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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,
z miłą chęcią oddajemy Ci jubileuszowy numer
BarterPress. Jubileuszowy, bo pierwszy numer opublikowaliśmy dokładnie rok temu, we wrześniu 2016 r.
Przez te kilka numerów zmienił się nie tylko sam
magazyn, ale i sam Barter Klub. Do naszego grona
dołączyło wiele ciekawych podmiotów, pojawiło się
wiele interesujących inicjatyw i wydarzeń. A nasz
magazyn to idealne narzędzie do tego, by poinformować Cię o wszystkim, co ciekawe i warte uwagi.
W tym numerze nie zabraknie stałych rubryk naszego
magazynu: zapowiedzi zbliżających się eventów oraz
artykułu przybliżającego zasady działania BK. Po raz
kolejny znalazło się miejsce na fotorelację z poprzedniej edycji Konferencji Networking & Business.
Drugi raz z rzędu swoją wiedzą podzieliła się też z
nami Kamila Jedynak - dietetyk kliniczny, ekspert od
produktów sezonowych. Tym razem podpowiada, co
warto jeść w czasie chłodnych jesiennych dni i jak
przygotować swoją spiżarkę na zimę.
Gościem włównym numeru jest tym razem Robert
Kłósek - przedsiębiorca jakich mało, którego osiągnięcia są dowodem na to, że dobre jest to, co polskie, i że
działając w grupie można osiągnąć więcej.
Przed Wami więc bardzo ciekawy numer, pełen cennej
i interesującej wiedzy. Zdecydowanie warto więc poświęcić chwilę na lekturę tego numeru.
Życzymy przyjemnej lektury!
Redakcja BarterPress
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Dbając o wysoką jakość usług i produktów, które można kupić w
barterze, wraz z końcem wakacji zmieniamy zasady
przyjmowania nowych Barterklubowiczów.

Każda nowa firma wchodząca do Barter Klubu
będzie musiała być zaproszona przez jednego z
nas (czyli członka BK) lub przedstawić referencje
od dwóch swoich Klientów.

Dlaczego tak?
Chcemy, żeby w naszej społeczności były tylko firmy
wiarygodne, świadczące usługi na wysokim poziomie.
Najlepszym członkiem BK będzie dla Ciebie Twój
kontrahent: będziecie mieli gdzie zarabiać i wydawać
barterzłotówki, bez wydawania PLN. I musimy
zagwarantować Wam 110% pewności, że Wasz
dostawca będzie z obecności w BK zadowolony.
Chcemy budować trwałe relacje - jest to możliwe tylko
wśród firm zaufanych, które zostają z nami na lata.

Gdy coś kupujesz/zamawiasz od sprawdzonego kontrahenta,
zaproponuj mu pójście na spotkanie BK, czy wyjazd na
konferencję Networking & Business.
Reszta już w rękach brokerów :)
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Robert Kłósek:

"W grupie siła.
Siła zakupowa, siła negocjacji, siła wsparcia"
W tym numerze BarterPress czas na kolejny wywiad o
tym, jak stworzyć dochodowy biznes i odnaleźć się na
współczesnym rynku. Rozmowa z Robertem Kłósek to
kolejny przykład drogi prowadzącej do sukcesu – drogi
często krętej i prowadzącej przez nieznane okolice, na
końcu której czeka… hamak! O tym, że życie potrafi
zaskakiwać, że warto łączyć swoje siły z innymi i
korzystać z pomocy specjalistów, gdy oni zrobią coś od
nas lepiej i szybciej. Zapraszamy serdecznie do tej
naprawdę interesującej lektury.
BarterPress: Jest Pan aktualnie właścicielem kilku samoobsługowych marketów spożywczych na Śląsku. Czy gdy
zaczynał Pan działalność, miał Pan tak ambitne plany?
Robert Kłósek: Mam wrażenie, że tylko skrajny optymista,
zaczynając swoją przygodę z biznesem, zakłada od razu pełen
sukces i tak ambitne plany. Pierwszy okres działalności to
przede wszystkim ciężka praca i walka o przetrwanie. Dopiero
po jakimś czasie widać efekty pracy, które wzorem kuli śniegowej zaczynają robić się co raz większe i większe, i wtedy
dopiero zaczyna do Nas docierać „ufff... chyba się udało”.
BP: Pod jaką marką prowadził Pan swój pierwszy sklep?
RK: Pierwszy sklep, otwarty w 2003 roku, nie należał do
żadnej sieci, ponieważ były to czasy w których handel tzw.
tradycyjny zaczął się dopiero łączyć i budować struktury.
Wtedy właśnie zauważyłem, że samemu na rynku będzie
ciężko wygrać z sieciami zagranicznymi, które w tamtym
czasie miały swoje apogeum ekspansji. Wtedy też zaczęli
pojawiać się przedstawiciele różnych detalicznych sieci
handlowych. Najbardziej spodobała mi się propozycja Polskiej
Sieci Handlowej Lewiatan, dzisiaj największa, pod względem
obrotu, sieć detaliczna w Polsce, i co najważniejsze, w pełni
polski kapitał. Ponieważ sama sieć nie posiada sklepów,
uczestnicy sieci są właścicielami swoich sklepów, co nadaje
każdemu sklepowi jego indywidualny charakter. W przeciwieństwie do innych sieci, Lewiatan był budowany od dołu, przez
właścicieli sklepów, którzy łączyli się w grupy kupieckie, a z
czasem przekształcili się w zorganizowaną sieć. Inne sieci
bardzo często powstały od góry: był jeden właściciel,
najczęściej właściciel hurtowni, który wymyślił sobie, że
zbuduje zaplecze zbytu dla swojej hurtowni. Takie rozwiązanie
znacznie ogranicza ruchy właścicieli tychże sklepów.

BP: Czy od zawsze chciał Pan zostać właścicielem sieci
sklepów spożywczych?
RK: Oczywiście, że nie, ponieważ studiując finanse i zarządzanie, początkowo marzyłem o pracy w dużej firmie, najlepiej na
stanowisku menadżerskim. Życie jednak pokazało, że najlepszym menadżerem jest się we własnej firmie, ponieważ
musisz być specjalistą od wszystkiego i ciąży na Tobie
największa odpowiedzialność, co zmusza do działania.
BP: Co sprawiło, że połączył Pan swoją działalność z
Polską Siecią Handlową Lewiatan?
RK: Powodów było wiele, więc wymienię tylko kilka. Przede
wszystkim była to w pełni polska sieć handlowa, co gwarantowało pewną stabilność i bezpieczeństwo. Ważne były
również dodatkowe profity, nie tylko finansowe, jakie daje
przynależność do sieci: wymiana doświadczeń z innymi
uczestnikami i szeroko zakrojona pomoc ze strony sieci w
prowadzeniu biznesu.

BP: Czy działalność pod znanym na całą Polskę szyldem
pomogła Panu w prowadzeniu biznesu? W jaki sposób?
RK: Pomoc jest nieoceniona. Lewiatan jako jedyna polska sieć
detaliczna regularnie prowadzi kampanie reklamowe w TV, co
powoduje większą rozpoznawalność wśród klientów, a co za
tym idzie - większy obrót. Z pozycji firmy zrzeszającej ponad
3000 sklepów w całej Polsce, Lewiatan-owi prościej negocjowało się np. ceny prądu, ubezpieczenia, telefonii komórkowej
czy też innych mediów, co z kolei wprost przekłada się na
niższe koszty działalności. Takich korzyści można by było
mnożyć bardzo dużo, ale gdybym miał to określić jednym
zdaniem, to powiedział bym, że „w grupie siła”... Siła
zakupowa, siła negocjacji, siła wsparcia.
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BP: Czy każda osoba mająca własny sklep spożywczy
może dołączyć do Sieci?
RK: W zasadzie Lewiatan stawia obecnie dwa podstawowe
warunki przyłączenia sklepu do sieci: sklep musi mieć minimum 150 m kw sali sprzedaży oraz nie konkurować bezpośrednio z innym sklepem Lewiatana. W pozostałych kwestiach
jest bardzo elastyczny.
BP: Czy dla każdego przedsiębiorcy jest to dobre rozwiązanie?
RK: Z perspektywy czasu, muszę powiedzieć, że niestety nie
dla każdego. Przynależność do sieci to nie tylko wyciąganie
profitów, jakie daje sieć. Uczestnik musi również wnosić coś
od siebie i czasami iść na kompromis, bo w sieci ścierają się
interesy wielu osób.
BP: Jaki jest najlepszy moment na połączenie z tak dużym
partnerem?
RK: Im szybciej, tym lepiej...
BP: Jakie podstawowe problemy napotyka Pan w
codziennym zarządzaniu 8 sklepami spożywczymi?
RK: Osobiście ścieram się głównie z dwoma problemami: na
rynku brak dobrych sprzedawców, którzy mają żyłkę do
handlu, oraz kradzieże ze strony nieuczciwych klientów. Z
pozostałymi problemami można sobie poradzić.
BP: Łatwiej jest prowadzić firmę teraz, czy na początku
Pana przygody z biznesem?
RK: Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ
zależy od której strony spojrzy się na problem, np. kiedyś
biurokracja i ilość przepisów prawa dotyczących prowadzenia
biznesu była zdecydowanie mniejsza i nie wymagała takiego
zaangażowania kapitału, ludzi i środków. Z drugiej strony,
rozwój informatyki i automatyki spowodował duże ułatwienia.

BP: Zaczynał Pan od jednoosobowej działalności gospodarczej, po czym zmienił Pan formę prowadzenia firmy na
Sp. z o.o. Czy było to związane z rozrostem biznesu?
RK: Tak, zaczynałem jako jednoosobowa działalność gospodarcza, do czasu aż ktoś mi uświadomił, że zbyt wiele w mojej
działalności zależy od innych osób (pracowników), a pełna
odpowiedzialność spada zawsze na mnie, w tym również ta
najgorsza: karna i finansowa. Wtedy zdecydowałem, że należy
oddzielić życie prywatne od firmy.
BP: Wielu przedsiębiorców myśli o przekształceniu formy
prawnej działalności jak o najgorszym koszmarze. Czy
rzeczywiście jest to tak skomplikowany proces?
RK: Sprawa jest nie tyle skomplikowana co praco- i czasochłonna... Pozwolę sobie tutaj porównać takie przekształcenie do przeprowadzki z mieszkania w bloku do nowo wybudowanego domu. Podobnie jak przy przekształceniu, na
początku jest dużo pracy, pism, biegania i załatwiania różnych
spraw, ale robi się to po to, aby ostatecznie zamieszkać w
upragnionym, nowym domu i aby żyło się lepiej. Dodatkowym
plusem „przeprowadzki” jest to, że zmusza ona do zrobienia
porządków i zaplanowania sobie wszystkiego na nowo. Ale po
wszystkim można położyć się spokojnie w hamaku, w
zielonym ogrodzie, z filiżanką dobrej kawy i powiedzieć sobie
„nareszcie, skończyłem” .
BP: Czy w procesie przekształcenia korzystał Pan z
pomocy specjalistów w tej dziedzinie?
RK: Nie wyobrażam sobie robienia tego na własna rękę, tak jak
nie wyobrażam sobie budowania domu bez pomocy projektanta, który wszystko zaplanuje, budowniczego, który wybuduje oraz kierownika budowy, który nad tym wszystkim będzie
czuwał. Mnogość przepisów, a co za tym idzie, pułapek
prawnych, jest tak duża, że lepiej zlecić to komuś kto się na
tym zna, a samemu zająć się pilnowaniem swojego biznesu.

zdjęcie na poprzedniej stronie:
sklep przy ul. Powstańców
Śląskich w Gierałtowicach
zdjęcie obok:
market przy ul. Paderewskiego
w Gliwicach
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BP: Jak w Pana działalność wpisuje się Pana Uczestnictwo w Barter Klubie? Jakiego rodzaju transakcji
dokonują Państwo na naszej platformie?
RK: Najczęściej w Barter Klubie korzystam z pomocy innych
specjalistów, np. porady prawne, windykacja, rozwój
osobisty.
BP: Czy uczestnictwo w BK ułatwia Panu prowadzenie
biznesu?
RK: Barter Klub jest pierwszym miejscem, gdzie szukam
specjalistów w poszczególnych branżach, co pozwala zaoszczędzić czas, ale i pieniądze, dzięki temu, że mogę im
zapłacić w barterzłotówkach.
BP: Jakie ma Pan plany na rozwój swojej firmy?
RK: Planuję dalszy rozwój ilościowy, ale również jakościowy
swoich sklepów, ponieważ moim zdaniem, obie te rzeczy
powinny iść w parze.
BP: Dziękuję serdecznie za tę niezwykle ciekawą
rozmowę. W imieniu Zespołu BK życzymy dalszych
sukcesów i zmian w biznesie tylko na lepsze.

Sieć marketów Lewiatan oferuje
swoim klientom szeroką gamę
produktów spożywczych oraz
chemiczno-kosmetycznych. W wielu
sklepach tej sieci zapłacić też można
za podstawowe rachunki oraz puścić
kupon loterii. Samoobsługowe
delikatesy cieszą się dużą
popularnością również z uwagi na
atrakcyjny program lojalnościowy
"żółta karta". Do tego atrakcyjne ceny
na produkty znanych producentów,
oraz własna marka konkurująca
cenowo z tymi dyskontowymi.

u góry: sklep w Ornontowicach (ul. Orzeska),
poniżej: market w Kamieńcu.

Gdzie na Śląsku zrobisz
zakupy spożywcze za BPLN?
1. Gliwice, ul. Solskiego 1,
2. Gliwice, ul. Paderewskiego 56D,
3. Zabrze, ul. Wolności 336,
4. Zabrze, ul. Wajdy 6,
5. Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 44,
6. Ornontowice, ul. Zwycięstwa 210b,
7. Ornontowice, ul. Orzeska 17,
8. Kamieniec, ul. Tarnogórska 25,.
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EGW to firma oferująca szeroki
wachlarz usług z zakresu
zarządzania wierzytelnościami.
Profesjonalny zespół zajmuje się
prowadzeniem monitoringu płatności,
czyli kontaktowaniem się z
kontrahentami w imieniu Klienta
jeszcze zanim przekazane nam
należności staną się wymagalne.
W swojej ofercie posiada również
mediacje, w której staje się
pośrednikiem, dążącym do
wypracowania rozwiązania
korzystnego dla obu stron.
Umożliwia też pozbycie się,
niejednokrotnie kłopotliwych,
roszczeń poprzez sprzedaż długu.

Kliknij, zobacz naszą
wizytówkę w BK i
dowiedz się więcej!
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dietetyk kliniczny Kamila Jedynak dla BK:

Jesienne skarby
Lato rozpieszcza nas zatrzęsieniem różnorodnych warzyw i owoców. To właśnie ta
pora roku zwykle kojarzy się nam z możliwością kupna świeżych produktów o doskonałym smaku. Jednak czy koniec upalnych
dni oznacza także koniec sezonowych
produktów? Wcale nie! Wraz z końcem lata
ze sklepowych półek powoli znikają
truskawki, maliny i borówki, a ceny ich
ostatnich zbiorów szybują górę. Dlatego
zamiast narażać się na poważne uszczuplenie swojego zakupowego budżetu sięgnij
po jesienne skarby, bo tych nie brakuje, a
cena warzyw i owoców sezonowych jest
zdecydowanie przystępniejsza.
Niekwestionowaną królową jesieni jest dynia.
Bogata nie tylko w walory smakowe, ale i
odżywcze. Jest jednym z najbogatszych źródeł
witaminy A, która wspomaga wzrok, poprawia
stan skóry, włosów, paznokci oraz jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i wzrostu
wielu innych tkanek naszego organizmu. W
dyni znajdziemy także inne cenne składniki,
takie jak: witamina E, K, C, B6, B1, B3, kwas

foliowy, potas, wapń, magnez, cynk. Warto
wspomnieć także o pokaźnej porcji błonnika
regulującego pracę jelit. Zawartość wspomnianych składników różni się trochę w zależności od
odmiany, dlatego najlepiej wprowadź do swojego
jesiennego menu kilka jej rodzajów. Warta spróbowania jest ciemno pomarańczowa odmiana
Hokkaido, gruszkowata w kształcie dynia
piżmowa oraz dynia makaronowa, której miąższ
po ugotowaniu wije się jak spaghetti. Wspomniane odmiany zwykle są dostępne na marketowych stoiskach warzywnych, straganach i w
lokalnych warzywniakach. Jednak nie każdy
powinien objadać się dynią bez ograniczeń.
Dynia ma wysoki indeks glikemiczny IG=75,
dlatego osoby z cukrzycą oraz insulinoopornością
powinny kontrolować zjadaną jej ilość.
Bezpieczna porcja w ich przypadku to ok. 1
szklanka pieczonej lub gotowanej pokrojonej w
kostkę dyni. Warto też pamiętać, że najlepsza
będzie dynia w wersji al dente (na pół twardo),
taki sposób gotowania spowalnia wchłanianie
cukru. Natomiast pure czy zupa dyniowa będzie
szybciej podnosić jego poziom we krwi.
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O ile dynia cieszy się powszechnym uznaniem,
to kolejny z jesiennych skarbów ma trochę
mniejsze grono amatorów. Mowa tu o
brukselce. Warzywo powstałe ze skrzyżowania
jarmużu i kapusty głowiastej, osiąga gotowość
do spożycia dopiero z przyjściem jesiennych
chłodów. Główki liściowe najlepszej jakości są
wytwarzane, gdy dni są słoneczne, a noce
lekko mroźne. Rosnąc w gorących i suchych
warunkach byłyby gorzkie. Brukselka jako
połączenie dwóch bardzo odżywczych warzyw
jest kopalnią cennych witamin i minerałów.

Czy wiesz jak
wygląda roślina
na której rośnie
brukselka?
Zawiera niezbędną w procesie krzepnięcia krwi
witaminę K, kluczowy w czasie ciąży kwas
foliowy, przeciwutleniające witaminy C i E, a
także witaminę B1, B2, B3, B6, wapń, fosfor,
magnez, potas, żelazo, cynk, mangan i miedź.
Dodatkowo zawiera przeciwutleniacze i inne
związki wykazujące działanie przeciwnowotworowe, mogące zmniejszyć ryzyko wystąpienia
m.in. raka prostaty, piersi. Idealnie byłoby jeść
brukselkę w formie surowej, jako dodatek do
sałatek i surówek. Natomiast aby zachować jak
najwięcej prozdrowotnych właściwości brukselki
w czasie gotowania należy gotować ją na parze
przez 3-4 minuty. Dzięki krótkiej ekspozycji na
wysoką temperaturę ograniczysz straty witamin,
a technika gotowania na parze nie wypłucze
cennych minerałów.

Inne jesienne warzywa, które wspomogą Twoje
zdrowie to bataty i późne ziemniaki. Jednak w
ich wypadku należy pamiętać o umiarze, szczególnie gdy łączysz je z tłuszczem. Same ugotowane ziemniaki to tylko 77 kcal na 100 g, jednak
po dodaniu oliwy lub innego tłuszczu ich kaloryczność drastycznie rośnie (jedna łyżka oliwy lub
oleju to już 90 kcal!).
W czasie jesiennych zakupów w Twoim koszyku
nie może też zabraknąć owoców! Jesień to czas
zbiorów gruszek i jabłek. Co prawda mogą być
długo przechowywane i są zwykle dostępne
także w zimie, jednak bezpośrednio po zbiorze
mają najwięcej wartości odżywczych. Podczas
długiego przechowywania stopniowo rozpada się
m.in. witamina C. Zawarte w gruszkach i jabłkach
pektyny wspomagają rozwój prawidłowej flory
bakteryjnej w jelitach i regulują wypróżnienia.
Duszone owoce będą działać hamująco przy
biegunce, natomiast surowe pobudzająco w
zaparciach. Duża zawartość błonnika i wody
czyni je także sprzymierzeńcem odchudzania,
jabłka i gruszki są sycące a zawie-rają
stosunkowo niewiele kalorii. Jedna sztuka to ok.
70-80 kcal, dla porównania 1 batonik np.
Snickers to już ponad 250 kcal! Na dziale z
owocami jesienią pojawiają się też winogrona.
Wybieraj te z ciemną skórką.
Zawarte w nich flawonoidy
i polifenole chronią
układ krwionośny
oraz zmniejszają
ryzyko pojawienia się
nowotworu.
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Jesień to czas przygotowań do zimy, a co za
tym idzie wyrobu przetworów. W czasie długich
zimowych wieczorów idealnie sprawdzą się
konfitury, nalewki i syropy z wspierających
odporność owoców dzikiej róży, głodu, żurawiny, czarnego bzu, borówki brusznicy,
jarząbu jadalnego, pigwy i rokitnika. Co
sprawia że są tak cenne zimą? Dzika róża to
jedno z najbogatszych źródeł witaminy C,
czarny bez zawiera wzmacniającą naczynia
krwionośne rutynę, rokitnik przeciwutleniające
witaminy C i E, żurawina zapobiega zapaleniom
pęcherza moczowego i wspomaga jego
leczenie. To tylko wybrane z wielu składników i
właściwości tych cennych jesiennych owoców.
Przygotowane z nich przetwory w czasie
zimowych chłodów pomogą wzmocnić Twoją
odporność i zapobiec chorobie lub wspomóc
leczenie kiedy już dopadnie cię przeziębienie
lub wirus.

PRZEPIS – wzmacniający odporność
MIÓD ROKITNIKOWY
Średniej wielkości słoik napełnij owocami
rokitnika (uważaj, żeby nie popękały). Zalej
płynnym miodem. Odczekaj tydzień, żeby się
zmacerowały, przed spożyciem wymieszaj.
Można też odpuścić sobie macerowanie i od razu
zajadać wzmacniającą
miksturę! Jedz 1 łyżkę
dziennie. Nie dodawaj
do gorących napojów
(np. herbata), żeby nie
stracić jego przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających właściwości.

Jak widzisz nawet jesienią jest w czym
wybierać, więc łap za koszyk i biegnij do
warzywniaka po pierwszą w tym sezonie
dynię. Przy okazji kup słoiki na jesienne
przetwory ;)

Artykuł napisała mgr Kamila Jedynak, członkini
Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, współpracująca z gabinetem Dawcy Zdrowia z
Wrocławia. Jako dietetyk kliniczny zajmuje się
dietoterapią otyłości, insulinooporności 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.
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MÓJ BARTER
KONFERENCJA BIZNESOWA

Kolejna edycja konferencji Networking &
Business odbyła się 10 i 11 czerwca w
Pałacu Wąsowo koło Poznania. Jak zwykle
nie zabrakło dawki cennej i ciekawej wiedzy,
czasu na integrację oraz luźne rozmowy
biznesowe.
Przedsiębiorcy z całej Polski spotkali się, by w
czasie wspólnie spędzonego weekendu
nawiązać wartościowe relacje i współprace
biznesowe oraz zdobyć wiedzę przekazywaną
przez praktyków, podpowiadających jak
zachować work-life balance: osiągać cele
zarówno zawodowe jak i prywatne, oraz
zapewnić bezpieczeństwo i stabilną przyszłość
sobie i swoim najbliższym. Ważną część
minionej konferencji stanowiła oficjalna
inauguracja działania sklepu internetowego
MRÓWKA TOP: marketu budowlano-remonto-

Grupowe zdjęcie wszystkich Uczestników
Konferencji - wszyscy wyglądają na
zadowolonych...:)

wego, oferującego tysiące produktów potrzebnych zarówno do budowy czy remontu domu,
jak jego odpowiedniego wyposażenia i ozdoby.
Zakupów w sklepie internetowym
mrowka.abstore.pl dokonywać można o
każdej porze dnia i nocy, będąc w każdym
miejscu w Polsce – każda zamówiona rzecz
zostanie w ekspresowym tempie przywieziona
pod wskazany adres.
Poniżej przedstawiamy fotografie będące
wspomnieniem minionej konferencji.
Zapraszamy nie tylko do ich oglądania, ale i
do zakupów i polowania na promocje w
sklepie mrowka.abstore.pl

O kolejnych edycjach możesz przeczytać na
mojbarter.pl , a dla uczestników Barter Klubu
mamy kupony zniżkowe - szczegóły pod
adresem e-mail biuro@barterklub.pl
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Tym razem swoje prelekcje
mieli między innymi Joanna
Kasprowiak, Aleksandra
Olszówka, Monika Pawlak,
Robert Szymczak i Piotr
Oleszkiewicz.
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Swoje wystąpienie miał też
Zbigniew Rogoziński przedstawiciel sklepu internetowego
Mrówka TOP, którego otwarcie
promowaliśmy.

Cały event poprowadził
Jarosław Szymanek.
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Była również okazja do tego, by
razem z Elżbietą Borowczak
sprawdzić swój stan zdrowia

Obecni z
zainteresowaniem
słuchali ciekawych
wystąpień...
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... i aktywnie wykonywali
warsztatowe zadania

Był też czas na rozmowy w
grupach... Dużych i małych

18
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Udało się też odpocząć,
korzystając z dobrej pogody i
wygód Pałacu Wąsowo
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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! :)

7-8.10, Zawiercie
IV Edycja Konferencji
Networking & Business

11.10, Warszawa
Spotkanie dla
Przedsiębiorców

26.10, Warszawa
Spotkanie dla
Przedsiębiorców

10-12.11, Wrocław
TERAZ DLA Siebie!
Inspirujące spotkanie dla Kobiet

24.01-7.02
Saude Travel & Adventure:
Tajlandia
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Po wakacjach...
zacznij działać!
Powrót z urlopu i koniec wakacji to dla wielu z nas nowy
początek - po letnim rozluźnieniu i odpoczynku
wracamy do pracy z nową energią i z wielkim zapałem
chcemy zmieniać siebie, swoje złe nawyki i swoją
przyszłość. W gronie BK znajdziesz wiele osób i firm,
które pomogą Ci zrealizować te postanowienia. Oto
niektórzy z nich. Kliknij w jego logo po prawej stronie i
dowiedz się więcej!
Dawcy Zdrowia to ekipa młodych, wykształconych i
pełnych życia ludzi z Wrocławia, którzy pomogą Ci zadbać
o Twoje zdrowie. Masaże rozluźnią napięte mięśnie i
zbolałe plecy. Specjaliści podpowiedzą Ci, jak na co dzień
możesz dbać o swój kręgosłup czy stawy, i pomogą
uśmierzyć ból, który się pojawi. Ale Dawcy Zdrowia to też
porady i plan żywieniowy stworzony przez dietetyka, który
pomoże zbić cholesterol, zmniejszyć wagę ciała czy po
prostu - zacząć jeść pysznie i zdrowo.

Zdobywalnia - wrocławska firma szkoleniowa pomagająca
nie tylko przedsiębiorcom. Wspiera i uczy w zakresie
zarządzania sobą w czasie, produktywności, kreatywności,
autoprezentacji, wystąpień publicznych... Bogata oferta
coachingów oraz treningów indywidualnych i grupowych z
pewnością spełni Twoje potrzeby. Zdobywalnia to też
autorska i ciekawa gra rozwojowa - Kraina Nawyków,
która przeniesie Cię w świat, w którym wzmacnianie
pozytywnych nawyków (i walka z tymi negatywnymi) stanie
się przyjemną rozrywką.

Biznes-Ekspert to jeden z najnowszych Uczestników BK,
świadczący (na terenie Łodzi i nie tylko) usługi z zakresu
obsługi rachunkowej i prawnej. W swej ofercie proponuje
również pomoc prawną on-linę, a więc bez konieczności
wychodzenia z domu. Obsługa ze strony fachowców z
każdej dziedziny prawa pomoże Ci w każdej potrzebie.
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Ready To Grow - to specjaliści z Łodzi, którzy pomogą
wzrosnąć Twojej karierze zawodowej. Zachęcamy do
skorzystania z coachingu kariery, w czasie którego
wybierzesz, czym chcesz się zawodowo zająć i określisz,
co musisz zrobić, by osiągnąć cel. Jeśli masz własny
biznes i chciałbyś go rozwinąć - skorzystaj z doradztwa dla
przedsiębiorców i dowiedz się, jak pozyskać i utrzymać
klientów, wybić się na rynku i zyskać przewagę nad
pozostałymi osobami działającymi w tej samej branży.

Solver Doradztwo Biznesowe - Witold Buraczyński to
Business Architekt, który udzielił wywiadu w jednym z
poprzednich numerów BarterPress. Pomaga miedzy
innymi w określaniu celów biznesowych, tworzeniu
biznesplanów oraz modelowaniu produktów i usług. To
profesjonalista w każdym calu, który rozwinął nie jeden
biznes. Z pewnością warto się z nim skontaktować.

AVIDA Akademia Rozwoju podpowiada, jak świadomie
kreować siebie i osiągać sukcesy oraz jak nabyć umiejętność lepszej koncentracji i rozwijania swoich zdolności.
Uczy pozytywnego myślenia i świadomego życia. Oferuje
nie tylko kursy i szkolenia na terenie Warszawy, ale też...
wspólne wakacje!

Filip Wincenciak jest z kolei człowiekiem, który zadba o
bezpieczeństwo (przede wszystkim finansowe) Twoje i
Twojej firmy. Nigdy nie wiesz, co przyniesie Ci los, a warto
być przygotowanym na różne możliwości... Zacząć należy
od audytu zabezpieczeń. Ale spokojnie, z Panem Filipem z
pewnością zwyciężysz los.

Grażyna Perska to kolejny specjalista od finansów w
gronie BK. Pomaga w najlepszy możliwy sposób sfinansować Twoje potrzeby. Tak byś jak najmniej stracił, a
najlepiej.... zarobił! Czasem opłaca się wziąć kredyt,
trzeba tylko robić to z głową. A Pani Grażyna wie o
kredytach niemal wszystko.
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Kancelaria Doradztwa Prawnego Lex Capitalis oferuje
kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Zająć się
może organizacją prawną, w jakiej działa Twoja firma,
umowami, które zawierasz ze swoimi kontrahentami,
należnościami, których jesteś wierzycielem oraz urzędowymi dokumentami, które musisz składać, prowadząc
swoją działalność. Kancelaria działa przede wszystkim na
terenie Warszawy i Wrocławia, ale nie boi się działać w
terenie i na odległość.
TwoMemory to warszawska firma, która szkoli i trenuje z
zakresu sprzedaży, tworzenia marki osobistej, rozwijania
umiejętności skutecznego lidera oraz zarządzania marką
firmy. Na ragularnie organizowanych warsztatach podpowiada, dlaczego lepiej prowadzić Spółkę z o.o. niż
działalność gospodarczą.
To tylko niektórzy z naszych Uczestników, którzy
pomogą Ci wykorzystać Twoją powakacyjną energię
do działania i zmiany. Aby dowiedzieć się więcej,
kliknij w link: https://barterklub.pl/uczestnicy/
Masz jakąś potrzebę, ale nie wiesz która w firma
obecna w Barter Klubie może na nią odpowiedzieć?
Zgłoś się do nas, pomożemy Ci znaleźć to, czego
potrzebujesz!

Chcesz być na bieżąco informowany o tym, co się u nas dzieje?
Koniecznie polub nasz fanpage na Facobook'u!
Publikujemy tam informacje o eventach, promocjach, i członkach BK.
Udostępniamy też ciekawe posty Barterklubowiczów.
Zdecydowanie warto nas śledzić :)
A jeśli któryś z naszych postów szczegolnie Ci się spodoba,
koniecznie udostępnij go na swoim profilu!
https://pl-pl.facebook.com/barterklub/
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POZNAJ SYSTEM BK

Barter Broker – pomoc większa niż myślisz
Współcześnie na rynku finansowym i kapitałowym wyróżnia się wiele rodzajów usług
brokerskich. Najbardziej popularni są m.in.
brokerzy giełdowi (zajmujący się np. kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych) czy ubezpieczeniowi (którzy doradzają
w kwestii wybrania najlepszej polisy), ale
znajdziemy również na przykład brokerów
zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży
domen internetowych. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że za swoje usługi pobierają
prowizję i zawsze reprezentują klienta – nigdy
nie działają ani na rachunek swój, ani organizacji, z których usług chcą skorzystać klienci.
W ramach działania Barter Klubu Broker odgrywa bardzo
ważną rolę: to Twój osobisty opiekun – przypilnuje, byś z
energią włączył się w naszą społeczność, i działał w niej,
odnosząc sukcesy. To osoba, która z całej naszej grupy
najlepiej Cię zna, i reprezentuje Twoje interesy na naszej
platformie, pomagając Ci nawiązać transakcje z innymi
barterklubowiczami. W czym konkretnie może Ci pomóc?
Co musisz dać od siebie, i czego możesz oczekiwać w
zamian? Przeczytaj.

1. Wprowadzi Cię w świat BK
To broker stwierdził, że odnajdziesz się w naszym gronie –
znajdziesz kontrahentów, u których będziesz mógł zarabiać
i wydawać. To z nim podpisałeś umowę przystąpienia do
BK. To on zadbał o skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów, założenie dla Ciebie osobistego konta i
Twojej wizytówki na naszej platformie. To osoba, która
podpowiedziała Ci, kogo na początek warto poznać by
zyskać pierwsze barterzłotówki oraz przedstawiła Cię
pozostałym Uczestnikom Barter Klubu.

2. Zorganizuje Spotkanie Uczestników
Regularne lokalne Spotkania BK organizowane są teraz we
Wrocławiu i w Warszawie. Właśnie wracają spotkania w
Krakowie. Te eventy to możliwość poznania Barterklubowiczów z Twojego miasta, nawiązania bliskich relacji (nie
tylko biznesowych) i zobaczenia, co na bieżąco dzieje się w
BK. O każdym spotkaniu w Twojej okolicy zostaniesz przez
nas poinformowany. Zadba o to Twój Broker.

3. Zaprosi Cię na wszystkie
ciekawe eventy
Poza organizacją lokalnych Spotkań Barterklubowiczów,
partnerujemy także między innymi ogólnopolskiej konferencji Networking & Business. Wielu Uczestników BK
organizuje również ciekawe autorskie eventy, na które
zapraszają członków Barter Klubu. O wszystkich ciekawych
eventach dowiesz się w tym magazynie, na naszej stronie
www (w zakładce Spotkania), oraz na naszych fanpage'u
na Facebook'u. Na tym portalu społecznościowym publikujemy i udostępniamy również relacje z ich przebieg.
Twój broker z pewnością zadba o to, by dotarło do Ciebie
zaproszenie na każde wartościowe wydarzenie. Czasem
nawet będzie miał dla Ciebie specjalną zniżkę…
A jeśli sam organizujesz jakieś wydarzenie i chcesz
zaprosić na nie wszystkich zainteresowanych – daj znać
swojemu Barterowemu Brokerowi, udostępniając np. link z
informacjami o wydarzeniu. Znajdziesz się w gronie
promowanych przez nas eventów!

4. Poinformuje o Barterklubowiczach
Zarówno o tych, którzy mogą być zainteresowani Twoją
ofertą jak i o tych, których działania mogą być dla Ciebie
przydatne. Barter Broker to w końcu przede wszystkim
pośrednik między kupującymi i sprzedającymi, a nasza
społeczność stworzona jest po to, by sobie wzajemnie
pomagać.
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5. Odpowie na Twoje potrzeby
Jeśli tylko w Twojej działalności (zawodowej i prywatnej)
pojawi się na horyzoncie jakikolwiek wydatek, powiedz o
tym swojemu brokerowi. Powiedz, że szukasz prezentu
ślubnego dla bratanicy, potrzebujesz nowe drzwi frontowe,
chcesz zmienić biuro, albo że szukasz miejsca na wyjazd
integracyjny ze swoimi pracownikami. Powiedz czego
potrzebujesz, a Broker Ci podpowie, do kogo zwrócić się z
pytaniem o pomoc.

6. Pomoże Ci pozbyć się długu
Zapewnienie płynności finansowej to podstawa działania
każdego przedsiębiorstwa. Gdy masz problem z uzyskaniem płatności od jednego ze swoich kontrahentów – nie
przejmuj się. Możesz powiedzieć o tym swojemu Brokerowi,
wskazując wysokość zobowiązania, datę wymagalności i
opisując historię Twoich kontaktów z dłużnikiem. Broker
BK przekaże informacje EGW - firmie windykacyjnej, która
być może kupi od Ciebie ciążącą Ci wierzytelność. Dzięki
temu zyskasz barterzłotówki, zbilansujesz koszty działalności i pozbędziesz się niewygodnej sytuacji. Brzmi bardzo
korzystnie, prawda?

7. Wprowadzi w świat BK Twojego
kontrahenta
Masz stałego kontrahenta, którego działalność budzi Twoje
zaufanie? Nie chcesz rezygnować z dotychczasowych
współpracy, ale jednocześnie chciałbyś mieć na co wydać
swoje barterzłotówki (lub jak je regularnie zarabiać)?
Najprostszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest zachęcenie do współpracy w ramach BK Twojego dostawcy lub
klienta. Wymiana barterzłotówkami, z pominięciem obrotu
gotówkowego, jest przecież dużo łatwiejsza. Przekaż
Brokerowi dane kontaktowe do swojego biznesowego
przyjaciela, a jemu powiedz, że się z nim skontaktujemy.
Dzięki temu mamy szansę powiększać nasze grono o
podmioty sprawdzone i godne zaufania a przede wszystkim
- te, które Ci odpowiadają.
Wbrew pozorom pomoc Brokera może okazać się nieoceniona. Pamiętaj, że Broker zawsze chce dla Ciebie jak
najlepiej – byś zwiększał obroty, zyskiwał nowych,
wiarygodnych kontrahentów i rozwijał siebie i swoja
firmę. Skontaktuj się z nim za każdym razem, gdy masz
jakiś problem lub czegoś potrzebujesz. Kto wie, może to
on będzie ta osobą, która ci pomoże?

Odwiedź naszą stronę internetową, kliknij w zakładkę "Spotkania" i sprawdź,
jakie wydarzenie w Twojej okolicy odbędzie się w najbliższym czasie!
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Opiekunowie miast BK
Wrocław i Świdnica
Krzysztof Pilch
tel: 795 888 880
@: krzysztof.pilch8@gmail.com
Kraków
to możesz być Ty!
Skontaktuj się z biurem BK
Warszawa
Jarosław Szymanek
tel: 502 289 256
@: jszymanek@ppiu.pl
Łódź
Dominik Borsa
tel: 790 333 801
@: dominik@borsa.pl
Śląsk
to możesz być Ty!
Skontaktuj się z biurem BK

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś sugestie, chciałbyś zdobyć
wiedzę z jakiegoś tematu, masz pomysł na
temat artykułu, chciałbyś się zareklamować na
łamach BarterPress, skontaktuj się z nami!
Barter Klub S.A.
ul. Tarnogajska 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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