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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.

Z radością oddajemy w Wasze ręce drugie wydanie
BarterPress. Mamy grudzień, więc nie może obyć się bez
świątecznych nawiązań. Dlatego też w tym numerze
podpowiemy, który Barterklubowicz pomoże Wam
przygotować dom na święta, a u którego kupicie prezenty dla
całej rodziny i wszystich znajomych.
W tym numerze mamy też zaszczyt gościć Krzysztofa
Liegmanna: człowieka pełnego pasji, Prezesa firmy Architekci
Umysłu  członka BK. Udzielił on Zespołowi BarterPress
bardzo ciekawego wywiadu o tym, jak odkryć i rozwinąć
swoje pasje i talenty, wzorując się na zachowaniach dzieci.
Rozmowa ta została przeprowadzona z okazji wydania przez
Pana Krzysztofa jego pierwszej autorskiej książki  "Życie i
101 przyjaciół", której lekturę polecamy.
Nie zapominamy też o tym, co działo się w BK w ostatnim
czasie. W tym numerze znajdziecie fotorelację z
Międzymiastowego Spotkania BK w Zakopanem oraz
reportaż z regularnie organizowanych Spotkań BK w naszych
ośrodkach. Patrzymy też w przyszłość  nasz Timeline
pokaże Ci najbliższe wydarzenia organizowane przez BK i
naszych partnerów. Z pewnością znajdziesz tam coś dla
siebie.
Mamy nadzieję, że poruszane tematy i forma ich
przedstawienia zaciekawią i przykują uwagę, oraz że będą
pomocnym narzędziem przybliżenia świata BK. Dużym
ułatwieniem w tym zakresie jest to, że BP jest magazynem
interaktywnym  klikając na logotypy Klubowiczów,
przejdziesz do ich wizytówek i stron www, dzieki czemu nie
będziesz musiał już niczego szukać.
Życzymy przyjemnej lektury!
W imieniu calej redacji
Anna Weiman,
redaktor naczelna BarterPress
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Świąt
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
a Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia,
życzy Zespół BK
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PRZYGOTUJ DOM NA ŚWIĘTA

Święta coraz bliżej, o czym nie dają nam
zapomnieć liczne reklamy telewizyjne,
billboardy, wystawy sklepowe oraz...
pogoda ;) Ten szczególny czas wymaga
wielu przygotowań i wcześniejszej
organizacji. Trzeba przystroić dom na święta,
mieć w czym ugotować 12 (albo więcej)
wigilijnych potraw... Zamieszania co
niemiara. Jak sobie z nim poradzić? Najlepiej
za pośrednictwem naszej platformy! :)
Jeśli w tym roku zaprosiłaś na święta więcej
gości niż zazwyczaj, i nie masz wystarczająco
dużo krzeseł dla nich wszystkich, zapoznaj się z
ofertą Mikomaxu. Znajdziesz tam też duży stół.
Pani Aniela pomoże Ci dobrać meble, które
sprawdzą się również później, gdy minie
świąteczna gorączka, a do Twojego życia
zapuka codzienność.

Dla wielu z nas nie ma świąt bez świątecznego
drzewka - na Śląsku zaopatrzysz się w nią w

Szkółce Krzewów Ozdobnych Artura
Tomiczek. Najwyższej jakości rośliny, dobrane
specjalnie do
Twoich potrzeb to znaki rozpoznawcze tej firmy.
U Pana Artura
kupisz swoją
wymarzoną
choinkę! :)

Czym jest wigilijny stół bez świątecznego
stroika? Przepiękne ozdoby z najwyższej
jakości materiałów, w wybranej przez Ciebie
kolorystyce i aranżacji, przygotuje dla Ciebie
Pani Basia z kwiaciarni Klucz we Wrocławiu.
Jej gustowne stroiki ożywią blaskiem świec
każdy wigilijny wieczór. Jemioła pod sufitem
dla zakochanych? Ona również nie musi być
nudna! A jeśli chcesz, by Twoich gości już od
wejścia do domu witał
świąteczny klimat, Pani
Basia zrobi też dla Ciebie
ozdobę na drzwi :)

Nieprzebranym źródłem wszelkiego rodzaju
gadżetów i wyposażenia do domu jest Firma
MATEX. Sklep Ogólnobudowlany oferuje nie
tylko farby i płytki ceramiczne, ale też rzeczy
potrzebne typowo na Boże Narodzenie - lampki
choinkowe, łańcuchy i bombki, obrusy, foremki
do ciast i ciasteczek, salaterki, talerze, garnki i
patelnie. Wybór jest ogromny, bo asortyment
tego sklepu to kilka tysięcy produktów! Za
wszystkie zapłacić możesz w BPLN.
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Jak zrobić zakupy? Wejdź w wizytówkę tego
Uczestnika w BK - znajdziesz tam odnośnik do
jego sklepu internetowego. Możesz też
skontaktować się za pośrednictwem e-mail z
przedstawicielami tej firmy. Oni odpowiedzą na
wszystkie Twoje pytania. Gdy już złożysz
zamówienie, zakupy zostaną bezpiecznie
dostarczone na wskazany przez Ciebie adres.
Gdy mamy już w czym gotować, trzeba mieć
jeszcze co... na zakupy spożywcze wybierz się
do firmy LENMARK - sklepu sieci Lewiatan,
który oferuje bogatą gamę produktów w
przystępnych cenach. Te zakupy również
możesz zrobić zarówno w sklepie
stacjonarnym, jak i przez Internet, wysyłając email ze swoją listą zakupów, które zostaną
dostarczone kurierem pod Twoje drzwi. Bez
męczących kolejek i stania w korkach na
dojazdach do centrów handlowych.

Dla bardziej ambitnych cukierników polecamy
skorzystanie z oferty firmy CDN. To Wrocławska
firma, posiadająca najwyższej jakości czekoladę
i polewy do deserów, oraz ozdoby pozwalające
zamienić z pozoru zwykłe ciasteczka w istne
działa sztuki. Ich pojawienie się na wigilijnym
stole będzie doskonałym upieczętowaniem
świątecznej kolacji, przygotowanej za
barterzłotówki :)

Mamy nadzieję, że daliśmy Ci na te święta
dużo inspiracji. Klikając w logotypy danych
Uczestników, dowiesz się więcej na temat ich
oferty. Jeśli szukasz czegoś, o czym nie
wspomnieliśmy w tym artykule, napisz do
nas - pomożemy Ci zaspokoić Twoje
świąteczne potrzeby i sprawić, że
będziesz wspominać to Boże Narodzenie
przez wiele lat :)
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Moc prezentów z BK!
Jak już mamy pięknie przystrojoną choinkę, czas
położyć pod nią prezenty! Upominki, szczególnie te
trafione w gusta obdarowanego, sprawiają wielką
radość i stanowią niezapomnianą pamiątkę. Tylko
jakie prezenty wybrać? Mamy dla Ciebie kilka
propozycji - wszystkie dostępne w BK. Klikając w
logotyp Uczestnika, który przykuł Twoją uwagę,
dowiesz się o nim więcej i poznasz szczegóły jego
oferty.

do domu i ogrodu

Elegancka zastawa stołowa, sokownik, pościel czy
zasłony do sypialni? Polecamy wybrać się na zakupy do
Firmy Matex. Znajdziesz tam wszystko co tylko zechcesz
z wyposażenia każdego pokoju w domu, w przystępnych
cenach i z dowozem pod wskazany przez Ciebie adres.
Nie masz wymówki, by nie zapoznać się z ich ofertą
w sklepie internetowym!

Kubki, koszulki i poszewki na
poduszki z indywidualnym
nadrukiem możesz zamówić u
Pani Aleksandry Walkowiak. Firma Sonia wydrukuje
dowolne wybrane przez Ciebie zdjęcie, sprawiając, że
kawa zacznie smakować inaczej, a koszulka stanie się
bliższa sercu i przestanie być zwykłym ubraniem.
Jeśli gustujesz w metalowych elementach wystroju
wnętrz, albo chcesz obdarować kogoś kto ma fioła na
punkcie kutych rzeczy - skontaktuj się z Panem Arturem,
zajmującym się kowalstwem artystycznym. Firma
Stego1 wykona specjalnie na Twoje zamówienie kuty
świecznik czy karnisz. Niepowtarzalny kształt nada
takiemu prezentowi indywidualnego charakteru i z
pewnością sprawi radość osobie, która go otrzyma :)

Szukasz prezentu dla kogoś, kto całymi dniami siedzi
przed komputerem? Dla takich osób bardzo ważna jest
ergonomia pracy i dbałość o kręgosłup - może dobrym
pomysłem byłoby odpowiednio wyprofilowane krzesło?
Najlepsze są prezenty praktyczne, a taki znajdziesz z
pewnością w firmie Mikomax. Zajrzyj do ich salonu lub
na ich stronę
internetową i
poznaj szczegóły.
Dobrym pomysłem na praktyczny prezent,
dzięki któremu można zadbać o zdrowie, jest też kupno
stacji wytwarzającej oczyszczoną z wszystkich substancji
szkodliwych, odpowiednio namineralizowaną,
zjonizowaną (antyoksydacyjną) wodę o wysokim pH.
Zdrowie i dodatkowa porcja energii - brzmi zachęcająco?
Poznaj szczegóły, czytając ofertę Crystal Water System!

sztuka
Obrazy nadają każdemu wnętrzu odpowiedniego
charakteru. Bez malowania ścian i kupowania nowych
mebli możesz odświeżyć każde pomieszczenie.
Szczególnie polecamy obrazy Aziralili - wielokrotnie
nagradzana artystka skupiła się na Aktywnej Sztuce
Pozytywnej. Jej prace zawierają radość,
przyjemność istnienia oraz powodzenie
materialne i mentalne. W zależności od
celu, jaki chce się osiągnąć, A.S.P.
może wzmacniać preferowane,
dotychczasowe sposoby zachowań
lub inicjować zupełnie nowe doznania.
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Masz własne zdjęcia, które chciałbyś by wylądowały na
Twojej ścianie w dużym formacie? Zdjęcia na płótnie
wydrukuje dla Ciebie Time4art. Wywołanie wspólnego
zdjęcia dla świeżo upieczonych
małżonków czy idola nastolatek
dla dorastającej dziewczyny - to
może być prezent trafiony
w dziesiątkę!

akcesoria i dodatki, zdrowie i uroda

chwila relaksu

NAKAME to stylowa biżuteria z intencją. Specjalnie

Dawcy Zdrowia - to wrocławski gabinet, dający ulgę i

dedykowana bransoletka lub naszyjnik z pewnością
trafią w gusta i guściki każdej damy - tej dużej i małej.
Stylowe kamienie i dokładne
wykonanie przykuwają uwagę
już na pierwszy rzut oka.

W BK znajdziesz prezent również dla okularnika - modne i
starannie wykonane oprawki od Optyk Twoje Oczy
mogą służyć przez lata i cieszyć oko nawet
wymagających osób. Pani Kasia
pomoże dobrać okulary odpowiednio do wieku, płci i osobowościbliskiej Ci osoby.

wytchnienie dla zmęczonych mięśni wielu
Barterklubowiczów. Jeśli jeszcze nie znasz ich oferty,
zrób sobie albo komuś bliskiemu prezent i oddaj się w
ręce tych specjalistów od ludzkiego ciała. Z pewnością
nie pożałujesz.

Dobrym rozwiązaniem jest też podarowanie voucheru na
wizytę w salonie kosmetycznym - odżywcza maseczka,
chwila relaksu w czasie masażu czy zadbanie o
paznokcie - której z Pań taki prezent nie przypadnie do
gustu? ;) Na Śląsku polecamy wybrać się do Salonu
Kosmetologia Praktyczna. W Warszawie zapraszamy do
Studia Pemodelan, a we Wrocławiu - do Centrum Spa
Soleil lub do podolożki, która jest specjalistką od dbania
o stopy - Agnieszki Jaszewskiej. W Łodzi proponujemy
Ci chwilę relaksu w czasie masaży w Saude Circle. A jeśli
szukasz dobrego prezentu dla osoby aktywnej fizycznie kup u nich kartę do klubu fitness najwyższej jakości,
który spełni wymagania nawet tych najbardziej
wymagających sportowców.

Naturalne kosmetyki najwyższej jakości, dbające o
zdrowie i urodę to zawsze dobry pomysł na trafiony
prezent. Z pewnością znajdziesz coś wśród oferty
naszych Uczestników - Bdirect, Akuny lub Lifestar.
Oferty tych Barterklubowiczów wspaniale się
uzupełniają. Szeroka gama oferowanych produktów
spełni potrzeby każdej, nawet najbardziej wymagającej
cery. Suplementy diety na wzmocnienie organizmu w
czasie mroźnej zimy? Nie musisz daleko szukać - u tych
Uczestników z pewnością znajdziesz coś
odpowiedniego.
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Na Śląsku idealnym sposobem na pełen relaks i
odpoczynek jest Floating - wyłączenie zmysłów w czasie
unoszenia się na wodzie w wyciszonej kapsule pozwoli
Ci rozluźnić wszystkie mięśnie i kompletnie się wyciszyć.
To doskonały prezent dla osób zabieganych i
przemęczonych.

trochę rozwoju
Nauki języków obcych nigdy dość. To zawsze dobry
prezent, zarówno dla młodszych jak i starszych osób. Na
Śląsku zapraszamy do Firmy Edukacyjnej Angmen.
Jeśli jednak osoba, której chcesz dać taką
niespodziankę, nie mieszka w ich okolicy, bardzo
dobrym rozwiązaniem jest kurs w formie
e-learningu. W ofercie firmy
FunMedia znajdziesz takie
kursy w przystępnych cenach.
Ich największą zaletą jest
niewątpliwie mobilność - można uczyć się w dowolnym
miejscu i czasie.

Zachęcamy do rozwijania swoich umiejętności i
pogłębiania wiedzy przy pomocy gry planszowej Kraina
Nawyków. Pozwala ona monitorować postępy w nauce
czy pracy, motywując do działania. Na temat nawyków
zachęcamy również do przeczytania książki o tytule tym
samym co gra. Rozwijanie pozytywnych nawyków jest
bardzo ważne w ciągłym
rozwoju zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym.

dla dzieci

długie godziny, ale też pomoże mu w prawidłowym
rozwoju i poznawaniu świata. W ofercie tej firmy
znajdziesz też np. wstążki do gimnastyki artystycznej wspaniały gadżet dla każdej dziewczynki, który zachęca
do aktywności fizycznej.

Dla utalentowanych dzieci ze Świdnicy i okolic
wspaniałym podarunkiem będą warsztaty w Akademii
Rozwoju Talentów - to wspaniałe miejsce w którym
dzieci mogą nauczyć się między innymi tańczyć czy
śpiewać, będąc w przyjaznym otoczeniu
i pod opieką wykwalifikowanego
personelu.

IT
Sprzęt i gadżety IT kupisz u dwóch naszych Uczestników
- w firmie ALTAR oraz Borsa.pl. Pomogą Ci oni dobrać
odpowiedni sprzęt do potrzeb osoby obdarowywanej, a
do tego z zachowaniem rozsądnej ceny produktów.
Może to być zarówno mysz jak i cały komputer - wybór
należy do Ciebie.

dla smakoszy
Szukasz prezentu dla prawdziwego łakomczucha
czekolady? Cały karton (albo i więcej) tabliczek tych
smakołyków kupisz w firmie CDN. Dostaniesz też tam
mnóstwo orzechów i innych bakalii - o firmie tej
wspominaliśmy też w poprzednim
artykule. Zobacz ich wizytówkę w
BK i dowiedz się więcej.

Inwestment to firma dbająca o dzieci. Edukacyjna

zabawka BAMP nie tylko wciągnie Twoją pociechę na
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Dobrym pomysłem, szczególnie jeśli szukasz prezentu
dla kontrahenta lub pracownika, są kosze prezentowe przyjemne dla oka, przydatne i smaczne upominki, które
ucieszą każdego. Wielotematyczne kosze kupisz w firmie
Lenmark - partnera sieci sklepów
Lewiatan. Połączyć w nich możesz
czekoladki, kawę, herbatę, alkohol...
wszystko, co przyjdzie Ci do głowy.

Twoi rodzice albo inna bliska Ci para dawno nie byli na
wakacjach? Zafunduj im weekned w górach! W
Sudetach zatrzymać się mogą w przestronnym
pensjonacie Róża Karkonoszy w Jeleniej Górze, a w
Karpatach w Willi Aspen, pięknym ośrodku w Szczyrku.

Bardziej tematyczne kosze prezentowe zamówić za to
możesz u naszych dwóch wrocławskich (ale mogących
wysyłać paczki po całej Polsce) Uczestników - Czajowni i
Winoteki. Dostaniesz tam - odpowiednio - pyszną
herbatę najwyższej jakości oraz wina prosto z włoskich
winnic. Będą to doskonałe prezenty dla osób ceniących
sobie niespotykane produkty z najwyższej półki.
W Czajowni kupić też możesz voucher na wizytę w ich
lokalu niedaleko wrocławskiego Rynku, gdzie czajmani
serwują herbatę zgodnie ze sztuką parzenia właściwą dla
danego rodzaju trunku oraz pamiętają o odpowiednim
naczyniu i serwisie. To miejsce, gdzie
na miękkich poduszkach i przy relaksującej muzyce można odpocząć i złapać
oddech, gdy za drzwiami pędzi wielkomiejskie życie.

Jak widać, Barter Klub daje naprawdę dużo
możliwości... Jeśli jednak mimo tego mnóstwa ofert,
które zaproponowaliśmy Ci powyżej, dalej szukasz
czegoś więcej - skontaktuj się z nami, postaramy się Ci
pomóc :)

Z kolei Winoteka oferuje zdobycie ciekawej i przydatnej
wiedzy na temat wina w czasie prowadzonych przez jej
specjalistkę degustacji. To doskonała okazja do
poznania smaków i aromatów wina, nauki jego
odpowiedniego dobierania do posiłków oraz
smakowania.

różne różności
Szukasz prezentu dla mężczyzny, którego oczkiem w
głowie jest jego samochód? Kup mu specjalistyczne
środki do czyszczenia aut, dostępne w sklepie
internetowym łódzkiej firmy Destino. Znajdziesz tam
wszystko, czego potrzebuje fan swojego samochodu to
tego, by właściwie o niego zadbać.
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Poznaj system BK, czyli nie taki barter straszny...
Jak kupować?

Barter Klub to platforma wymiany towarów i usług.
To wewnętrzny rynek kupujących i sprzedających.
Jak pierwsza z tych grup może zaspokoić swoje
potrzeby? Dróg jest kilka. Zdecyduj, która z nich jest
dla Ciebie odpowiednia.
Wybierz

się

na

zakupy

on-line

Najprostszym rozwiązaniem jest odwiedzenie strony
internetowej https://barterklub.pl/ i zapoznanie się z ofertą
Uczestników BK. Jeśli to, czego szukasz, ma wymiar typowo
lokalny np. szukasz dobrego noclegu w Beskidach albo
porządnego masażysty we Wrocławiu , przejdź przez
zakładkę „Uczestnicy” do mapy. Znajdziesz tam znaczniki
wskazujące, gdzie poszczególni Barterklubowicze mają
swoje siedziby oraz krótko określone, czym się zajmują.
Przy każdej osobie podany jest również link do jej
wizytówki, gdzie poznasz szczegóły oferty danego
Uczestnika.
(

Dlatego zawsze warto przeczytać treść wizytówki i w razie
potrzeby nawiązać kontakt z danym Klubowiczem. Czasem
oferty dotyczą usług czy produktów, których cena jest bardzo
zmienna zależy od zakresu prac, szybkości dostawy czy ilości
wtedy również musisz się skontaktować z autorem oferty, by
ustalić szczegóły transakcji. Jeśli jednak znajdziesz interesującą
Cię ofertę z konkretną ceną, i dany Uczestnik BK ma
wystarczającą ilość wolnych środków BPLN na swoim koncie, w
prosty i łatwy sposób możesz kupić to, co Cię interesuje.
Wystarczy w danej ofercie kliknąć w ikonkę opatrzoną
zakupowym koszykiem z opisem „dodaj do koszyka”, po prawej
stronie ekranu.
–

–

)

Jeśli przy Twoim zapotrzebowaniu odległość geografi
czna nie ma znaczenia potrzebujesz np. reklamy w inter
necie czy przygotowania treści marketingowych , przez
tę samą zakładkę możesz przejść bezpośrednio do listy
Uczestników. Klikając w logo Barterklubowicza, który przykuł
Twoją uwagę, przejdziesz do opisu jego działalności oraz
wykazu opublikowanych przez niego ofert.
-

(

-

)

Twoje zakupy automatycznie zapiszą się na Twoim koncie.
Jednak nie oznacza to, że dokonałeś zakupu. Klikając w górnym
panelu menu konta na zakładkę oznaczoną tym samym
koszykiem, przejdziesz do zakładki podsumowującej Twoje
zakupy. Nie musisz tego robić przy każdym wybranym
produkcie czy usłudze, możesz zrobić to po zakończeniu
całych zakupów. W tym miejscu możesz zmienić swój wybór
i usunąć produkty, z których chcesz zrezygnować bo np.
wolisz 5 sesji Floatingu niż 1 . Aby zapłacić za wybrane oferty,
należy kliknąć opcję „Przejdź do kasy”, a następnie „Złóż
zamówienie”. Środki BPLN z Twojego konta w tym samym
momencie zostaną przeniesione na konto odbiorcy (lub
odbiorców) przelewu.
(

)

Nie każdy Uczestnik BK opublikował oferty, a nawet jeśli to
zrobił, to nie obejmują one wszystkich możliwości, jakie daje
wymiana barterowa z tym partnerem.

Teraz wystarczy się już tylko skontaktować z danym
Uczestnikiem, ustalając sposób i termin dostawy. Możesz to
zrobić wysyłając e mail lub dzwoniąc. Przy każdej ofercie i
wizytówce znajdziesz te dane po prawej stronie ekranu.
-
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Dokonaj

transferu

środków

BPLN

Gdy już znajdziesz to, co Cię interesuje, skontaktujesz się z
odpowiednią osobą i ustalisz szczegóły transakcji oraz
termin płatności, musisz wykonać transfer środków BPLN.
Jak to zrobić? Podpowiadamy.
Po zalogowaniu się na platformę https://barterklub.pl/ , w
górnym pasku menu wybrać należy opcję Wykonaj
transfer . Pojawi się okno dialogowe, w którym będzie
trzeba wypełnić trzy pola:
1. Do należy w nim wpisać login odbiorcy przelewu. Co
ważne, po wpisaniu min. 2 pierwszych znaków, system
podpowie Ci loginy Użytkowników, których nazwy
zaczynają się w dany sposób. Jeśli nie znasz loginu
danego Uczestnika BK znajdź jego wizytówkę na naszej
platformie. Wśród danych kontaktowych znajdziesz też tę
informację.
2. Tytuł to opis transakcji. Można je uzupełnić właściwie
rzecz biorąc dowolnie numerem faktury, paragonu,
opisem usługi czy produktu. Ważne, by odbiorca transferu
wiedział, za co zapłaciłeś.
3. Kwota to suma BPLN, którą chcesz przelać. Wartość transferu
podana być musi z kropką w formacie 12.34 .
„

”

–

–

–

–

Gdy

dokładnie

wiesz,

czego

–

chcesz

Możesz na naszej platformie opublikować swoje
zapotrzebowanie. W wysyłanym do każdego Uczestnika BK
Newsletterze pojawi się informacja o dodanym przez Ciebie
poście. Wtedy to nie Ty szukasz usługi, a usługa szuka Ciebie!
Jeśli tylko ktoś w BK oferuje to, czego szukasz, z pewnością
się o tym dowiesz skontaktuje się z Tobą albo bezpośrednio
inny Uczestnik BK, albo Broker, który podpowie do kogo warto
zadzwonić. Zapotrzebowanie dodaje sie na naszej platformie
w taki sam sposób, jak tworzy się wizytówkę czy ofertę
Uczestnika BK.

(

)

–

Od

czego

masz

Brokera

Broker BK to opiekun, który zawsze postara się sprostać Twoim
potrzebom, kontaktując Cię z odpowiednimi osobami albo
pomagając w sprawach techniczno organizacyjnych. Jeśli
masz jakieś środki BPLN i chciałbyś je wydać no bo po co
mają leżeć? , skontaktuj się w tej sprawie ze swoim Brokerem.
On Ci pomoże. Możesz się też do niego zwrócić, jeśli już
upatrzyłeś sobie jakąś ofertę, na którą chwilowo Cię nie stać
wspólnie poszukacie dodatkowych źródeł dochodów. Jeśli
zgubiłeś lub zapomniałeś numeru telefonu czy adresu e mail,
zajrzyj na ostatnią stronę BarterPress znajdziesz tam wszystkie
potrzebne dane.
W tego typu kwestiach możesz się również kontaktować z Biurem
BK.
-

(

)

–

-

–

Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć „Transfer”. W tym
samym momencie dokona się przeniesienie środków BPLN z
Twojego konta na konto odbiorcy przelewu. Transfer środków nie
dojdzie do skutku, jeśli nie masz zgromadzonej odpowiedniej sumy
BPLN na swoim koncie lub gdy odbiorca przelewu nie ma
wystarczająco dużo wolnych środków BPLN do przyjęcia, oraz gdy
wpiszesz nieprawidłową nawę Uczestnika BK lub kwotę z
przecinkiem. Za każdym razem zobaczysz na stornie odpowiedni
komunikat.
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Zapłać

SMSem

Jeśli wybrałeś się na zakupy lub konsumpcję… do
lokalu jednego z naszych Uczestników np. osobiście
powąchałeś 20 rodzajów herbat i wybrałeś tę, która
najbardziej Ci się spodobała , i chcesz zapłacić za
dokonane zakupy od razu, możesz to zrobić bez dostępu
do internetu, wysyłając SMS. Potrzebujesz do tego
znajomości kwoty, którą masz przelać, i loginu odbiorcy.
Wiadomość SMS należy wysłać na numer +48 799 449
444 z numeru telefonu podanego przy wypełnianiu
Umowy Przystąpienia do BK. Treść wiadomości
powinna odpowiadać formatowi TRANSFER XXX.XX
login (gdzie XXX.XX to kwota transferu). Również w tym
przypadku wskazane kwoty zostaną w tym samym czasie
przeniesione między kontami. Obok podajemy przykład
takiego SMSa.
(

;))

(

)

Wiesz już jak wyszukać ofertę, która Cię interesuje, i jak
zapłacić za dokonane zakupy. Nie pozostaje więc nam
nic innego jak życzyć Ci owocnych zakupów! :)

Właśnie czytasz o ofertach
Barterklubowiczów dostępnych
na naszej platformie.
Inni Uczestnicy też to robią.
Chciałbyś, by czytali o Tobie?
Napisz artykuł, który opublikujemy
w następnym numerze naszego magazynu!
To doskonała forma reklamy Ciebie i Twoich usług, pokazania
fachowości i znajomości dziedziny, w której działasz.
Wymagania? Ma być ciekawie. Jeśli masz wrażenie, że nie umiesz pisać,
nic się nie bój  pomożemy Ci odpowiednio zredagować tekst.
Napisz w tej sprawie na biuro@barterklub.pl. Skontaktujemy się z Tobą.
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DZIAŁO SIĘ...
REPORTAŻE ZE SPOTKAŃ BK
W ostatnim czasie w BK bardzo dużo się
działo. Spotkania BK organizowane były niemal
we wszystkich ośrodkach, w których działamy.
Jak zawsze, towarzyszyła im wspaniała atmo
sfera i dużo rozmów biznesowych. Eventy te
pozwalają nie tylko lepiej poznać się wszystkim
Uczestnikom BK z danego regionu, ale też
nawiązać realne współprace na konkretne
kwoty. W przypadku Spotkań Otwartych, jest to
również dobry moment na to, by poznać
sposób działania Barter Klubu, zrozumieć ideę
obrotu wewnętrzną walutą i korzyści, jakie ona
przynosi.

Wrocław
Regularne Spotkania BK w połowie miesiąca to już
we Wrocławiu tradycja. Jednak w ostatnim
miesiącu postanowiliśmy tę tradycję urozmaicić, i
dwa ze Spotkań odbyły się w miejscach dla BK
nietypowych. We wrześniu gospodarzem
spotkania był 100 Uczestnik BK  Winoteka. Lokal
bardzo klimatyczny, w wystroju utrzymany w stylu
włoskiej winnicy, przypadł do gustu wszystkim
Uczestnikom obecnym na Spotkaniu.

Rozmowy biznesowe przy winie, moderowane
przez Magdalenę Lewandowską, były nadzwyczaj
udane, a niepowtarzalna atmosfera w lokalu
sprawiła, że wielu Barterowiczów już skorzystało
z oferty Winoteki dostępnej w BK na degustację
win włoskich wraz z rozmową o tych trunkach.
Październikowe Spotkanie we Wrocławiu odbyło
się za to w InVite hotel  miejscu dobrze znanym
Wrocławskim Uczestnikom BK. Sala szkoleniowa
o najwyższym standardzie oraz jak zwykle
pyszny catering pozwoliły na bardziej spokojne
rozmowy, zakończone pomysłem na współpracę i
nowym projektem (więcej z pewnością dowiecie
się wkrótce).
Listopad za to wprowadził nas w świąteczny
klimat  Wrocławskie Spotkanie BK miało
charakter warsztatów z rękodzieła. Luźna
atmosfera i nietypowe warunki skłoniły
Barterowiczów do współpracy i większej
integracji. Dzięki temu poznaliśmy się z nieco
innej strony. Każdy
z Uczestników Spot
kania wyszedł z niego
z tym, co udało mu się
w czasie warsztatów
przygotować  zapa
chowym mydełkiem
do szafy, świąteczną
zawieszką i innymi
gadżetami.
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Warszawa

Kraków

Również w Warszawie
Uczestnicy BK widzą się
co miesiąc. Za każdym
razem w centrum miasta
i za każdym razem w
nieco innym gronie.
Spotkania mają charakter
otwarty, dzięki czemu
coraz szersze grono ludzi poznaje BK i dowiaduje
się, czym jest platforma wymiany barterowej.
Buduje się dzięki temu spora społeczność
kontrahentów darzących się wzajemnych
zaufaniem i podejmująca współprace biznesowe.
Można powiedzieć, że BK sukcesywnie podbija
stolicę! :)

Jako że jest to jeden z
ośrodków skupiających
najwięcej
Barterklubowiczów,
Spotkanie przedsiębiorców
w Krakowie nie mogło się
nie odbyć... W listopadzie
gospodarzem ponownie

Łódź

Mimo iż przedsiębiorcy działający w tym mieście
dołączyli do naszej grupy dopiero w listopadzie,
już zdążyło się odbyć tam pierwsze Spotkanie
BK! Jego gospodarzem była firma Red Paint.
Kameralne grono osób które niedawno podpisały
umowę oraz tych zainteresowanych
przyłączeniem się do BK przybrało formę
przybliżenia podstawowych zasad działania BK i
praktycznych wskazówek na temat tego, jak
najefektywniej korzystać z możliwości, które daje
nasza platforma.

była firma Supremum SEO, zapewniając
dogodne warunki do rozmów biznesowych i
nawiązywania transakcji, a także przybliżania
idei wymiany barterzłotówkowej osobom
zainteresowanym przystąpieniem do naszego
grona.

Świdnica
Otwarte Spotkania Barter Klubu w Świdnicy
przybierały ostatnio różną formę  Krzysztof
Pilch, prowadzący te Spotkania, zapraszał
zarówno na eventy wieczorne, jak i biznesowe
śniadania. Dzięki temu na tych wydarzeniach
pojawiły się różne osoby zainteresowane
przystąpieniem do BK oraz te już będące
członkami społeczności barterowej. Spotkania
BK w tym mieście to zawsze wiele konkretów i
przedstawienie realnych korzyści z
przystąpienia. Najważniejsze są jednak
transakcje "tu i teraz", realizowane jeszcze w
czasie eventu.
Zainteresował Cię reportaż ze Spotkań BK
w Twoim mieście? Chciałbyś zostać
gospodarzem jednego z nich? Skontaktuj
się z opiekunem BK w danym ośrodku i
poznaj szczegóły Uczestnictwa w
Spotkaniach i ich organizacji. W dalszej
części Barter Press poznasz też najbliższe
daty Spotkań BK w każdym mieście.
Zdjęcia ze Spotkania BK w Winotecewykonała Edyta Antoniewicz: Tuto Studio.
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BK podbija Zakopane:
wspomnienia z gór
Na przełomie września i października w
Zakopanem hucznie świętowaliśmy
dołączenie do naszego grona setnego
Uczestnika BK. Ekipa BK oraz chętni
Uczestnicy BK zatrzymali się w pięknym
ośrodku Żółta Turnia, położonym niedaleko
głównej ulicy Stolicy Tatr. Rano budził nas
dźwięk dzwonków wypasanych za płotem
owiec, na podwórku urzędował piękny kotek...
nie zabrakło też kóz, gaździny z oscypkami i
zapierających dech w piersi widoków na
Giewont! :)
Skoro byliśmy w Zakopanem, nie mogło
zabraknąć wycieczki w góry. W sobotę
przeszliśmy przez Przysłop Miętusi do Jaskini
Mroźnej. Dla wielu z nas przejście wąskimi
szczelinami było nielada atrakcją... W
niedzielę rano Ci, którym było mało, z
samego rana wybrali się na Kasprowy Wierch
i Kopę Kondracką. Pogoda dopisała, widoki
były piękne, a góry jak zwykle wymagające,
ale nikt nie narzekał.
Poza integracją na szlaku, wspaniale
bawiliśmy się również przy wieczornym grillu,
od którego biło przyjemne ciepło i zapach
grillowanej kiełbasy. Znalazł się też czas na
gry towarzyskie, w czasie których mogliśmy
się poznać bardziej od strony prywatnej.
Nie zabrakło też aktywności nieco bardziej
związanej z naszymi biznesami i rozwojem
osobistym. Warsztaty z przedstawiania się z
pomocą kart Points of You poprowadziła
Magda Kozicka  trener biznesu i coach. Czas
spędzony z tymi kartami był dla wielu

Uczestników ciekawą nowością, która
zachęciła do spojrzenia na siebie i to, co
robią, z innej perspektywy. Z kolei warsztaty
przeprowadzone przez Krzysztofa Pilcha,
inwestora i doradcę finansowego, pozwoliły
nam się bliżej poznać od strony powodów,
które kierują naszymi zachowaniami i
konkretnych wartości, które możemy sobie
wzajemnie zaoferować.
Przebieg wyjazdu i ogólne zadowolenie
Uczestników zainspirowały nas do podjęcia
nowej inicjatywy. Postanowiliśmy stworzyć
Akademię BK, w ramach której, na
weekendowych warsztatach, specjaliści w BK
z różnych dziedzin będą dzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem z innymi
Uczestnikami Barter Klubu. Warsztaty będą
miały charakter wielotematyczny i
interaktywny. Będą pomagały rozwinąć nasze
biznesy i nasze osobowości. Dzięki nim
zdobędziemy nową wiedzę i umiejętności. A
to wszystko za BPLN. Brzmi ciekawie,
prawda? :)
Uczestnicy wyjazdu Uczestników BK do
Zakopanego postanowili wymienić się na
łamach BarterPress swoimi zdjęciami z tego
weekendu. Mamy nadzieję, że ich oglądanie
przywoła uczestnikom wyjazdu miłe
wspomnienia, a tych, których z nami nie było,
zachęci do następnego wyjazdu :)
Zdjęcia udostępnili Uczestnicy wyjazdu z firm
Lex Capitalis, SentiNode, ProSument
Krzysztof Pilch, oraz Zespół BK, za co
serdecznie dziękujemy.
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Kózka zza hotelowego płotu zrobiła
prawdziwą furorę! :)

Śpiący rycerz...
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W drodze na szczyt...

Panorama Doliny Kościeliskiej
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Zdjęcia ze szczytów. Na fotografiach poniżej
Rafał Matuszczyk i Krzysztof Pilch w czasie
niedzielnej górskiej wyprawy która
rozpoczęła się o wschodzie słońca...
Wycieczka tylko dla wytrwałych :)
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Jaskinia Mroźna

Nie mogło też zabraknąć zakupów na Krupówkach :)
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TIMELINE

13.12 8:00
Spotkanie BK Świdnica

14.12
Spotkanie BK 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! :)

13.12
Architekci Umysłu LIVE Od marzenia do spełnienia.
Jak osiągnąć to czego pragniesz.

14.12
Architekci Umysłu LIVE.
Krzysztof Liegmann Jak ogarnąć swoje życie? Moja historia.

15.12
Spotkanie BK
Wrocław
20.12
WFS Wrocław

18.01
Spotkanie BK Wrocław

28.01
Czerwona Szpilka Wrocław
Sukces jest sexy!

15.02
Spotkanie BK Wrocław
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poznaj nowych
uczestników bk
We wrześniu liczba Uczestników BK przekro
czyła magiczną SETKĘ. Od tego czasu
dołączyło do naszego grona wielu nowych
przedsiębiorców. Poznaj ich bliżej, i znajdź
nowych kontrahentów!

Łódź
W listopadzie do grona miast zrzeszających
Barterklubowiczów dołączyło nowe, w samym
sercu Polski. Wielotysięczna Łódź to miejsce ze
zdecydowanie dużym potencjałem. Jeśli znasz
zaufanego przedsiębiorcę z Łodzi lub okolic,
skontaktuj się z nami i poleć go nam  dzięki
Tobie dołączy do naszego grona kolejna osoba, z
którą będziesz mógł dokonywać wymiany! Na
razie BK w Łodzi tworzą:
Borsa.pl  to firma zapewniająca kompleksowy
outsourcing w zakresie IT. Od zakupu myszy
komputerowej, przez instalację i utrzymanie
oprogramowania, po naprawę sprzętu. Działają
szybko i skutecznie i w zależności od potrzeby
albo doraźnie, albo długofalowo. Dominik Borsa z
tej firmy to kierownik łódzkiego zamieszania w BK
 jeśli tylko czegoś potrzebujesz i działasz na
terenie Łodzi, możesz się z nim skontaktować.
Dane kontaktowe znajdziesz na ostatniej stronie
BP.

Saude Circle Private Health Club  nie ma
siłowni bardziej nastawionej na profesjonalną i
kompleksową obsługę klienta. Indywidualnie

określany plan treningowy, inteligentne
urządzenia MILON automatycznie dostosowujące
obciążenia do użytkownika, monitoring wyników
dostępny online i na miejscu w Klubie, opieka
fizjoterapeuty i trenerów... Nikt nigdzie indziej Cię
tak nie rozpieści jak w Saude Circle!
Profesjonalizm obsługi, nowoczesne sprzęty i
nowinki informatyczne sprawią, że będziesz z
utęsknieniem czekał na kolejny trening, który (co
przecież najważniejsze) daje widoczne rezultaty.

RED PAINT to grupa profesjonalistów stających
na głowie, by zadbać o Twój marketing i reklamę
 od stworzenia logotypu i strony internetowej,
przez druk ulotek i pozycjonowanie, po
budowanie marki w social media i copywriting.
Red Paint zajmuje się też fotografią  artystyczną,
reklamową i okazjonalną.
Jedno jest pewne  oni się
nigdy nie nudzą, i z pewnością
Ty z nimi też nie będziesz ;)

Destino to dwie myjnie samochodowe w centrum
Łodzi  przy al. Jana Pawła II oraz przy ul.
Srebrzyńskiej. Niskie ceny oraz wysoki standard
świadczonych usług to ich znaki rozpoznawcze.
Firma ta również sprzedaje dobrej jakości
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kosmetyki samochodowe  w ich sklepie
internetowym znajdziesz produkty pozwalające Ci
zadbać o każdą część Twojego ukochanego
samochodu...

Świdnica
Ekspert Finanse to sztab specjalistów od
kredytów, pożyczek, leasingu i ubezpieczeń.
Działająca na terenie całego kraju firma pomoże
Ci wybrać ofertę dla Ciebie najlepszą, podpowie,
na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu tego
typu umów oraz przekaże Ci najważniejsze
informacje o rynku kredytów, leasingu i
ubezpieczeń w Polsce.

Izyda Nieruchomości to z kolei eksperci od
rynku nieruchomości. Za ich pośrednictwem
kupisz lub wynajmiesz piękny dom, przestronne
mieszkanie czy wygodny lokal użytkowy.
Korzystając z ich fachowych konsultacji
zdobędziesz niezbędną wiedzę na temat rynku
nieruchomości i współczesnych tendencji w tym
zakresie.

Kraków
Grupa Obieżyświat to gestronomiczne niebo
inspirowane smakami i zapachami potraw z Azji,
Australii, Ameryki Południowej, a także samej
Europy. To nietuzinkowe dania w Restobarze,
niebanalny catering na imprezach
okolicznościowych i stawiająca na nogi kawa w
cenach najniższych w mieście. A to wszystko
tylko kilkanaście minut spacerkiem od Rynku
Głównego w Krakowie i za BPLN. Grzech nie
skorzystać.

Warszawa
Radio Hobby to najlepsze radio na Mazowszu...
Ciekawe audycje poruszające zarówno tematy
globalne i ogólnopolskie, jak i te lokalne,
dotyczące okolic stolicy. Do tego dobrze dobrana,
wprawiająca w pozytywny nastrój muzyka,
idealna zarówno do słuchania w czasie pracy, jak
i w drodze. W Barter Klubie Radio Hobby oferuje
przestrzeń reklamową  Twoja firma może
pojawić się jako sponsor prognozy pogody czy
kanału informacyjnego. Możesz też zdecydować
się na tradycyjną reklamę radiową lub baner na
stronie internetowej radia. Wybór jest naprawdę
duży.

Filip Wincenciak to specjalista od ubezpieczeń 
oferuje przeprowadzenie profesjonalnego i
kompleksowego audytu w tym zakresie. Pan Filip
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zweryfikuje poziom Twoich zabezpieczeń
finansowych oraz na podstawie analizy Twoich
potrzeb podpowie, na co warto zwrócić
szczególną uwagę w tym zakresie już teraz lub w
najbliższej przyszłości.

wybrance serca... Ale przede wszystkim to
błyskotki, które mają znaczenie. Jeśli chcesz
wzmocnić zdrowie bliskiej Ci
osoby, życzysz komuś
wyjścia z problemów
finansowych lub
poradzenia sobie z
problemami toksycznych
relacji  tutaj znajdziesz
odpowiedni kamień.

Wrocław
Tadeusz Dudkowski  spec od Ochrony Danych
Osobowych i kwestii informatycznych. Jeśli tylko
zechcesz, przeprowadzi dla Ciebie szkolenie i
wdroży system przechowywania i udostępniania
informacji wrażliwych, w tym danych osobowych.
Klucz Do Ogrodu  Pani Basia na Twoje
zamówienie stworzy nie tylko gustowny bukiet ze
świeżych kwiatów, ale też piękne stroiki
okazjonalne. Bo to nie tylko typowa kwiaciarnia,
ale też kopalnia rękodzieła! Z jej pomocą
sprawisz radość bliskiej Ci osobie, zadbasz o
wystrój swojego domu czy mieszkania, a także
gustownie ozdobisz swoje biuro czy salon. Kwiaty
ożywiają pomieszczenie i dodają mu elegancji, a
oryginalnie skomponowane 
nadają pomieszczeniu niepow
tarzalny styl. Nie może ich
zabraknąć w żadnym lokalu.

NAKAME to biżuteria z intencją. Bardzo kobieca i
wręcz nieprzyzwoicie piękna, a do tego solidnie
wykonana. W sklepie Nakame każda kobieta
znajdzie coś dla siebie, a profesjonalna obsługa
podpowie każdemu Panu co spodoba się jego

Firma MATEX to największy z przedsiębiorców,
którzy ostatnio dołączyli do naszego grona. Z
siedzibą w wielkopolsce, swe produkty dostarcza
na terenie całej Polski. MATEX oferuje kilka
tysięcy artykułów najwyższej jakości z branży
budowlanej i remontowej oraz z wyposażenia
domu i firmy: od zaprawy budowlanej, pędzli i
uszczelek, po foremki do ciast, poduszki i
żarówki. z tą firmą wybudujesz, wyremontujesz i
urządzisz biuro firmy, swoje mieszkanie czy
ogród. Wszystko w jednym miejscu. Sklep
internetowy sprawia, że zakupy stają się łatwe i
przyjemne, bo nie musisz nawet wychodzić z
domu.

Któryś z naszych nowych Uczestników
przykuł Twoją uwagę? Kliknij w jego logo i
dowiedz się o nim więcej! :)
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Opiekunowie miast BK

Skontaktuj się z nami

Wrocław
Magdalena Lewandowska
tel: 535 944 333
@: m.lewandowska@barterklub.pl

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!

Kraków
Grzegorz Świerk
tel: 792 792 297
@: g.swierk@supremumseo.pl

Barter Klub S.A.
ul. Tarnogajska 1113
50512 Wrocław

Śląsk
Andrzej Pająk
tel: 604 273 212
@: a.pajak@barterklub.pl
Warszawa
Jarosław Szymanek
tel: 502 289 256
@: jszymanek@ppiu.pl
Łódź
Dominik Borsa
tel: 790 333 801
@: dominik@borsa.pl

NIP: 8992770974
REGON: 362014266
KRS: 0000595337
tel. 534 080 866
@: biuro@barterklub.pl

http://www.barterklub.pl
zobacz nasz profil na facebook'u

Partnerzy BK:

Świdnica
Krzysztof Pilch
tel: 795 888 880
@: krzysztof.pilch8@gmail.com
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