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Szanowni Państwo!
Pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze. Niezależnie od sytuacji czy kontekstu, warto
zastanowić się “jak zacząć”? W trzecim numerze naszego magazynu zawarliśmy treści, które
mają za zadanie ułatwić stawianie pierwszych kroków na nieznanych dotąd polach działania,
także na polu międzynarodowym.
Szczególnie polecam lekturę wywiadu z Beatrice Bartlay, brytyjską bizneswoman polskiego pochodzenia, który porusza temat różnic międzykulturowych. Nawet jeśli nie prowadzimy działalności na skalę międzynarodową, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że na własnym rynku
przyjdzie nam współpracować z cudzoziemcami. Znajomość kilku podstawowych zasad z pewnością się przyda. Z kolei o tym, jak pierwsze wrażenie przekuć w sprzedażowy sukces, opowiada
Marcin Juchniewicz.
W sporcie nie da się wygrać w sposób bałaganiarski i chaotyczny. Podobnie jak w biznesie.
O tym jak odnosi sukcesy na “stałym lądzie”, w sferze przedsiębiorczości, opowiada Mateusz
Kusznierewicz. To nie tylko opowieść o własnej historii, ale także zestaw uniwersalnych porad. Zresztą działalność szkoleniowa jest jedną z aktywności mistrza olimpijskiego, mają więc
Państwo okazję zapoznać się z choć częścią tematów, które porusza w trakcie swoich wykładów.
W tym numerze położyliśmy mocniejszy nacisk na “twardą” wiedzę. Seria poradników dotycząca
zatrudniania pracowników 50+, programów pomocowych dla MŚP czy korzystania z technologii
w przygotowywaniu prezentacji to konkretna i przydatna dawka wiedzy. Wiedząc, jak ważne jest
ciągle samodoskolenie, w sekcji “recenzje” zamieściliśmy pozycje, które uzupełniają większość
poruszanych w tym numerze zagadnień.
A co mamy zrobić, kiedy już odniesiemy wielki sukces? Zawsze można zaczerpnąć inspiracji.
Gdzie (i jak) w Polsce żyją milionerzy? Tego można dowiedzieć się w sekcji lifestyle.
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