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Dobre zasady BK
1. Zawsze przyjmujemy barter do
wysokości posiadanego limitu.
2. Nigdy nie zawyżamy cen, nasza
oferta jest taka sama niezależnie
od tego czy klient płaci
PLN, czy BPLN.
3. Jesteśmy aktywni. To znaczy, że
opublikowaliśmy ofertę i dbamy
o jej aktualność. A jeśli wybieramy
się na zakupy, to najpierw
zaglądamy na stronę BK
i dodajemy zapotrzebowanie.
4. Informujemy Administratora BK
o wszelkich nieprawidłowościach.
5. Gdy sprawdziliśmy i już wiemy, że
to jest dobre, to polecamy
Barter Klub innym.

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer
BarterPress  naszego kwartalnika, który będzie
podsumowywał to, co w ramach Barter Klubu się
działo oraz zapowiadał to, co czeka nas w
najbliższym czasie.
Regularnie organizowane Spotkania BK umożliwiają
nawiązanie lokalnych transakcji "tu i teraz". Jednak
wielu Uczestników BK może świadczyć swoje usługi i
oferować swoje produkty globalnie. BarterPress
właśnie to zadanie ma realizować  poznanie się
Uczestników z różnych miast.
Ideą BarterPress jest przybliżenie zasad działania
Barter Klubu oraz wskazanie jak wiele korzyści daje
odpowiednie używanie naszego systemu. Chcemy
pokazać Wam, że rynek barterowy, który wszyscy
razem tworzymy, może być sposobem dokonywania
codziennych rozliczeń.
W tym numerze BarterPress podpowiemy, jak zadbać
o spaloną słońcem skórę, co zrobić by nie pokonała
nas jesienna chandra oraz kto i jak może nam pomóc
uporządkować finanse naszej firmy. Stałymi punktami
będą również relacje ze Spotkań BK oraz zapowiedź
eventów organizowanych zarówno przez nas, jak i
przez naszych partnerów. Nie zabraknie także
przedstawienia sylwetek nowych członków BK.
Mamy nadzieję, że lektura BarterPress będzie
ciekawa i pomoże zintegrować naszą barterową
społeczność, stanowiąc element rozwoju naszego
Klubu.
Miłego czytania,
Anna Weiman,
redaktor naczelna BarterPress
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Koniec lata:
potrzebne wsparcie?

Mija lato - czas urlopów, opalania i ogólnie
rzecz biorąc - leniuchowania. Jednak
wszystko co dobre szybko się kończy. Dla
dzieci - początek roku szkolnego, w pracy
nadrabianie zaległości spowodowanych
wypoczynkowymi nieobecnościami, zmiana
pogody wymusza zmianę garderoby...
słowem, trzeba wziąć się do pracy i zacząć
aktywnie działać. A dzień coraz krótszy,
słońce dostarcza coraz mniej witaminy D...
Jak przezwyciężyć te trudności? Oczywiście
z Uczestnikami Barter Klubu :)

W Warszawie zapraszamy do Gabinetu
Zdrowego Ciała Pemodelan- masaż "kokosowa
rozkosz" to relaks, po którym skóra staje się
aksamitna, doskonale nawilżona i nabiera
świeżego kolorytu.
Jeśli na co dzień mieszkasz i pracujesz we
Wrocławiu, zajrzyj do Centrum Spa Soleil i
skuś się na zabieg "morska bryza", który chroni
DNA i wzmacnia odporność immunologiczną
skóry, dogłębnie nawilża, przeciwdziała
starzeniu się skóry i działa antybakteryjnie.

Na początek warto zadbać o swoją skórę.
Wysuszone słońcem, zmęczone wiatrem i
osłabione piaskiem z plaży - nasze ciało
zdecydowanie potrzebuje wsparcia,
szczególnie że już niedługo przyjdzie zima i
kolejne ekstremalne warunki pogodowe.
Przyda się peeling, wygładzająca maseczka i
masaż na zmęczone mięśnie.
Na Śląsku polecamy wybrać się do dr Ewy
Szmaj (Kosmetologia Praktyczna)- warto
zwrócić szczególną uwagę na zabieg na bazie
dermokosmetyków CERKO - polskiej firmy,
która specjalizuje się w produkcji preparatów
pielęgnacyjnych dla skóry o szczególnych
wymaganiach.

Warto też skorzystać z drogocennych
właściwości masażu. To nie tylko chwila
relaksu, w czasie której można zapomnieć o
Bożym świecie, wyciszyć się i rozluźnić, ale też
bardzo dobry sposób na pobudzenie układu
krążenia. Krew zaczyna szybciej krążyć
docierając do poszczególnych organów.
Jednocześnie obniża się ciśnienie a serce
zaczyna bić wolniej. Jeśli dużo ćwiczysz, masaż
jest niezbędny do zredukowania napięcia
mięśni i umożliwia ich prawidłową regenerację.
Specjalistami od masażu są w Barter Klubie
Dawcy Zdrowia we Wrocławiu oraz Gabinet
Rehabilitacji RHAB , działający pod Rybnikiem.
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Uwielbiasz domowe Spa? Długie kąpiele w
wannie, świeczki... Niezbędne kosmetyki
znajdziesz w ofercie Betterware - osobiście
polecamy m.in. mydełko z błotem z morza
martwego.
Naturalne, zdrowe kosmetyki pomagające
utrzymać młody wygląd i piękną cerę
znajdziesz też w ofercie Starlife - z ich
bogatego katalogu z pewnością wybierzesz
coś dla siebie.

Prawdziwy relaks i naładowanie
akumulatorów przed wyzwaniami okresu
jesiennego przyniesie Ci Floating unoszenie się w kapsule wypełnionej
roztworem o temperaturze zbliżonej do
temperatury ludzkiego ciała sprawia, że
grawitacja na chwilę przestaje działać i
możemy w pełni rozluźnić wszystkie
mięśnie. Wyłączone światło, pełne
wygłuszenie i odseparowanie od
jakichkolwiek zapachów daje uczucie
pełnego Świętego Spokoju.

Po gorącym lecie warto też uzupełnić płyny
- najlepiej pijąc Naturalnie Zjonizowaną
Wodę Alkaliczną od Crystal Water System.
Jest to woda w pełni oczyszczona z
wszystkich substancji szkodliwych,
odpowiednio namineralizowana,
zjonizowana (antyoksydacyjna) i o wysokim
pH. Pijąc regularnie wodę ze stacji Crystal
Water System ograniczasz ryzyko chorób
nowotworowych i innych chorób
cywilizacyjnych, redukujesz nadciśnienie

tętnicze, miażdżycę, cukrzycę, a także
opóźniasz proces starzenia się organizmu,
pozbywasz się chronicznego zmęczenia oraz
skutecznie walczysz z nadwagą!
Jak już jesteśmy przy zbędnych kilogramach...
Lato to nie tylko sezon owocowy, ale też okres
jedzenia lodów i ciasteczek. Jeśli przez ostatnie
miesiące przybyło Ci kilka centymetrów tu i
tam, albo stwierdziłeś (lub stwierdziłaś), że
warto zyskać kondycję by nie sapać po
przebiegnięciu 50 m do autobusu, warto
skontaktować się z Łukaszem Gliszczyńskim.
To trener personalny, który pomaga
odpowiednio wykonywać ćwiczenia bez
szkody dla naszych stawów i kręgosłupa, za to
z korzyścią dla mięśni, serca, i ścięgien. Nie
pozwoli Ci wejść na salę treningową bez
wcześniejszej analizy Twojego ciała,
predyspozycji i możliwości wysiłkowych.
Dlatego trening personalny poprzedzony jest
bezpłatną konsultacją. Grzech nie skorzystać! ;)
Na pierwsze jesienne wieczory polecamy
rozgrzewające i wzmacniające herbaty od
Czajowni . Zakupy u Moniki i Piotrka to
gwarancja najwyższej jakości produktów,
braku szkodliwych substancji i sztucznych
aromatów. A wizyta w samym lokalu umożliwia
napicie się herbaty parzonej w tradycyjny
sposób i podawanej w odpowiednich
naczyniach. Niepowtarzalny
klimat wnętrz pokazywany
jest nawet w teledyskach ;)
Przy pierwszych chłodnych wieczorach i
porankach o odporność możesz też zadbać,
stosując lewoskrętną witaminę C od BioMarket.
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Dzięki temu będziesz miał więcej energii i
uwolnisz się od grypy i przeziębienia, a także
innych, bardziej poważnych chorób.

Jesienna chandra? Walczyć z nią możesz na
coachingu. Sesje pomagają poradzić sobie
zarówno z tematami prywatnymi, jak i czysto
zawodowymi. Coach pomoże Ci lepiej
zarządzać czasem, perfekcyjnie występować
publicznie, radzić sobie ze stresem w
sytuacjach kryzysowych... Tematyka może
być naprawdę bardzo szeroka.

We Wrocławiu możesz umówić się z Magdą
Kozicką lub z Andrzejem Bernardynem. Każde
z nich pracuje w nieco inny sposób, więc z
pewnością któryś styl będzie Ci pasować.

Przedstawiony wachlarz możliwości, jakie daje
Ci Barter Klub, z pewnością zawiera oferty,
które Cię zainteresowały. Kliknij więc w
Uczestnika, który przykuł Twoją uwagę i
dowiedz się więcej! A jak już dokonasz
transakcji, podziel się wrażeniami z innymi,
dodając komentarz do jego oferty :)
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Poznaj system BK, czyli nie taki barter straszny...
5 sposobów na promocję Twojej firmy w BK

Dołączyłeś do Barter Klubu, wielostronnej
wymiany towarów i usług. Jesteś częścią
wewnętrznego rynku, i aby odnieść sukces,
musisz się poddać rynkowym regułom. Aby móc
kupić, musisz zarobić. Jak to zrobić? Jak
pokazać innym Barterklubowiczom, że Twoja
firma jest w BK? Przedstawiamy Ci 5 sposobów
na promocję Twojej firmy na naszej platformie.
Po

pierwsze

wizytówka

i

najważniejsze:

Uczestnika

BK.

Jest to krótki opis Twojej firmy i tego, czym się
zajmujesz. Najlepiej by zawierała ok. 1500 znaków i
była oryginalnym, niepowtarzalnym tekstem nie
treścią skopiowaną z Twojej strony www . To
ułatwi jej pozycjonowanie i zapewni większą
rozpoznawalność Twojej firmy w internecie. Jej
stworzenie jest obowiązkiem każdego
Barterklubowicza. To dzięki wizytówce pozostali
Uczestnicy BK dowiadują się o tym, że dołączyłaś
dołączyłeś do naszego grona.
Treść Twojej wizytówki ma dużą wartość
marketingową jest podstawowym kanałem
kontaktowym z pozostałymi Uczestnikami BK.
Dlatego powinna być estetyczna i zrozumiała,
wystarczająco opisująca to, czym się zajmujesz, a
przy tym nie za długa. Bardzo istotnym elementem
wizytówki jest logo, które powinno mieć formę
kwadratu.
Stworzenie wizytówki jest proste i intuicyjne, a
wskazówki dotyczące jej opublikowania znajdują
się w Instrukcji Obsługi, przesłanej Ci w pierwszej
wiadomości, którą dostałeś od nas po dołączeniu
(

do BK. W razie jakichkolwiek pytań możesz też
skontaktować się z biurem BK, które służy wszelką
pomocą.
Krok

drugi:

oferty

produktów

i

Twoich

usług.

Są to propozycje zakupu konkretnych rzeczy, za
które chcesz przyjąć BPLN. Wyglądają podobnie
do wizytówek i równie łatwo się je tworzy. Im
więcej ofert zamieścisz, tym częściej Twoja firma
będzie pojawiać się na naszej www i tym większa
szansa, że któraś z nich trafi w gusta jakiegoś
Barterklubowicza. Lista ofert każdego Uczestnika
BK widoczna jest po wejściu w jego wizytówkę.

)

(

)

-

Numer

trzeci

Uczestnictwo

w

na

liście:

Spotkaniach

BK.

Spotkania BK regularnie organizowane są w
każdym z ośrodków Barter Klubu. Relacje z ich
przebiegu możesz przeczytać w oddzielnym
artykule. Uczestnictwo w naszych Spotkaniach
nie jest obowiązkowe, jednak zdecydowanie
pomaga tworzyć i pielęgnować trwałe relacje
biznesowe. W czasie Spotkań możesz
powiedzieć o sobie coś innego, niż można
przeczytać na www BK. Osoby zainteresowane
Twoją ofertą mogą na bieżąco dopytać o
szczegóły. Może okazać się, że masz w swojej
ofercie coś, o czym do tej pory nie wspomniałeś, a
ktoś inny akurat tego szuka. Zdecydowanie warto
zainwestować trochę swojego czasu w obecność
na Spotkaniu BK :
)
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Sposób
4/5:

Kalendarz

Korzystanie z dobrodziejstw, jakie daje zakładka
Spotkania na stronie internetowej BK jest bardzo
proste. Jeśli tylko w Twojej ofercie znajduje się
organizacja jakichkolwiek eventów, w których
mogliby uczestniczyć członkowie Barter Klubu,
wystarczy że dasz nam o tym znać, a my
stworzymy informację o tym spotkaniu i umieścimy
w naszym kalendarzu :
Większość ze spotkań, na które zapraszamy, w
swojej agendzie zawiera czas na networking, co
umożliwia zawieranie nowych znajomości
biznesowych również z podmiotami spoza BK.
"

piąty:

indywidualne

wiadomości

BK.

"

)

do

innych

Uczestników

BK.

Jeśli sądzisz, że któryś z Uczestników BK mógłby
być zainteresowany Twoją ofertą, sam wyjdź z
inicjatywą i postaraj się umówić na indywidualne
spotkanie. Przy każdej wizytówce Uczestnika BK
podany jest adres e mail i kontaktowy numer
telefonu. Pamiętaj tylko proszę, by nie tworzyć
zbędnego SPAMU i nie zasypywać innych
Uczestników BK zbędnymi informacjami i
wiadomościami. Zachowajmy zdrowy umiar, bo co
za dużo to niezdrowo.
-

"

"

Podaliśmy Ci kilka podstawowych sposobów na
to, jak samodzielnie lub z naszą niewielką pomocą
możesz dodatkowo wypromować się w BK.
Gdybyś miał jakieś pytania czy wątpliwości, daj
znać. Postaramy się Ci pomóc.

Na stronie internetowej BK znajdziesz:

oraz informacje
o najbliższych eventach

ich oferty
wizytówki
Uczestników BK
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DZIAŁO SIĘ...
REPORTAŻE ZE SPOTKAŃ BK
Spotkania Uczestników to stałe punkty
działania Barter Klubu. Pozwalają
nawiązywać i podtrzymywać pozytywne
relacje między Członkami BK i budować
społeczność, która wzajemnie się
wspiera i pomaga rozwijać.
Co miesiąc widzimy się we Wrocławiu 
ostatnio gospodarzem Spotkań jest jeden z
naszych nowych Uczestników  InVite
Hotel. Udostępnia on nam jedną z sal

konferencyjnoszkoleniowych oraz
zapewnia przepyszny catering najwyższej
jakości, przygotowywany przez partnerską
restaurację Melancholia. Komfortowe
warunki sprzyjają budowaniu partnerskich
relacji i dokonywaniu wymian między
Uczestnikami BK.
Spotkania Barter Klubu we Wrocławiu

prowadził Krzysztof Pilch  trener, inwestor
i planista finansowy, doświadczony
mówca związany z Barter Klubem niemal
od początku założenia tej firmy. Jako
Broker Spotkania, pomaga nawiązywać
transakcje i kojarzy osoby, które mogłyby
sobie wzajemnie pomóc, podejmując stałe
współprace lub służąc doraźnym
wsparciem.
Spotkania BK regularnie odbywają się
również w innych miastach Polski  w
Krakowie, Warszawie, Świdnicy i na
Śląsku. W tych miastach Spotkania mają
charakter otwarty  mile widziani są nie
tylko Barterklubowicze, ale też każdy, kto
jest zainteresowany tym w jaki sposób
działamy i jakie korzyści przynosi
dołączenie do naszego grona. Dlatego,
jeśli masz znajomego, z którym chętnie
wymieniłabyś się BPLN i którego oferta
mogłaby zaintersować pozostałych
Barterklubowiczów  przyjdź z nim na
Spotkanie!
Stałymi punktami każdego Spotkania BK
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jest podsumowanie
ostatniej działalności i
krótkie przedstawienie
osób, które ostatnio
dołączyły do naszego
grona. Nie może
zabraknąć też
networkingu i czasu na
przedstawienie się
każdej osoby obecnej na sali. Jednak
podstawowym plusem tego, że się widzimy,
jest bieżące odpowiadanie na zgłaszane
potrzeby i oferty, bezpośrednie umawianie
spotkań i dokonywanie transakcji BPLN.
Co ważne, jeśli któryś z obecnych na
Spotkaniu Uczestników zna przedsiębiorcę
oferującego produkt lub usługę
odpowiadające na zgłaszane na Spotkaniu
zapotrzebowanie, których nie da się jeszcze
kupić w BPLN, poleca nam tę osobę, dzięki
czemu możemy zapraszać do naszego grona
podmioty cieszące się Waszym zaufaniem,
sprawdzone i wiarygodne. A przede
wszystkim takie, które będą w BK potrzebne ;)

Niezwykła atmosfera,
pyszne przekąski i
nawiązywanie realnych
współpracy to atuty
naszych Spotkań, na
które wskazują ich
Uczestnicy. Cenią
sobie otwartość
BarterKlubowiczów i to,
że kameralne, zaufane grono
kontrahentów pozwala na prowadzenie
swobodnych rozmów, co z kolei
otwiera konkretne możliwości rozwoju.

Zainteresowały Cię Spotkania Barter
Klubu? Chciałbyś dowiedzieć się, kiedy
będzie najbliższe spotkanie w Twoim
mieście?
Przejrzyj BarterPress do końca lub
skontaktuj się z Zespołem BK.

Zdjęcia umieszczone na pierwszej stronie tego artykułu
wykonała Edyta Antoniewicz: Tuto Studio.
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TIMELINE
15.09
Bankiet Kontaków
Biznesowych PWP Wrocław

22.09
Bankiet kontaków
Biznesowych PWP Warszawa

Poniżej przedstawiamy Ci daty najbliższych
wydarzeń organizowanych przez nas oraz przez
naszych partnerów. Szczegóły oraz sposób
rejestracji i zapisów poznasz, klikając w znajdujący
na tej stronie znaczek "timeline" lub zaglądając w
zakładkę "spotkania" na www BK. W tym miejscu
na bieżąco uaktualniamy informacje i dodajemy
nowe eventy! :)

22.09
Warsztaty "Fenomenalnie
Skuteczna Sprzedaż" w Warszawie

27.09
Śniadanie WFS Wrocław
29.09
Spotkanie BK
Warszawa

29.09
Jak Cię widzą, tak Ci płacą Czerwona Szpilka we
Wrocławiu

30.09-2.10
WYJAZD BK - Zakopane
1.10
Warsztaty Czerwonej Szpilki
o Stresie, Warszawa
11.10
Weź szczęście w swoje ręce Czerwona Szpilka w Krakowie

8.10
Zamień dobre na zdrowsze Czerwona Szpilka we Wrocławiu

12.10, 19:00
Spotkanie BK Wrocław
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Poznaj nowych
Uczestników BK
Liczba Barterklubowiczów ciągle rośnie.
Staramy się odpowiadać na zgłaszane przez
Was zapotrzebowanie i to, z jakimi branżami
chcielibyście dokonywać transakcji w
BPLN. Zachęcamy do poznania tych, którzy
właśnie dołączyli do naszego grona.
Z pewnością znajdziecie w tej grupie kogoś,
z kim zechcecie podjąć współpracę 
skorzystać z produktów czy usług, które
oferuje :) Klikając w nazwę lub logo danego
Uczestnika, przejdziecie do jego wizytówki
w BK, która przybliży Wam działalność tego
przedsiębiorcy.

dla duszy i ciała
Firma Sante serwuje w swojej wrocławskiej
restauracji pyszne dania w porcjach tak dużych,
że każdy łakomczuch będzie zadowolony. W
ofercie Sante znajdziesz też możliwość obsługi
cateringowej wydarzeń  zarówno firmowych
eventów, jak i rodzinnych świąt. Już niedługo
dostępna też będzie nowa usługa  catering
dietetyczny. Dowożone codziennie jedzenie to
dania robione specjalnie dla Ciebie, wg
wybranej przez Ciebie diety i Twoich
wskazówek. Doskonała alternatywa dla
codziennego gotowania.
Korzystając ze stacji Crystal Water System
dostarczysz swojemu organizmowi
niezbędnych składników mineralnych i
substancji, które pozwolą Ci zachować zdrowie
i zapewnią mnóstwo energii.
Centrum Spa Soleil to gabinet kosmetyki i
masażu w samym sercu Wrocławia. Szeroka
oferta Centrum Spa gwarantuje, że każdy

znajdzie coś dla siebie. Szczególnie polecamy
odprężające masaże!
Studio Pemodelan zapewni z kolei relaks
wszystkim Warszawiakom i Warszawiankom ;)
We wcześniejszym artykule wspominaliśmy też o
Łukaszu Gliszczyńskim, trenerze personalnym z
Wrocławia. Polecamy tego przystojniaka wszystkim,
którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę, robiąc to z
głową i w bezpieczny sposób.

Monika SelegratBirecka to w Barter Klubie
specjalistka od doradztwa zawodowego. Z jej
pomocą znajdziesz sposób na zarabianie pieniędzy,
robiąc to, co lubisz, stworzysz plan rozwoju kariery i
dowiesz się, jak konsekwentnie go realizować.
Konsultacje z Moniką polecamy jako prezent dla
Waszych pociech, które niedługo wejdą na rynek
pracy. Dla osób już zatrudnionych spotkanie z
doradcą zawodowym to z kolei szansa na
odnalezienie swojego miejsca w firmie i sposobu na
szybki awans, realizując cele pracodawcy.

do domu
W ostatnim czasie dołączyła do naszego grona
Aziralili  artystka i dekoratorka wnętrz. Kupując jej
prace lub korzystając z jej porad, stworzysz wnętrze
nie tylko funkcjonalne i miłe dla oka, ale też
dodające pozytywnej energii i zachęcające do
działania :)
Jeśli planujesz remont, doskonałe produkty oferują
firmy Asa Trade i EGW UP. Pierwsza z nich oferuje
w BK sprzedaż drewnianych desek termowanych.
Jest to produkt trwały i ekologiczny, odporny na
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działanie ognia i wody. Doskonały sposób na
stylowe wykończenie elewacji czy wybudowanie
funkcjonalnego tarasu. Z kolei EGW UP posiada
w swej ofercie płyty cementowocelulozowe, które
są idealnym zamiennikiem tradycyjnych płyt
gipsowokartonowych. Płyty INTEC dzięki swej
odporności na wilgoć doskonale sprawdzą się w
pomieszczeniach takich jak łazienki, baseny czy
kuchnie. Dostępne są też płyty zewnętrzne, które
są niezastąpione jako elewacja zarówno
biurowców i obiektów przemysłowych, jak i
budownictwa mieszkaniowego i domów
jednorodzinnych.

dla firmy
TwoMemory to warszawska marka polecająca i
organizująca szkolenia i konferencje w zakresie
sprzedaży, wystąpień biznesowych i budowania
marki osobistej. Jeśli tylko zechcesz, firma ta
zorganizuje dla Ciebie szkolenie na wybrany
przez Ciebie temat.

restauracja Melancholia zapewni do tego
catering na najwyższym poziomie.
Jeśli szukasz sposobu na pozyskanie
finansowania dla Twojej firmy, pomoże Ci
Grażyna Perska. To doradca finansowy z ponad
10letnim doświadczeniem w tej branży.
Podpowie Ci, jaki sposób zadłużania się lub
inwestowania będzie dla Ciebie najlepszy i
przyniesie Ci największe korzyści. Bo jeśli już
pożyczać, to tak, by zyskać! ;)
Instytut Rachunkowości Catalina pomoże Ci
w sprawach księgowych na terenie Warszawy i
okolic. To profesjonalny zespół, który
poprowadzi Twoje sprawy
finansowo–księgowo–podatkowe, w czasie gdy
Ty będziesz mógł zająć się swoim biznesem.
STUDIO SG to podwarszawska agencja, która
profesjonalnie zadba o marketing Twojej firmy.
Od zbadania rynku i doboru grupy docelowej,
przez logotyp i krój pisma po plakaty, hasła
reklamowe i ulotki. Z nimi na rynku nie zginiesz :)

Midero to krakowska firma oferująca do
wynajęcia przestrzeń biurową w samym sercu
miasta. Jeśli prowadzisz jednoosobową
działalność gospodarczą, ich usługi będą dla
Ciebie idealne :)
InVite to wrocławski kompleks ponad 100
nowoczesnych, komfortowo wyposażonych pokoi,
sala szkoleniowa która pomieści ok. 20 osób oraz
przestronna sala konferencyjna, wyposażona w
profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i projektor
multimedialny. To idealne miejsce na
zorganizowanie warsztatów, konferencji czy
firmowego zjazdu  nocleg i przestrzeń do
spotkań w jednym budynku. Partnerska

To lista najnowszych Uczestników Barter Klubu.
Z pełną listą Barterklubowiczów i ich ofertą
zapoznasz się, klikając link:
https://barterklub.pl/uczestnicy/
Jeśli szukasz podmiotów tylko z Twojej okolicy,
polecamy zapoznać się z mapką Uczestników
BK: https://barterklub.pl/mapauczestnikow/
Jeśli chciałbyś nawiązać współpracę z godnym
polecenia podmiotem z jakieś branży,
potrzebujesz konkretnych produktów czy usług,
za które jesteś gotowa zapłacić w BPLN, albo
znasz jakiegoś rzetelnego profesjonalistę, który
mógłby dołączyć do Barter Klubu, napisz do nas.
Dane kontaktowe znajdziesz na końcu numeru.
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100
Uczestników BK

Winoteka, czyli serce włoskiej kultury
wina w samym centrum Wrocławia,
została jubileuszowym, setnym
Uczestnikiem Barter Klubu!
Klimatyczny lokal oferuje ponad 500
etykiet starannie wyselekcjonowanych
win w atrakcyjnych cenach oraz fachowe
porady sommeliera. Całość dopełniają
najlepsze włoskie specjały i typowe dania
kuchni włoskiej przygotowywane przez
szefa kuchni, rodowitą sycylijkę.

W Barter Klubie oferuje możliwość
zakupu voucher'ów na degustację win
włoskich w połączeniu z podstawowym
kursem wiedzy dla 2 osób i bufetem
włoskich przystawek.
Wszystko owiane niepowtarzalną,
czasem romantyczną atmosferą, przy
dźwiękach włoskiej muzyki.
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj
się z biurem BK lub Winoteką.

Ponadto, zgodnie z zapowiedzią, z okazji osiągnięcia liczby 100 Uczestników BK, w dniach
30.092.10 br. w Zakopanem organizowane jest Międzymiastowe Spotkanie Uczestników BK.
Na wzór Spotkań lokalnych, proponujemy Spotkanie na skalę ogólnopolską, w czasie którego
przedsiębiorcy z różnych krańców Polski będą mogli się bliżej poznać i nawiązać barterowe transakcje.
Szczegóły podamy w najbliższym czasie  szukajcie informacji na www BK oraz w przychodzących do
Was wiadomościach email. Ilość miejsc limitowana, dlatego warto zarezerwować miejsce jak
najszybciej! :)
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Opiekunowie miast BK
Wrocław
Magdalena Lewandowska
tel: 535 944 333
@: m.lewandowska@barterklub.pl
Kraków
Grzegorz Świerk
tel: 792 792 297
@: g.swierk@supremumseo.pl
Śląsk
Andrzej Pająk
tel: 604 273 212
@: a.pajak@barterklub.pl
Warszawa
Jarosław Szymanek
tel: 502 289 256
@: jszymanek@ppiu.pl
Świdnica
Krzysztof Pilch
tel: 795 888 880
@: krzysztof.pilch8@gmail.com

Partnerzy BK:

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś sugestie,
chciałbyś zdobyć wiedzę z
jakiegoś tematu, masz pomysł na
temat artykułu, chciałbyś się
zareklamować na łamach
BarterPress, skontaktuj się z nami!
Barter Klub S.A.
ul. Tarnogajska 1113
50512 Wrocław
NIP: 8992770974
REGON: 362014266
KRS: 0000595337
tel. 534 080 866
@: biuro@barterklub.pl
http://www.barterklub.pl
zobacz nasz profil na facebook'u

Redakcja:
redaktor naczelny:
Anna Weiman
Koordynator:
Magdalena Lewandowska
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