
» Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że możesz lepiej rozwinąć swój biznes dzięki nowym 
kontaktom, inspiracjom, przebywaniu z ludźmi o pozytywnej energii?

» Czy jesteś gotowa/y na spotkanie w gronie pozytywnie myślących przedsiębiorców, poznanie  
   nowych osób o podobnych wartościach, którzy mogą się stać Twoimi Klientami? 

» Czy jest Twoją intencją dać od siebie to co najlepszego? Swoją pozytywną energię dla świata?

» Czy pozwolisz sobie zrelaksować się i zjeść miłą kolację w dobrym towarzystwie?

Jeśli tak to zapraszamy na spotkanie Klubu Radosnego Biznesu we wtorek 13.12 o 18:30

Kogo zapraszamy

Właścicieli Firm, osoby zarządzające firmami oraz osoby, które chciałyby rozpocząć działalność 
gospodarczą.

Przyjdź i zaprezentuj swoją firmę w dowolny sposób.

Zachęcamy do przygotowania prezentacji swojej firmy - ulotki, wizytówki, link do strony www, 
kod QR. 

Będzie możliwość zakupu prezentów świątecznych - ceramiczne naczynia, ręcznie robione 
mydła, kosmetyki, vochery na coachingi, książki dr D. Hawkinsa oraz wszystko to co zaproponują 
uczestnicy spotkania.

Przyprowadź ze sobą koleżankę/kolegę, partnera biznesowego/partnerkę biznesową. otrzymasz 
50 zł zniżki na wstęp dla siebie w podziękowaniu za rekomendację (za każdą osobę, którą zapro-
sisz).
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Westa Home przy ul. Bonifraterskiej 8 w Warszawie.
Koszt uczestnictwa 300 zł netto dla Vatowców (istnieje możliwość wystawienia faktury bez Vat 
dla firm zwolnionych z Vat lub osób indywidualnych).

SPOTKANIE KLUBU RADOSNEGO BIZNESU 13.12.2022



Spotkanie poprowadzą:

Aleksandra Warsztocka - założycielka Akademii Szczęśliwe-
go Człowieka - dyplomowana trenerka i coach. Pomaga 
swoim Klientom osiągnąć maksymalny wzrost i rozwój przy 
jednoczesnym dbaniu o swój dobrostan. Prowadzi warsztaty 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz indywidualne 
sesje coachingowe na poziomie podświadomości. Jej praca 
opiera się na pracach naukowych dr. Davida Hawkinsa 

Karolina Macierzyńska właścicielka Westa Home - agencji 
nieruchomości zajmującej się pośrednictwem sprzedaży i 
wynajmu mieszkań, domów i działek na terenie Warszawy. 
Dyplomowana coach ICF, trenerka biznesu metodą Brian 
Tracy International, posiada licencję Pośrednika i zarządcy 
nieruchomości PFRN.

Aleksandra Warsztocka poprowadzi 15 minutowy warsztat relaksacyjny, uwalniania negaty-
wnych emocji metodą dr D. Hawkinsa, ćwiczenia wzmacniające - przebywanie w energii 
wdzięczności, miłości, radości oraz wizualizacja pozytywnego obrazu przyszłości naszej firmy 
i rodziny.
Karolina Macierzyńska poprowadzi 15 minutowy wykład na temat “Jakie są obecne trendy 
na rynku nieruchomości, w co warto inwestować, a czego się pozbyć”. 

Harmonogram:

18:30 - wspólna kolacja (domowe pierogi, barszcz, przystawki, ciasta, kawa, herbata,   
   rozmowy w kuluarach, nawiązywanie nowych kontaktów.
19:00 - przywitanie przy lampce szampana bezalkoholowego przez gospodynie spotkania       
   Aleksandrę Warsztocką oraz Karolinę Macierzyńską.
19:10 - Przedstawianie się uczestników.
19:40 - Warsztat relaksacyjny Aleksandra Warsztocka
20:00 - Wykład “Trendy na rynku nieruchomości” Karolina Macierzyńska
20:00 - Networking i przekazywanie rekomendacji biznesowych w specjalnie 
   przygotowanych kartkach rekomandacyjnych, możliwość zakupu prezentów 
   świątecznych, prezentacja stanowisk firmowych. 

Spotkanie odbędzie się w biurze Westa Home
ul. Bonifraterska 8, 00-213 Warszawa
13.12.2022 w godzinach 18:30-21:30

Zapisy telefonicznie 500-046-816 lub mailowo kontakt@asc.edu.pl

Zapraszamy
Aleksandra Warsztocka, Karolina Macierzyńska



Dojazd

Adres: 

ul. Bonifraterska 8, 00-213 Warszawa.

Link do map google: https://goo.gl/maps/eiVwTo8aRSxhfL6g7 
Tuż obok jest przystanek  “Franciszkańska”, gdzie można wygodnie dotrzeć autobusem 116 
lub 178. W zasięgu kilku minutowego spaceru znajdują się również przystanek autobusowy 
i tramwajowy “Muranowska” oraz stacja metra “Dworzec Gdański”.
Można również dojechać samochodem, parking możliwy jest w zatokach parkingowych w 
pobliskich ulicach.

TUTAJ

ul. bonifraterska 8


