
 

 

 
 

BONUSY DO PAKIETÓW VIP WRAZ Z OPISEM 
 

1. Agata Limanówka – www.agatalimanowka.pl 
 

1. SESJA COACHINGU BIZNESOWEGO  - 60 MIN 

 

WARTOŚĆ -  500 FUNTÓW/2500 PLN 

 

Czym jest coaching biznesowy?  

 

Business coaching to proces, który ma pomóc Ci w osiąganiu najlepszych rezultatów. 

Coaching jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju w biznesie. 

Do kogo skierowany jest coaching biznesowy? 

Coaching biznesowy jest skierowany do właścicieli biznesów, trenerów, coachów, mentorów 

oraz specjalistów i ekspertów w swojej branży. 

Przeznaczony jest dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorców, którym zależy na 

zwiększeniu efektywności swojego biznesu poprzez modyfikację lub stworzenie 

indywidualnego modelu biznesowego, wprowadzenie nowych produktów, usług lub też 

odświeżenie istniejących i dotarcie do wybranych grup docelowych. 

 

KORZYŚCI: 

 

 zwiększysz skuteczność swoich działań biznesowych dzięki weryfikacji 

dotychczasowych strategicznych celów biznesowych w odniesieniu do swojej wizji i 

misji  

 sprawdzisz i zmodyfikujesz istniejący model biznesowy w kontekście swoich celów 

strategicznych 

 wprowadzisz do oferty nowe produkty/usługi oraz odświeżysz istniejące 

 określisz kanały marketingu, sprzedaży i komunikacji z klientami  

 wymiernie zwiększysz  ilość swoich klientów 

 podwyższysz efektywność swoich działań biznesowych w proporcjonalnie krótkim 

czasie (pierwsze efekty widoczne są już w ciągu od kilku pierwszych tygodni, kolejne 

w ciągu kilku miesięcy) 

  

 

  



 

 

Jak odbywa się sesja? 

 

Sesja odbywa się online w wybranym przez Ciebie kanale komunikacji i sposobie komunikacji 

– video lub audio poprzez telefon, Skype, Zoom, What’s up.  

 

 

2. PORADNIK PSYCHOLOGICZNY „OD STRESU DO SUKCESU”  

 

AUTOR: AGATA LIMANÓWKA 

WARTOŚĆ - 8 FUNTÓW 39.90 PLN 

 

Inspirujący poradnik dla wszystkich, którzy na co dzień chcą świadomie dbać o jakość 

swojego życia. 

Dzięki tej książce: 

 

✓ poznasz 9 prostych sposobów na szczęśliwe życie każdego dnia; 

✓ uświadomisz sobie, dlaczego warto dbać o siebie codziennie; 

✓ osiągniesz spokój i równowagę; 

✓ przekonasz się, że możliwe jest życie bez stresu; 

✓ poznasz źródła stresu w życiu prywatnym i zawodowym; 

✓ sprawdzisz, czy jesteś zestresowany; 

✓ nauczysz się niwelować wpływ codziennego stresu; 

✓ zyskasz motywację do wprowadzenia prostych, pozytywnych zmian; 

✓ określisz, co naprawdę jest dla Ciebie ważne w życiu. 

 

2. Anna Wawrzyniak – www.successway.pl 
 

1. SESJA COACHINGU BIZNESOWEGO  - 40 MIN 

 

WARTOŚĆ -  400 FUNTÓW/2000 PLN 

 

Czym jest coaching?  

 

Coaching to proces, który ma pomóc Ci wzrastać mentalnie i pomóc w osiągnięciu 

zaplanowanych celów. 

 

Do kogo skierowany jest coaching? 

 

Coaching jest skierowany do każdej osoby, która jest zainteresowana swoim rozwojem 

osobistym i chce osiągnąć założone cele w którejś z dziedzin życia. 

 



 

 

KORZYŚCI: 

 

 sprecyzujesz swoje cele 

 stworzysz atrakcyjną wizję tego co chcesz osiągnąć 

 odkryjesz swoje najgłębsze wartości 

 skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami 

 rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji 

 krok po kroku zaplanujesz swoje działania 

 wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację 

 dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań 

 poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów. 

  

Jak odbywa się sesja? 

 

Sesja odbywa się online w wybranym przez Ciebie kanale komunikacji i sposobie komunikacji 

– video lub audio poprzez telefon, Skype, What’s up. 

 

3. KSIĄŻKA „SUCCESSWAY czyli Osiem szerokości geograficznych Twojego sukcesu" 

 

AUTOR: ANNA WAWRZYNIAK 

WARTOŚĆ - 8 FUNTÓW 39.90 PLN 

 

Książka ta oparta jest o psychologię osiągnięć i pasję podróżowania. Dzięki niej poznasz 

strategię wyznaczania i osiągania celów.  

 

Książka zawiera: 

✓ 178 stron pasji, psychologii i coachingu; 

✓ 22 ćwiczenia, dzięki którym rozwiniesz swój potencjał; 

✓ 8 szerokości geograficznych, które poszerzą twoją perspektywę życiową; 

✓ 20 kompetencji, które pozwolą ci osiągnąć wielkie cele; 

✓ 3 wywiady z inspirującymi ludźmi; 

✓ 12 kroków, które przemierzysz na drodze do Twojego sukcesu. 

 

3. Magdalena Kapela 
 

Unikatowa grafika z serii grafik "Magia kobiecości"  Grafika wykonana na szlachetnym 

papierze o wymiarach 40/60.  

WARTOŚĆ  200 FUNTÓW/1000 PLN 



 

 

Grafiki z tej serii mocno się eksponują i przyciągają wzrok.  

Magdalena Kapela to artysta, malarz i grafik. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w 

Katowicach Wydziału Grafiki i Malarstwa. 

Artystka ta łączy sztukę z biznesem wprowadzając standardy jakości i wartości artystycznych 

gdzie rzemiosło łączy się z ideą. 

 

4. Rafał Pikul 

 

1. Konsultacja wideo marketingowa  30 MIN 

 

WARTOŚĆ -  400 FUNTÓW/2000 PLN 

 

Dzięki konsultacji dowiesz się: 

Dlaczego warto i jakie korzyści daje ci transformacja w stawaniu się firmą medialną; 

W jaki spisów wykorzystać medialną stronę firmy przy jej wzroście i dotarciu do Twojego 

klienta; 

A także jak wykorzystać wideo do Twojego dedykowanego biznesu w 2018 i 2019. 

Znajomość dzisiejszej technologii i oczekiwań rynku pozwoli nam stworzyć indywidualną 

strategię umożliwiającą wzrost twojej firmy. 

 

Jak odbywa się konsultacja? 

 

Konsultacja odbywa się online w wybranym przez Ciebie kanale komunikacji i sposobie 

komunikacji – video lub audio poprzez telefon, Skype, What’s up. 

 

5. Jan Paweł Tomaszewski 

 

1. Video motywacyjne dla 5 osób  - Umysł Lidera (Samorealizacja i stały postęp + 

motywacja i stały postęp) 

 

WARTOŚĆ – 250 PLN/szt 

 

Jedno z najbardziej osobistych i dosadnych szkoleń Jana Pawła Tomaszewskiego. 

O życiu i postawie jaką należy obrać, aby stać się liderem dla siebie i dla innych. 

Nagranie składa się z dwóch modułów szkoleniowych: 



 

 

 

Samorozwój i stały postęp. 

Motywacja i stały postęp. 

Każdy moduł szkoleniowy trwa 90 minut. Łącznie 180 minut cennej wiedzy i wskazówek. 

 

2. Indywidualna 2-godzinna sesja motywacyjna dla 5 osób 

 

WARTOŚĆ - 200 funtów / 1000 PLN 

 

Jedno z najbardziej osobistych i dosadnych szkoleń Jana Pawła Tomaszewskiego. 

O życiu i postawie jaką należy obrać, aby stać się liderem dla siebie i dla innych. 

Nagranie składa się z dwóch modułów szkoleniowych: 

 

Samorozwój i stały postęp. 

Motywacja i stały postęp. 

Każdy moduł szkoleniowy trwa 90 minut. Łącznie 180 minut cennej wiedzy i wskazówek. 

 

6. Magda Godzik Janiuk 
 

1. Indywidualną konsultację z Personalną Kreatorką Stylu – 2h 

 

WARTOŚĆ – 500 funtów / 2500 PLN 

 

Konsultacja to inspirujące spotkania, podczas którego Magda pomaga zdefiniować  własny, 

indywidualny styl i przenieść go na każdą płaszczyznę życia. Podczas konsultacji uświadamia, 

że Twój styl jest jedyny i niepowtarzalny i zawsze będzie Cię wyróżniał! Nie umiesz określić 

swojego stylu? Nie martw się. Magda pomoże Ci go określić na podstawie wartości, według 

jakich żyjesz. 

Dla kogo jest konsultacja? 

Dla każdej osoby, która chce świadomie zarządzać swoim wizerunkiem i uczynić z niego swój 

największy atut. Te konsultacje pomogą Ci również zdefiniować Twoje oczekiwania odnośnie 

wizerunku. 

Twój wizerunek nie jest ukierunkowany? Nie radzisz sobie z pokazaniem siebie jako spójnej 

całości? Twoje profile w mediach nie pokazuję Ciebie i Twojej marki w taki sam 

konsekwentny sposób? Te spotkania są dla Ciebie! Dam Ci motywację do działania! Razem 

wykreujemy Twoją markę. 

 


