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Każdy dzień jest nową szansą. Przyszłość jest dla nas prezentem, na który czekamy. Nigdy nie wiemy, co przyniesie
jutro. Jednak mamy własne marzenia i pragnienia. Chcemy być zdrowi, szczęśliwi, radośni. Mieć dobre relacje z bliskimi i żyć w obfitości.
Od pomysłu do realizacji u mnie krótka droga. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. 5 lutego 2018 roku, poniedziałek, początek nowego tygodnia. Ten dzień okazał się początkiem nowej mnie. Po trzynastu latach pracy w bankowości oraz edukacji, osiągnięciu wszystkich możliwych awansów i pieczątek „z ziemniaka” (to te ze zmianą
stanowiska, za którą nie szło nic więcej) oraz narastającej frustracji przez brak nowych możliwości podjęłam decyzję o zmianie własnego życia. Napisałam trzyletni plan zbudowania własnej marki osobistej, a skoro dzielenie się wiedzą z tymi, którzy jej najbardziej potrzebują, jest moją misją, postanowiłam zostać dziennikarką. Właśnie mijają trzy lata, odkąd moje życie toczy się wokół pisania, redagowania, korekty, składu oraz współpracy
z najlepszymi redaktorami i redakcjami ekonomicznymi. Proces budowania marki jest procesem ciągłym, który nigdy nie ustaje, a który możemy rozpocząć w dowolnym momencie. Przez ostatnie trzy lata z nikomu nieznanego
pracownika korporacji stałam się dziennikarką ekonomiczną, redaktor naczelną własnego magazynu oraz portalu
www.business-intelligence.com.pl, który rusza już 31 marca 2021 roku. Byłam zapraszana w roli prelegentki na największe wydarzenia ekonomiczne w kraju i za granicą, np. na XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu.
Skuteczne budowanie marki to moja pasja, którą dzielę się z innymi. Ty również możesz to zrobić. Twoje nazwisko to
Twoja marka. Zacznij budować ją już dziś.

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko życzę Ci:
•

odwagi w życiu, bo dzięki niej osiągniesz swoje kolejne cele,

•

determinacji, bo ona pozwoli Ci wytrwale kroczyć po wyznaczonej drodze,

•

cierpliwości, bez której nie powstanie żadna rzecz, o której właśnie myślisz,

•

rzetelnego źródła wiedzy, które wesprze Cię wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować, ale to już masz!
Właśnie trzymasz je w swoich dłoniach.

Dobrej i owocnej lektury,

redaktor naczelna
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