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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.
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Słowo od redakcji...
Drogi Czytelniku,
właśnie sięgnąłeś po kolejny już, trzeci numer magazynu
BarterPress. Liczymy na to, że treści tu zawarte Cię
zaciekawią, zainspirują do działań i pomogą rozwinąć
Twój biznes. Mamy też dla Ciebie nową, nieco
zmienioną szatę graficzną, bardziej czytelną i miłą dla
oka. Mamy nadzieję, że przypadnie Ci do gustu :)
W tym numerze BarterPress skupiamy się na tym, jak
wyprowadzić swój biznes na szerokie wody rynkowej
walki. Okładkowego wywiadu udzielił nam Witold
Buraczyński - spec od budowania i reorganizacji firm,
skupiający się na osiąganiu wymiernych celów
konkretnymi działaniami, dobrze zaplanowymi i na
bieżąco weryfikowanymi. Rozmowa z pewnością warta
uwagi. Ponadto pokusiliśmy się o wskazanie Ci kilku
możliwych rozwiązań marketingowych, od tych
konkretnych po bardziej kompleksowe. Jesteśmy
przekonani, że wsród tych propozycji znajdziesz ofertę
dla siebie. A za wszystko będziesz mógł zapłacić w
BPLN!
Za oknami czuć wiosnę, a święta Wielkiej Nocy już za
niecały miesiąc, dlatego nie zapomnieliśmy również o
tym temacie. W naszym artykule podpowiadamy, jak,
płacąc BLN, zorganizować siebie i swój dom na sezon
letni i zbliżające się święta. Ciekawym artykułem,
szczególnie dla nowych Uczestników BK, powinien być
tekst z cyklu "Nie taki Barter straszny...". Tym razem
postanowiliśmy przybliżyć nieco kwestie rozliczeniowe i
księgowe dotyczące kont i transakcji barterowych.
Nie zabrakło też stałych kolumn BP - przybliżenia
sylwetek nowych Uczestników BK, zapowiedzi
zbliżających się eventów na Timeline oraz relacji z tych,
które już się odbyły.
Pozdrawiamy gorąco i życzymy przyjemnej lektury,
Redakcja Barter Press
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Na zbliżający się czas Wielkiej Nocy życzymy,
by pierwsze promyki wiosennego słońca dodały energii,
czas spędzony z najbliższymi przyniósł relaks i rozrywkę,
świąteczne spacery dały zdrowie,
a dni wolne od pracy zaowocowały spokojem
aby po świętach osiągnąć liczne
sukcesy prywatne i zawodowe.
Zespół BK

"Jak wiemy, dlaczego coś robimy,
to oszczędzamy dużo czasu i pieniędzy"
W tym numerze BP zapraszamy do lektury wywiadu z
Witoldem Buraczyńskim, człowiekiem uwielbiającym
rozwijać nowe biznesy. Zawodowo związany jest z
budowaniem strategii i modeli biznesowych, jako praktyk
biznesu z ponad 15 letnim doświadczeniem pomógł już
wielu firmom znaleźć właściwą ścieżkę rozwoju i
weryfikacji postępu. O model polskiego przedsiębiorcy,
plany i strategie biznesowe oraz problemy, na jakie
możemy trafić chcąc rozwinąć własny biznes, zapytała
Magdalena Lewandowska.
ML: Witaj Witku, dziękuję, że zgodziłeś się na krótką
rozmowę dla Barter Press. Określasz siebie mianem
Business Architect, co to dokładnie oznacza?
Projektujesz ludziom firmy?
WB: Identyfikacja i nazwanie tego co robię zajęła mi sporo
czasu. Najprościej rzecz ujmując, pomagam ludziom
wprowadzić ich idee i pomysły w życie, tak aby nabrały
realnych kształtów i były możliwe do wdrożenia. To pewien
cykl wspierających ludzi w podejmowaniu decyzji
doprowadzających do realizacji ich wizji. I, w zasadzie, nie
oznacza to projektowania firmy od podstaw, a raczej
układanie wizji, pomysłów w jakieś kształtne, możliwe do
zrealizowania przedsięwzięcie biznesowe. W przypadku
startupów to w zasadzie wspólne projektowanie od zera. W
przypadku firm już istniejących to szukanie potencjałów na
rynku i dopasowywanie produktów, komunikatów
marketingowych, weryfikacja kanałów dotarcia do nowych
klientów. Czasem potrzeba tylko delikatnego odświeżenia, jak
elewacji na budynku lub przemalowania ścian, czasem trzeba
zacząć od fundamentów. Zdarzyło mi się projektować
dosłownie sieć sklepów od zera wraz z produktami, sposobem
poruszania się klientów, wyglądem półek, ekspozytorów i całą
ideą stojącą za sprzedażą i marką jaką trzeba było stworzyć.
To było trudne zadanie, bo pomysł i wszystko inne musiałem
opracować sam, dla kogoś kto miał pieniądze na realizację.
Która pewnie jeszcze chwile poczeka, nie wszystkie idee się
spodobały – były zbyt odważne. Ale dzięki temu obroniłem
pacę w Studiu Podyplomowym z Architektury na ASP w Łodzi.
ML: Jakie jest zapotrzebowanie na takie usługi, czy po
prostu jest to jeszcze w głowach przedsiębiorców
nieuświadomiona konieczność?

WB: Mam poczucie, że zapotrzebowanie jest spore ale
zupełnie nieuświadomione. Dodatkowo nie ma jeszcze w
Polsce mody na korzystanie z usług doradczych, prawniczych
lub innych o tym charakterze, tak jak na zachodzie. Przyszła
moda na coaching i trochę się zrobiło zamieszanie na rynku.
Ale wyszło trochę po Polsku i jakoś został brzydki zapach. Ten
zapach rozniósł się na usługi podobne do moich. My, jako
przedsiębiorcy, jesteśmy takie trochę Zosie Samosie i szkoda
nam pieniędzy i czasu na takie rzeczy. Najtrudniejszą kwestią
w promowaniu tego typu usług jest fakt, iż ja nie jestem od
tego, żeby dawać gotowe recepty i rozwiązania – a tego
najczęściej oczekują ludzie. Często przedsięwzięcia, które
wychodzą w jednej firmie, w kolejnej już się nie udają. Wynika
to w głównej mierze z kultury organizacyjnej, czasu w którym
realizowane jest zlecenie, aktualnie panującej mody na rynku.
Dodatkowo współpraca z Business Architektem, to jednak
konfrontowanie się z własnymi przekonaniami i schematami
zachowań, co dodaje kolejny punkcik do tego, że „potrzeba
jest nieuświadomiona”. Trudno słucha się innego punktu
widzenia na własny dopieszczony i wypielęgnowany pomysł.
Często wychodzi, że jest więcej pracy, niż na początku się
wydawało i wtedy pojawia się obawa, że wszystkim wydawało
się, że zajmie nam to 5 min, a czasami wychodzi 1 rok… Ale ci
co się odważą osiągają lepsze efekty od konkurencji na rynku.
80% projektów w jakich uczestniczyłem kończy się
powodzeniem. Z czasem, gdy decydenci odchodzą od
pierwotnych założeń, odsetek spada, ale to jest temat na inny
wywiad.
ML: Przeglądałam Twoje doświadczenie zawodowe, które
umieściłeś na swoim profilu LinedIn. Zwróciłam uwagę na
Twoją współpracę z Ikea Group. Co dokładnie należało do
Twoich zadań?
WB: Tam pełniłem rolę/funkcję Business Navigatora. Ta rola
blisko spokrewniona jest z tym co dzisiaj robię. Do
najważniejszych obowiązków należało wspieranie działów
sprzedażowych i Food w planowaniu sprzedaży oraz analizie
otoczenia zewnętrznego tak, aby jak najlepiej dopasować
asortyment i sposób ekspozycji w celu osiągania najbardziej
optymalnych wyników finansowych. Koordynowałem z
ramienia sklepu opracowywanie co roku biznes planu w celu
aktualizacji naszych działań z ogólną strategią firmy,
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negocjowałem potem to wszystko z centralą z pomocą moich
kolegów, tak abyśmy byli najbliżsi zrozumienia wyzwań jakie
nas czekają. Pod koniec pracy dużo dowiedziałem się o
projektowaniu planów marketingowych w skali całego kraju i
globalnie. Z drugiej strony ,to negocjowanie warunków umów
handlowych z podwykonawcami, zarządzanie działem
odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu w sklepie oraz
współpraca z firmą ochroniarską. Tam analizowałem tony
danych i już mi zostało :).
ML: A co wyniosłeś dla siebie ze współpracy z Ikea Group?
WB: To był spory przełom w moim postrzeganiu na temat
tego, czym jest robienie biznesu w skali globalnej oraz na tzw.
rynku B2C (Business to Client). Tam dowiedziałem się czym
jest budowanie modelu biznesowego, jak wiele jest
składowych tego procesu i jak ważne są deklaracje, które
składa się klientowi. To tam odkryłem, że w biznesie nie ma
przypadków tylko pewne zdarzenia, które są możliwe do
przewidzenia i jak takie podejście pozwala na lepsze
planowanie biznesu. To tam się dowiedziałem, że to firma
budując środowisko obsługi klienta zaprasza do tego
środowiska swoich klientów, i tu ważne słowo „swoich”. Bo to
co najważniejsze czego nauczyłem się w IKEA to to, że trzeba
być odważnym w deklarowaniu własnej wizji i nie bać się tego,
że nie każdy będzie Twoim klientem.
ML: Które z Twoich doświadczeń zawodowych
wspominasz najmilej?
WB: Wszystkie doświadczenia, które są związane z
początkiem budowania biznesów. Czy to w LG Electronics,
kiedy miałem możliwość obserwowania jak dział zaopatrzenia
z 5 osób rozrasta się do 17 i jak czas kiedy ludzie się poznają i
integrują jest ważny. Ciekawym czasem był też moment jak
budowaliśmy fabrykę odlewów aluminiowych, kształtek
styropianowych i podstawek. Od pustego placu do normalnie
funkcjonującej fabryki zatrudniającej 180 osób. Miałem na to
6 miesięcy i nie mogłem nic zmienić, bo wytyczne z góry jakie
przychodziły wymagały jeszcze skracania tego czasu.
Wspaniały czas, to moment kiedy przeprowadzałem się do
Łodzi, żeby podjąć wyzwanie poukładania projektu Nowe
Centrum Łodzi i jego szaleńcze początki. No i czas IKEA gdzie
zobaczyłem, że można zarządzać ludźmi w sposób
demokratyczny. Początki - kiedy uruchamiałem swoją
kawiarnię. Teraz przeżywam niezwykłą przygodę,
przekraczając swoje własne bariery, wspierając budowę
przedsięwzięcia artystycznego ArtMovement dla którego
opracowywałem model biznesowy, a teraz mam okazję
testować przyjęte założenia. Zdecydowanie, każdy moment
budowania czegoś nowego jest bardzo miły i rozwijający…

ML: Dlaczego?
WB: Bo wtedy wszyscy są zaangażowani. Rozumieją dlaczego
to robią. Nie trzeba wyszukiwać dodatkowych zachęt do tego,
żeby ludzie się angażowali. Pracuje się na dużych zasobach
wewnętrznej motywacji. Jest taki moment pozytywnego
wycieńczenia, można podejmować szybkie decyzje, pracuje
się trochę intuicyjnie, przeciera się szlaki. Nie trzeba powielać
schematów. Samemu się te schematy opracowuje dla
kolejnych, którzy przychodzą… Ja chyba jestem uzależniony
od tego :).
ML: Z tego co się dowiedziałam, jesteś przez współpracowników bardzo dobrze odbierany – profesjonalizm,
skupienie na celu, dobry kontakt, a przy tym skromność.
W jaki sposób osiągasz taki efekt? Co według Ciebie jest
najważniejsze we współpracy z innymi ludźmi?
WB: No to się przygotowywałaś do tego wywiadu. Dzięki. Miło
mi. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć jakoś precyzyjnie.
Może to, że staram się być sobą niezależnie od sytuacji? Może
to, że mam w sobie niepohamowaną ciekawość wszystkiego
co mnie otacza… Bycie ciekawym powoduje, że zawsze się
będzie skromnym, tak mi się wydaje. Wynika to chyba z tego,
że nie da rady wiedzieć wszystkiego i znać wszystkich
potencjalnych rozwiązań. To prowadzi do tego, że żeby się
czegoś dowiedzieć, trzeba się wewnętrznie pogodzić z tym,
że ktoś może mieć lepszy pomysł, więcej wiedzy, większe
doświadczenie. A co jest najważniejsze we współpracy z
innymi ludźmi? Dawanie im możliwości rozwoju, szacunek do
odmiennych opinii, słuchanie i konfrontowanie się z innymi
ideami. No i chyba chwalenie za wyniki i wspólne wyciąganie
wniosków z porażek. Jeżeli ludzie mają prawo do popełniania
błędów i wiedzą, że nie zapłacą za to swoją głową, popełniają
tych błędów mniej. Tego nauczyłem się już na początku mojej
kariery zawodowej i ciągle się tego trzymam.
ML: Jesteś Mentorem Biznesowym w Youth Business
Poland. Z jakimi problemami młodych przedsiębiorców
najczęściej się spotykasz?
WB: Najczęstszym problemem jest jednak problem
konfrontacji pomysłu z rzeczywistością. Chodzi o to, że ktoś
wpada na super pomysł, ale nie weryfikuje czy podobne
rozwiązanie istnieje na rynku, albo chce powielić jakieś
rozwiązanie 1 do 1 na rynku Polskim. Czasem to problem
zwykłego poukładania kolejności działań i zdefiniowania tego
pierwszego, od którego trzeba zacząć. Czasem to praca z
wiarą we własny pomysł. I ten ostatni problem chyba jest
kluczowy. Ktoś ma jakąś ideę, pyta najpierw znajomych, którzy
mu mówią, że to jest słabe, za drogie, nie wyjdzie. Potem ci
ludzie przychodzą do profesjonalnej instytucji typu YBP i tam
się dowiadują, że ten pomysł jest niezły tylko wymaga
dopracowania. I w pomysłodawcach pojawia się rozdarcie:
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komu wierzyć – znajomym, czy niezależnej instytucji.
Czasem problemem jest zbytnia pewność, co do powodzenia
marnych projektów – ale tych na szczęście już coraz
mniej…komu wierzyć – znajomym, czy niezależnej instytucji.
Czasem problemem jest zbytnia pewność, co do powodzenia
marnych projektów – ale tych na szczęście już coraz mniej…
ML: A w ogóle – jaki wg Ciebie jest polski przedsiębiorca?
Mamy jakieś cechy wspólne, zarówno pozytywne i
negatywne?
WB: Moje doświadczenia pokazują trzy modele
osobowościowe Polskich przedsiębiorców. Pierwsi, to ci
którzy już mają swoje biznesy, ale działają w małej skali –
nieufni, ostrożni, czasem wypaleni ciągłą pogonią za
zleceniami. Drugi typ, to ci którzy mają swoje firmy, działają
w skali ogólnopolskiej i mają kilka firm – ci są raczej
przebojowi, rozumieją trendy funkcjonujące na rynku, często
są bardziej pomysłowi i skuteczniejsi w działaniu, niż
niejedne korporacje o zasięgu globalnym. Ci drudzy
reprezentują takie cechy jak odwaga, ale nie ryzykanctwo,
mają dużą świadomość co do tego w jakim kierunku idą, ale i
dla pierwszych i dla drugich początkiem i końcem drogi są
pieniądze i zysk. Pojawia się trzeci typ na rynku czyli tacy
przedsiębiorcy, którzy planują w długim okresie, myślą o
globalnych rynkach, nie mają jeszcze pieniędzy na to, żeby to
osiągnąć ale mają w miarę precyzyjne plany jak do tego
dojść. Drugich i trzecich jest niestety najmniej… Jest
jeszcze typ paraprzedsiębiorców ale to trudne do określenia
i opowiedzenia więc zostawię to na kiedy indziej…
ML: Pracujesz przy opracowaniu modeli biznesowych.
Wspomniałeś przy naszych wcześniejszy rozmowach, o
tym, że niewiele osób zdaje sobie sprawę co to dokładnie
jest. Czym jest model biznesowy?
WB: No cóż, model biznesowy jest niczym innym jak zapisem
procesów, schematów i doświadczeń stojących za tym, co
oferujemy naszym klientom i na czym zarabiamy pieniądze.
Model biznesowy opisuje co jest naszą przewagą
konkurencyjną w stosunku do innych podmiotów
działających na rynku, i pozwala nam wyliczyć, o ile więcej
klienci powinni za to zapłacić. Model biznesowy ostatecznie
przygotowuje nas do tego, jak w długiej perspektywie
obsługiwać klientów i budować ich lojalność. Chyba nie da
rady tego inaczej opisać. Model biznesowy wspomnianej już
wcześniej IKEA to dostarczanie mebli do jak największej
ilości ludzi – co to jest największa ilość ludzi jest
zdefiniowane w modelu biznesowym tej firmy, który jest już
tajny. Ta grupa ludzi, to nic innego, jak pewna społeczność
opisana za pomocą cech charakteru, wieku, zasobności
portfela, miejsca zamieszkania. Ta grupa charakteryzuje się
jakimś sposobem spędzania czasu, nawykami,
przekonaniami.

Te wszystkie parametry pozwalają określić ile jest tych ludzi,
do których możemy kierować naszą ofertę. I to właśnie jest
model biznesowy. Co byście zrobili, jakby się okazało, że
wasze usługi potrzebne są tylko 1000 ludzi na całym świecie?
Jak wtedy wycenić usługę? Jak obsłużyć tych klientów, żeby
firma działała przez np. 15 lat? Takich pytań można mnożyć
przy budowaniu definicji modelu biznesowego firmy… Ja w
pracy zadaję dużo takich pytań, staram się znaleźć 1 czy 2
parametry, które zepną cały biznes i pozwolą rozumieć czy
idziemy w dobrym kierunku czy złym. Od tego właśnie jest
model biznesowy – żeby wiedzieć jakie są kluczowe parametry
powodzenia Twojego biznesu. W życiu codziennym firmy
elementy modelu odnajduje się wszędzie – w rachunku
zysków i strat, w decyzjach jakie podejmujemy dokonując
zakupu usług, w planowaniu zatrudnienia itp. Jak wiemy
dlaczego coś robimy, to oszczędzamy dużo czasu i pieniędzy.
ML: Od czego powinniśmy zacząć tworząc model
biznesowy?
WB: Tu już nie będę taki romantyczny, jak przy odpowiedzi na
powyższe pytanie. Zawsze zaczynamy od inwentaryzacji. Od
tego czym dysponujemy: jakie mamy moce produkcyjne (w
przypadku usług też to można policzyć!), ilość pracowników,
podwykonawców, do czego są oni zdolni. Od analizy
konkurencji bezpośredniej – takiej którą my sobie
wyobrażamy, ale również od tej która może nie do końca jest
dla nas jednoznaczna – kto by pomyślał w roku 2008, że dla
firm samochodowych lub budowlanych największą
konkurencją będą biura podróży… Warto też zacząć od
opisania sobie jakiejś sytuacji życiowej naszych klientów, w
których używać będą naszego produktu. To prostuje wiele
pomysłów, ale pozwala też na szersze spojrzenie na to, co
chcemy zrobić.
ML: Jakie dałbyś uniwersalne wskazówki przy tworzeniu i
wdrażaniu modelu biznesowego?
WB: Skorzystaj z narzędzia, które opisuję poniżej. Weź kartkę
papieru, ołówek, daj sobie chwilę czasu na myślenie, wyznacz
sobie 3 miejsca w pokoju między, którymi będziesz
przechodzić. Dobrym początkiem jest wzięcie kanwy BMC i
tam zapisywanie sobie jakiś myśli, które krążą po głowie
odnośnie produktu lub usługi jaką chcemy komukolwiek
zaproponować. I dochodzimy do uniwersalnej wskazówki. Bądź
dla siebie zarówno twórczy, pragmatyczny i krytyczny.
Wyznacz sobie te miejsca za pomocą jakiegoś opisu – kartek,
koloru itp. W jednym miejscu wprowadzaj się w stan bycia
twórczym. Zapisuj tam sobie wszystkie najbardziej odjechane
pomysły. Potem przejdź do miejsca, w którym możesz być
pragmatyczny – tam zacznij zapisywać sobie jak chcesz
zrealizować to, co zapisałeś w miejscu kreatywnym. Jakby ci
przyszedł jakiś nowy pomysł do głowy wróć do miejsca
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twórczego myślenia. Na końcu z pragmatyka przejdź do
krytyka i postaraj się znaleźć słabe strony tego co do tej
pory zapisałeś. Pamiętaj: nigdy, ale to przenigdy z krytyka nie
wracaj od razu do twórcy, bo wtedy pojawi się frustracja. Jak
już znajdziesz luki wróć do pragmatyka i pomyśl jak je
przezwyciężyć. Jak się z tym pracuje samemu to wygląda to
trochę dziwnie, ale jest skuteczne. Na tej bazie Walt Disney
zbudował swoje imperium. Oczywiście lepiej z tym się
pracuje pod okiem Business Architecta takiego jak ja, ale
wiadomo samemu można przygotować jakąś bazę :)
ML: Na jakie pułapki może natrafić przedsiębiorca?
WB: Ja zidentyfikowałem dwie. Pierwsza to brak wiary i
krótkowzroczność . Druga - to zbyt mała cierpliwość i
niechęć do testowania rozwiązań, które nie zawsze dają
jednoznaczne efekty finansowe. Obydwie pułapki prowadzą
w dłuższej perspektywie do tego, że szuka się prostych
rozwiązań dających krótkotrwały zysk. Ten zysk jest miarą
sukcesu. Konsekwencją jest to, że nie mamy czasu na
skupianie się nad wymyślaniem rzeczy skalowalnych. I może
ta definicja sukcesu jest największą pułapką. Może każdy
przedsiębiorca powinien zadać sobie pytanie czym dla niego
jest ten sukces? Bo według mnie sukces to nie samochody,
kolacje, wakacje i jachty, tylko raczej możliwość stworzenia
platformy, z której korzysta jak najwięcej ludzi w jak
najdłuższym czasie, której wynikiem jest względny spokój
finansowy. Sukces jest wtedy, kiedy mogę robić co chcę i jak
chcę, ponosząc za to konsekwencje, które mnie nie bolą :)
ML: Jakiej rady, takiej jednozdaniowej, udzieliłbyś
czytelnikom Barter Press?
WB: Bądźcie sobą.

ML: I na koniec, dołączyłeś do platformy Barter Klub, poza
powodami które znam i korzyściami, o których
rozmawialiśmy – co Ciebie przekonało do dołączenia, bo po 5
minutach już chciałeś być Barter Klubowiczem? Kiedyś
spotkałam się z pytaniem „czy Barter Klub nie spowalnia
gospodarki?” - co o tym sądzisz?
WB: Tutaj będzie trochę filozofii. Jakiś czas temu pewien
ekonomista dostał nagrodę nobla ponieważ udowodnił, że model
gospodarki opartej na ciągłym wzroście nie ma szans się obronić,
przy kurczących się zasobach naturalnych oraz zwiększającej się
ilości ludzi. Do tego jeszcze fakt, że dochodzi do głosu coraz
większa liczba ludzi w tzw. klasie średniej, która nastawiona jest
na maksymalną konsumpcję. I to mnie tknęło do myślenia nad
alternatywą. Aktualnie promowana alternatywa to tzw.
zrównoważony rozwój. Dzisiaj staramy się równoważyć szkody
jakie wyrządziliśmy krótkowzrocznym szukaniem szybkich
zysków. Konsekwencje będą trwały jeszcze długo, a tu zawitała
już 4-ta rewolucja przemysłowa, która w głównej mierze oparta
jest na internecie rzeczy, robotach, sztucznej inteligencji. Mówi
się o płacy socjalnej dla tych, którzy mają wysokie kwalifikacje,
ale zastąpią ich roboty… Pojawia się już nowa idea oparta na
ekonomii współdzielenia, której jestem ogromnym fanem i
uważam, że w dłuższej perspektywie, to jedyny model gospodarki
jaki nas czeka. Oparty na wirtualnych walutach, zmianie filozofii
funkcjonowania Państwa, zmianie definicji pracy, no i zmianie
definicji handlu. W zasadzie, to może nie na zmianie, a powrocie
do sprawdzonych modeli wymiany, barteru, mikrospołeczności,
społeczeństwa sieciowego. Sądzę, że nastąpi również
przewartościowanie potrzeb. Odchodzimy coraz bardziej od
modelu posiadania, przechodząc do modelu używania.
No i właśnie pojawiłaś się Ty z Dominikiem i mówicie, że robicie
właśnie coś takiego co wpisuje się w tą ideę. W zasadzie decyzję
podjąłem po 30 sekundach, ale chciałem żebyście mogli
opowiedzieć o swoim pomyśle, bo robiliście to z takim
zaangażowaniem i pasją, że aż miło było patrzeć bo rzadko się to
teraz zdarza…
ML: Dziękuję bardzo za rozmowę :)
Dowiedz się więcej na temat tego, jak
Witold jego zespół mogą Ci pomóc:
solverdb@solverdb.com
https://www.solverdb.com/
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Marketing (nie)tradycyjny,
czyli jak możesz się zareklamować, płacąc BPLN
Pozyskanie klientów w dzisiejszych czasach to nie
lada wyzwanie nawet dla wytrawnych graczy
rynkowych. Ci, którzy startują ze swoim biznesem,
muszą znaleźć sposób na przykucie uwagi
odbiorców swoich towarów czy usług. A
renomowane firmy, działające dłużej na rynku,
muszą dbać o utrzymanie klientów i pielęgnowanie
więzi, która ich z nimi łączy. Bardzo duża liczba
sposobów na reklamę i zwrócenie na siebie uwagi
sprawia, że łatwo się w tym pogubić... Jak
odpowiednio wybrać strategię marketingową i
efektywnie ją realizować? Najlepiej skorzystać z
usług specjalistów. Oni zadbają o nas najlepiej. A
specjalistów od marketingu w BK mamy sporo... Z
pewnością znajdziesz coś dla siebie. Jeśli któraś z
ofert przypadnie Ci do gustu, kliknij w logotyp
danego Barterklubowicza lub skontaktuj się z nami i
zapytaj o dane kontaktowe :)

Jednak sama strona www to jeszcze nie wszystko.
Wielu potencjalnych klientów nie zna przecież nazwy
Twojej firmy ani tym bardziej adresu witryny
internetowej. Wyszukują oni interesujące je firmy
korzystając z popularnych wyszukiwarek internetowych.
Dlatego ważne jest, by link do Twojej strony www
pojawiał się jak najwyżej na listach wyszukiwań.
Widoczność Twojej firmy w wyszukiwarce Google
zapewni Ci między innymi firma Adwind. Monitoring
pozycji strony WWW dla nawet 100 wyrażeń
kluczowych oferuje też firma SEMotic. Bardzo
skutecznie wypromujesz również swoją witrynę www,
dzięki współpracy z SupremuSeo. Nową jakość
marketingu w sieci i niekonwencjonalne sposoby
reklamy Twojej firmy w Internecie zapewni Ci z kolei
skorzystanie z usług firmy mBuzz i zakup pakietu
działań w ramach tzw. marketingu szeptanego.

Jak zaistnieć w Internecie?
Współcześnie większość firm nie może działać bez
strony internetowej. To nie tylko informacja o rodzaju
prowadzonej działalności i danych adresowych, ale
również opinie klientów, szczegółowy opis oferty,
zdjęcia produktów, a nawet ostateczne zawieranie
transakcji i dokonywanie zakupów. Warto więc zadbać
o to, by nasza strona www była miła dla oka i łatwa w
użytkowaniu oraz - przede wszystkim - zachęcała do
skorzystania z naszej oferty. Takie witryny internetowe
zrobią dla Ciebie za BPLN między innymi firmy Wolfgraf
Design z Krakowa, SentiNode z Wrocławia oraz 3W
Serwisy Informacyjne z Gliwic.

Pamiętać też należy o sile szeroko rozumianych mediów
społecznościowych, które stanowią nowy kanał
komunikacji z klientami i zdobywania kontrahentów, z
uwagi na szeroką dostępność i wielką popularność
social media. Ekspertami w tej dziedzinie jest ekipa
Neokracji - zespół ten zapewni Ci obecność i
efektywną reklamę Twojej firmy na wielu portalach
społecznościowych.
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Gdy potrzebujesz bardziej
kompleksowego wsparcia

Szukasz idealnego połączenia strategii i grafiki? Kogoś,
kto zapewni Ci profesjonalną identyfikację wizualną
(logo, kolorystyka, papier firmowy) oraz przygotuje i
przeprowadzi kampanię marketingową? Koniecznie
skontaktuj się z firmą Studio SG!

Potrzebujesz rozwiązań kreatywnych i
nieszablonowych? Łódzka ekipa Red Paint sama o
sobie mówi, że są "kreatywnymi szaleńcami", więc
chyba bardziej nie trzeba ich reklamować w zakresie
niekonwencjonalnych wyzwań... ;)

Jeśli szukasz agencji, która naprawdę kompleksowo
zajmie się Twoim marketingiem, sprawdź ofertę firmy
ImpressPro. Ten uczestnik BK zajmie się wszystkim: od
nazwy firmy, logotypu i szaty graficznej, przez stronę
www, jej pozycjonowanie i kampanie sprzedażowe, po
eventy firmowe i promocje. Wszystko w jednych,
naprawdę profesjonalnych rękach.

Zanim powstał Internet...

... też pozyskiwało się klientów ;) Wciąż popularną i
skuteczną metodą reklamy jest drukowanie materiałów
reklamowych i wizerunkowych - plakatów, ulotek,
wizytówek, naklejek z logotypem... W tym zakresie
polecamy skorzystać z usług śląskich Szarotka Studio
czy PW Bater lub wrocławskiej firmy Sonia.

Druki na papierze i nie tylko stworzy również pracownia
ibi.pl. Szczególnie polecamy nadruki na teczkach,
długopisach czy torbach... U tego Uczestnika BK
zamówić też możesz rollup, baner, neon uliczny, i wiele,
wiele innych ciekawych gadżetów.

Coś mniej oczywistego, a tak
samo skutecznego

Dla przedsiębiorców pragnących zdobyć klientów z
okolic Warszawy, bardzo dobrym pomysłem na
promocję jest reklama w radio. Rozgłośnia Hobby to
prężnie rozwijające się medium na Mazowszu, mające
szeroką rzeszę słuchaczy. Możliwości marketingowe w
Radio Hobby są niespodziewanie duże - zapoznaj się z
ich ofertą i przekonaj się sam! :)

Innym ciekawym sposobem na promocję jest reklama na
siedziskach tramwajowych. Codziennie tysiące (jeśli nie
miliony) ludzi podróżuje środkami komunikacji miejskiej.
To doskonała okazja do tego, by przykuć ich uwagę
swoją ofertą. W kilkunastu miastach w całej Polsce
pomóc Ci w tym może firma AdZone. Skuteczność i
satysfakcja z takiej formy promocji gwarantowane.

Mamy nadzieję, że przedstawione oferty niektórych
z Uczestników BK mogą zaspokoić Twoje potrzeby, i
że właśnie dowiedziałeś się, że za coś, za co do tej
pory płaciłeś gotówką, możesz zapłacić w barterze.
Jesteśmy przekonani, że korzystając z usług tych
Uczestników, Twoja firma zyska profesjonalny
marketing na najwyższym poziomie, nie tylko
efektowny, ale przede wszystkim - efektywny. A
dzięki temu zdobędziesz nowych stałych klientów i
partnerów biznesowych, co pozwoli na rozwój Twojej
firmy i zdobywanie nowych rynków :)
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Idzie
Wielkanoc
Znów idą święta... tym razem wielkanocne :) Trzeba się
na nie odpowiednio przygotować. Czas na zmianę
garderoby na nieco bardziej letnią, wysprzątanie całego
domu, i jak przy każdych świętach - pieczenie, smażenie
i gotowanie. Jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami
razem z Barter Klubem? Podpowiadamy.
Zanim wysprzątamy dom, warto zadbać o to, co wokół
niego. Przygotowania do sezonu letniego powinny trwać
cały rok... Co możesz zrobić już teraz, by w wakacje móc
się cieszyć pięknym ogrodem? Podpowie Ci z pewnością
ekipa Szkółki Krzewów Ozdobnych Artura Tomiczek.
Jeśli planujesz wiosenne porządki, w odpowiednie środki
czystości oraz narzędzia możesz zaopatrzyć się w gliwickim
sklepie Lenmark, będącym częścią sieci sklepów Lewiatan.
W tym markecie warto też kupić artykuły spożywcze.
Możesz wziąć sklepowy wózek i przejść się wzdłuż
sklepowych półek, a przy kasie nic nie płacić i poprosić o
fakturę BPLN, albo wysłać wiadomość e-mail z prośbą o
przygotowanie i wysłanie odpowiedniego zamówienia na
wskazany przez Ciebie adres. Łatwe i przyjemne zakupy.
Meble, które będą się doskonale prezentowały nie tylko w
biurze, kupić możesz w firmie Mikomax. To doskonały
sposób na odświeżenie wnętrza i nadanie mu nowego
charakteru.
Pomieszczenie mogą odmienić także nowe dodatki.
Czasem wystarczy nowe oświetlenie, zasłony, wazon czy
obrus, by w pokoju zawitała wiosna... Warto więc odwiedzić
market wielobranżowy MATEX. Serdecznie polecamy
zakupy w sklepie internetowym tej firmy, dzięki którym bez
wychodzenia z domu można przejrzeć ponad 1000
artykułów i wybrać to, co najbardziej odpowiada
Twoim potrzebom. Sklep ten oferuje nie tylko produkty do
aranżacji i wykończenia wnętrz, ale też materiały budowlane
i remontowe oraz wyposażenie kuchni i łazienki.
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Jak wiosna, to świeże kwiaty. Szczególnie ważne w biurach i
firmach, które przyjmują klientów - odpowiednie kompozycje
kwiatowe dodają wnętrzu klasy i szyku. Specjalistą w tej
dziedzinie jest w BK Pani Basia z firmy Klucz do ogrodu.
Dzięki niej każdy może mieć w gabinecie swój własny, mały
ogród. Jaki tylko sobie wymarzy.
Wiosną sprzątamy nie tylko domy... Warto wprowadzić
porządek również do swojego samochodu! :) Łódzka myjnia
Destino umyje każdy samochód. A kierowcom spoza tego
miasta oferuje profesjonalne kosmetyki najwyższej jakości
do pielęgnacji czterech kółek. Sprawdzone środki
wyczyszczą i ochronią Twoją karoserię przed następnymi
zabrudzeniami.
Jak Wielkanoc to mazury, babki i makowce. Wszystko
polane lukrem lub czekoladą, przyozdobione bakaliami i
innymi pysznościami. Wszystkie te pyszności kupisz we
Wrocławskiej firmie CDN - niebie na Ziemi dla każdego
cukiernika, zarówno tego pracującego w wielkim
przedsiębiorstwie jak i piekącego pyszności w domowej
kuchni, dla rodziny i najbliższych.
Do świątecznego obiadu czy kolacji pasuje lampka wina. A
jak wino, to najwyższej jakości ze sprawdzonych winnic, a
przy tym w przystępnych cenach, czyli wino w Winoteki.
Prawdziwe włoskie perełki tego trunku kupisz zarówno na
miejscu, we wrocławskim lokalu, jak i korzystając z wysyłki.
Zdecydowanie warto sprawdzić ich ofertę.
Na wiosenne dni i wieczory polecamy herbatę z Czajowni.
Prawdziwi pasjonaci herbaty, którzy pracuj w tym miejscu,
pomogą Ci wybrać smak i aromat, które przypadną Ci do
gustu i które odpowiednio na Ciebie zadziałają pobudzająco lub wyciszająco, wzmacniająco czy
oczyszczająco... Z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie.
Zainteresowała Cię oferta któregoś ze wspomnianych
Barterklubowiczów? Chciałabyś dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logotyp danego Uczestnika. Jeśli czegoś
potrzebujesz, a nie jesteś pewna, czy w BK ktoś to
oferuje, zapytaj nasz Zespół - jesteśmy po to, by Ci
pomóc :)
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NIE TAKI BARTER STRASZNY, CZYLI POZNAJ SYSTEM BK

Jak rozliczać transakcje barterowe?
Kwestia dotycząca tego, jak opisać i
księgować transakcje dokonane w BPLN,
budzi wiele wątpliwości, szczególnie u tych,
którzy właśnie zaczynają swoją przygodę z
Barter Klubem. Obawy budzi m.in. kwestia
oddzielnego konta. Jednak, wbrew pozorom,
nie ma się czego bać. Czas wszystko
wyjaśnić.

Czym jest umowa barterowa i jaka jest
podstawa prawna ich zawierania?
Transakcje barteru wielostronnego to nic innego jak forma
wymiany towarów i/lub usług. W tradycyjnym barterze
dwustronnym wygląda to bardzo przejrzyście: dwie strony
wymieniają się między sobą towarami czy usługami o tej
samej wartości, wystawiając sobie wzajemnie faktury
potwierdzające transakcje, dla celów skarbowych.
W przypadku wielostronnej wymiany barterowej, gdy jedna
strona nie ma do zaoferowania nic, czego potrzebuje
posiadacz dobra, które chce kupić, „zarabia na nie”,
sprzedając swoje usługi osobie trzeciej, która może
zawrzeć transakcję z drugim ze wskazanych podmiotów.
Dla przykładu: firma sprzedająca strony internetowe
potrzebuje wydrukować wizytówki u innego przedsiębiorcy,
który ma już stronę internetową, ale potrzebuje pakietu
szkoleń dla swoich pracowników u trenera, który takiej
strony internetowej nie ma. Co robią te podmioty? Firma od
stron internetowych kupuje u firmy drukarskiej, która swoje
środki wydaje u trenera sprzedaży, a ta z kolei przekazuje
swoje zasoby pierwszemu ze wskazanych przedsiębiorstw.
Kółko się zamyka: każdy zarabia i wydaje, jednak bez
użycia gotówki. Potencjalna ilość powiązań pomiędzy grupą
przedsiębiorców jest nieskończenie wielka. Platforma do
wymiany barteru wielostronnego umożliwia dokonywanie
takich transakcji i zamykanie takich powiązań na dużą
skalę, niekoniecznie w jednym czasie. Umożliwia też
zapewnienie ekwiwalentności świadczeń, czyli
pewność, że wartość sprzedanych przez nas „wizytówek”
będzie odpowiadała cenie „szkolenia”, które chcemy kupić.

A co najważniejsze, platforma taka jak Barter Klub
zapewnia pewność obrotu i zawierania transakcji tylko z
partnerami naprawdę godnymi zaufania.
Jak na razie dwustronna umowa barterowa nie doczekała
się precyzyjnych regulacji prawnych jej dotyczących. Brak
stosownych przepisów w Kodeksie Cywilnym sprawia, że
transakcje te należą do tzw. umów nienazwanych,
podlegających przepisom ogólnym. Zgodnie z zasadą
swobody umów, treść i forma takich porozumień mogą być
przez kontrahentów dowolnie kształtowane, oczywiście w
granicach dozwolonych prawem (przepisy mogą
przewidywać np. konieczność zachowania formy aktu
notarialnego, oczywistym też jest, że nie wszystko może
być przedmiotem obrotu). Dzięki temu umowy barterowe są
bardzo elastyczne i nie podlegają zbyt dużym
ograniczeniom. Ponadto, zgodnie z wprowadzoną
niedawno do polskiego prawa cywilnego instytucją formy
dokumentowej, można je skutecznie zawrzeć nawet
poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub ustnie.
Wieloletnia praktyka w zawieraniu takich umów oraz
orzecznictwo Sądu Najwyższego (wyrok z 2004 r.)
wyodrębniły jednak kilka zasad, zgodnie z którymi powinno
się postępować. Umowa barterowa posiada wiele cech
wspólnych z umową zamiany, uregulowaną w Kodeksie
cywilnym (art. 603 i następne). Kluczową różnicą jest fakt,
że w barterze wymiana towarów może mieć miejsce między
różnymi podmiotami i może dotyczyć usług. Warunkiem
umowy barterowej, tak jak umowy zamiany, jest posiadanie
praw do oferowanego towaru lub usług. Ze względów
praktycznych, przedmiotu umowy, bezpieczeństwa obrotu
oraz dla celów dowodowych, warto zawierać umowy
barterowe w formie pisemnej. Zamieszcza się w nich co
najmniej określenie stron umowy, jej przedmiot, wartość,
termin wykonania oraz datę podpisania.
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Co z podatkami i księgowością?
Wymiana barterowa przebiega analogicznie do rozliczeń
pieniężnych. Z punktu widzenia prawa podatkowego, jak i
porządku przebiegu rozliczeń, koniecznie trzeba wystawić
fakturę, rachunek lub paragon, będące dowodem dokonania
transakcji. Wymian barterowych (tak jak umów zamiany)
dotyczą zarówno przepisy z zakresu podatku dochodowego,
jak i wartości dodanej (VAT). Jeśli jesteśmy stroną
kupującą, od wymiany barterowej, analogicznie jak w
przypadku transakcji pieniężnych, odliczamy również
koszty. Dla sprzedającego, transakcja w ramach BK stanowi
przychód.
W przypadku szeregu transakcji barterowych, w których jest
się zarówno sprzedającym jak i kupującym, jeżeli dochód
nie występuje, wówczas nie ma konieczności płacenia
podatku z transakcji barterowej. Jeżeli występuje, podatek
należy zapłacić.
W kwestiach rozliczeniowych obowiązuje nas waluta, jak dla
wszystkich firm polskich, a więc PLN. Konsekwencje
wymiany barterowej są więc analogiczne do zwykłej
operacji, jedynie opłacone są jednostką barterową (BPLN).
Stanowi ona miernik wartości wymienianych dóbr (towarów
lub usług). Nasza wewnętrzna jednostka jest obecna na
fakturach jedynie w uwagach - nie licząc tego pola, faktura
wygląda dokładnie tak, jak przy zwykłych transakcjach.

Zawierać musi numer kolejny, datę i miejsce jej
wystawienia, dane kontrahentów, przedmiot, który podlega
wymianie, wartość brutto towaru, stawkę podatku i należny
podatek VAT oraz wartość netto towaru oraz termin zapłaty.
Każda faktura powinna być odpowiednio
zewidencjonowana.
Samej zapłaty dokonać należy przelewem pomiędzy
indywidualnymi kontami Uczestników Barter Klubu. W
zakresie ewidencji rozrachunków, dla podmiotów, które
podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych i nie podlegają ustawie o rachunkowości – nie
ma obowiązku prowadzenia zapisów kasowych. Inaczej ma
się sytuacja w przypadku prowadzenia rozrachunków
należności i zobowiązań. Ewidencjonowanie rozliczeń
w systemie BPLN wymaga wtedy stworzenia nowego konta
księgowego w ramach zespołu 1 – krótkoterminowe aktywa
finansowe i kredyty bankowe. Konto to można nazwać "kasa
BPLN" czy "rachunek w BPLN".

Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia pomogą
zrozumieć jak prawidłowo zawierać transakcje
na naszej platformie i jak je rozliczać. Wbrew
pozorom, barter wielostronny jest narzędziem
rozliczeń prostym w księgowaniu, a dzięki
braku zaangażowania gotówki – bardzo
korzystnym dla przedsiębiorców.

Chcesz na bieżąco wiedzieć, co dzieje się w BK?
Polub nasz profil na Facebooku!
Dzięki temu dowiesz się:
+ kiedy i gdzie organizowane są ciekawe wydarzenia BK, naszych Uczestników
i partnerów,
+ jak bawili się uczestnicy organizowanych przez nas eventów,
+ kto dołączył do naszego grona,
+ jak w pełni wykorzystać możliwości rozwoju Twojej firmy, jakie daje Ci BK.

Nie trać czasu i już teraz kliknij "LUBIĘ TO":
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DZIAŁO SIĘ...
Reportaż ze Spotkań BK
W poprzednich trzech miesiącach ze
wszystkich Spotkań BK organizowanych w
miastach, w których aktywnie działamy, na
szczególną uwagę zasługuje jedno z nich spotkanie zorganizowane we wrocławskiej
pracowni MAKUTU Kuchnia Kosmetyczna.

Wydarzenie to przyciągnęło wielu
Barterklubowiczów, którzy z dużym
zainteresowaniem słuchali o tym, jak
pielęgnować swoje ciało i dbać o skórę. Żywa
rozmowa dotyczyła też tego, jakich chwytów
marketingowych używają wielkie koncerny
reklamując swoje kosmetyki, na co zwracać
uwagę wybierając produkt dla siebie oraz jak
samemu można stworzyć kosmetyki skuteczne
i bezpieczne.
Temat Spotkania zainteresował nie tylko
kobiety. W evencie wzięło również udział kilku
mężczyzn, którzy wydawali się niezwykle
zaangażowani w przebieg spotkania i mieli
wiele pytań ;)

składniki są niezbędne i potrzebne przy ich
stworzeniu i jakie dają efekty. Niektórzy mogli
nawet dosłownie współuczestniczyć w procesie
tworzenia kosmetyku. Na koniec, wszyscy
Uczestnicy Spotkania dostali w prezencie próbkę
właśnie stworzonego kremu. To wielka wartość,
wiedzieć, czego używa się na swoją skórę i mieć
gwarancję, że wszystkie składniki zawarte w
balsamie są bezpieczne dla skóry.
W ramach Spotkania BK nie zabrakło też czasu
na networking i rozmowy indywidualne. Wszyscy
Uczestnicy Spotkania wyszli z niego bardzo
zadowoleni, naładowani pozytywną energią, z
wartościowymi wizytówkami oraz cenną wiedzą,
o tym jak zapewnić sobie piękne, długie życie :)
Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z tego
wydarzenia. Jeśli zainteresowała Cię oferta
Makutu, kilknij w logotyp tego Uczestnika BK,
lub w link:

barterklub.pl/uczestnicy/

Obok przedstawienia Barterklubowiczów i
podsumowania ostatnich działań BK, głównym
punktem Spotkania były warsztaty, w czasie
których na własnych oczach wszyscy mogli
zobaczyć, jak powstaje krem do ciała, które
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MÓJ BARTER
KONFERENCJA BIZNESOWA
Stworzenie marki Mój Barter chodziło nam po
głowach od dawna. Zależało nam na zorganizowaniu
wydarzenia, gdzie Uczestnicy Barter Klubu, jak i inni
przedsiębiorcy z całej Polski mogliby regularnie się
spotykać, w jednym miejscu. Dodatkowo w ramach
Barter Klubu promujemy rozwój osobisty, warsztaty,
szkolenia czy korzystanie z doświadczenia innych
przedsiębiorców. Sama działalność Barter Klubu
opiera się na ekonomii dzielenia się dobrami w
ramach społeczności. Połączyliśmy te wszystkie
wątki i padła decyzja! Będziemy organizować
konferencje. Dla przedsiębiorców i dla osób
przedsiębiorczych. Połączenie Biznesu i
Networkingu.
28 stycznia ruszyła I edycja Konferencji
Buisness&Networking, zebraliśmy się w Hotelu Olsza pod
Uniejowem. Rozpoczęliśmy spotkanie od swobodnego
networkingu, każdy miał okazje się poznać i znaleźć
pierwsze obszary do potencjalnej współpracy. Oficjalnie
spotkanie otworzyła Patrycja Szuszkiewicz witając
naszych gości, jak i prelegentów. Dwudniowe spotkanie
dotyczyło najważniejszych obszarów życia przedsiębiorcy
- biznes, rodzina, relacje, finanse, zdrowie, czas wolny,
sprzedaż i bezpieczeństwo. Rozpoczęliśmy od wykładu
Pana Rafała Matuszczyka z Kancelarii Doradztwa
Prawnego Lex Capitalis, który bardzo obrazo przedstawił
nam, co się dzieje, gdy nie zadbamy odpowiednio
wcześnie o zabezpieczenie naszej firmy na wypadek,
chociażby niewypłacalności naszych klientów. Następnie
Pan Krzysztof Pilch, planista finansowy, pokazał, jak
zadbać o finanse, aby zbudować potrzebny nam kapitał
do realizacji naszych prywatnych i zawodowych celów.
Partnerem strategicznym konferencji jest Barter Klub S.A.
Obecna na konferencji przedstawicielka firmy - Pani
Magdalena Lewandowska opowiedziała o drzemiącej
silne rekomendacji. Dlaczego lubimy polecać i co to
powoduje, jak również wskazała najważniejsze fakty o
rekomendacjach, o których należy pamiętać by działały
na naszą korzyść.
Następnie Pan Piotr Oleszkiewicz z firmy Sentinode
powiedział, jak relacje, o których mówiła jego
poprzedniczka przełożyć na zysk w Internecie. Jak
działać w cyberprzestrzeni, by ta pracowała na nas.

Następnie przeszliśmy do kwestii zdrowia, gdzie na
zaproszenie Pani Moniki Pawlak, pojawił sie Pan Jan
Przestrzelski i opowiedział o tym, jak nasze emocje (te
pozytywne i negatywne) oddziałują na nasze ciało.
Dodatkowo pokazał nam na przykładzie jednego
Uczestnika, jak jedna wada postawy ciała wpływa na
szereg dalszych schorzeń, które są dla nas nieprzyjemne
w życiu codziennym.
Pod koniec dnia opowiedzieliśmy skąd pomysł na Barter
Klub i w jaki sposób pomaga przedsiębiorcom, a
wieczorem przy wspólnej kolacji wszyscy uczestnicy
mogli podzielić się swoim doświadczeniem.
Kolejny dzień najwcześniej rozpoczęli biegacze,
wychodząc na poranny jogging, natomiast pozostali z
Uczestników po wspólnym śniadaniu udali się na salę by
posłuchać trochę o zdrowiu od Pani Katarzyny
Brzezińskiej. Kolejno na scenie pojawił się ponownie, Pan
Piotr Oleszkiewicz, tym razem opowiedział jak czynnik
ludzki może zniszczyć nasze wszelakie zabezpieczenia
informatyczne w firmie. Podsumowania dokonała na
prośbę organizatorów Pani Magdalena Lewandowska,
która odpowiadała na pytania o zasadach wymiany
barteru wielostronnego, którą to realizuje Barter Klub S.A.
Jeszcze kilka zdjęć pamiątkowych i wszyscy goście
konferencji wrócili do swoich domów.... A niektórzy z nich
skorzystali z nieopodal zlokalizowanych Term w
Uniejowie.

O kolejnych edycjach możesz przeczytać na
mojbarter.pl, a dla uczestników Barter Klubu
mamy kupony zniżkowe o wartości 300 zł zgłoś się po swój na biuro@barterklub.pl

Jeśli chcą Państwo stanąć na naszej scenie i
podzielić się swoją wiedzą, prosimy zgłosić się
do koordynatora projektu, Patrycji Szuszkiewicz,
mail: p.szuszkiewicz@egwgrupa.pl
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Była spora dawka wiedzy - bardzo
ciekawe prelekcje prowadzili m.in.
Magdalena Lewandowska,
Monika Pawlak, Rafał Matuszczyk,
Krzysztof Pilch i Piotr Oleszkiewicz
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Wszyscy obecni z
zaciekawieniem słuchali
prowadzących i aktywnie
uczestniczyli w warsztatach...
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Nie zabrakło też czasu na
towarzystkie i biznesowe rozmowy
indywidualne i integrację w
mniejszym gronie
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TIMELINE

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! :)

14.03
Ready To Grow - Warsztaty:
Aby mi się chciało,
jak mi się nie chce
17.03
Ready To Grow - Warsztaty:
Dla myślących o własnej firmie
18.03
LADIES DAY 2017
seminarium warsztatowe
oraz kobiece targi

18-19.03
Akademia Rozwoju AVIDA szkolenie:
Osiągaj cele i żyj w harmonii
z oddechem

29.03
Spotkanie BK
Wrocław
22-23.04
Akademia Rozwoju AVIDA
Silva Life System część I
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Poznaj nowych
Uczestników BK
W ostatnich trzech miesiącach w BK bardzo dużo się
działo. Do naszego grona dołączyły kolejne podmioty,
które zauważyły siłę wymiany barterowej i zechciały
uczestniczyć w naszym projekcie. Poniżej krótko ich
przedstawiamy, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na
temat ich oferty BPLN, kliknij w odpowiedni logotyp!
Neokracja to zespół ludzi, którzy wręcz kochają social
media :) A ludzie, którzy robią to, co kochają, robią to
przecież najlepiej... Dlatego dzięki nim życie Twojej firmy
w Internecie rozkwitnie. Zadbają nie tylko o to, by na
Twoim fanpage'u pojawiały się odpowiednie posty, ale
również o to, by trafiały one do odpowiednich osób. Będą
też na bieżąco monitorować efekty swoich działań i
informować Cię o postępach. Dzięki temu zyskasz nowych
klientów, a nawet fanów ;)
Solver Doradztwo Biznesowe to firma z okolic Łodzi,
której przedstawiciel udzielił wywiadu do numeru BP, który
czytasz - chyba więc nie trzeba jej dodatkowo reklamować
;) firma ta oferuje kompleksowe zarządzanie projektami:
od analizy rynku i oczekiwań konsumentów oraz biznes
plan, przez pozyskanie środków unijnych, po wybór
modelu biznesowego, efektywną stronę www i rozliczenie
realizacji zakładanych celów.

Ready to Grow to nasz kolejny Uczestnik z Łodzi. Firma
ta pomoże Ci rozwijać się na każdym etapie kariery
zawodowej. Z jej pomocą poznasz swoje mocne i słabe
strony, podniesiesz swoje kompetencje miękkie i
zaplanujesz przyszłość zawodową, a jak założysz
własnych biznes - otrzymasz odpowiednie wsparcie dla
przedsiębiorcy. Gdy stworzysz własny zespół, będziesz
mógł go odpowiednio wyszkolić na warsztatach
grupowych. Sukces murowany :)
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Akademia Rozwoju AVIDA to ponad 20 lat
doświadczenia oraz mnóstwo godzin szkoleniowych i
warsztatowych. Pani Bożena pokaże Ci, jak świadome
podejmowanie decyzji i pozytywne nastawienie mogą
zmienić Twoje życie. Prowadzi zarówno autorskie
programy warsztatowe, jak i szkolenia z zakresu
Samokontroli Umysłu Metodą Silvy dla dorosłych, dzieci i
młodzieży.
Mentalny Trening to psychologia nie tylko dla
sportowców. Pan Paweł pomaga ludziom otwartym na
nową wiedzę i chcących się rozwijać. Jest kreatywnym,
elastycznym, i entuzjastycznie nastawionym
profesjonalistą, którego kompetencje poparte są solidną
wiedzą akademicką i wieloletnim doświadczeniem
zawodowym. Pomaga sportowcom indywidualnym i całym
zespołom osoiągać szczyty możliwości. Pomóc może
również Tobie.
Łódzki Gabinet Hipnozy i Psychoterapii Magdaleny
Dorau przełamuje wszystkie stereotypy na temat hipnozy i
sprawia, że ta przestaje być czarną magią... Ta ciągle
jeszcze niekonwencjonalna metoda pracy nad sobą i
swoimi zachowaniami zyskuje nowych zwolenników dzięki
skuteczności w wielu dziedzinach - między innymi braku
akceptacji własnego ciała, uzależnieniach, niwelowaniu
lęków, fobii, depresji czy nerwicy. Skorzystaj i przekonaj
się sam!
Gospodarzem jednego z ostatnich Spotkań BK we
Wrocławiu była MAKUTU Kuchnia Kosmetyczna. To
wspaniałe miejsce oferuje w 100% naturalne kosmetyki,
indywidualnie dobierane do potrzeb każdego, kto chce
zadbać o swoje ciało i odpowiednio je pielęgnować.
Dawka codziennego odżywienia i pielęgnacji w najlepszej
z możliwych form wchłanialności, w całości bezpieczna dla
organizmu i o sprawdzonej skuteczności - to znaki
rozpoznawcze produktów marki Makutu. Ten Uczestnik BK
oferuje również warsztaty dotyczące potrzeb skóry i
prawidłowych sposobów pielęgnacji. To doskonały sposób
na kreatywne spędzenie czasu i zdobycie cennej,
przydatnej wiedzy.
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Pensjonat "Róża Karkonoszy" to urocze miejsce w
sercu Kotliny Jeleniogórskiej. Niepowtarzalny klimat
dawnego Domu Myśliwskiego położonego przy bukowym
parku zapewni ciszę i spokój, a dogodne położenie doskonały punkt wypadowy na liczne turystyczne i górskie
wycieczki. Róża Karkonoszy posiada pełne zaplecze
gastronomiczne i rozrywkowe, co zapewnia świetną
zabawę i dogodne warunki również dla grup
zorganizowanych, na wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

Dentysta mający fanpage na Facebook'u? To nie może
boleć! ;) AltimaDental to nowoczesny gabinet
stomatologiczny w centrum Krakowa. Ekipa młodych,
zdolnych i wykwalifikowanych stomatologów kompleksowo
zadba o stan Twoich zębów. Wszystko z wykorzystaniem
najnowszego sprzętu oraz technik leczenia i profilaktyki.

We Wrocławiu zapraszamy na siłownię do profesjonalnie
wyposażonej sali PUMA GYM & FIT CLUB, gdzie
odnajdzie się zarówno doświadczony sportowiec, jak i
początkujący atleta. Przystępne ceny, wykwalifikowana
kadra i ciekawe zajęcia pozwolą na wypracowanie
kondycji i sylwetki, o jakiej marzysz! :)

Jak widać, BK stawia na różnorodność - dbamy o to,
by stworzyć środowisko przedsiębiorców, w którym
każdy będzie mógł wymieniać to, co ma, na to, czego
naprawdę potrzebuje. W każdym mieście, w którym
działamy, staramy się zapewnić kompleksową obsługę
zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Dzięki temu,
że my rośniemy, rośniesz również Ty! Dlatego jeśli
tylko znasz kogoś, komu warto polecić BK, zrób to. A
jeśli czegoś potrzebujesz, daj nam znać. My Ci to
zapewnimy :)
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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
Warszawa
Jarosław Szymanek
tel: 502 289 256
@: jszymanek@ppiu.pl
Łódź
Dominik Borsa
tel: 790 333 801
@: dominik@borsa.pl
Świdnica
Krzysztof Pilch
tel: 795 888 880
@: krzysztof.pilch8@gmail.com

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 11-13
50-512 Wrocław
NIP: 899-277-09-74
REGON: 362014266
KRS: 0000595337
tel. 534 080 866
@: biuro@barterklub.pl

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