
9:00-10:00 Mariusz Kubis (Mariusz Kubis) • Rozwój osobisty - czym jest i od czego
zacząć.

10:15-11:00 Łukasz Dominik Gerlach (Wellness s.c./partner Grupa Raypathinfinity) •
Biedny ojciec bogaty syn czyli moja droga do realizacji marzeń.

11:15-12:15 Nataliia Iali (Eteria Consulting) • Życiowe zasady dające milionowe zyski
12:30-13:30  Kamila Chowaniak Wójcik (Trener Osobisty) • Aby budować na

zewnątrz, zbuduj się wewnątrz - poczucie własnej wartości jako fundament siły
mentalnej.

13.45-14.05 Kamila Skrobek (Kamila Skrobek) • Pierwszy krok do zmiany.
14:20-14:50 Wojciech Karpowicz (Flavon) • Marketing sieciowy jako styl życia.
15:05-15:35 Halina Bartoszek (The designer) • Rozwój kompetencji cyfrowych
16:10-17:10  Bartosz Langa (Szaman Marketingu) • Idź pod prąd - zadbaj o swój

rozwój osobisty.
17:30-18:30 Michał Babiak (Kod Emocji) • Wpływ zablokowanych emocji na rozwój

biznesowy.
18:30-19:00  Y vette Poplawska (Virtualia ART)  Mechanizmy reklamy w mediach

cyfrowych



MARIUSZ KUBIS

Mariusz Kubis

ROZWÓJ OSOBISTY – CZYM JEST I OD CZEGO
ZACZĄĆ



Mariusz Kubis, dyplomowany Coach i mistrz NLP. Absolwent Instytutu
Neurointeligencji w Warszawie oraz Polskiej Akademii NLP w Warszawie. Od 8 lat
specjalizuje się w relacjach damsko-męskich pomagając ludziom na arenie międzynarodowej
w budowaniu szczęśliwego związku ucząc ich inteligencji emocjonalnej.

Streszczenie: Żyjemy w świecie, który kładzie nacisk na
samodoskonalenie, podnoszenie swoich kompetencji miękkich i holistyczny
rozwój. Niestety ogrom możliwości w kwestii wyboru własnej drogi
rozwoju wywołuje chaos i naraża człowieka na zagrożenie ze strony
marketingowo wykreowanych, lecz słabej jakości trenerów, którzy głoszą
poglądy dobrze się sprzedające, ale pomocne w niewielkim stopniu. Ten
wykład pomoże odbiorcy zrozumieć świat rozwoju osobistego dzięki
wiedzy, jaką otrzyma z perspektywy kogoś, kto zawodowo pracuje ze
światowej klasy trenerami i mówcami motywacyjnymi od wielu lat na ich
wydarzeniach. Będzie to spora dawka praktycznej wiedzy o tym, jakich
zagrożeń dostarcza wykreowany rozwój osobisty oraz jak odnaleźć własną
ścieżkę, tę osobistą.

Słowa kluczowe: samodoskonalenie, kompetencje,  praktyka, coaching



ŁUKASZ DOMINIK GERLACH

Wellness s.c./partner Grupa Raypathinfinity

BIEDNY OJCIEC, BOGATY SYN, CZYLI
MOJA DROGA DO REALIZACJI MARZEŃ



Łukasz Gerlach, przedsiębiorca. Ponad 20 lat doświadczenia w sprzedaży, budowaniu
zespołów, MLM, biznesie tradycyjnym. Promuje ideę życia bez chemii i niezależności
finansowej. Wraz ze swoja partnerka, liderami i zespołem działa międzynarodowo. Z
podziwem patrzy na spektakularne sukcesy swoich partnerów. Pasjonat podróży i aktywnego
stylu życia.

Streszczenie: Celem referatu jest pokazanie odbiorcom, że niezależnie od
tego, jaki mamy start, możliwe jest osiąganie sukcesów finansowych i
realizacja marzeń. Poruszę temat wzorców myślowych, wpływu
środowiska, pozytywnego myślenia, pracy nad sobą. Wszystko to w oparciu
o praktykę i historię swojego życia. Pokażę, czym obecnie się zajmuję i jak
prowadząc ciekawy styl życia buduję niezależność. Postaram się dać Ci do
myślenia i zachęcić do realizowania siebie.

Słowa kluczowe: myślenie, środowisko, niezależność, realizacja



NATALIIA IALI

Eteria Consulting

ŻYCIOWE ZASADY DAJĄCE MILIONOWE ZYSKI



Natalia Lali - Inwestor, mentor pośredników, podróżniczka. Właścicielka biura
nieruchomości oraz firmy kapitałowej, zajmującej się flipami.

Wraz z 20 osobowym zespołem i siedmioletnim doświadczeniem dba o szybkość i jakość
transakcji, sprzedający dwa razy więcej i trzy razy szybciej niż średnia rynkowa.

Uwielbia mnożyć, dzielić i potęgować. Nastawiona na pracę z ludźmi, dba o szkolenia dla
swojego zespołu, ucząc ich sprzedaży i pomnażania wartości nieruchomości. Dzieli się
wartościami z zespołem, dzięki czemu klienci zostają w firmie na zawsze. A dzięki potędze
zbudowanych relacji klienci często kupują od nich mieszkania bez oglądania.

Zrealizowała ponad 150 inwestycji własnych, a jej firma kapitałową w 2021 osiągnęła
przychód na ponad 10 milionów złotych.

Jest absolwentką uczelni Łazarskiego z kierunku biznesu i ekonomii, bohaterką książki
„Zwykli Niezwykli. Historie biznesowe polskich marek”

Kocha wydobywać talenty w ludziach i pomagać w rozwoju ich potencjału. W biznesie lubi
wyzwania, ciężkie przypadki, dzięki czemu zdobywa nieocenione doświadczenie. Uwielbia
robić rzeczy pozornie niemożliwe – takim było uratowanie majątku właściciela, który prawie
stracił mieszkanie na rzecz firmy pożyczkowej.

Aktywnie występuje na uczelniach i z przyjemnością dzieli się wiedzą na temat biznesu i
rozwoju. Występowała na Uczelni Łazarskiego, UW Zarządzania, UW OKN „Globalne
problemy” wykładając na tematy biznesu, marketingu, zasad sukcesu.

Dba o ciągły rozwój, uczestnicząc w konferencjach z udziałem Briana Tracy, Roberta
Cialdiniego, Rafała Mazura. Całą swoją wiedzę przekazuje osobom, z którymi pracuję.

Streszczenie: Celem referatu jest przedstawienie mojej drogi do sukcesu.

Jestem z pochodzenia Ukrainką. W 2014 roku moje życie diametralnie się

zmieniło z powodu rozpoczęcia walk na wschodzie Ukrainy. Byłam

zmuszona uciekać do Polski z powodu dużego zagrożenia w rejonie miejsca

mojego zamieszkania. Trafiłam do nowej rzeczywistości w której musiałam

się odnaleźć. Z powodu nieznajomości języka polskiego zatrudniona

zostałam początkowo na nisko płatne stanowiska np. pracowałam za 5 zł za

godzinę przy obsłudze automatów do gry. Dzięki determinacji udało mi się

znaleźć pracę w firmie zajmującej się pośrednictwem nieruchomości. Po

upływie miesiąca dokonałam pierwsza transakcję. Bardzo szybko

odnalazłam się w nowej pracy i zaczęłam w ciągu kilkunastu miesięcy

obracać setkami tysięcy zł. Niestety w wyniku współpracy z jedną firmą

zostałam oszukana na bardzo dużą sumę pieniędzy. Pomimo utraty środków



udało mi się z pomocą przyjaciół wyjść na prostą. Obecnie prowadzę firmę

wraz ze swoim narzeczonym która osiąga milionowe obroty. Bardzo chętnie

udzielam wywiadów, wykładów oraz prowadzę szkolenia które pomagającą

innych osobom.

Słowa kluczowe: nieruchomości, inwestycje, sukces, biznes



KAMILA CHOWANIAK WÓJCIK

Kamila Chowaniak-Wójcik

ABY ZBUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ,
ZBUDUJ SIĘ WEWNĄTRZ – POCZUCIE

WŁASNEJ WARTOŚCI JAKO FUNDAMENT
SIŁY MENTALNEJ



KAMILA CHOWANIAK-WÓJCIK. Akredytowany Coach ACC wg ICF/ Trener
Mentalny/ Menadżer z ponad 10 letnim stażem, autorka artykułów m.in. dla Sukces Pisany
Szminką, Kobiety O Biznesie

Pomaga ludziom radzić sobie z wyzwaniami mentalnymi. Jak sama mówi o sobie „Wierzę, że
fundamentem, podwaliną naszych działań jest silny i zdrowy mindset, który jest nam
niezbędny, abyśmy mogli w sposób trwały osiągać cele zarówno prywatne, jak i biznesowe,
budować relacje osobiste, czy też z pracownikami, przechodzić przez proces zmiany, żyć w
poczuciu spełnienia”.

Bazując na talentach i mocnych stronach, uwielbia drogę podążania za człowiekiem, na
której on sam jest bohaterem pierwszoplanowym.

Streszczenie: Celem referatu jest pokazanie odbiorcom, jak ogromny
wpływ na nasze życie zewnętrzne (relacje, wybory, pracę, poczucie
życiowego spełnienia) ma nasz mindset, u podstaw zaś naszej siły
mentalnej leży poczucie własnej wartości. Dlaczego ten temat? Jest to z
jednej strony wybór naturalny, nad takimi aspektami bardzo często pracuję
z moimi Klientami, wiem więc jak duża jest potrzeba. Z drugiej zaś strony
mam świadomość tego, jak często w dzieciństwie byliśmy porównywani z
innymi. Wiem, jak ogromna presja panuje współcześnie co do oczekiwań
wobec nas - ludzi na wielu płaszczyznach życia. Wiem, jak łatwo wielu z
nas wyolbrzymia lęki a jak bardzo ostrożnie spogląda na pozytywne
aspekty. Aktualnie dużo osób ma kłopot z własną tożsamością, z poczuciem
własnej wartości, ważności i szuka siebie we współczesnym świecie.
Odpowiedzią na to niech będzie silnie zbudowane poczucie własnej
wartości, które – głęboko wierzę – może być trampoliną do sukcesów na
wielu płaszczyznach naszego życia.

Słowa kluczowe: pewność siebie, odwaga, poczucie wartości, siła mentalna



WOJCIECH KASPROWICZ

Flavon

MARKETING SIECIOWY JAKO STYL ŻYCIA



Wojciech Karpowicz. Od wielu lat przedsiębiorca, we własnym biznesie od 2000, a w
branży marketingu sieciowego od 2003 roku. Wykształcony kulturoznawca z pasją do
czytania książek, dobrej muzyki, podróży po świecie, zdrowia i pasywnego dochodu. Flavon

Streszczenie: Marketing sieciowy zbyt często praktykowany jest jako
sprzedaż bezpośrednia. W efekcie wielu uczestników tego rodzaju
systemów współdziałania rzadko doświadcza prawdziwego wolnościowego
stylu życia. Tymczasem ta wyjątkowa branża daje wyjątkowe korzyści
czasowe i ekonomiczne. Minimalne warunki ryzyka i maksymalne
możliwości biznesowe - to cecha charakterystyczna. Niezależnie od
tematyki stanowi znakomity sposób na trwałą życiową odporność na brak
czasu, na brak pieniędzy i w wielu projektach również na brak zdrowia.
Swoją działalność często nazywam Biznesem Wolnych Ludzi, gdzie
pojęciem kluczowym jest po prostu życie w pełnym wymiarze na własnych
warunkach.

Słowa kluczowe: marketing, ekonomia, możliwości, biznes



KAMILA SKROBEK

Kamila Skrobek

PIERWSZY KROK DO ZMIANY



Kamila Skrobek. Certyfikowana trenerka, coach, master NLP, event manager.
Absolwentka Polskiej Akademii NLP w Warszawie.

Jej największą pasją jest rozwój osobisty bazujący na holistycznym podejściu do człowieka.
Ciało, umysł i duchowość stanowią system, którego naturalnym stanem jest równowaga.

Dzięki bogatemu doświadczeniu (godziny spędzone na salach wykładowych i warsztatowych
w bardzo różnych tematach liczona jest już w tysiącach godzin)potrafi spojrzeć na człowieka
i jego problem z różnych perspektyw i dobrać odpowiednie narzędzia do pracy.

Doświadczenie zdobywała przy wsparciu takich eventów jak Wealth Master Tour z R.
Kyiosakim czy Life Balance Congress, Time for Detox, festiwal CUD, wydarzeń takich
trenerów jak Mateusz Grzesiak, Jakub B. Bączek, Bracia Rodzeń, Regina Bukowska, była
asystentką zespołu w Wellbeing Institute.

Prywatnie mama trójki dzieci. Jest przykładem na to, że można wyjść z największych
problemów i spełniać marzenia!

"Dzień dobry, Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – mówiła
dalej.− To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść − odparł Kot-Dziwak.−
Właściwie wszystko mi jedno.− W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz."
Lewis Carroll – Alicja w Krainie Czarów, tłumaczenie: Antoni Marianowicz

Wszyscy chcemy mieć wspaniałe, szczęśliwe życie i pracę marzeń ale często tego nie
planujemy. Znasz zapewne Alicję z Krainy Czarów-dziewczynkę która zagubiła się w
Zaczarowanym Lesie. Nie wiedziała, gdzie jest i dokąd powinna pójść. Gdy zapytała kota,
ten nie mógł wskazać jej drogi, ponieważ nie znał celu jej podróży. Podobnie jest w życiu.
Jeśli chcesz coś zmienić , ale nie wiesz co, to dopóki nie dowiesz się, czym jest to “coś” to
nie ruszysz z miejsca lub będziesz błądzić.

Streszczenie: Celem tego wykładu jest wskazanie pierwszych kroków do
zmiany w życiu. Zastosowanie narzędzi przedstawionych podczas wykładu
pozwolą uczestnikowi odkryć, czego dokładnie potrzebuje, by zacząć
proces zmiany. Dzięki temu nie ma potrzeby oglądania i czytania
wszystkiego, co jest związane z ,,rozwojem osobistym”, co pomaga nie
wpaść w pułapkę dobrodziejstwa Internetu i szerokiej dostępności
informacji oraz wiedzy praktycznie na każdy temat.

Słowa kluczowe: zmiany, rozwój, wiedza, umiejętności



HALINA BARTOSZEK

The DESIGNER

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH



Halina Bartoszek/Rosa: autorka, współautorka, publicystka, wydawca, redaktor
naczelna magazynu DESIGNER, Ambasadorka Kobiet Biznesu, Ambasadorka Dziedzictwa
Narodowego Polonii Świata, artystka, malarka, projektantka opatentowanych wzorów
tekstylnych i tekstyliów, projektantka nowoczesnych strojów z akcentami folkowymi,
promotorka kultury regionalnej podhalańskiej, polskiej i skandynawskiej, Prezes Fundacji
Wspierania Kultury i Współpracy Międzynarodowej im. Haliny Rosa. Prezes do spraw
marketingu w fundacji Dance Vision World, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Prelegentka, ekspert, lider grupy kobiet ze Szwecji w międzynarodowym projekcie Creative
Waves, Baltic Sisterhood of Change dotyczący rozwoju kompetencji cyfrowych z punktu
widzenia zatrudnialności.

Streszczenie: Większość wymienionych wyżej tytułów wymaga
umiejętności korzystania z nowych technologii cyfrowych. Ten wykład
pomoże odbiorcy zrozumieć, jak bardzo ważne są kompetencje cyfrowe we
współczesnym świecie, by w pełni funkcjonować w społeczeństwie.
Rozwój kompetencji cyfrowych jest istotny nie tylko w perspektywie
ciągłego rozwoju nowych technologii, ale możliwości ich stosowania w
rozmaitych obszarach życia, by odnieść pożądany sukces. Technologie
cyfrowe, pozwalając nam często na szybsze, wygodniejsze i tańsze radzenie
sobie z codziennymi zadaniami, pozwalają nam przyspieszyć karierę
zawodową i działać na arenie międzynarodowej, to klucz do samorealizacji
i rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem. Szanowni
Państwo, na moim przykładzie pokażę Wam, jak rozwój kompetencji
cyfrowych i korzystanie z nowych technologii pomógł mi w rozwoju
osobistym i zawodowym, co w rezultacie okazało się dla mnie ogromnym
zyskiem i wzmocnionym wizerunkiem na rynku pracy.

Słowa kluczowe: technologie, rozwój, sukces, samorealizacja



BARTOSZ LANGA

Szaman Marketingu

IDŹ POD PRĄD - ZADBAJ O SWÓJ ROZWÓJ
OSOBISTY



Bartosz Langa - Szaman Marketingu. Podczas 13 lat pracy pracowałem dla takich
marek jak, profim.pl, Pan Precel, WSB w Poznaniu, Axidro.pl, krejziprint.pl,
autopomocni.pl, morsowalem.pl oraz akademiaszamana.pl Aktualnie prowadzę agencje
marketingową balanGO.pl i jestem wykładowcą MBA Marketing na Uczelni Łazarski i
ASBiRO, a także innych uczelniach w Polsce. W wolnych chwilach organizuję konferencje
online „biznestuiteraz.pl” i prowadzę wywiady z ludźmi ze świata biznesu w Podcaście
Biznes Por Prąd. Zawsze płynę pod prąd, bo z nurtem rzeki płyną tylko zdechłe ryby.

Streszczenie: Mówią na mnie Szaman Marketingu, a moje motto życiowe

to „IDŹ POD PRĄD”, bo z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby. Tak

pracuję z moimi klientami, i tak też prowadzę swoje biznesy. a jak pod

prąd, to z Growth Hacking Marketingiem - i właśnie na ten temat miałem

przyjemność napisać rozdział w BIBLII e-biznesu 3.0. Na co dzień tworzę

strategie marketingowe, buduję StartUPy, wprowadzamy nowe marki i

produkty na rynek, a także podnoszę ceny zawodowo.

Słowa kluczowe: marketing, strategie, startupy, profesjonalizm


