scenografii oraz wypo-
życzalnia dekoracji.

www.postroniewnetrz.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Marciniak Małgorzata
Ω Elżbieta J armusz

KANCELARIA ADWOKACKA
MAŁGORZATAMARCINIAK
Profesjonalne świadczenie pomocy prawnej
w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego
i gospodarczego.
www.malgorzatamarciniak.plB2

B

Δ Margas Małgorzata
Ω Bogusława Matuszewska

PRACOWNIA DEKUDEKU
Pracownia Dekudeku zajmujesię odnawianiem
imalowaniemmebli, ozdabianiem przedmiotów
techniką decoupageʼu, organizujeteż warszta-
ty kreatywne.
www.dekudeku.plFa

sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Oborska-BałkowiecKarina
Ω Zofia Witucka

UNICORNLAB
Produkcja i sprzedaż kosmetyków natural-
nych wg. filozofii „Dbam o siebie, dbamo
innych”.

www.unicornlab.plHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Olejek Joanna
Ω

MULTI NIANIA
Nasze nianie towykwalifikowane, dwujęzyczne
opiekunki, które kochajądzieci i potrafią stworzyć
dlanichprzestrzeń do rozwojuprzezzabawę.

www.multiniania.edu.plIn
ne

Δ Olech Dorota
ΩAgnieszka Antosik-Kiernicka

SAXOFONIKA
Firma świadcząca usługi muzyczne, takie
jak koncerty, wydarzenia muzyczne, imprezy
muzyczne.

www.dorotaolech.plB2
B

Δ –mentee
Ω – mentorka

Δ Olejek Joanna
Ω

MULTI LINGUA
Multilingua to szkoła, w której nauczysz się
języków obcych w przyjaznej atmosferze.

www.facebook.com/MultiLinguaJo-
annaOlejek/Ed

uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Oleszczuk-KalkhoffAgnieszka
Ω Justyna Salomonowicz-Gustaw

TULSIE.PL -24HUGS
Specjalistyczny sklep iwypożyczalnia chust
oraz nosideł do noszenia dzieci.

www.24hugs.plIn
ne

Δ OpielkaKatarzyna
Ω Panek-Owsiańska Mirella

KULTUROPRACOWNIA KATARZYNAOPIEŁKA
Kulturopracownia oferuje usługiw trzech ob-
szarach: autorskie projekty edukacyjno-kul-
turalne, projekty edukacyjne szyte namiarę,
kursy języka niemieckiego dla biznesu.
www.kulturopracownia.plEd

uc
at
io
n
&
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ni
ng

Δ OtwinowskaKarolina
Ω Ewa Lampart

FUNDACJA GŁÓD (NIE)NAŻARTY
Fundacja Głód (nie)Nażarty podejmuje dzia-
łania na rzecz profilaktyki i leczenia zaburzeń
odżywiania.

www.glodnienazarty.plB2
B

Δ PefewKatarzyna
Ω MaiaSobczak

JABŁKO I DYNIA
Szerzenie wiedzy prozdrowotnejw zakresie
zdrowego odżywiania dzieci i dorosłych.

www.facebook.com/Fundacja-Jabłko-i-
Dynia-881382628587206/Ed

uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Papież Agnieszka
Ω Katarzyna Dorsey

HOMSY.PL
Spełnij swojemarzenie omieszkaniu zaprojek-
towanym przezarchitekta wnętrz bez wycho-
dzenia z domu!

www.homsy.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Pełka-Szajowska Agnieszka
ΩOlga Grygier-Siddons

THINKAHEAD
thinkAHEAD oferujewsparcie w biznesie przy
wykorzystaniu wiedzy z psychologii, ekonomii
behawioralnej i biznesu.

www.thinkAHEAD.spaceEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Peret Nina
Ω Szwed Urszula

HAHAFOR KIDS
Kreatywne, ilustrowane tekstylia, którebudują
bliskościowe dzieciństwo.

www.haha.com.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ PędzikNadja
Ω Patrycja Strzelecka

WIECZNIE BIAŁA
Dzielę się pomysłami na to jak zorganizować
ślub iwesele w duchu zasad less waste
i zerowaste.

www.wieczniebiala.plB2
B

Δ PęziołWioleta
ΩAnna Zarudzka/Iwona Dynowska

BALABOOM
NajbardziejBOOMbowa odzieżreklamowa,
jaką kiedykolwiekmieliście okazję zobaczyć!

www.balaboom.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Pięcek Joanna
Ω Julia Dąbrowska

BŁOGOME JOANNA PIĘCEK
Wyjazdy oraz warsztaty dla kobiet.

www.blogome.comIn
ne

Δ PodporaMagdalena
Ω IwonaMajewska-Opiełka

COM4TCLICK
Dużo pracujesz przy komputerze?
Zadbaj o zdrowie nadgarstka
z poduszeczką com4tclick®.

www.com4tclick.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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Δ MarciniakLena
Ω Katarzyna Barczyńska

SŁOWNE BABKI
Agencja copywriterska, firmaredaktorsko-
korektorska, agencja literacka – a to wszystko
pod jednym, bardzo kobiecym szyldem!

www.slownebabki.plB2
B

Δ Melkumian-Tomaszewska Anna
Ω Katarzyna Barczyńska

MAMY KALENDARZ
MaMy Kalendarz -domowe centrum zarządza-
nia, które integruje rodzinę, uczy planowania i
gospodarowania czasem od najmłodszych lat.

www.mamykalendarz.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Mazurek Anna
Ω AnnaGajewicz

FRANZO
Franzo tomarkapięknychmebli wytwarzanych
ręcznie z naturalnego rattanu, które cechuje
unikalne wzornictwo i szacunek do natury.

www.franzo.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Pawlak Marta
Ω Aleksandra Noworyta/Joanna Szostek

NATURALNIE TO TU
Salon urody oferujący ekologiczne, naturalne
i organiczne usługi.

www.naturalnietotu.plHe
al
th
&
Be
au
ty



Δ Sawczuk Agnieszka
ΩMagdalena Borkowska

FILANTROPEA
Wspieram przedsiębiorców w zaplanowaniu
i prowadzeniu działalności filantropĳnej, która
jest zgodna z ich wartościami i pasją.

www.agnieszkasawczuk.plB2
B

Δ Sajewicz Alicja
Ω Anna Pięta

WENSKA LEATHERGOODS
Tworzymywyjątkowe przedmioty,
racjonalnie wykorzystując naturalne
materiały najlepszej jakości.

www.wenska.shopshood.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Salomonowicz-GustawJustyna
ΩAleksandra Nieściuszko

KODRÓWNOWAGI
Wspieram klientów wpowrocie do zdrowia,
unormowaniupracy tarczycy, opanowaniu
Hashimoto i dbaniu o naturalne piękno.

www.kodrownowagi.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Reszela Weronika
Ω Bożena Leśniewska

SKILLHOUSE
Rozwiązanie HR-owe dla biznesu, łączące
specjalistów z projektamina zasadzie out-
sourcingu, też w ramach jednej korporacji
(zamknięty rynek pracy).
www.skillhouse.ioST

EM

Δ Rydzewska-Łapczyńska Magdalena
ΩUrszula Baranowska

2EYE
System do rehabilitacji gałki ocznej z
wykorzystaniemwirtualnej rzeczywistości.

ST
EM

Δ Roszkowska Dorota
ΩOlga Czerwińska

LEDER
Produkcja systemu do automatyzacji fototerapii.

ST
EM

Δ Rolinger-Bednarska Danuta
ΩDominikaMizielińska

ROLINGER PR
Rolinger PR -pomaga firmom,startupom,
ekspertom i przedsiębiorczym osobom
wbudowaniu cenionej i godnejzaufaniamarki.

www.rolingerpr.plB2
B

Δ Rowińska-MałanĳEdyta
ΩAleksandra Nieściuszko-Bujnicka

YOGA TIME
Uwolnij napięcie z ciała i umysłu dzięki
warsztatom jogi – możemy je zorganizować
nawet w twoimbiurze!

www.yoga-time.plHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Rogacka Magdalena
ΩKatarzyna Nizińska

BUSINESS IQ
W BusinessIQ prowadzimybadania firmpod
kątem satysfakcji pracowników, z wykorzysta-
niem aplikacji i sztucznej inteligencji.

www.businessiq.plB2
B

Δ Pranczk Romualda
Ω Grażyna Jagodzińska

ROMA PRANCZK MASSAGE
Roma Pranczk wykonuje na terenieWarszawy
odprężające masaże: klasyczny, relaksacyjny,
bańką chińską, antycellulitowy, limfatyczny.

www.romualda-pranczk.business.siteHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Rećko Katarzyna
Ω Rolinger-Bednarska Danuta

DIETADLA PLANETY I LUDZI
Firma promuje dietę roślinną -dobrą dla plane-
ty i ludzi,a także wspiera kobiety z problemami
hormonalnymi.

www.katarzynarecko.comHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Pruchniak Angelika
Ω Iwona Gasińska-Mulczyńska

LAP ANGELIKA PRUCHNIAK
Agencja marketingowa.

B2
B

Δ Siek Anna
Ω AleksandraJarośkiewicz

WARSZTATYOBYCIA SCENICZNEGO
Świat jest jak teatr,dlatego warto opanować
techniki aktorskie, które przydadzą się w życiu
codziennym.
www.facebook.com/warsztatyoby-
ciascenicznego/Ed
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Δ SienkiewiczMarta
Ω Magda Korcz

MARSZKA
Ubrania inspirowane modą lat 90.,
w których poczujesz się swobodnie,
komfortowo – na luzie.

https://www.facebook.com/marszkaofficial/Fa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Skalska-Stefańska Dorota
ΩMagdalena Korycka

BAGIC
Torby idealne do porodu, do kupienia z pełną
wyprawką.

www.bagic.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Schabińska Paula
ΩAgnieszka Brytan-J ędrzejowska

WHIFF ZONE
Whiff, to kompleksowy system pomiaru i za-
nieczyszczeń powietrza wraz z nasadzeniami
roślino właściwościach filtrującychpowietrze.

www.whiff.zoneST
EM

Δ Serwińska Stasia
Ω Izabela Lachowicz

AKADEMIA PROFILAKTYKI, EDUKACJI
I SPORTU
Działalność szkoleniowo edukacyjna.

Ed
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at
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n
&
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ng

Δ Skłucka Anna
Ω Iwona Wierzgała

AS SOLUTIONS ANNA SKLUCKA
Projektowanie i produkcja mebli na wymiar.

Fa
sh
io
n
&
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Δ Skoczek Zuzanna
Ω AnnaGajewicz

FUNDACJA SAMODZIELNOŚĆ ODKUCHNI
Przygotowujemy młodzieżz domów
dziecka do samodzielnego życia poprzez
naukę gotowania.

www.samodzielnoscodkuchni.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Skórzyńska Anna
ΩAlina Prawdzik

SZUMISIE
Szumisie to maskotkidla dzieci emitujące
szum, który przypomina noworodkomdźwięk
w brzuchumamy i ułatwia zasypianie.

www.szumisie.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Sobielarska Daria
ΩAleksadra Nieściuko-Bujnicka

AMERICAN BAGLES
Jako jedyniw Polsce specjalizujemysię w wy-
piekaniu oryginalnych bajgliamerykańskich.

www.americanbagels.plFo
od

&
Ho
re
ca

Δ Sosnowska Angelika
Ω Iwona Kossmann

BETWEEN CONCEPT
Marka BetweenStore – koszuledla kobiet
odważnych, świadomych swoich wartości,
kompetentnych.

www.betweenstore.plFa
sh
io
n
&
De
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gn

Δ Skowerska Katarzyna
ΩDagmara Strzębicka

KANGU KATARZYNASKOWERSKA
Innowacyjna na rynku sprężysta poduszka
Kangu -niezawodna przy kolkach
niemowlęcych.

www.getkangu.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn
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Δ Pomiankowska Danuta
Ω Barbara Chwesiuk

SUKNIE I WELONY
Tworzękreacje, w których panny młode nie
tylko pięknie wyglądają, ale też świetnie się
czują, zgodnie z ideą „slow wedding”.

www.www.suknieiwelony.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Popławska Anna
Ω J olantaDec

PRACOWNIA WNĘTRZ ONYKS
ANNAONISZK-POPŁAWSKA
Pomagam inwestoromzaprojektować ich
wymarzonemiejsca do zamieszkania.

www.planujwnetrze.plFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ PowierżaMagdalena
Ω IwonaMajewska-Opiełka

BLUE BELL
Pomożemy ci stworzyć oryginalnyogród lub
ciekawie zaaranżować zieleń na tarasie,
balkonieczy we wnętrzach.

www.bluebellgarden.plIn
ne

Δ Połujańska Dorota
ΩAleksandra Noworyta

OLNEO
Platforma dla podróżników.

www.olneo.plST
EM

Δ Potrawiak Maja
Ω Izabela Anuszewska

RE:STORIA MAJA POTRAWIAK
Firma świadcząca usługi z zakresu konserwacji
i restauracji dzieł sztuki.

www.facebook.com/restoriaaIn
ne

Δ Rakow Lidia
Ω Iwona Dynowska

FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI
I ROZWOJU
Fundacja promująca zdrowie, profilaktykę
i walkę z rakiem.

www.fundacjacentrum.plHe
al
th
&
Be
au
ty

Δ Rzepka Monika
Ω Anita Hawryńska

ODŻYWIALNIA.PL
Blog o zdrowym odżywianiu.

www.odzywialnia.plHe
al
th
&
Be
au
ty
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Δ Tarczoń Ewa
ΩMonika Gawinecka

FARMA PODKARPACKA
Sery i wędliny BIO oraz rękodzieło z podkarpacia.

www.farmapodkarpacka.pl

Δ Taraszka Magdalena
Ω Barbara Chwesiuk

COACHING PO GODZINACH
Pokażę Ci, jak korzystać z praktycznych
strategii i koncepcji psychologicznych – tak,
aby wspierały Twój potencjał i rozwój.

www.pozytywnieorozwoju.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Tomasiak Edyta
ΩAnna Czyż

MŁODY SPORTOWIEC
Wspieram dziecięcemarzenia o byciu sportowcem
poprzez pracę fizjoterapeutyczną zemną.

www.mlodysportowiec.comEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
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ng

Δ Urbańczyk Elwira
ΩDagmara Strzębicka

MAKE BREAK PODRÓŻE
NAMIARĘ MARZEŃ
W Make Break świadczymy usługitravelconcierge.
Zajmujemysię przygotowywaniemkreatywnych
programówwyjazdów szytych namiarę.
www.make-break.comIn

ne

Δ Szawlis Ewelina
ΩGrażyna Sroczyńska

PERMITS TO FLY
System przeznaczony do zautomatyzowanego
i w pełni bezpiecznego procesu pozyskiwania
zgód na start, lądowanie i przelot.

www.linkedin.com/company/permits-to-fly/B2
B

Δ Stasiak Katarzyna
Ω Piotrowska Renata

FLOATLUBIN
Połączenie coachingu z innowacyjną terapią
rest, polegającą na głębokiejmedytacji na
wodzie.

www.loatlubin.plEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Wasilewska Izabela
ΩAgnieszak Górska

EXPRIMERE_TE
Exprimere __te z łacinywyraź siebie to marka
ubrań stworzona dla tych, dla którychubrania
nie odgrywaja roliużytkowej, lecz są nośnikiem
wartości, dziełem sztuki.
www.exprimerete.comFa

sh
io
n
&
De
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gn

Δ Waligórska-BocianMarcelina
ΩMałgorzata Undziłło-Haveberg

MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN
SIMPLY FOLK
Produkcja i sprzedażdrewnianych elemen-
tówwystroju wnętrz, inspirowanych łowickim
folklorem.
www.simplyfolk.plFa

sh
io
n
&
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gn

Δ Uryniuk Niatalia
ΩMirella Panek-Owsiańska

BALTICARIUM
W Balticarium działamy zmyślą o
przyszłości i rozwoju dzieci, wzbogacając
ich wiedzę w przyjemny sposób.

www.balticarium.comIn
ne
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Δ SzkudlarekPaula
ΩAgnieszkaCenzartowicz

SMART DORM
SmartDorm. Kompleksowe rozwiązania
SMART dlaDomówStudenckich w celach
oszczędności, sprawności działaniai podnie-
sienia standardu.
www.smartdorm.plIn

ne

Δ Świątkowska Ewa
Ω Katarzyna Antosiewicz

HERSTORIES
Badania marketingowe ze sznytem społecznym.

www.herstories.plB2
B

Δ Stefaniak Olga
ΩDagmara Strzębicka

SMARTBERRIES
Firma produkująca isprzedająca testy
do badania zawartości polifenoliw owocach
i produktachowocowych.

www.smartberriestest.comST
EM

Δ Stefańska Anna
Ω Ławniczak Iza

JEWELRY ANEW
Biżuteria, która dostępna jest na platformie
dostała nowe życie, przeszłaproces renowacji
pod okiem (i lupą!)profesjonalnych jubilerów –
czyszczenie, polerowanie, dezynfekcję.
www.jewelryanew.euFa

sh
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Δ SzarzyńskaMarta
ΩDagmara Strzębicka

KINHOUSE STUDIO
KINHOUSE STUDIO tobutikowydom
produkcji treści audiowizualnych: filmów
fabularnych, dokumentalnych, animacji.

www.kinhouse.plIn
ne

Δ Szabat-WywrotElżbieta
ΩMarta Gadzińska

PRACOWNIA PROJEKTOWA.
ELŻBIETAWYWROT
Pracownia architekturywnętrz.

www.szawrot-design.comFa
sh
io
n
&
De
si
gn

Δ Suska Milena
ΩAneta Pondo

MILENA SUSKA TRENUJ Z MAMĄ
Zajęcia sportowe dla mam i dzieci.

www.facebook.com/milenasuskatrenerFa
sh
io
n
&
De
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gn

Δ Swat-Cora Agnieszka
ΩMarta Cwalina-Śliwińska

DOBROSTACJA
DobrostacJA pomoże Ci odnaleźćmotywację
do działania poprzez wykorzystanie badania
Personal Power On®.

www.dobrostacja.plEd
uc
at
io
n
&
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ng

Δ Szarska Nina
Ω Katarzyna Talaga-Korcz

WELL HANDLED DOG HANDLING
Przygotowanie psów i ich opiekunów do wystaw
psów rasowych, prezentacji psów na ringach kra-
jowych i międzynarodowych, treningi dog fitnessu
i zoofizjoterapia.
www.ninaszarska.weebly.comIn

ne

Δ WilkKatarzyna
Ω Karolina Kłobucka

ESENSJA AESTHETICCLINIC ANDSPA
W naszej wyjątkowej klinice Esensja sprawimy,
że wspaniale się poczujesz i będziesz wyglą-
dać pięknie.

www.esensja.euEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ WrzeszczKaja
Ω MagdalenaKorcz

KOSMOS LTD
Kosmos Ltd. jest butikowąagencją marke-
tingową, która kreuje strategie i komunikacje
marek.

www.kosmosltd.comB2
B

Δ WratnyPatrycja
Ω Grażyna Sroczyńska

PATRYCJA WRATNY -
DORADCAŻYWIENIOWY
Prowadzę kursy i konsultacje online,na których
uczę, jak zdrowosię odżywiać i jakwprowa-
dzić w życie dobre nawyki żywieniowe.
www.patrycjawratny.plEd
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&
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Δ Wrońska-PutniorzMaria
Ω AgnieszkaPlencler

MULEN MARIA WROŃSKA-PUTNIORZ
Mulen tomarka ubrań z naturalnychmateria-
łów o prostym, ponadczasowym kroju.

www.mulen.plFa
sh
io
n
&
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gn

Δ Wieczorek Karolina
ΩDorota Keller-Zalewska

KAROLINAWIECZOREK STYLISTKA
Osobista stylistka pokażeci, jakie fasony
i kolory są dla ciebie najkorzystniejsze,
a także zorganizujetwoją szafę.
www.facebook.com/karolinawieczo-
rekstylist/Fa
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io
n
&
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Δ Wiergiles Monika
Ω J olantaDec

WYDAWNICTWOSOFIJKA
Książeczki wydane specjalnie z myślą
o dzieciach, które rozpoczynają swoją
przygodę z czytaniem.

www.sofijka.plEd
uc
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Δ Wierzbicka Magdalena
ΩMonika Posadas

MW DESIGN
Projektowanie wnętrz, nadzory i realizacje pod
"klucz" Bogate doświadczenie sprawdzeni
wykonawcy.

https://www.facebook.com/people/MW-Design-
Magdalena-Wierzbicka/100067582905962/Fa

sh
io
n
&
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Δ Wiśniewska Klaudia
ΩBeata Golubińska

KLAUDIA WIŚNIEWSKA
HEALTH&NUTRITION CONSULTING
Szkolenia i doradztwo z zakresu żywienia,
dietetyki i zdrowia publicznego.

www.linkedin.com/in/klaudia-
wiśniewska-45620b209He
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Δ Zając Kamila
ΩAgnieszka Wojewoda

MUSTARD KID
Produkty najwyższej jakości stworzone zmyślą
o najmodszych.

www.mustard-kid.comFa
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Δ Zatorska Anna
ΩMałgorzata Leniarska

ADAANDMUM
Własnoręcznie tworzę piękne i niepowtarzalne
grafikioraz plakaty do pokojów dziecięcych.

www.adaandiwo.etsy.comFa
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n
&
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Δ Zawada Ewa
ΩAgnieszka Ziętek

GARDENME
Marka skoncentrowana na popularyzowaniu ogro-
dówprzydomowych. Dodatkowo dostarczamy
roboty koszące trawę, wyprodukowane pod własną
marką.
www.gardenme.pl

Δ Zawisza Izabela
Ω Agnieszka Cenzartowicz

OREKA LABORATORIES
Biodegradowalnekosmetyki z naturalnymi
składnikami.

www.orekalaboratories.euHe
al
th
&
Be
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ty



Δ Zielińska Paulina
Ω AgnieszkaBrytan-Jędrzejowska

MENTORING MŁODZIEŻOWY
Programmentoringowy online dla
młodzieży, żeby każde dzieckomiało
szanse być usłyszane.

www.paulinazielinska.plEd
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Δ Zielka (Wawryniuk)Ewelina
ΩAnna Zarudzka

KOBIETA INTERAKTYWNA
Firma oferująca startującym kobiecym bizne-
som tworzenie stron internetowych,
e-marketing i kursy online.

www.kobietainteraktywna.plB2
B
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Δ –mentee
Ω – mentorka

Δ Zórawińska Agnieszka
ΩMalina Wieczorek

LUXDOG
Oferuję usługigroomerskie dla psów –
doskonale wypielęgnuję sierść twojego
czworonoga.

www.luxdog.plIn
ne

Δ Zubrzycka Olga
Ω Barbara Kwiecień

NOVY NURT P.S.A
Żywe napojeprobiotyczne.
We're changing world with one belly at the time!

www.novynurt.plFo
od

&
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Δ Zygmunt Agnieszka
Ω Izabela Albrychiewicz

ARTECTURA
Artectura tomiejsce działań twórczych oraz
kreatywnego rozwoju osobistego dla dzieci,
głównie z rodzin wielokulturowych.

www.artectura.orgEd
uc
at
io
n
&
Tr
ai
ni
ng

Δ Żarska-CynkPatrycja
ΩMarta Gadzińska

SAFETY2GETHER
Dane osobowe twojej firmynigdzie niebędą
tak bezpieczne, jakw kobiecych rękach
Safety2gether.

www.s2g.plB2
B

Δ Żurawińska-Nielek Dorota
Ω BarbaraChwesiuk

DOROTA ŻURAWIŃSKA-NIELEK
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
i francuskiego.

www.zurawinska.nielek.comIn
ne

Δ Zbyszewska-Hryniewicz Anna
ΩOlga Grygier-Siddons

BIOPROFIT TECH
Bioprofit Tech - technology for beauty.

www.bioprofit.plHe
al
th
&
Be
au
ty



Własna firma to ogromna satysfakcja, ale trzeba
przygotować się na porażki. Będzie ich wiele. Traktuj je
jak dobrą lekcję.

Pytaj,podpatruj,ucz się.

Działaj małymi krokami. Każdy przybliża cię do upra-
gnionego celu.

SylwiaĆwirko
Yamaluje

Najważniejsze to się nie bać.My kobiety mamy tendencję do
szukania wymówek i zagrożeń.One są realne,ale w samym
życiu pokonujemy więcej przeciwności niż w biznesie.

Po drugie,myślę,że trzeba wierzyć w siebie i w swój projekt.
Bo ta wiara pozwoli przekonać innych do tego, że to, co
robimy jest potrzebne i ważne.

Apotrzecie,należypamiętać,żebyśmysiędoceniały inagra-
dzały za każdy najmniejszy kamień milowy w drodze do
SUKCESU.To dodaje wiary w siebie i we własne możliwości
i pozwala łatwiej znosić potknięcia i kryzysy.

Magdalena
Rydzewska
2Eye

JAKIE TRZY WSKAZÓWKI DAŁABYŚ KOBIETOM,
KTÓRE CHCĄ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
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Z ABSOLWENTKAMI
PROGRAMU BWKR

Q&A

Zapytałyśmy AbsolwentkiVIII edycji

programuBizneswKobiecychRękach

o wskazówki dla początkujących przed-

siębiorczyń oraz ich opinie i przemyślenia

na temat udziału w projekcie.

Dowiedz się dlaczego warto podejmować

ryzyko,spełniać swoje marzenia i korzystać

ze wsparciaSieciPrzedsiębiorczychKobiet.

www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl
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Po pierwsze powtórzyłabym po przywódcach wielkich firm – rób to co kochasz,bo jak przyjdą
gorsze czasy, to będziesz musiała kontynuować swoją działalność pomimo przeciwności,
a tylko to,co jest bliskie Twemu sercu,będzie w stanie stale Cię motywować do działania.

Po drugie, pracując nad produktem lub usługą, na pierwszym miejscu stawiaj klienta, a nie
swój zarobek. Z mojego doświadczenia wynika, że troska o to, aby dostarczyć klientowi
najlepszy możliwy produkt i obsługę, jest silnym czynnikiem generującym sprzedaż. Jeśli
Twoim działaniom przyświecać będzie dobro klienta, masz duże szanse na odniesienie
sukcesu.

Po trzecie, nie rozmieniaj się na drobne. Jak powiedział Warren Buffett: „Czasami to, czego nie
robisz jestrównieważnejakto,corobisz”.Odrzućsetki trywialnychrzeczy,niedajsięwciągnąć
w inicjatywy, które nie wnoszą nic wartościowego do Twojego życia, określ priorytety dla
swojego biznesu i tego się trzymaj.Rób mniej,ale lepiej.

EwaZawada
GardenMe

Karolina
Adamska-Woźniak
Kawa Dobra

1. Do it!
2. Do it!
3. Do it!

It always seems impossible until it is done!
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OlgaZubrzycka
Novy Nurt

Jasno planuj swoje biznesowe cele i pamiętaj, że ostate-
cznie Twój produkt bądź usługa zostanie zweryfikowana
przez odbiorców, więc badaj, badaj, badaj rynek, pytaj,
ankietuj, online i offline po to, aby doprecyzować pierwszą
grupę docelową.

Przy nawiązywaniu współpracy proś zawsze o referencję,
zasięgnij drugiej opinii, sprawdź i zapytaj o usługodawcę,
zmodyfikuj i podpisz umowę tak, aby chroniła również
Twoje interesy.

Nie kontynuuj współprac, które zawiodły i w których dos-
trzegasz wyraźne błędy. Będą one ostatecznie kosztować
wiele więcej niż myślisz.Takie współprace warto zakończyć
za odszkodowaniem na wczesnym etapie i pójść dalej
z naprawdę kompetentnymi ludźmi. Bądź odporna na
manipulację, wątpliwe komentarze i agresję, nie bierz
odpowiedzialności za błędy innych.

DominikaChirek
Naturalnie Proste
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Po pierwsze, nie bać się, tylko działać, mimo tego, że wydaje
nam się, że nie jesteśmy jeszcze gotowe. Stawiamy sobie
zbyt wysoko poprzeczkę. I tak będziemy popełniać mnóstwo
błędów,ale i będziemy z nich wyciągać lekcje i się uczyć.

Po drugie, uczyć się i inwestować w siebie, w swój rozwój.
Podczas kursu Biznes w Kobiecych Rękach sporo dowie-
działam się o sobie i uwierzyłam,że sobie poradzę,bo takich
jak ja,które chcą zacząć własny biznes, jest więcej.

Po trzecie, nie bać się prosić o pomoc i ją przyjmować. Jeśli
nie wiesz czegoś, to znajdź kogoś, kto to wie i go zapytaj,
poproś o radę.
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StasiaSerwińska
Akademia REiS

Program pokazał mi kolejny raz w życiu, jak ważne jest wsparcie innych w drodze do celu.Jak
pięknie mogą wspierać się kobiety. Wiedza i profesjonalizm to jedno, ale wspaniałe relacje,
emocje to ogromny potencjał tego projektu. Program BWKR spowodował, że nie mogłam już
mieć wymówek. Dostałam nie tylko wiedzę jak prowadzić firmę, co jest ważne i na czym się
skoncentrować, ale przede wszystkim doświadczyłam ogromnego wsparcia innych kobiet.
Kobiet, które tak jak ja odważyły się wejść do BWKR i rozpocząć podróż w kierunku realizacji
marzeń. Kobiet, które prowadzą Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i dmuchają w skrzydła,
wspierając na każdym kroku,a także niesamowite wsparcie mentorskie.

Miałam cudowną Mentorkę, która ujęła mnie swoją osobowością, wiedzą i doświadczeniem.
Kiedy w mojej głowie szalał sztorm, ona wprowadzała spokój. Kiedy ja chciałam wszystko
naraz, ona tworzyła ze mną plan i strategię. Wierzyła we mnie i mój pomysł i choć dzieli nas
cała Polska, jesteśmy nadal w kontakcie. Iza co jakiś czas pyta, jak moje plany i wdrożenie.A ja
czuję, że jest obok ktoś,kto wierzy.

EwaTarczoń
Farma Podkarpacka

Dziewczyny, bierzcie udział w programie, bo warto.
Postarajcie się być na wszystkich zajęciach, poniważ
każde z nich to nowe doświadczenia i wiedza w piguł-
ce. Otwórzcie się na inne kobiety i uczestniczki pro-
gramu, bo kobiety działające w grupie są nie tylko
pomocne,empatyczne i wspierające.

Kobiety zmieniają świat.

Uważam, że jest to idealny krok, dla tych kobiet, które nie
zjadły jeszcze zębów na biznesie. Dla tych, które chcą
uporządkować swoje priorytety, ułożyć to jak ma wyglądać
ich biznes, ułożyć cele. Ten program to wsparcie, którego
KAŻDY przedsiębiorca potrzebuje na starcie. Przez cały
okres trwania warsztatów macie obok siebie grono ludzi
i specjalistów, którzy pomogą wam w wielu kwestiach
związanych z założeniem własnej firmy.

Na biznes składa się tak wiele dziedzin i umiejętności, że
opanowanie go w pojedynkę jest bardzo trudne. Jeżeli
można być częścią tak świetnie zorganizowanego, na
najwyższym poziomie projektu jak Biznes W Kobiecych
Rękach, to naprawdę warto.

AngelikaPruchniak
Rok Rozwoju Firmy

DorotaOlech
Saxofonika

Drogie uczestniczki programu BWKR nie obawiajcie się
zmian,botylkotepomagajązrozumieć,czegotaknaprawdę
chce się od życia. Próbujcie i doświadczajcie, bo tylko w ten
sposób można prawdziwie żyć.

Stworzenie Saxofoniki uświadomiło mi, że w niej zawarta
jest już duża część moich doświadczeń i mojego życia, że
udało mi się już w życiu tak wiele, a może czekać mnie je-
szcze więcej. Na to czeka chyba każda z nas, na poczucie
satysfakcji i spełnienia.

Życzę przyszłym uczestniczkom programu BWKR, aby
będąc w programie doświadczyły potencjału talentów
i zdolności, które posiadają, a te żeby pozwoliły im
dokonywać jedynie słusznych wyborów zawodowych w
swoim życiu. Odważcie się i dajcie się unieść ponad sta-
bilizację i szeroko pojętą poprawność, bo tylko to sprawi, że
poczujecie sens i wartość własnych działań, że odniesiecie
sukces.
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CO CHCIAŁABYŚ PRZEKAZAĆ UCZESTNICZKOM
KOLEJNYCH EDYCJI BWKR, NA PODSTAWIE
WŁASNEGO UDZIAŁU W PROGRAMIE?
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