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Słowo od redakcji...

Drogi Czytelniku, 

niezmiernie się cieszymy, że czytasz ten, czwarty już, 

numer BarterPress. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu 

wiele interesujących Cię tematów i dowiesz się 

chociaż kilku nowych rzeczy, albo zainspirujesz do 

choćby jednego produktywnego działania. Taki 

właśnie jest bowiem cel tego magazynu - rozwijać i 

inspirować. 

Mamy czerwiec, wkraczamy więc w letnie miesiące, 

pełne słońca i wysokich temperatur. Zainspirowało 

nas to do tego, by przyjrzeć się bliżej temu, jak 

możemy zadbać o naszą formę fizyczną. W końcu w 

zdrowym ciele zdrowy duch. Dlatego też znajdziesz 

tutaj kilka artykułów na temat dbania o linię, 

budowania sylwetki i zdrowego odżywiania. 

Wszystko to związane z działalnością 

Barterklubowiczów.

Jednak wywiad numeru nawiązuje do zupełnie innej 

tematyki. Tym razem rozmawialiśmy ze Zbigniewem 

Rogozińskim z firmy Matex. Ciekawa lektura o tym, 

jak zbudować dużą rodzinną firmę i dlaczego warto 

wejść w biznes z najbliższymi. Wywiad przeprowa- 

dzony z okazji kolejnego sukcesu tej firmy - otwarcia 

sklepu internetowego 

Z wydarzeniem tym związana jest też część 

najbliższej Konferencji Networking & Business. W 

końcu jest co świętować.

W poniższym numerze nie zabraknie również 

reportażu z poprzedniej edycji wspomnianej 

Konferencji oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń 

organizowanych przez nas, naszych partnerów i 

pozostałych Uczestników BK. Okryjemy też kolejne 

zakamarki naszej platformy: pokierujemy Cię krok po 

kroku, jak dodać na naszej platformie oferty. 

Życzymy przyjemnej lektury! 

Redakcja BarterPress 
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Dziś mamy przyjemność przedstawić rozmowę ze 

Zbigniewem Rogozińskim, współzałożycielem firmy 

Matex, współpracującej w grupie PSB. Wywiad o tym, jak 

to jest prowadzić rodzinny biznes, jak z małego 

przedsiębiorstwa stać się dużym marketem remontowo- 

budowlanym oferującym również usługi budowlane, 

prowadzącym do tego sprzedaż nie tylko tradycyjną, ale i 

za pośrednictwem Internetu. Zapraszamy do lektury. 

Barter Klub: Jak to się stało, że powstał MATEX? 

Zbigniew Rogoziński: W 2002 roku wraz z małżonką 

rozpoczęliśmy działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Handlowe Matex. Tak się złożyło, że w tym okresie nasi 

synowie, Maciej ukończył studnia na kierunku marketing i 

zarządzanie w Poznaniu a Piotr kończył studia na kierunku 

budowa maszyn na Uniwersytecie Zielonogórskim. Początek, 

podejrzewam jak u wszystkich w tym okresie rozwoju, nie był 

łatwy, gdyż trzeba było zabiegać o to aby firma zaistniała na 

rynku. 

BK: Co oferowali Państwo swoim klientom na początku 

Państwa działalności? 

ZR: Sprzedaż rozpoczęliśmy w obiektach dzierżawionych w 

Wolsztynie przy ul. Dworcowej 15c. Podstawowymi towarami, 

jakimi handlowaliśmy na samym  początku były ciężkie 

materiały budowlane takie jak beton komórkowy, który jest 

produkowany w naszej gminie (Powodowo), cement, wapno, 

papa, lepik, sucha zabudowa, zaprawy budowlane... Czyli to, co 

jest potrzebne w pierwszej kolejności do budowy, remontu 

domu oraz różnych obiektów. 

BK:  Czy od początku miała to być firma rodzinna? 

ZR: Zaczęliśmy działalność rodzinnie, uznaliśmy wtedy, że jest 

to właściwy i dobry kierunek rozwoju prowadzenia biznesu.  

BK: Czy prowadzenie biznesu z członkami najbliższej 

rodziny jest trudniejsze niż biznes z osobą 

niespokrewnioną? 

ZR: Uważam, że działanie z najbliższymi członkami rodziny jest 

inspirujące ale trudniejsze niż z osobami niespokrewnionymi, z 

uwagi na to, że trzeba bardzo uważać na wydawanie poleceń,  
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Przez stawianie małych kroczków 
do wielkich sukcesów 

bo można natrafić na opór wykonywania poleceń czy 

„przenoszenie” spraw firmowych do domu. Natomiast 

zarządzanie ludźmi z zewnątrz jest łatwiejsze, gdyż osoby te 

wykonują swoje obowiązki i polecenia bezdyskusyjnie. 

BK: Jakie są plusy prowadzenia rodzinnej firmy? 

ZR: Jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu rodzinnie to na pewno 

działamy w dużym zaufaniu biznesowym a to pomaga w 

podejmowaniu rzetelnych decyzji co do właściwego kierunku i 

dalszego rozwoju. Dzięki takiej formie możliwa jest większa 

dyspozycyjność oraz większe zaangażowanie każdego 

członka rodziny. 

BK: A minusy? 

ZR: Minusem jest przenoszenie niektórych spraw i dyskusji z 

pracy do domu. Czasem nie idzie się konkretnie odciąć i nie 

myśleć o sprawach firmowych na zaciszu rodzinnym. 

BK: Teraz Państwa firma przekroczyła już wymiar 

rodzinnego biznesu... Kiedy dołączyli do Państwa pierwsi 

wspólnicy? 

ZR: Po dwóch latach działalności w obiektach dzierżawionych 

zrodził się pomysł budowania własnego obiektu handlowego. 

W roku 2004 rozpoczęła się budowa by od stycznia 2005 

prowadzić handel  już na własnym gruncie. Po zmianach 

lokalowych zmieniła się struktura w zakładzie i zatrudniliśmy 

dodatkowych pracowników do działu obsługi klienta. Praca w 

nowym lokalu stała się bardziej zorganizowana i wydajna, 

wtedy wydawało się, że to już koniec rozbudowy i dalszych 

reorganizacji. Przez okres 2-3 lat oferowany asortyment rósł i 

zaczęło brakować miejsca na składowanie towaru, co 

wymusiło dalszą rozbudowę magazynu. W 2008 roku 

dobudowaliśmy zaplecze magazynowe o powierzchni 360m2. 

BK: Co zmieniła w Państwa działalności współpraca z PSB 

Mrówka? 

ZR: W okresie kolejnych 2-3 lat spokojnego handlu odwiedził 

nas przedstawiciel grupy PSB z propozycją współpracy. Po 

wspólnych negocjacjach w 2009 roku doszło do podpisania 

umowy o współpracy z polskim partnerem grupą PSB w 

Wełeczu na dostawę materiałów budowlanych. Wtedy już 

nastał trend na budowę marketów budowlanych, lecz my 

Zbigniew Rogoziński:

http://mrowka.abstore.pl/


Należy też wspomnieć, iż dołączyła do nas, po ukończeniu 

studiów  ekonomicznych w Poznaniu, córka Marta. W firmie 

zajmuje się księgowością oraz kadrami. Dział ten się rozrasta i 

tworzy bardzo młoda kadra. 

BK: Czy połączenie z tak dużym partnerem jest dla 

każdego dobrym pomysłem? 

ZR: Uważam, że rozpoczęcie współpracy z dużym partnerem 

jest korzystne dla obu stron. Po pierwsze, my, jako odbiorca 

towaru, mamy dostęp do wszystkich producentów – 

dostawców z całej Polski. Nie ma potrzeby indywidualnych 

zabiegań o podpisanie umowy o współpracę lecz odbywa się 

to za pomocą grupy zakupowej, co ma wpływ na korzystne 

ceny. Z drugiej strony grupa PSB pozyskuje następny punkt 

sprzedaży w Polsce i dzięki temu zwiększa wolumen odbioru 

towaru od producentów. Układ taki jest dla obu stron bardzo 

dobrym rozwiązaniem (partnerskim). 

BK: Czy spodziewał się Pan takiego rozwoju firmy w ciągu 

kilkunastu lat działalności? Robił Pan tak ambitne plany? 

ZR: Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby coś takiego 

powstało na przestrzeni 15 lat. Teraz z perspektywy 

minionego czasu widać ilu dokonało się zmian. Przez robienie 

małych kroczków można dojść do okazałych postępów. 
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nie byliśmy jeszcze na to gotowi ani mentalnie ani finansowo. 

W kolejnych latach, dzięki działalności w grupie 

pozyskiwaliśmy materiały budowlane w  lepszych cenach od 

konkurencji co dawało nam przewagę na rynku. Cały czas tliła 

się myśl o wybudowaniu marketu budowlanego. I tak w 2013 

-2014 rozpoczęliśmy negocjacje i tworzenie dokumentów pod 

inwestycję „Mrówki”. W 2015 wiosną nastąpiła rozbudowa 

naszej placówki by 8 października 2015 uroczyście dokonać 

otwarcia marketu „Mrówka” o powierzchni 2000m2. 

BK: Jaka jest teraz Państwa oferta? 

ZR: Poprzez otwarcie marketu Mrówka w znaczący sposób 

zwiększyliśmy asortyment. W ofercie nie mieliśmy już tylko 

ciężkiej budowlanki ale wzbogaciliśmy się o artykuły 

dekoracyjne, gospodarstwa domowego, AGD, zabawki, 

architekturę ogrodową czy roślinność. Poprzez te działania 

pozyskaliśmy większa rzeszę klientów, gdzie teraz zakupy 

odbywają się rodzinnie, łącznie z dziećmi. 

Następnym krokiem rozwojowym Matexu było rozszerzenie 

działalności o usługi budowlane. Aby zaspokoić potrzeby 

naszych klientów i wyjść im naprzeciw wprowadziliśmy

sprzedaż wraz z montażem okien, rolet, żaluzji fasadowych, 

drzwi wewnętrznych, bram garażowych oraz usług 

budowlanych. Jest to dział, który cały czas zwiększa swoje 

usługi oraz obrót. 

Adres sklepu: ul. Dworcowa 17A, Wolsztyn



BK: Czy ma Pan jakiś przepis na sukces? Dobrą radę, 

którą mógłby Pan podzielić się z naszymi czytelnikami? 

ZR: Nie ma recepty na osiągnięcie sukcesu, lecz mrówcza 

praca i konsekwentne podążanie w obranym kierunku 

działania na pewno pomagają aby osiągnąć wymarzony cel i 

sukces. 

BK: Czy otworzenie sklepu internetowego i współpraca z 

PSB Mrówka to ostatni etap rozwoju Państwa firmy, czy 

mają Państwo kolejne cele? Do czego Państwo aspirują? 

ZR: Po długich dyskusjach powstał sklep internetowy i 

dlatego poświęcamy temu dużo uwagi, aby stał się mocną 

podporą naszej działalności. Otwierając nowy kanał 

dystrybucji, mam nadzieję i wierzę, że tak się stanie, że 

zwiększy nam  wolumen sprzedaży. 

Nie chce mówić, że to ostatni etap rozwoju naszej firmy bo 

każdy dzień przynosi coś nowego. Każda zmiana opcji 

politycznych czy rządu narzuca co rusz to inne trendy i 

kierunki prowadzenia działalności. 

Nasze cele to być pozytywnie odbieranym i zauważonym na 

rynku. Firma rzetelna i dobrze funkcjonująca, potrafiąca w 

profesjonalny sposób obsłużyć najbardziej wymagającego 

klienta. 

BK: Czym różni się współczesne prowadzenie biznesu od 

tego w 2000 r.? 

ZR: W pierwszych latach działalności łatwiej było towar 

rozprowadzić po rynkach zbytu niż dziś, ponieważ był to 

okres przejściowy gdzie o towar trzeba było bardziej  

zabiegać niż o klienta. Dzisiaj w dobie internetu każdy towar 

jest dostępny wszędzie i w każdym punkcie. W dzisiejszych 

czasach to klient - inwestor ma przewagę nad sprzedającym 

bo to on wybiera gdzie zakupi towar. 

BK: Poza rozwijaniem hurtowni budowlanej, zaangażowani 

są też Państwo w lokalny sport... Czemu się Państwo na to 

zdecydowali? 

ZR: W dzisiejszych czasach sprawy zawodowe nie wykluczają 

 żadnego sportu. Zaangażowanie się w piłkę nożną, w naszym 

przypadku, nie było żadnym problemem ponieważ w naszej 

rodzinie ja, moi synowie oraz zięć Andrzej uprawialiśmy tę 

dyscyplinę sportu. To jest coś co nas pociąga, relaksuje i daje 

satysfakcję. 

BK: Czemu akurat piłka nożna halowa? 

ZR: W naszym mieście Wolsztyn powstała amatorska liga 

halowa, co pomogło w zawiązaniu drużyny i zebraniu osób, 

które chcą i potrafią to robić na przyzwoitym poziomie a przy 

okazji promować markę Matex. Dużym sukcesem naszej 

drużyny było wygranie ligi wolsztyńskiej o czym świadczą 

liczne puchary. 

BK: Czy "Wasza" drużyna futsalu ma jakieś osiągnięcia? 

ZR: Największym sukcesem było zdobycie 3 miejsca na 

Ogólnopolskim turnieju halowej piłki nożnej w Gostyniu w

2016 roku. 

BK: Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i gratuluję 

sukcesów. Życzę też wielu dalszych osiągnięć, zarówno w 

życiu zawodowym jak i rodzinnym.  
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Zrób zakupy w Matex PSB Mrówka i zapłać BPLN. 
Wszystkie Twoje produkty przyjadą kurierem pod 

wskazany przez Ciebie adres. Kliknij: 
 mrowka.abstore.pl

http://mrowka.abstore.pl/
http://mrowka.abstore.pl/


Chcesz zrzucić zbędne kilogramy 
bez nudnych i mozolnych ćwiczeń? 

  

Przyjdź do Nas !!! 

Fitness na trampolinach to 

nowoczesna i rewolucyjna metoda, 

którą musisz wypróbować! 

Skaczemy, spalamy, śmiejemy się 

i ćwiczymy w rytmie 

energicznej muzyki. 

Trampoliny pomagają wygrać z 

grawitacją i poprawić kondycję ciała, 

a niezastąpione instruktorki 

zmobilizują do ćwiczeń nawet 

najbardziej opornych leni. 

Zobacz filmy z naszych zajęć, 

poznaj szczegóły treningu 

i zapisz się do pasującej Ci grupy 

w jednym z dwóch punktów 

FIT AND JUMP we Wrocławiu: 

pl. Orląt Lwowskich 2 i   
ul. Sołtysowicka 15b 
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Wyobraź sobie trening idealny. Swobodna 
atmosfera, niewiele ćwiczących wokół 
Ciebie, brak kolejek (!) do urządzeń, które 
każdorazowo dopasowują się do Ciebie 
zapamiętując Twoje parametry oraz cykl 
treningowy. Sprawna obsługa 
na najwyższym poziomie. 
Nowoczesne, przestronne 
wnętrze w którym zadbano o 
każdy detal, by trening stał 
się czystą orzyjemnością. 
Wszystko to wsparte wiedzą 
fizjoterapeutów, którzy 
czuwają nad poprawnością 
Twojego treningu. 
Niemożliwe? W Łodzi doświadczysz cudu! 

Saude Circle Club to pierwszy obiekt premium 

z limitowaną ilością miejsc członkowskich. 

Jednorazowo karnet na wejścia może mieć nie 

więcej niż 300 osób. Takie ograniczenia 

gwarantują kameralną atmosferę i indywidualne 

traktowanie każdego klienta. Personalizowany 

program treningowy, program monitoringu  

wyników do którego klient ma stały dostęp online 

oraz w klubie, opieka fizjoterapeuty, trenerów - 

wszystko to sprawia, że w Saude Circle Club 

klient jest najważniejszy. Nie ma lepszego 

miejsca dla osób dbających o standard obsługi,     

                                 warunki ćwiczeń oraz             

                                 efektywność treningów. 

                                 Kolejną niespotykaną rzeczą 

                                 w Saude Circle jest brak       

                                 ręcznego ustawiania maszyn 

                                 treningowych – urządzenia   

                                 aktywuje się spersonalizo-     

                                 waną kartą, która 

                                 zapamiętuje wszystkie 

parametry ustawień, takie jak wysokość siedziska 

czy opór, i automatycznie odpowiednio ustawia 

maszynę. Dzięki temu trening stanie się 

bezpieczny i bardzo prosty w obsłudze. Tą samą 

kartą obsłużyć można szafkę w szatni, czy 

dokonać płatności w kawiarni. 

Według legend cuda były dziełem magii. Dziś 

cuda potrafi zdziałać nowa technologia. To dzięki 

niej możliwe było opracowanie efektywnego 

treningu, który trwa zaledwie pół godziny. Nie jest 

już potrzebne spędzanie połowy dnia na siłowni – 

współczesna wiedza pozwala odpowiednio 

dobrać ćwiczenia i podpowiada, jak efektywnie je 

wykonywać. Dzięki temu stworzono łatwy, 

zorientowany na cele trening w 

zoptymalizowanym czasie dla tych osób, które 

nie mają czasu na długie treningi i chcą szybkich i 

zrównoważonych rezultatów. Twoje 

samopoczucie poprawi się już po pierwszym, 
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Jedyna taka siłownia
S a u d e  C i r c l e  C l u b
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a sylwetka i osiągi – już po czterech-sześciu 

treningach. 

Ale Saude Circle to nie tylko treningi 

indywidualne, ale także bogata oferta zajęć 

grupowych, w której każdy znajdzie coś dla

siebie – niezależnie od poziomu 

zaawansowania i tego, czy chce się wyciszyć, 

czy może wyszaleć w rytmie bardzo szybkich i 

intensywnych ćwiczeń. Wszystkie zajęcia 

prowadzone są przez specjalistów w swojej 

dziedzinie i nastawione są na dobrą zabawę i 

konkretne efekty dla naszej sylwetki. 

Saude Circle to również strefa relaksu. 

Kilkunastominutowy seans w saunie nagrzanej 

nawet do 100° C, rozgrzewa skórę do 42° C, a 

temperaturę całego ciała podnosi o jeden 

stopień. Dzięki temu wzrasta produkcja  ciałek 

odpornościowych we krwi, które skutecznie 

zabijają wirusy i bakterie. Schłodzenie 

organizmu bezpośrednio po seansie, a 

następnie zastosowanie przemiennie gorącego 

i zimnego prysznica, podnosi ukrwienie i 

rozluźnia napięte mięśnie. I przy okazji 

gwarantuje doskonałe samopoczucie. Obok 

masażu – idealne uzupełnienie męczącego 

treningu. 

Ta nietypowa siłownia oferuje również bardzo 

ciekawe połączenie przyjemnego z pożytecznym: 

każdy członek Saude Circle może wziąć udział w 

unikalnym projekcie networkingowym Business 

Circle. Wielu ludziom brakuje czasu, żeby 

odpowiednio zadbać zarówno o siebie jak i swój 

biznes. Dlatego stworzono unikalny projekt, dzięki 

któremu można pozostać aktywnym fizycznie 

oraz jednocześnie nawiązywać cenne kontakty 

biznesowe, zawierać liczne kontrakty i czerpać 

wiedzę od praktyków biznesu. Wszystko w 

zaufanej, kameralnej atmosferze wzajemnej 

uprzejmości i wsparcia. 

Przekonany? Zainteresowany? Kliknij w 
logotyp Saude Circle Private Health Club, 
poznaj szczegóły i wejdź do kręgu! 
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http://saudeclub.pl/
http://saudeclub.pl/
http://saudeclub.pl/


Tegoroczna wiosna nie była dla nas łaskawa 
i wszyscy z niecierpliwością wyczekiwaliśmy 
nadejścia cieplejszych dni. Początek lata to 
nie tylko okazja do wypadów nad morze czy 
w góry, ale też... na targowisko! Wraz z przyj- 
ściem cieplejszych dni na straganach, w 
warzywniakach i marketach pojawiają się 
produkty które możemy upolować jedynie w 
czasie krótkiego letniego sezonu. Warto 
przełamać rutynę i sięgnąć po sezonowe 
produkty, ponieważ są napakowane 
witaminami, minerałami, 
przeciwutleniaczami i innymi związkami 
wspierającymi nasze zdrowie. 

Zimą i wczesną wiosną w codziennym 

jadłospisie brakuje świeżych, różnorodnych 

warzyw i owoców. Większość dostępnych w 

tym czasie produktów roślinnych jest przecho- 

wywanych przez kilka miesięcy (np. warzywa 

korzeniowe, jabłka) przez co tracą część 

witamin. Inne natomiast są uprawiane poza 

naturalnym okresem wegetacji, co wpływa na 

obniżenie ilości składników odżywczych, 

mniejszą smakowitość i nieapetyczny wygląd 

produktów (np. pomidory). Sezonowe produkty 

to gwarancja jakości. Mają intensywniejszy 

kolor, smak i aromat, dlatego po „chudych” 

zimowych miesiącach powinniśmy maksy- 

malnie wykorzystać ich dobrodziejstwo. 

Do największych sezonowych rarytasów należą 

świeże szparagi i truskawki. Te pierwsze są 

dostępne od kwietnia do czerwca. Natomiast 

truskawkami możemy się delektować tylko 

przez kilka tygodni w roku, które przypadają na  

miesiące czerwiec i lipiec. Te uznane za afrodyz- 

jaki produkty są istną odżywczą bombą. Zawie- 

rają m.in. witaminy z grupy B, A, K, kwas foliowy, 

wapń, potas, fosfor, błonnik pokarmowy, a także 

wspierający mikroflorę jelit, naturalny prebiotyk 

inulinę. W dodatku dają przyjemność jedzenia 

bez wyrzutów sumienia, 100 g szparagów to 
tylko 22 kcal, a truskawek 23 kcal! Jednak to 

nie koniec długiej listy wiosenno-letnich skarbów. 

Nie zapominajmy o bakłażanach, karczochach, 

cukiniach, patisonach, bobie, brokułach, fasolce 

szparagowej, groszku, kalarepie, kalafiorze, 

młodej kapuście, kukurydzy, ogórkach 

gruntowych, różnych odmianach pomidorów, 

sałacie, rukoli, rzodkiewkach, rabarbarze, 

agreście, arbuzie, brzoskwiniach, morelach, 

czereśniach, porzeczkach, jago- 

dach, jeżynach, malinach, 

nektarynkach, śliwkach... 

i wielu, wielu innych 

produktach, które są na 

wyciągniecie ręki. 

Ciekawostką jest, że w 

okresie od późnej jesieni 

do wczesnej wiosny 

rzodkiewka słabo 

przetwarza pobrane z 

gleby związki azotowe, 

przez co można w niej 

znaleźć duże ilości szkod- 

liwych azotanów. Z tego 

powodu nie powinno się 

jeść zbyt wielu wczesnych 

rzodkiewek na raz a 

dzieciom do 3 roku życia  12

Sezon na zdrowie
d i e t e t y k  k l i n i c z n y  K a m i l a  J e d y n a k  d l a  B K :



wcale ich nie podawać. Najbardziej szkodliwe 

są rzodkiewki zwiędnięte, o zaparzonych, 

żółtych liściach, ponieważ mogą zawierać 

znaczne ilości szkodliwych dla zdrowia 

związków azotowych. 

Gotowanie i smażenie powoduje rozpad 
witamin, dlatego najlepszą opcją zapewnienia 

sobie optymalnej dziennej dawki jest jedzenie 

warzyw i owoców na surowo. Świeża sałatka 

warzywna z dodatkiem oliwy z oliwek i 

orzechów to lekki i zdrowy posiłek, który 

świetnie się sprawdzi jako kolacja. W Twoim 

letnim menu nie może też zabraknąć chłodniku 

z boćwiny, który przyniesie ukojenie w upalne 

dni. Natomiast na deser zamiast tuczących, 

niezdrowych czekoladek i batoników, zaserwuj 

sobie domowe lody i sorbety z sezonowych 

owoców – ich przygotowanie jest dziecinie 

łatwe. 

Żeby nie przegapić sezonu na jakieś warzywo 

lub owoc warto śledzić kalendarz sezonowych 

produktów dostępny na wielu stronach

internetowych, np.  

Nowalijki stanowią cenne źródło witamin, 
minerałów i związków bioaktywnych. Jednak
żeby wykorzystać maksymalnie ich potencjał 
warto pamiętać o kilku zasadach ich obróbki. 
1) Warzywa i owoce myj pod bieżącą ciepłą 
wodą, w ten sposób usuniesz pozostałości 

środków ochrony roślin. Mają one oleistą konsys- 

tencję, żeby nie zostały wymyte przez deszcz, 

dlatego lepiej jest używać ciepłej wody. 

2) Sałatę i inne warzywa liściaste należy rwać 
palcami, a nie kroić nożem, gdyż reakcja z 

metalem może prowadzić do szybszego rozkładu 

zawartej w nich witaminy C. 

3) Od warzyw liściastych (np. sałata, kapusta) 
zawsze odcinaj grube nerwy i głąb. To w tych 

miejscach rośliny gromadzą metale ciężkie, 

azotany i pestycydy. 

4) Warzywa rozdrabniaj tuż przed podaniem. 
W ten sposób ograniczysz utlenianie zawartych w 

nich witamin. 

5) Najmniejsze straty witamin i minerałów 
zapewnia gotowanie na parze. Brak kontaktu z 

wodą zapobiega wypłukiwaniu wartości 

odżywczych. 

6) Staraj się gotować warzywa jak najkrócej 
(al dente). Zachowasz więcej wrażliwych na 

temperaturę witamin. 
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eatseasonably.co.uk

SŁOWNIKOWA CIEKAWOSTKA 

Botwina – młode liście i korzenie buraka ćwikłowego 

Botwinka – zupa z botwiny 

Boćwina – burak liściowy (odmiana liściasta i 

łodygowa) 

Artykuł napisała mgr Kamila Jedynak, 
członkini Polskiego Stowarzyszenia 

Dietetyków, współpracująca z gabi- 

netem Dawcy Zdrowia z Wrocławia. 

Jako dietetyk kliniczny zajmuje się 

dietoterapią otyłości, insulinoopor- 

ności i cukrzycy. W swojej praktyce 

miała przyjemność współpracować 

z dziesiątkami pacjentów. Ucząc jak 

zdrowo się odżywiać i aktywnie żyć 

wspiera ich w skutecznej walce z 

chorobą. 

Jeśli chcesz skorzystać z wielu porad w zakresie 

zdrowego odżywiania, które ma dla Ciebie Kamila, kliknij 

w logo Dawców Zdrowia: 

http://eatseasonably.co.uk/
http://dawcyzdrowia.pl/
https://barterklub.pl/uczestnicy/dawcy-zdrowia-fizjoterapia-osteopatia-dietetyka/
https://barterklub.pl/uczestnicy/dawcy-zdrowia-fizjoterapia-osteopatia-dietetyka/


Zastanawiasz się czasem, jak się pozbyć 
kilku zbędnych kilogramów? Za chwilę zade- 
monstrujemy prosty, nieinwazyjny sposób, 
który pomoże Ci osiągnąć oczekiwane 
rezultaty. Pierwsze trzy nawyki nie wymagają 
nawet inwestowania więcej niż 5 minut. 

Sam fakt codziennego mierzenia tego, ile 

ważymy, może sprawić, że staniemy się 

chudsi. Jak to możliwe? Regularny pomiar wagi 

sprawia, że zmieniają się nasze drobne 

wybory. Skoro wiem, że chcę schudnąć i jutro 

sprawdzę czy jest jakiś postęp, może jednak 

nie zjem tego ciasteczka, którym chciał mnie 

ktoś poczęstować albo nałożę sobie mniejszą 

porcję ziemniaków itd. Gdy zsumujemy efekt 

tych wszystkich zmienionych wyborów, 

rezultaty mogą być jak najbardziej wymierne. 

I. wyzwalacz – jeden z istniejących już 

nawyków w Twoim 

życiu, który robisz 

rano (umycie zębów, 

użycie dezodorantu, 

ogolenie się itp.; „po 

tym, jak umyję zęby, 

zobaczę ile ważę”) 

II. reakcja – wejście 

na (włączoną ;)) 

wagę 

III. nagroda – 

zjedzenie owocu lub 

warzywa, które lubisz. 

Zamiast korzystać z windy – wejdź po schodach. 

Niech to będzie Twój domyślny wybór. Oczy- 

wiście od tej reguły odlicz zdroworozsądkowe 

wyjątki: 

a) mieszkasz na 2 piętrze i wnosisz szafkę albo 

ciężkie torby z zakupami 

b) masz za moment ważne spotkanie biznesowe 

w sali, która znajduje się na 6 piętrze w biurowcu 

c) umówiłeś się z kobietą / mężczyzną na dachu 

Sky Towera we Wrocławiu lub Pałacu Kultury i 

Nauki w Warszawie. 

Jednak jeśli nie dźwigasz ciężarów ani nie 

potrzebujesz pięknie się prezentować – 

skorzystaj ze schodów. 

I. wyzwalacz – wejście do budynku, w którym 

potrzebujesz dostać się na wyższą kondygnacje

niż parter 

II. reakcja – wejście po schodach. Możesz raz 

wchodzić po jednym schodku, a innym razem po   

                                                dwa – rozwijasz     

                                                  wtedy inną grupę 

                                                    mięśni. 

                                                III. nagroda –         

                                                 krótkie poświęto-   

                                                 wanie zwycięstwa  

                                                 (pochwalenie się w 

                                                 myślach, zagwiz-   

                                                 danie radosnej      

                                                 melodyjki itp.) 
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4 nawyki by zrzucić zbędne kilogramy
eksper t  od  nawyków Andrze j  Bernardyn:

1. codzienne ważenie się

2. wchodzenie po schodach 
(za każdym razem) 



Większość z nas ma potrzebę dokańczania – 

jak już coś zaczniemy robić lub jeść, dążymy 

do ukończenia tej czynności. Często jemy nie z 

powodu głodu, ale dlatego, że coś nam jeszcze 

zostało na talerzu, a przecież jedzenia nie 

wolno marnować. I mimo, że po dwóch 

kanapkach możesz być syty, to przecież nie 

zostawisz trzeciej, którą przygotowałeś. 

Dlatego lepiej jest korzystać z mniejszych 

talerzy. Zjeść skromniejszą porcję i jeśli 

faktycznie Ci ona nie wystarczyła, nałożyć 

sobie dokładkę. 

I. wyzwalacz – uczucie głodu lub przerwa na 

posiłek 

II. reakcja – wybranie mniejszego talerza, 

spośród tych, które do danego posiłku się 

nadają (wzięcie spodka od filiżanki, kiedy 

zamierzamy zjeść obiad nie będzie sensownym 

rozwiązaniem – jeśli jednak mamy mniejsze i 

większe talerze obiadowe, to warto skorzystać 

z tego pierwszego zestawu). 

III. nagroda – zjedzenie na deser, czegoś co 

lubisz, co nie jest specjalnie kaloryczne – np. 

jabłka. 

             Aby zrzucić zbędne kilogramy potrzebu-   

             jemy dostarczać swojemu organizmowi     

             mniej kalorii niż wynosi nasze zapotrze-   

             bowanie. Można to osiągnąć jedząc         

             mniej lub niskokaloryczne posiłki i/lub       

             zwiększając zużycie kalorii, poprzez         

             ćwiczenia fizyczne. Wybierz takie             

             ćwiczenia, które Tobie najbardziej             

             odpowiadają. W zrzucaniu kilogramów     

             najlepiej się sprawdzą ćwiczenia               

aerobowe (tlenowe), czyli bieganie, jeżdżenie na 

rowerze (stacjonarnym lub prawdziwym) czy 

pływanie. Ale jeśli wolisz ćwiczenia siłowe – rób 

pompki lub pracuj z hantlami. Ważne by 

codziennie pracować nad swoim ciałem. 

I. wyzwalacz – wstanie z łóżka albo powrót z 

pracy 

II. reakcja – ćwiczenia fizyczne (pompki, hantle, 

bieganie, rower) 

III. nagroda – przyjemne uczucie zmęczenia i 

poczucie postępu 
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3. jedzenie na mniejszych 
talerzach (za każdym razem)

4. codzienne ćwiczenia 
fizyczne

Autorem tego artykułu jest Andrzej Bernerdyn: doświad- 

czony trener, którego prace wysoko oceniają takie firmy jak 

Capgemini, IBM, Volvo czy Opera Software. Twórca 

cieszących się coraz większą popularnością i uznaniem 

autorskich narzędzi i programów szkoleniowych. Autor 

książki „Przewodnik po Krainie Nawyków” oraz twórca 

jedynej w Polsce gry planszowej rozwijającej umiejętności 

i nawyki. Pomógł w zmianie nawyków w organizacji 

kilkudziesięciu firmom i setkom menadżerów i specjalistów. 

Ten artykuł pochodzi 
z bloga prowadzonego 
przez Andrzeja: 

Zajrzyj również na jego drugi blog i rozwiń w sobie 
Kluczowe Kompetencje: 

www.krainanawykow.pl 

blog.zdobywalnia.pl

http://www.krainanawykow.pl/
http://blog.zdobywalnia.pl/
http://www.krainanawykow.pl/


Jednym z podstawowych sposobów na 
zwiększenie stanu konta BPLN każdego 
Uczestnika BK jest stworzenie ofert na 
produkty i usługi, które można u niego kupić. 
Dzięki temu pozostali Barterklubowicze 
poznają szczegóły Twojej działalności, mogą 
od razu i bez zbędnych czynności ocenić, czy 
spełniasz ich potrzeby i wymagania oraz, w 
niektórych przypadkach, od ręki 
dokonać zakupu i za niego zapłacić. 
Wszystko na miejscu, bez zbędnych 
formalności i wielu kontaktów w 
celu uzyskania potrzebnych infor- 
macji jeszcze przed dokonaniem 
transakcji. 

Dzięki funkcji sklepu internetowego, jaki pełni 

katalog ofert na naszej platformie, zakupy 

mogą być naprawdę łatwe i przyjemne. Jednak 

nawet jeśli nie jesteś w stanie z góry określić 

stałej kwoty, której warte są Twoje oferty (bo 

cena zależy np. od wybranych materiałów, 

terminu realizacji czy zakresu działań), opublikowana na 

platformie BK oferta stanowi dodatkową informację o Tobie 

i Twojej działalności. Informację, która trafi nie tylko do 

Uczestników BK, ale też innych użytkowników Internetu. 

A w dobie powszechnej informatyzacji każda wirtualna 

reklama jest cenna. Szczególnie ta darmowa. 

Jednym z elementów mających gwarantować dotarcie 

Twoich ofert na naszej platformie do osób spoza grona BK 

jest pozycjonowanie naszej platformy w popularnych 

wyszukiwarkach internetowych. Dlatego im bardziej 

oryginalny będzie tekst Twojej oferty, tym lepiej. Warto też 

poświęcić chwilę czasu i wypełnić pola Rich Snippets. Ale 

po kolei… 

Zacząć należy od… zalogowania się na osobiste konto 

każdego użytkownika naszej platformy. Po wejściu na 

stronę www                         w lewym górnym rogu strony 

pojawi się odnośnik do okna logowania, które przebiega w 

sposób standardowy dla większości portali internetowych. 

Wpisać zatem należy login i hasło Uczestnika. 

Kolejnym krokiem jest wybranie z górnego panelu 

użytkownika opcji „Moje oferty” (1). Nastąpi przekierowanie 

do listy wszystkich ofert, jakie stworzyliśmy w ramach 

platformy BK (również tych nieopublikowanych).  
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POZNAJ SYSTEM BK

Oferty w BK

barterklub.pl

Aby dodać kolejną pozycję do listy, kliknąć należy w 

przycisk „Dodaj produkt” (2). Aby edytować już stworzoną 

ofertę, należy kliknąć w jej tytuł (3). 

https://barterklub.pl/
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Dzięki temu przejdziemy do podstrony 

bezpośrednio dedykowanej do tworzenia 

ofert. Pamiętać należy o uzupełnieniu 3 obo- 

wiązkowych pól, bez których oferta nie będzie 

funkcjonalna w stopniu wystarczającym do 

zapoznania się z jej treścią. Pierwszym z nich 

jest nazwa produktu/usługi, którą chcemy 

sprzedać za Barterzłotówki. Dobrze, by tytuł był 
zachęcający do zapoznania się ze szczegó- 

łami oferty, wskazywał na jej przedmiot, ale 

jednocześnie by był krótki i zwięzły. Jeśli oferta 

jest ograniczona terytorialnie, warto 

wskazać to już na tym etapie. 

Drugim obowiązkowym polem jest opis 

produktu. Tak jak wspominaliśmy na początku, 

dobrze by był to tekst niepowtarzalny i orygi- 

nalny, oraz by składał się z około 1500 znaków. 

Taka długość wypowiedzi jest dla wyszuki- 

warek internetowych mile widziana, a przy okazji nie 

wymaga od odbiorcy poświęcenia zbyt wiele czasu na jej 

odczytanie. Do treści tekstu oferty w podstawowym zakresie 

wystarczy korzystanie z wizualnego edytora tekstu – można 

tam wybrać styl, kolor i rozmiar czcionki, a także 

wprowadzić wypunktowanie czy wyrównać tekst do żądanej 

strony. Dla bardziej zaawansowanych, dostępna jest też 

opcja tekstowej edycji treści. 

Ostatnim koniecznym elementem jest dodanie tak zwanej 

ikony wpisu. Pole do wgrania grafiki znajduje się po prawej 

stronie ekranu. Warto pamiętać o tym, żeby grafika miała 

odpowiednią jakość, ale też nie za dużą rozdzielność, by 

dobrze prezentowała się na stronie www Barter Klubu. 

Ikona wpisu będzie się wyświetlać w liście ofert. 

Obok grafiki głównej, można też dodać całą galerię zdjęć, 

pokazującą oferowany produkt w różnych wersjach czy 

kolorach, albo po prostu pod różnym kątem. Dodanie takiej 

galerii nie jest obowiązkowe, jednak z pewnością 

zdecydowanie uatrakcyjni całą ofertę. Opcja wgrania 

większej ilości zdjęć znajduje się ponad oknem dotyczącym 

ikony wpisu. 

W środkowym panelu ekranu, poniżej opisu produktu, 

znajduje się pole do uzupełnienia tzw. Rich Snippets, które 

ułatwiają wyszukiwarkom odnalezienie i poprawne 

sklasyfikowanie oferty. Po wyborze rodzaju oferty, uzupełnić 

warto kilka pól, które się wyświetlą. Całość tego okna co 

prawda pojawia się w języku angielskim, ale jego 

wypełnienie wcale nie jest trudne a może zdecydowanie 

podnieść efektywność Twojej oferty. 

Przechodząc niżej podstrony www, pojawia się kolejna

grupa informacji do uzupełnienia. Tym razem są to 

techniczne dane na temat produktu czy usługi, które chcesz 

zaproponować w danej ofercie. Jeśli tylko jest to możliwe, 

podać należy cenę oferty, czyli kwotę, za jaką chcesz 

sprzedać swój produkt czy usługę. Co ciekawe, możliwe jest 

tworzenie na naszej platformie czasowej  promocji BPLN. 

Zniżkowa oferta zostanie specjalnie oznaczona, co z 

pewnością przykuje wzrok potencjalnych klientów. Jeśli 

Twoja oferta jest limitowana ilościowo (np. masz do 

sprzedania konkretną ilość biletów na wydarzenie, 

określoną ilość zniżkowych pakietów itp.), w zakładce 

„Magazyn” wpisać możesz kwotę dostępnych egzemplarzy  

                                   Twojego produktu/usługi. Wartość ta   

                                    będzie się wyświetlała pozostałym     

                                    osobom przeglądającym Twoją           

                                    ofertę, i zmniejszała wraz za każdym 

                                    razem, gdy ktoś skorzysta z danej       

                                    oferty. W ramach wskazanych wyżej   

                                    danych produktu wskazać też można 

                                    jego wymiary czy inne dane                 

                                    techniczne. 
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Ostatnim elementem do wypełnienia pozostaje jeszcze tzw. 

„Krótki opis produktu”. Ma to być zwięzła informacja 

dotycząca Twojej oferty, wyświetlana później na górze 

strony, jeszcze nad danymi o produkcie. W kilku zdaniach 

warto wskazać na podstawowe zalety Twojej oferty oraz 

zawrzeć zaproszenie do zakupu. Opis ten stanowi 

dodatkową możliwość zachęcenia Twoich potencjalnych 

klientów do skorzystania z Twojej oferty, nie jest jednak 

elementem obowiązkowym. 

Po wypełnieniu tego pola mam dla Ciebie dobrą wiadomość 

– to już wszystko! Dla formalności, na górze podstrony do 

tworzenia oferty, w panelu po prawej stronie, kliknąć należy 

niebieski przycisk „Opublikuj”. Póki tego nie uczynisz, Twoje 

oferty nie są wyświetlane „na zewnątrz” - widzisz je tylko Ty. 

Wszystkie opublikowane oferty znajdują się w dwóch 

miejscach dostępnych ze strony głównej BK. Pierwszym z 

nich jest lista ofert, wyświetlana po wejściu w zakładkę 

„Produkty”. Ponadto, poniżej wizytówki każdego z 

Uczestników BK, znajduje się wykaz wszystkich 

opublikowanych przez niego ofert BPLN. 

Powyżej wspomnianego przycisku znajdziesz też opcję 

„zapisz szkic” oraz „podejrzyj”. Dzięki drugiej z nich możesz 

zobaczyć, jak przygotowywana przez Ciebie oferta 

ostatecznie będzie się prezentowała na naszej stronie www. 

Pierwszy z nich za to umożliwia Ci zapisanie Twojej pracy 

na każdym jej etapie, tak byś mógł wrócić do projektu w 

dowolnym późniejszym terminie bez utraty projektu. 

Mamy nadzieję, że przedstawiony powyżej proces           
                                                     tworzenia oferty w BK     
                                                     jest dla Ciebie 
                                                     przydatny i pomoże Ci     
                                                     dodać samodzielnie         
                                                     choć kilka produktów       
                                                     czy usług z oferowanego 
                                                     przez Ciebie wachlarza.   
                                                     Gdyby w trakcie 
                                                     tworzenia oferty               
                                                     pojawiły się jakieś             
                                                     pytania, Zespół BK           
                                                     zawsze służy pomocą.  

TWOJA OFERTA: 
pojawi się w newsletterze, wysyłanym 

do każdego członka BK, 

wyświetlać się będzie w zakładce 

"Produkty i Usługi" 

będzie widoczna pod Twoją wizytówką 

Uczestnika BK, 

jest pozycjonowana, dzięki czemu 

jesteś dodatkowo reklamowany! 
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MÓJ BARTER 
KONFERENCJA BIZNESOWA

Kolejna edycja Konferencji Networking & 
Business za nami. W marcu Hotel Olsza 
ugościł uczestników tego wydarzenia, 
będącego realizacja idei Barter Klubu - 
integracji przedsiębiorców z różnych 
środowisk i branż, tak by stworzyć realnie 
współpracującą ze sobą społeczność. 

Na Konferencji spotykają się członkowie Barter 

Klubu, przyszli członkowie, sympatycy, 

przedsiębiorcy. Konferencja to ciekawe wykłady 

 – praktyków biznesu dla praktyków 

biznesu. Wszystkie poświęcone zagadnieniom 

związanym z prowadzeniem biznesu, choć 

różnorodnej tematyki. Oprócz wykładów jest 

także czas na networking, nawiązanie relacji, 

możliwość poznania swoich Klientów. Każdy ma 

szansę dać się poznać i poznać innych – w 

różnych sytuacjach – w czasie wykładów, 

ćwiczeń warsztatowych, posiłków, wieczornej 

zabawy czy porannego joggingu.

Konferencja Networking & Business to bardzo 

dużo inspiracji, pomysłów, projektów, powstają 

nowe biznesy, nowe współprace i nowe 

koncepcje – nawet takie jak jednorożec 

zysków... 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z
poprzedniej edycji tej imprezy. Kto był - 
niech szuka się wzrokiem, kogo nie było - 
niech zobaczy co stracił... ;) 

O kolejnych edycjach możesz przeczytać na 
mojbarter.pl, a dla uczestników Barter Klubu 

mamy kupony zniżkowe - szczegóły pod 

adresem e-mail biuro@barterklub.pl 

Krzysztof Pilch zaczytany 

w poprzednim numerze 

BarterPress

http://mojbarter.pl/
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Najpierw wszyscy grzecznie 

usiedli w ławkach i się 

przedstawili...
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... a potem wstali, by porozmawiać,

nie tylko przy kawie
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Warsztaty prowadzili między innymi 

Magdalena Kozicka, Robert 

Szymczak, Joanna Olczyk 

i Krzysztof Pilch
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Znalazł się też czas na 

rozmowy indywidualne
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Ujawniło się również kilka Gwiazd 

Obiektywu Roberta Szymczaka :)



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! :)

20.06, Wrocław 
Starlit - warsztaty: 
Własna organizacja pozarządowa

22.06, Wrocław
Starlit - warsztaty:

Zostań Specjalistą ds.
funduszy unijnych

20-27.08
Akademia Rozwoju AVIDA:

Wakacyjna Akademia
Rozwoju
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24.06, Warszawa 
Archild - szkolenie: 
Kurs Archianimator 

14-18.06
Akademia Rozwoju AVIDA

Silva Power cz. 1 i 2
w Kazimierzu Dolnym

https://barterklub.pl/spotkania/
https://barterklub.pl/uczestnicy/projekt-wspierania-przedsiebiorczosci/
https://barterklub.pl/
http://czerwonaszpilka.pl/
http://czerwonaszpilka.pl/
https://barterklub.pl/
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Od ostatniego wydania BarterPress dołączyło do 
naszego grona kilku bardzo ciekawych przedsiębiorców. 
Poniżej przedstawiamy ich sylwetki. Jeśli chcesz 
poznać więcej szczegółów ich działalności lub nawiązać 
kontakt z którymś z nich, kliknij w logo interesującego 
Cię Barterklubowicza! 

Global Kruś Sp. z o.o. to producent mebli najwyższej 

jakości. Specjaliści tworzący ich Zespół pomogą Ci 

stworzyć wnętrze oryginalne i niepowtarzalne, a przy tym 

funkcjonalne. Może to dotyczyć zarówno Twojej osobistej 

kuchni czy łazienki, jak i firmowego salonu, sklepu, czy 

supermarketu. Każdą osobę, która się do nich zwraca, 

traktują indywidualnie i tworzą swoje projekty w oparciu o 

konkretne potrzeby i gusta klienta. Do tego gwarantują nie 

tylko ładny wygląd, ale i wysoką jakość wykonania. 

POMOWIN Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją 

doskonałej jakości wina, produkowanego w oparciu o 

najlepsze sadzonki winogron zaimportowane z Francji na 

doskonale nasłoneczniony i żyzny region południowej 

Mołdawii – Taraclia. Wina te odznaczają się wyrazistym 

bukietem smaku i były wielokrotnie nagradzane. Obecnie 

marka ta jest jedyną winnicą w Mołdawii, która eksportuje 

swoje wina do Francji. 

Fit and Jump to sposób na spalanie kalorii i dobrą 

zabawę. Skakanie na trampolinach w rytm żywiołowej 

muzyki zapewni Ci nie tylko dobrą kondycję oraz zgrabne i 

jędrne ciało, ale też mnóstwo śmiechu i dobrego humoru. 

Proste i bezpieczne dla stawów ćwiczenia zapewnią Ci 

szybkie podniesienie Twojej kondycji. Satysfakcja 

gwarantowana. Zajęcia prowadzone są w dwóch 

miejscach we Wrocławiu. 

Poznaj nowych 
Uczestników BK

https://barterklub.pl/uczestnicy/global-krus-producent-mebli/
https://barterklub.pl/uczestnicy/taraclia-wines-pomowin/
https://barterklub.pl/uczestnicy/fit-and-jump/
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3QQ Sp. z o.o. to również wrocławska firma: specjaliści od 

wynajmu nieruchomości. Zapewniają spokój i pewny zysk

właścicielom mieszkań, przedstawiając przy tym korzystne 

oferty dla osób szukających dla siebie lokum. Ekipa 3QQ 

zadba o stronę formalną oraz płatności, zajmie się 

pośrednictwem w negocjacjach oraz zapewni szybkie 

znalezienie najemcy. 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców "Biznes-Ekspert" to 

prawa ręka łódzkiego biznesmena. Zapewnia obsługę 

prawną i księgową na najwyższym poziomie. Zadba o 

Twoje podatki, sprawy kadrowe i bhp, oraz inne kwestie 

prawne. Pomoże w każdej potrzebie. Słowem: robi to, co 

dla każdego przedsiębiorcy jest uciążliwym balastem, 

wprowadzając zmiany za każdym razem, gdy zmienią się 

przepisy obowiązującego prawa. Dzięki ich pomocy każdy 

przedsiębiorca będzie mógł zająć się tym, co robi najlepiej 

- zarabianiem pieniędzy. 

Chcesz poznać ofertę wszystkich Uczestników BK? 
Zajrzyj na stronę                                                         
i znajdź coś dla siebie! 

https://barterklub.pl/uczestnicy/

Potrzebujesz usługi świadczonej lokalnie? 
Hotelu w Karkonoszach albo kosmetyczki w Warszawie? 

Wejdź w zakładkę "Mapa Uczestników" na naszej platformie lub 

kliknij w mapę poniżej i wyszukaj Uczestnika BK w Twojej okolicy :) 

https://barterklub.pl/uczestnicy/3qq-nieruchomosci-zarzadzanie-najmem/
https://biznes-ekspert.pl/
https://barterklub.pl/mapa-uczestnikow/
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wiedzę z jakiegoś tematu, masz pomysł na 
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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 
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http://www.barterklub.pl/
https://www.facebook.com/barterklub/
https://barterklub.pl/uczestnicy/europejska-gielda-wierzytelnosci-sp-z-o-o/
https://barterklub.pl/uczestnicy/supremum-seo/
https://barterklub.pl/uczestnicy/kancelaria-doradztwa-prawnego-lex-capitalis-sp-z-o-o/

