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O AUTORCE 
 

Anet[ W\tor jest p[sjon[tk\ filozofi d[lekiego wschodu. Trenerem rozwoju 

osobistego i z[wodowego. Poprzez szkoleni[ pom[g[ re[lizow[ć cele 

z[równo z[wodowe j[k i osobiste. Szkoli zgodnie z metod\ m[łych kroków 

Kaizen. W jej warsztatach i kursach uczestniczyło już pon[d 1000 osób. 

Jest [utork\ projektu Kobiet[ w Biznesie.  

Swoim n[st[wieniem motywuje do zwiększ[ni[ efektywności, ulepsz[ni[ 

swojego życi[. Mobilizuje do pr[cy n[d sob\ i swoimi cel[mi. 

 

www.kobietawbiznesie.pl 

www.anetawator.com 



 
 

 

Z[st[nów się kto jest n[jw[żniejsz\ osob\ dl[ której n[pis[ł[m ten ebook?  

Ty, to wł[śnie Ty jesteś dl[ siebie n[jw[żniejsz\ osob\ i to n[ tym się skup 

czyt[j\c przygotow[ny przeze mnie tekst. Ty s[m/sama wiesz, co jest dla 

Ciebie najlepsze, jakie masz problemy i j[kie możliwości. Ty s[m jesteś dl[ 

siebie n[jlepszym przyj[cielem i n[uczycielem, więc nie zwr[c[j uw[gi n[ 

innych i przez czas pracy z tym ebookiem skup się tylko i wył\cznie na 

sobie.  

Przedst[wię Ci pokrótce moj\ historię. Pr[cuję od 16 roku życi[, czyli 

ponad 10 lat, ale  nie dl[tego, że musi[ł[m, [le dl[tego, że do pr[cy ktoś 

mnie z[inspirow[ł. T\ osob\ był mój t[t[, który powiedzi[ł mi swego czasu 

piękne i niewzykle w[żne słow[ ‘Anetko, mamusi i tatusia kiedyś zabraknie, 

musisz sobie radzić sama’. To t[ niez[leżność, chęć dzi[ł[ni[ or[z 

przedsiebiorczość z[inspirow[ł[ mnie do pr[cy, do zbierania z[równo 

sukcesów j[k i por[żek. Post[r[j się więc, to co dziś Ci przek[żę 

wykorzyst[ć dl[ wł[snych celów. 

 

CZEGO SIĘ DOWIESZ? 
 

Ten ebook pozwoli Ci zrozumieć co Cię ogr[nicz[, dl[czego jeszcze nie 

osi\gn\łeś swojego celu, swojego wym[rzonego sukcesu. Dowiesz się co 

powinieneś zrobić lub ulepszyć aby z[r[bi[ć wiecej, mieć bardziej 

satysfakcjonujace relacje z innymi, być b[rdziej pewnym siebie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PERSONAL BRANDING 
CZYM WMAŚCIWIE JEST MARKA OSOBISTA? 

 

1. Opini\ innych n[ n[sz tem[t. 

2. Opini\ n[s s[mych n[ n[sz tem[t. 

3. Tym co mówi\ o n[s ludzie, którzy n[s nie zn[j\, ich opini\ n[ 

podst[wie n[szych dzi[ł[ń widocznych w Internecie, lub na 

podstawie obserwacji Twojej osoby przez osoby trzecie.  

4. Tym co sami publikujemy na swój temat. Zdjecia, cytaty, teksty, które 

udostępniamy. 

5. Naszym pakietem identyfikacji wizualnej: 

a. Wizytówki 

b. Ubiór, wygl\d 

c. Profile w social media 

d. Ludzie z którymi przebywamy 

6. Wszystko co nas odróżni[ od innych 

 

I POZIOM  DEFINICJI  MARKI  OSOBISTEJ 
M[rk[ osobist[ to sposób w j[ki jesteś definiow[ny przez  społeczeństwo, 

[ n[ ten obsz[r skł[d[ się Twój: 

• Wygl\d 

• Ubiór 

• Zapach 

• Sposób byci[ 

• Zainteresowania 

• Wyksztalcenie 

• Umiejetnosci osobiste 



 
 

 

I FILAR TWOJEJ MARKI OSOBISTEJ 
 WARTOŚCI 

 CELE  

 WIZERUNEK 

 UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 

To jak wygladasz, a przede wszystkim to jak sie ze soba czujesz to jest 

Twoja marka osobista. 

M[m dl[ Ciebie ćwiczenie: 

Z[st[nów sie j[k chci[łbyś/chci[ł[byś wygl\d[ć, j[kim s[mochodem 

jeździć, j[k sie będziesz ubier[ć, gdzie będziesz pr[coww[ć, j[k bed\ 

tr[ktow[ć mnie ludzie i kolejno z[st[nów sie co powinn[ś/powinieneś 

zrobić, [by dojść do tego momentu. 

Wyd[je n[m się cz[sem, że chcemy wybudow[ć dom. Dom, który będzie 

duży, piękny i stylowo urz\dzone. Kupujemy n[jlepsze n[rzędzi[ i n[jlepsze 

cegły. Ale n[gle ok[zuje się, że ost[tecznie przepięknie wybudowany dom 

się burzy. Burzy się, poniew[ż fund[ment był z pi[sku. I podobnie jest z 

n[szym życiem. Z[równo do mnie j[k i do innych trenerów rozwoju 

osobistego i z[wodowego przychodz\ ludzie, ktorzy maja naprawde fajne 

podw[liny. Posi[d[j\ zdolności finansowe, fajnych zespół ludzi, którzy z 

nimi pracuja i okazuje sie, że pomimo tych zdolności nie udaje im sie 

osi\gn\ć celu. K[żde dzi[ł[nie kończy się por[ża, a potem okazuje sie że 

ten fundament, podst[w[ budowy biznesu czy nowego życi[ był[ 

rzeczywiście z piasku. Twój fund[ment to s[ Twoje umiejetności, to co 

myślisz o sobie, Twoje przekonani[, przekon[ni[ z ktorymi sie urodziłeś i 

wszystkie inne filary, ktore omówie później.  

W n[wi\z[niu do z[czyn[ni[ budowy biznesu czy swojego wizerunku 

solidnie od podst[w przytoczę Ci słow[ jednego z moich mentorów. Mój 

mentor w rozmowie ze mn\ powiedzi[ł kiedyś ‘Ja nie muszę się już niczym 

martwić, a przede wszystkim już nigdy w życiu nie musze sie martwic o 

pieniądze, ale nie dlatego ze mam ich wystarczająco na dostanie życie, aż do 



 
 

 

starości, chociaż mam ich dużo i inwestuje, ale dlatego ze umiem sprzedawać. 

Mam umiejetności, które spodowodują, że gdy upadnie mi 1,2,3 firma i 

zbankrutuje, to ja pójdę i postawie sobie kolejną.’ I to jest też ten fund[ment 

nasze wartości, umiejętności, przekon[ni[ i n[sz[ pewność siebie, ktor[ 

powoduje, że jesli cos Ci nie wyjdzie, [ n[leży wzi\ć pod uw[gę, że życie to 

nie tylko p[smo sukcesów, [le rowniez por[żek, n[leży więc wyci\g[ć 

wnioski z obu lekcji.  Z[db[j więc o swoje umiejętności, o [bsolutnie 

konieczne podst[wy w z[leżności od tego j[ki m[sz cel. 

 

II FILAR TWOJEJ MARKI OSOBISTEJ 
ŚRODOWISKO/ OTOCZENIE: 

 ZESPÓM – TWOI LUDZIE 

 KONTAKTY 

 6 KLUCZOWYCH OSÓB 

 SOCIAL MEDIA 

 KLIENT 

 KONKURENCJA 

 

LUDZIE 

Z[st[nów się j[kich ludzi m[sz wokół siebie, poniew[ż pr[wd\ jest, że z 

kim sie zadajesz takim sie stajesz. Ludzie sukcesu, ludzie którzy chc\ 

osi\gn\ć sukces b[rdzo selekcjonuj\ osoby z którymi spędz[j\ cz[s. Nie 

chc\ wokół siebie osób, które ich dołuj\ i ci\gn\ w dół. K[żd[ z osób, któr[ 

osi\gnęł[ mniejszy b\dź większy sukces osi\gnęł[ go dzięki z[sługom osób 

w których otoczeniu przebyw[ł[. Nie bez powodu powst[ły spotkania 

networkingowe i śni[d[ni[ biznesowe. Podcz[s t[kich cyklicznych 

wyd[rzeń możesz zysk[ć z[równo p[rtner[ biznesowe, [le również 

przyj[ciel[. A co n[jw[żniejsze zysk[sz inspir[cję, motyw[cję i n[rzędzi[, 

które mog\ bezpośrednio wpłyn\ć n[ Twój sukces. 



 
 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

‘Jestesmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. 

To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj sie z kim Ty przystajesz’ – 

Nancy Drew 

M[rki osobistej nie d[ się zbudow[ć s[memu, poniew[ż główn\ podst[w\ 

m[rki osobistej jest to co ludzie mówi\ o Tobie z[ Twoimi plec[mi. Aby 

zbudow[ć solidn\ m[rkę osobist\ n[leży z[cz\ć od ludzi, n[uczyć sie pr[cy 

zespołowej. 

6 KLUCZOWYCH  OSÓB DZIĘKI  KTÓRYM  

ZBUDUJESZ  SILNĄ MARKĘ 
 

MENTOR  – osi\gn\ł poziom sukcesu do którego inspirujesz. Zn[jdź t[k\ 

osobę i poproś o 3 wsk[zówki. 

Ludzie b[rdzo chętnie pom[g[j\ i dziel\ się swoj\ wiedz\, skutkiem tego s\ 

ksi\żki, webin[ry, c[se studies, [rtykuły i inne merytoryczne wpisy z 

których możesz do woli korzyst[ć. Jeżeli nie jesteś w st[nie spotk[ć się z 

t[k\ osob\ przeczyt[j ksi\żkę czy inne m[teri[ły n[pis[ne przez Twojego 

mentor[. Możesz rownież z[st[nowić się - gdybym był[ t\ osob\ j[kie 

wsk[zówki bym sobie d[ł/d[ł[, co bym sobie dor[dził[. A jeśli faktycznie 

jesteś w stanie spotk[ć się z t[k\ osob\, skorzyst[j i zapytaj j\/jego o r[dę. 

Ludzie chętnie pomagaja. 

COACH,  TRENER – pomaga wyjść ze strefy komfortu, podejmow[ć 

krytyczne, niejednokrotnie kluczowe decyzje. Wym[g[ st[le więcej. 

Pomaga w drodze rozwoju kiedy uczysz się nowych rzeczy, upadasz i 

podnosisz się. 

Pom[g[ z[d[w[ć pyt[ni[ n[ które Ty nie masz odwagi.  

SPARING  PARTNER – jest na podobnym etapie rozwoju co Ty. Nie 

rywalizuje, nie ocenia, możesz się z nim podzielić wniosk[mi. 



 
 

 

REALISTA – pom[g[ Ci zejść n[ ziemię. Dostrzeg[ niedoskon[łości. 

Twierdzi, że m[sz wyższe oczekiw[ni[ niż możliwości. 

MANAGER – N[tur[lny networker. J[k tylko skoj[rzy, że coś może Cię 

z[interesow[ć, d[je zn[ć. Polec[ Cię. 

MENTI – Osoba dla której Ty możesz być mentorem lub co[chem. 

Inspirujesz go dzięki swojemu doświ[dczeniu. 

 

SOCIAL MEDIA 

„Markę osobistą buduje się latami, a zniszczyć ją można w kilka sekund” 

 

Sił[ soci[l medi[ jest ogromn[, poniew[ż soci[l medi[ s\ medium, które 

odgryw[ niezwykle w[żn\ rolę w kreow[niu m[rki osobistej. Soci[l medi[ 

to miejsce gdzie k[żd[ osob[ w mniejszy lub większy sposób może Cię 

pozn[ć.  

Justine Sacco – szefow[ dzi[łu komunik[cji nowojorskiej firmy IAC, 

wyow[ł[ł[ sk[nd[l dod[j[c n[ twitter dość kontrowersyjny wpis. Nie 

zd\żył[ wysi\ść z s[molotu, [ już zost[ł[ zwolniona. 

Spójrzcie n[ swojego f[cebook[ i z[st[nówcie się j[k\ d[jesz w[rtość 

ludziom, czego ich uczysz, co im pokazujesz.  

 



 
 

 

 
 
KLIENT  – NAJWAŻNIEJSZE  OGNIWO   

 

Od których klientów z[leży moj[ pr[c[, przyszłość? Dl[czego klienci 

wybieraj\ wł[śnie mnie? Z[p[mięt[j, że k[żdy spotk[ny człowiek może 

zost[ć prędzej lub później Twoim klientem. Być może nie kupi od Ciebie 

dziś, ale możliwe, że kupi za j[kiś cz[s. Przypomin[j się więc klientom gdy 

np. usprawnisz system. Pytaj dlaczego wybrali Ciebie albo dlaczego wybrali 

usługi innej firmy. Zbier[nie d[nych i powodów od klientów jest niezwykle 

w[żne, poniew[ż pozw[l[ ulepsz[ć produkt i obsługę.  

 

KONKURENCJA 
 

"Przyj[ciół trzym[j blisko, [le wrogów jeszcze bliżej" 

J[k dobrze zn[sz swoj\ konkurencję? 

Kim s\ Twoi konkurenci? 

W czym jesteś od nich mocniejszy? 

W czym sł[bszy? 

Czy korzystasz z ich str[tegii, sukcesów, por[żek? 

Co możesz zrobić [by zwiększyć swoj\ przew[gę konkurencyjn\? 

Wyobr[ź sobie posi[d[nie firmy, któr\ jest poł\czeniem n[jlepszych 

strategii Twojej konkurencji.. 

 

 
 
 



 
 

 

 
III FILAR TWOJEJ MARKI OSOBISTEJ 
NARZĘDZIA 

 NETWORKING 

 MARKETING 

 SPRZEDAŻ ONLINE OFFLINE 

 PIENIĄDZE, PMYNNOŚĆ FINANSOWA, LEJEK SPRZEDAŻY 

 

To co robisz dziś odbije Ci sie głębok\ czkawka za kilka miesięcy, z[st[nów 

sie czy n[ t[kim efekcie Ci z[leży. 

AUTENTYCZNA I ŚWIADOMIE BUDOWANA MARKA OSOBISTA: 

 Wspiera wizerunek firmy i kreuje opinie na rynku – dlatego dobrze, 

aby byla świ[domie kreow[n[, to czego m[sz świ[domość możesz 

kontrolować, to czego nie masz świ[domości kontroluje Ciebie. 

Podpieraj sie innymi markami, które osi\gnęły sukces. Jeśli 

współpr[cow[łeś z t[k\ firm\, b\dź osob\ mów o tym, poniewaz 

ludzie cor[z częściej kupuj\ opinie innych ludzi.  

Np. x% konsumentów wybralo Play, dlatego skorzystaj z Play.  

My ludzie idziemy za tłumem, rzadko zastanawiamy sie czego 

naprawde chcemy. Skoro ¾ społeczeństw[ skorzyst[ło, to ja też 

powinienem. Jak juz coś robisz to spr[wdź swoj\ konkurencje, weź 

najlepsze pomysły od swojej konkurencji i zbuduj się korzyst[j\c z ich 

najlepszych strategii. 

 Uł[twia pozyskanie nowych klientow. 

 Zwiększ[ zodowolenie współpr[cowników i inspiruje innych do 

dzi[ł[ni[. 

 Przyczynia sie do zwiększ[ni[ z[robków. 

Nie wiem czy zd[jecie sobie spr[we, [le k[zdy z n[s jest juz m[rk\. Czy 

tego chcesz czy nie jestes juz marka osobista, twoja marka jest firma i 

ludzie ktorzy pracuja w niej, kazdy twoj pracownik jest najlepsza wizytowka 



 
 

 

twojej firmy, jezeli nie jest tak efektywny jak ty bys chcial aby byl to cosjest 

nie tak, albo z nim, albo z firma, albo z toba. Czesto nie zdajemy sobie z 

tego sprawy, mamy beznadziejnych pracownikow, nie wiemy czemu, ale 

zwalniamy ich przychodza  nowi i oni rowniez sa beznadziejni, i halo nie 

wiadomo o co chodzi. I pozniej okazuje sie ze to nie pracownik jest zly, bo 

bardzo czesto ryba psuje sie od glowy. Mamy nieadekwatne oczekiwania w 

stosunku do ludzi, dlatego komunikacja jest bardzo bardzo wazna. 

 

Szukaj ludzi lepszych od siebie, poniew[ż nie ma nic piękniejszego niż 

szukanie ludzi, którzy mog\ nam pomóc zbudow[ć nasz sukces.  

DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ SWOJĄ MARKĘ OSOBISTĄ – CO CI 

TO DA? 

 Rozpozn[w[lność 

 Autorytet 

 Przew[gę 

Na wizerunek firmy wpływ[ osoba silnego i dynamicznego szefa – zadaj 

sobie pytanie czy jesteś t[k\ osob[? Z[st[nów się czy inspirujesz innych 

ludzi, czy z[chęc[sz ludzi do tego aby byli jeszcze lepsi, jeszcze bardziej 

efektywni. P[mięt[j, że z pustej szklanki nie nalejesz nikomu pić – więc jeśli 

nie masz siły, nie m[sz n[ nic cz[su, nikomu nie ufasz i ci\gle się 

denerwujesz jak chcesz motywow[ć swój zespół aby pr[cow[ł lepiej, 

efektywniej i generow[ł większe zyski? Najpierw zbuduj siebie i dopiero ze 

zbudowanym JA możn[ wyjść do innych ludzi, aby ich motywow[ć, 

inspirow[ć, wspier[ć i [ng[żow[ć. 

 

Nikt nie jest lepszy i mądrzejszy od Ciebie w kwetii Twojego życia i Twoich 

celów.  

Korzystaj ze strategii konkurencji, ale w ten sposób, aby to ciebie budowało. 

Z[wsze komunikuj, że d[jesz w[rtość. To jest w[żne również w biznesie, 

mimo że zwrócił[m na to uw[gę dopiero jakis czas temu. Mianowicie, 



 
 

 

dooszł[m do wniosku, że źle komunikuję w[rtość, nie komunikuje ludziom 

ze spełni[m ich potrzebę. W moim przyp[dku przeszkod\ był f[kt, że 

rozwój osobisty i z[wodowy to nadal jest potrzeba nieuświ[domion[. 

Z[chęc[m więc wszystkich niez[leżnie od profesjii i br[nży – komunikuj, ze 

dajesz w[rtość. J[k tylko zd[sz sobię z tego spr[wę to zaczniesz dzi[ł[ć 

bardziej efektywnie.  

K[żdy człowiek z[sługuje na to, zeby spełni[ć swoje życzeni[ i m[rzeni[. 

Niestetyale n[jczęściej my sami w to po prostu nie wierzymy. 

 
DLACZEGO? 

 

Dlaczego warto pyt[ć dlaczego.  

B[rdzo często mówi o tym Simon Sinek. Twoje dlaczego jest paliwem w 

palenisku potrzeb. Gdy chcesz schudn\ć   z[p[l[ Ci się ognisko z potrzeb\ 

chce schudnac. Mija dzień, mija tydzień, mija miesi\c – nie dzi[ł[sz, a wtedy 

Twój ogień zaczyna g[sn\ć. Do momentu gdy nie będziesz dorzuc[ć 

dzi[ł[ń i motywacji do ogniska, ognisko zg[śnie. 

 

Konkretne M[rki przywołuj\ n[ myśl konkretne emocje i skojarzenia.  

Z CZYM  KOJARZY  CI  SIĘ? 
 

VOLVO? BMW? HARLEY DAVIDSON? 

VOLVO =BEZPIECZEŃŚTWO.  

BMW = PIENIĄDZE, BIZNES. 

HARLEY DAVIDSON = DŻWIĘK, NIEZALEŻNOŚĆ. 

Wyobr[źcie sobie czerwone porshe 911. S[mochód z odkrytym dachem, 

z[ kierownic\ mężczyzn[ po 30, dobrze zbudowany, ubrany w najlepsze 



 
 

 

marki, n[ ręce połyskuje drogi zegarek. Obok siedzi jego towarzyszka, jak 

on[ wygl\d[? 

Wyobr[ź sobie tę sytu[cję. 

... 

Czy n[ myśl przyszł[ Ci szczupł[, niebieskook[ 20 letni[ blondynk[? 

Ubrana w obcisł\, krótk\ sukienkę? Z[pewne z  ekstr[w[g[nck\ m[rkow\ 

torebk\ i oczywiście n[ szpilk[ch. 

Ter[z wyobr[ź sobie inn\ sytu[cję. Maluchem jedzie 70 letni pan, jak 

wygl\d[ kobiet[ siedz[c[ obok niego? 

... 

‘Person[l Br[nding: sukces pochodzi z s[moop[kow[ni[, [ nie 

samodoskon[leni[. ’ – pod[ł[m ten cyt[t, [by trochę się z nim posprzecz[ć, 

poniew[ż trochę się z nim zg[dz[m, [le nie do końc[. Oczywiście, 

samodoskonalenie jest bardzo w[żne. Z[s[d\ jest [by k[żdego dnia st[r[ć 

się byc lepszym od s[mego siebie. Z drugiej strony jednak ludzie wybier[j\ 

opakowanie.  

Przykł[dowo jeżeli z[leży Ci aby schudn\ć i z[czyn[sz szuk[ć trenera 

personalnego, który pomoże Ci osi\gn\ć Twój cel to którego wybierzesz.  

1. Trener[, który ma świetnie zbudowane ci[ło, zdrowo się odżywia, 

praktykuje wszystko co doradza swoim podopiecznym. Na swoim ciele 

pok[zuje, że jego rady dzi[ł[j\. 

2. Trener[, który m[ n[dw[gę. Je f[st foody, [le z[rzek[ się, że wie j[k 

n[leży się odżywi[ć i ćwiczyć by schudn\ć.  

3. Trener[, który ma świetnie zbudowane ci[ło, dzięki z[żyw[niu odżywek 

kosztem swojego zdrowia.   

Ktora osobę wybierzesz, jeśli zechcesz zdrowo schudn\ć? 

Personal Branding – to strategia marketingowa inwestowania w budowanie 

reputacji i zwiększ[ni[ swojej w[rtości na rynku pracy. 



 
 

 

 
 

II POZIOM DEFINICJI MARKI 
 

To sposób w j[ki możn[ wyróżnić się od innych n[ ten obsz[r skł[d[ się 

Twoja: 

 Osobowość 

 Powierzchowność (wygl\d i g[dgety) 

 Ide[ i przesł[nie 

 

„Bądź zmianą jaką pragniesz ujrzeć w świeci” – MAHATMA GANDI 

 „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, nie przez to kim jest, ale przez to 

czym dzieli się z innymi” – JAN PAWEM II 

„Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, a bycie lepszym od samego 

siebie” – DALAJLAMA 

„Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat” – 

NELSON MANDELA 

„To zawsze wydaje się niemożliwe, póki nie soztaje zrobione” – MARTIN 

LUTHER KING 

 

3  POSTANOWIENIA DZIĘKI  KTÓRYM  STWORZYSZ SWÓJ BRAND .  

K[żd[ zmiana bedzie tylko czasowa, poki nie postanowisz: 

1. To MUSI sie zmienic 

2. JA musze to zmienic 

3. POTRAFIE to zmienic 

  

Jesteś swoim n[jlepszym n[uczycielem i przyj[cielem, czerp wiedzę ze 

źródł[ – zwł[snego wnętrz[. 

 



 
 

 

 

Steve Jobs – jest idealnym przykł[dem dobrze zbudow[nej m[rki osobistej. 

Steve to osoba, któr[ stworzył[ swoje imperium, stworzył[ innowacje, 

stworzył[ coś czym ludzie się inspiruja. Z[uw[żcie j[k pozytywnie 

wypowiadaja sie osoby które posi[d[j\ urz\dzeni[ m[rki Apple. Steve Jobs 

od samego poczatku wiedzi[ł, że chce odnieść wielki sukces,. Mimo iż mi[ł 

2 wspóników, on sam poszukiw[ł inwestora, dzięki któremu możliwe 

będzie stworzenie czegoś wielkiego. Mówię o tym, poniew[ż Steve od 

samego poczatku mi[ł wielkie plany i marzenia, wiedzi[ł, że chce osi\gn\ć 

ogromny sukces i nie wstydził sie tego, chci[ł inspirow[ć ludzi i aby ludzie 

mu pomagali ten sukces tworzyć. 

Jeśli ogl\d[łeś film o Stevie lub czyt[łeś o nim ksi\żkę doskonale znasz jego 

historię. Historię wielkiego upadku i historię wielkiego sukcesu. 

Marketing 

˗ marketing online,  

˗ marketing offline,  

˗ personal branding,  

˗ networking i  

˗ marketing szeptany.  

 

Sa to narzedzi[, ktore w niebyw[ły sposób wpływ[j\ n[ sukces i wartość 

marki. 

REDBULL 
Na podstawie dzi[ł[ń marketingu szeptanego sukces osi\gnęł[ m[rk[ 

Redbull. Przedsiębiorczy mężczyzn[ poleci[ł do Tajlandii na wakacje. 

Zmęczony po długiej podróży, n[pił się t[jl[ndzkiego napoju 

energetyzuj\cego. Mężczyzn[ z[chwycony produktem, wrócił z wakacji po 

czym podj\ł decyzję, że sprowadzi Redbull’[ do swojego kraju, jak również 

do c[łej Europy. W jaki sposób? Wyn[j\ł kilkuset mężczyzn, którzy 

zostawiali butelki, puszki po Redbull’u w klubach szept[j\c, że jest to n[pój 



 
 

 

energetyczny. W ten wł[śnie sposób marketingiem szeptanym, Redbull 

rozl[ł się n[ c[ł\ Europę 

NETWORKING 
Zwróccie uw[ge i korzystajcie z ogromu możliwości j[k\ daje networking,. 

Czym jest networking? Networking jest polecaniem innych osób, czy usług. 

Dzielcie sie rekomend[cj[mi i proście o polec[nie. „Słuchaj bardzo podoba 

mi się to co robisz. Czy możemy umówić się tak, że ja moim kientom będę 

polecać Twoje uslugi, a Ty polecisz moje.?” Im wiecej dajesz ludziom 

rekomedacji, tym wiecej one daja Tobie. 

 
 

Błąd raz popełniony już nigdy nie będzie błędem 

który popełnisz jeśli wyciągniesz z niego wnioski i 

nauki. 

 

 


