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WARS AWA

WSTĘPNIAK

Zakończmy wyścig
nie zrobiła ;). To płynie zawsze w
krwi marketera, którym w korpo byłam przez 10 lat.

Trochę historii
i przemyśleń po
4 latach „na swoim”

Justyna Szawłowska
Redaktor Naczelna KORPO VOICE

N

ie wiem jak, nie wiem
kiedy, ale KORPO VOICE
właśnie stuknęły dwa
lata w ogólnopolskim
nakładzie. Tak korpoludziska, od
dwóch lat gazeta zalewa biurowce
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku
i Warszawie. Cały nakład, 60 000
egzemplarzy w każdym z miast,
rozchodzi się w niecałe cztery
godziny porannego szczytu. Nieskromnie powiem - to fenomen na
skalę kraju

KOCHANI CZYTELNICY,
dziękujemy Wam za to!
W Was moc i siła, że nas czytacie, że
komentujecie, że nadsyłacie nowe
tematy, że dajecie lajki na fejsie, a
swój cenny czas często poświęcacie na pisanie do redakcji bezinteresownych maili z miłymi słowami
uznania dla tego co robimy (cała
redakcja aż rośnie od nich). Cieszę
się, że coraz bardziej wkurzają was
(jak pokazują badania) reklamy w
Internecie i wracacie do papieru.
Cieszę się, że profesjonalne działy
marketingu najlepszych firm to
widzą i podejmują współpracę właśnie z nami. Domom mediowym i
agencjom reklamowym, które nadal skupiają się na tym jaki kolorek
czcionki będzie bardziej klikalny na
banerku reklamowym w necie - życzymy powodzenia!
W tym miejscu pragnę podziękować za współpracę naszym klientom, którzy robią mądry marketing, tym samym dokładając swoją
cegiełkę do istnienia i działania
KORPO VOICE.

Są to m.in: PZU, SANTANDER BANK,
NESTLE, TCHIBO, CITROEN, JAGUAR,
DIAGNOSTYKA, GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA, ROBYG, RONSON,
TAX CARE, TELEPIZZA, DAILYFRUITS,
LAVAZZA, MK CAFE, NATIONALE
NEDERLANDEN, HARD ROCK CAFE,
HOTEL NARVIL, BENEFIT SYSTEM,
SUPERPHARM I wiele, wiele innych.
Teraz następuje właściwy moment
na zaproszenie kolejnych firm do
współpracy, dzięki czemu KORPO
VOICE będzie Was dalej bezpłatnie
raz w miesiącu rozśmieszało, jak
również skłaniało do refleksji nad
korpożyciem.
Drogie koleżanki i drodzy koledzy
po fachu, wpisywać nas proszę w
swoje grube kampanie i budżety,
bo warto . Polecamy się, nieskromnie mówiąc i gwarantujemy, że się
nie obijamy. Cały czas rozwijamy gazetę oraz naszą stronę internetową,
na której śpiochy mogą przeczytać
wersję online gazety.
Dużo radości sprawia nam też każdy
odcinek KORPO TV, w którym rozmawiamy z ciekawymi osobami lub
relacjonujemy dla Was konferencje
i ważne eventy branżowe. Jednym
słowem dla każdego klienta/ firmy
jesteśmy w stanie przygotować
naprawdę unikalne propozycje komunikacji z dużymi zasięgami dla
kampanii.
A czytelnika docelowego przedstawiać nie trzeba. Korpoludek –
młody, piękny i bogaty jest. Amen.
Tak, tak, to była AUTOPROMOCJA.
Ale nie byłabym sobą gdybym tego

Jak wiecie pomysł na gazetę narodził się w mojej głowie, kiedy
spotkał mnie mało udany powrót z
urlopu macierzyńskiego. Dziś mojej
matce korporacji dziękuję za wyświadczoną przysługę, ponieważ
gdyby nie ten fakt, pewnie dziś nie
trzymalibyście tej gazety w ręku.
Pewnie byłby to kolejny pomysł, na
który wpadłam, schowałam do szuflady i wbiłam sobie sama do głowy,
że na pewno się nie uda. Stało się
inaczej i szalenie dziękuję za to losowi. Wydanie gazety KORPO VOICE to
najlepsza rzecz jaka mnie spotkała
w życiu, zaraz po wydaniu na świat
mojego synka ;). Owszem własny
biznes to ciężka praca 24 godziny na
dobę (dziś już rozumiem znaczenie
tych słów). Własny biznes to twardy
narkotyk, który uzależnia jak cholera. Własny biznes to przyrost siwych
włosów w zaskakującym tempie
(pozdrowienia dla Daniela mojego
fryzjera). Własny biznes dla takich
zołz jak ja, to możliwość samorealizacji (bez pytania kogokolwiek o
zgodę czy akcept). Własny biznes to
olbrzymia, jednym słowem, frajda,
ale i olbrzymia odpowiedzialność.
Tak, własny biznes to możliwość
wyjazdu na urlop kiedy się chce, bez
liczenia ile dni urlopowych zostało
w danym roku do wykorzystania,
ale musicie wiedzieć, że są to zazwyczaj urlopy z laptopem na kolanach. Tak, czasem tęsknię za tym
momentem kiedy w korpo ustawiałam autoresponder i mogłam
wyjechać na dwa tygodnie, bo ktoś
w tym czasie przejmował moje obowiązki (Jędrzej Lenarcik i Artur Osak
pozdrawiam i tęsknię). Teraz nie
mam takich luksusów. Często trzeba
podwijać rękawy, czasem poprawić
koronę i … działać dalej. Czasem
wstać o 3.00 i koordynować dystrybucję, czasem wsiąść w auto i robić
za kuriera, a czasem za tragarza, jeśli akurat trzeba ogarnąć stoisko na
jakiejś konferencji. Uroki życia tak
zwanego startupowca.
Czasem też trzeba założyć „garsonkę”, znaleźć miejsce parkingowe na
Domaniewskiej i udać się na spotkanie z Waszymi szefami, którzy zastanawiają się, czy wejść we współpracę
z KORPO VOICE. Mijam Was wtedy
siedzących w ołpenspejsach. Czasem tęsknię, a czasem cieszę się, że
to już za mną. I na L4 tez już nie chodzę – nie opłaca się. ;-) I… mogłabym tak bez końca mówić Wam o
plusach i minusach w temacie: pra-

ca w korpo vs własna działalność,
ale nie mam tyle miejsca w gazecie
(zapraszam zainteresowanych do
spotkania podczas dobrej kawy).
Na podstawie swoich czteroletnich
doświadczeń mogę podzielić się
z osobami planującymi ucieczkę z
korpo i odpalenie własnego biznesu czterema radami:
1. Zadbajcie o dobrego księgowego
2. Miejcie pod ręką dobrego
prawnika
3. Nie róbcie biznesów z przyjaciółmi
4. Nie pozwólcie, by biznes Was
pochłonął
Amen.

Nasi bohaterowie
zmieniający
korporzeczywistość
A teraz oddaję powierzchnię i chylę
czoła machinie napędowej Korpo
Voice czyli dzielnym korpodziennikarzom obywatelskim, którzy piszą
dla Was po godzinach pracy (często
pod pseudonimami) kolejne korpoteksty. Korpodziennikarze, w Was
siła i moc tego projektu. Tworzycie
historię! Zmieniacie za pomocą
pióra naszą korporzeczywistość!
Swoimi felietonami apelujecie o zaniechanie wyścigu szczurów, który
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sami sobie fundujemy! Poruszacie tematy tabu zwiąDziecięce marzenia nie giną,
Zmieniają się tylko po części.
zane z tym, co się w korpoJeśli wylądujesz w korpo,
racjach dzieje.
Kto wie, może się poszczęści?
Obserwując to, widzę, że
odnosimy sukcesy! KorpoChciałeś zostać dziennikarzem?
Pisać z zagranicy, z kraju?
racje w Polsce zaczynają się
Możesz pisać i zza biurka:
zmieniać! Oby tak dalej, bo
W KORPO VOICE jest (prawie) jak w raju
przecież te korporacje to
my sami! To my je tworzymy,
Czasem pękać będziesz z dumy,
to my nimi zarządzamy, to
Słysząc gdzieś na spejsie rano,
Że ktoś przyniósł i przeczytał
my pniemy się po drabinie
I się nawet podobało.
kariery…. Pnijmy się, awansujmy, ale nie zatracajmy
I kto powiedział, że w korpo
się w tym. Bądźmy z czaSpełniać marzeń się nie da?
Wystarczy tylko chcieć,
sem przykładnymi szefami
Opisać świat, gdy trzeba.
dla swoich zespołów, traktujmy pracowników tak,
Okazja zawsze się znajdzie!
jak chcielibyście być sami
My dziś urodziny mamy,
traktowani. Niech gabinet
Chcemy życzyć czytelnikom
(Oraz - a co! - również sobie samym):
Prezesa i miejsce parkingowe nie odbierają nam człoWspaniałych pomysłów, ogromu radości,
wieczeństwa. Nie miejcie
Czerpmy z korpodziennikarstwa masę
much w nosie po awansach,
przyjemności!
Zero stresu, za to mnóstwa satysfakcji
wstawiajcie po sobie naczyz pracy, po pracy - od i dla całej redakcji!
nia do zmywarek, mówcie
dziewczynom w recepcji
#ememte
„Cześć”. Uśmiechnijcie się
czasem do ochroniarza lub
w zimie wytrzepcie buty ze śniegu Koniec, bo aż się wzruszyłam ;)
przed wejściem do biurowca (panie sprzątające, wierzcie mi, bardzo A oto NAJLEPSI KORPODZIENNIto docenią). Do informatyków nie KARZE NA DZIELNI, którzy dzielą
dzwońcie z byle „g”, po prostu naj- się z nami garstką informacji o
pierw spróbujcie włączyć i wyłączyć sobie i zdradzają, dlaczego piszą
komputer – to zazwyczaj działa
do gazety:

Imię i nazwisko: Izabela Marczak
Staż pracy w korpo: 15 lat
Miasto: Warszawa
Branża: Media
Piszę do „Korpo Voice”, bo sama wiele lat pracowałam w korporacjach medialnych i mam
wrażenie, że dość dobrze poznałam to środowisko wraz z jego ciemnymi i jasnymi stronami. Na
łamach Korpo Voice mam okazję poruszać kwestie, które dawniej i mnie zajmowały, omawiać
problemy ludzi z korpo i szukać rozwiązań dla nich. Poza tym wielką satysfakcję sprawiają mi
wywiady z ciekawymi, pozytywnie zakręconymi ludźmi z różnych branż biznesu. Z ludźmi
odważnymi, kreatywnymi, z pasjami. Podobnie jak bohaterowie tych wywiadów, ja także po
latach porzuciłam świat korporacji i postanowiłam wieść żywot dziennikarza – freelancera. Cenię
sobie tę wolność i niezależność. Dziś za nic nie chciałabym wrócić na etat.

Imię Nazwisko/pseudonim: Albert Kosieradzki
Staż pracy w korpo: 6 lat w “prawdziwym” korpo, 4 w handlowej bieda korporacji, której
standardy nigdy nie oderwały się od ziemi powyżej poziomu niewysokiej piwnicy.
Miasto: Warszawa
Branża/stanowisko: Według Moniki z “Przyjaciół” jestem wzorem Chandlera,
“przetwarzalnikiem”. Przetwarzam dane, aż te rozgrzeją się do czerwoności.
Od dzieciństwa fascynowały mnie książki, które dzięki pasji mojego ojca, pokrywały każdą
dostępną w domu przestrzeń, wręcz wylewały się z półek, szaf i kredensów, kapiąc powoli
na młody, chłonny umysł. Kropla przerodziła się w kałużę, ta z kolei zasiliła rzekę i tak płynę
wartkim nurtem literatury już niespełna 32 lata. Zawsze marzyłem o karierze pisarza, lecz
bardzo szybko zrozumiałem, że bez ciężkiej pracy nad warsztatem i wielu lat praktyki, nic z
tego nie będzie. Dlatego spróbowałem swoich sił w krótszej formie, zakładając blog, na którego łamach uzewnętrzniłem co bardziej
cenzuralne przemyślenia. Następnie zapragnąłem ujrzeć swoje nazwisko na papierze i oto jestem. Dla wahających się, krótki
apel: Nie piszcie tylko do szuflady, ta szybko się zapełni. Wysyłanie tekstów nigdy nie było prostsze, sięgnijcie po swoje najlepszy,
wypielęgnowane dzieła i pokażcie światu.

Pseudonim: Wróżka z Domaniewskiej
Staż pracy w korpo: 10 lat
Miasto: Warszawa
Branża: marketing
Od poniedziałku do piątku marnuję swoje rozliczne talenty, pomnażając majątek wielkiej
korporacji. Mam swój mały świat w boksiku na peryferiach lepszego świata, gdzie każdego
dnia realizuję target, by zarobić na siebie i swojego kota. Garsonek ani butów na obcasach
nie noszę, bo nie znoszę, za to zawsze mam w torebce ciekawą książkę oraz szminkę w
kolorze czerwonym ;). Piszę horoskopy do Korpo Voice, bo mam niezwykły dar, którym
chciałabym się z ludźmi dzielić.
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Imie Nazwisko/pseudonim: Anna Holdenmayer-Parzych vel Ania z Krakowa
Staż pracy w korpo: prawie 12 lat
Miasto: Kraków
Branża/stanowisko: Outsourcing/ Team Leader/ Project Manager
Dlaczego piszę? Bo lubię! A że są tacy, który lubią to czytać, to tym bardziej mnie cieszy.
Staram się trochę odczarowywać mit złowrogiej korpo. Jestem tym pozytywnym głosem
w redakcji, który wszem i wobec pragnie wykrzyczeć korzyści płynące z codziennej
pracy w tak dużej firmie. Mnie to miejsce naprawdę pasuje, odnalazłam się tu i staram
się wyciągnąć dla siebie jak najwięcej, co nie znaczy, że zawsze jest kolorowo. Wczoraj
np. skończyłam calla prawie płacząc, bo tak mnie Business zdenerwował. A że jestem
osobą, która cała serducho wkłada w to, co robi, to bardzo nie lubię, kiedy inni się nie
angażują. Zatem pisanie to trochę misja, trochę terapia własna. Nie wyobrażam sobie nie
zarwać przynajmniej jednej nocy w miesiącu, żeby powstał tekst, który kogoś poruszy, da
do myślenia. Ponieważ nie umiem zmyślać, to jest to dla mnie swego rodzaju pamiętnik, a wracając do moich poprzednich tekstów
mogę się przenieść w czasie, powspominać, co się wtedy u mnie działo, może spojrzeć na coś z większym dystansem. Akurat... Tak
naprawdę, ciągle się tego uczę. A Korpo Voice mi w tym pomaga, zarówno kiedy czytam, jak i kiedy piszę. Ania z Krakowa - ciągłe
„work in progress”.

Pseudonim: Ememte
Staż pracy w korpo: 3,5 roku
Miasto: Kraków
Branża: bankowa
Zaczęło się niewinnie - od wiersza, tworzonego w przerwach podczas wyrabiania targetów
(i który półtora roku temu zainicjował moją współpracę z Korpo Voice). Wyszły ze mnie
wszystkie niespełnione dziecięce marzenia o zostaniu polonistką, autorką książek,
piosenkarką albo dziennikarką, jak już będę duża. Dorosłam jednak i jakieś cztery lata temu
zostałam pracowniczką jednej z krakowskich korporacji z branży finansowej. Z dziecięcych
marzeń zostały tysiące pomysłów na wiersze i bajki, które początkowo poprawiały humor
jedynie moim współpracownikom, a od jakiegoś czasu mam nadzieję również i Wam,
drodzy czytelnicy. Jestem typową introwertyczką, która unika rozmawiania o swoich
doświadczeniach, dlatego wiersze są dla mnie głównie formą odreagowania absurdów oraz pozytywnych i negatywnych sytuacji z
mojego własnego korpożycia (i nie tylko). Wszystko i wszyscy mogą być źródłem inspiracji, co niestety wiąże się z tym, że niekiedy
w środku spotkania w mojej głowie już kłębią się pierwsze wersy nowego utworu. Zawsze noszę ze sobą trzy rzeczy: czytnik (bo
jestem molem książkowym), zeszyt i długopis (bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się kolejny temat, który warto by ubrać w rymy).
Gdybym kiedyś poleciała na Księżyc, z wyprawy wróciłabym zapewne bez zdjęć, za to możecie być pewni, że z gotowym wierszem.

Imię i nazwisko: Agnieszka Andziak-Kornega
Staż pracy w korpo: 15 lat
Miasto: Warszawa
Branża: media
Pracę w mediach zaczęłam jeszcze na studiach, kiedy to trafiłam do działu reklamy Radia
Eska. Tam nauczyłam się bardzo dużo, zwłaszcza jak szukać klientów oraz jak poruszać
się wśród morza blokujących wszystko pań w recepcjach. Była to prawdziwa sztuka
przetrwania pomiędzy targetami – zwłaszcza dla świeżaka. Potem, po drodze pojawiały się
rożne inne firmy, od mniejszych do większych korporacji. Z fajnych miejscówek trafiłam do
Mordoru, którego nie lubiłam, nie lubię i nie polubię. Nie ma tam miejsca dla wyobraźni,
nie ma tam zieleni. Jest tylko tłum, szum i nerwowa atmosfera.
Wykańczały mnie bezsensowne statusy, wyrabianie targetów, praca kosztem mojego
dziecka. Nie lubiłam negatywnego motywowania i tego, że są kije a nie ma marchewek.
Nigdy z perspektywy handlowca lub kierownika handlowców nie zrozumiem polityki prowizji, którą ustala się tak, aby jak najmniej
pracownik zarobił. Nie lubiłam wychodzenia na fajki, by usłyszeć najnowsze plotki o pracy, dzięki której traciłam znajomych. Życie.....
spowodowało, że korpo mnie zostawiło...
Z Korpo Voice związałam się przypadkiem i z powodów prozaicznych. Po pierwsze, znowu chciałam sama robić to, co lubię, co umiem
robić, co sprawia mi przyjemność i to poza korpo! Po drugie dlatego, że zainteresowała mnie samą idea pisma, które skierowane
jest do interesującego i inteligentnego czytelnika. Mam frajdę z tego, co robię i z tego, że jednocześnie omijają mnie różne, hmmm
korpoatrakcje. I te dojazdy...

Imię Nazwisko/pseudonim: Marcin
Staż pracy w korpo: ponad 8 lat w korpo (ale nie w tej samej!)
Miasto: Trójmiasto/Warszawa
Branża: analityk
Do Korpo Voice trafiłem nieco ponad rok temu – zbierałem się z pół roku – i poszło. Musiałem
dojrzeć do tej decyzji po pewnej korpoaferze, w której odegrałem główną rolę. Coś tam napisałem
do pewnego portalu pod swoim imieniem i nazwiskiem, opublikowano to jako list od czytelnika
i mleko się wylało. Ech... przynajmniej działy PR, Compliance i HR miały zapewnioną robotę przez
miesiąc, tylko po to, by finalnie mi oznajmić, że w zasadzie nic się nie stało. Piszę do gazety, by trafić
do serca i rozumu pracowników, na cel biorąc tych wszystkich, którzy wierzą w każde korposłowo
jak dzieci w Mikołaja. Zapewniam Was, że jest tu duże pole do usprawnień... Bezlitośnie punktuję absurdy i z przymrużeniem oka opisuję
relacje w firmach. Gdy czasem myślę, że pomysły mi się kończą, grzebię w firmowym intranecie albo idę na town hall. Nic tak nie cieszy, jak
propaganda sukcesu

a to ja Dizajner...

Pseudonim: Anetka
Staż pracy w korpo: 6, 5 roku
Branża: finanse i księgowość
Miasto: Kraków
Wszystko zaczęło się od pamiętnego filmiku pt. „Idealna pracowniczka korporacji”, który
spontanicznie wrzuciłam na mój kanał YouTube. Ku mojemu zdziwieniu, animacja szybko stała się
viralowym hitem w środowiskach korporacyjnych i nie tylko.
Raz po raz z różnych miast dochodziły do mnie informacje dotyczące mojej „ołpenspejsowej” sławy.
Pewnego niedzielnego poranka wspomniano o mnie nawet w telewizji śniadaniowej TVN! „Anetka,
moje koleżanki z teamu cię uwielbiają! Jesteś cytowana za każdym razem, kiedy sporządzają nowy
raport!” Tak, pewnego razu, z zachwytem doniósł mi mój zaufany kolega po fachu.
Oczywiście u wszystkich znajomych zastrzegłam sobie anonimowość.
Dzięki temu bez obaw mogłam spełniać się jako korpoyoutuberka, aby w spokoju prezentować perypetie moje i Marzenki (koleżanki z
biurka obok).
Szybko okazało się, że jest nas więcej - osób, które również ciężko znoszą absurdy i głupotę korpo. Skrycie wierzę, że po obejrzeniu moich
filmików, ludziom robi się lżej na wątrobie i czują, że wszystko z nimi w porządku, mimo braku zapatrzenia w korporację. Sama zaczęłam
robić te filmiki właśnie po to, żeby nie zwariować. Żeby tę, czasem ciężką do zniesienia, korporzeczywistość odreagować. Potem odezwała
się do mnie Justyna i tak oto wylądowałam w Korpo Voice robiąc komiksy i Korporady Anety, jako wasza pierwsza, nadworna korpolska
dziennikarka Carrie Bradshaw, straight from „Excel and the City”.

Pseudonim: Głupiomądry
Staż pracy w korpo: za długo
Miasto: Gdańsk
Branża: e-commerce
Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec, Głupi i Mądry, Coca i Cola. Staram się nie oceniać,
mając wrażenie stale ocenianego. Trzymam się na dystans, dzięki czemu widzę więcej, ale
często nie wiem co z tym zrobić. Ubolewam nad faktem, że w korpo i na ulicy nie ma miejsca
na empatię. Chciałbym, abyśmy potrafili się nad sobą pochylić i sobie ukłonić. Naiwnie wierzę,
że słowo ma wielką moc i cieszę się, że mogę do Was dotrzeć na łamach Korpo Voice. Jeżeli nie
ja – to moi koledzy redakcyjni. Wierzę przede wszystkim w Was – w zatłoczonych tramwajach,
robiących nadgodziny, rezygnujących z urlopu, goniących terminy, bo wiem, że świetnie sobie
poradzicie i zrobicie wszystko, żeby nie zwariować. Do poczytania!

Pseudonim: Zdzisław Puzon
Staż pracy w korpo: 20 lat
Miasto: Warszawa
Branża: IT&Telecom
W „Ziemi obiecanej” Reymonta jest taka drugoplanowa postać: Dawid Halpern - człowiek,
który z dystansem, a zarazem z ogromną fascynacją przygląda się otaczającej go
rzeczywistości. Wokół niego powstają i upadają wielkie biznesy, ludzie robią oszałamiające
kariery lub doświadczają spektakularnych upadków, są wierni swoim wartościom lub
sprzedają się za nędzne grosze, okazują innym miłosierdzie lub prowadzą bezwzględną i
cyniczną grę. Tymczasem Halpern spokojnie się temu przygląda. Cieszy się, że „w świecie jest
nieustanny ruch”. Nie próbuje zmieniać świata, z nikim o nic nie walczy, nie moralizuje, nie
ocenia. Po prostu patrzy na to wszystko z boku i szczerze, a zarazem błyskotliwie opisuje to
co widzi.
Kiedy Justyna zaproponowała mi napisanie pierwszego felietonu do Korpo Voice, powiedziałem sobie: „bądź jak Dawid Halpern”. I
staram się tego konsekwentnie trzymać. Wierzę, że to ma wartość.
Na co dzień zajmuję się komunikacją korporacyjną w firmie z branży IT&Telecom. W otoczeniu korporacyjnym działam (z małymi
przerwami) od dwudziestu lat. Urodziłem się i mieszkam w Warszawie. W wolnym czasie pielęgnuję ogród i startuję w wyścigach
samochodowych. Tworzenie opowieści i „rzeźbienie w słowie” sprawia mi ogromną frajdę!

Imię i nazwisko/Pseudonim: Magdalena Kazubska
Staż pracy w korpo: 5 lat
Miasto: Warszawa
Branża:Marketing
Za dnia korpobiurwa, nocą zaś pisarka. Z zawodu jestem dziennikarką ze specjalizacją w PR i
komunikacji społecznej. Z wyboru pracuję jako Executive Assistant w Instapage Poland. Praca ta
daje mi poczucie spełnienia. Pisanie to moje hobby. Piszę, bo łatwiej mi coś opisać niż opowiedzieć.
Piszę, bo jest to dla mnie forma wyrzucenia emocji, oczyszczenia się. Piszę, bo w dobie digitalu kocham papier.
W korporacji pracowałam od 2014 roku, teraz jestem w mniejszej firmie i z każdym dniem
odkrywam jej uroki. W Korpo Voice możecie znaleźć moje teksty pod imieniem i nazwiskiem… ale także pod pseudonimami
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Lepiej nie mówić

Jeśli od osób, z którymi współpracujesz
możesz dostać otwarty i szczery
feedback, to należysz do szczęśliwców.
Wielu polskich korporacjuszy nie ma
tego luksusu – często muszą żyć wśród
domysłów i niedomówień, co na dłuższą
metę bywa trudne do zniesienia. Dlaczego
tak jest?

Wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzisz do nowej pracy, dostajesz laptop
i smartfon oraz własną zagródkę w
open spejsie, przechodzisz onboarding, wręczają ci zakres obowiązków
i umowę na okres próbny trzech
miesięcy. Bierzesz się do pracy, podejmujesz wyzwania, uczysz nowych
rzeczy, budujesz relacje, wychodzisz
z inicjatywami. Przez trzy miesiące nie
słyszysz od szefa żadnych krytycznych
uwag, a nawet ze dwa razy przełożony klepie cię po ramieniu i mówi:
good job! Cieszysz się, że twoja praca
jest doceniana i zastanawiasz, czy po
okresie próbnym nie poprosić o podwyżkę.
Pod koniec trzeciego miesiąca, w
piątek o szesnastej szef zaprasza cię

do konferencyjnej, bo ma dla ciebie
ważne info. „Przykro mi, ale nie przedłużymy z tobą umowy. Nie traktuj
tego osobiście. Wszystko jest w najlepszym porządku, nie mogę mieć
zastrzeżeń. Do naszej współpracy też
nie mam uwag. Nikt z zespołu również
złego słowa o tobie nie powiedział. Ale
widzę, że po prostu tutaj nie pasujesz,
stąd taka decyzja. Sorry.”
Po czym szef poznał, że nie pasujesz?
A nie, nic szczególnego, po prostu
to widzi i już. Ależ skąd, nic złego nie
zrobiłeś. Po prostu decyzja brzmi: nie.
Cytując znane memy: „czego nie rozumiesz?”.
Budując polski kapitalizm, przegapiliśmy coś ważnego. Kiedy bierzemy
udział w rekrutacji i dostajemy mail o

treści: „jesteśmy pod wrażeniem pana
kompetencji, ale wybraliśmy inną
osobę”, przechodzimy nad tym do
porządku dziennego. Otrzymanie rzetelnej informacji zwrotnej uważamy za
luksus. Nie traktujemy tego jak rzeczy
normalnej, jako oznaki elementarnego szacunku do człowieka. Można
komuś powiedzieć „nie, bo nie” i być w
porządku. Podobnie bywa w relacjach
B2B przy konkursach ofert. Ze zwycięską firmą podpisujemy umowę.
Pozostałym mówimy: byliśmy wami
zachwyceni, byliście o włos od zwycięstwa. Skąd to się bierze?
Po pierwsze – z powtarzania. Rekruter nie daje feedbacku odrzuconym
kandydatom. Kupiec nie daje feedbacku odrzuconym oferentom. Dyrektorzy nie dają feedbacku menadżerom,
bo przecież mają swoje kej-pi-aje,
które są stale updatowane, widać czy
dowożą cele, a jak nie dowożą, to sami
najlepiej wiedzą dlaczego, więc po
co im coś mówić? Tak traktowani menadżerowie nie dają informacji zwrotnej pracownikom, bo sami znikąd jej
nie dostają.
Po drugie – ze strachu. Co powie kandydat, gdy usłyszy, że w naszej ocenie
zbyt mało wie o specyfice branży i ma
za krótkie doświadczenie? Może się
obrazi, zwymyśla, albo co gorsze – złapie za słowo i udowodni przed sądem
pracy, że nie mieliśmy racji? Co powie

oferent, gdy się dowie, że w jego ofercie zabrakło konkretów, a opis zrozumienia potrzeb był chybiony? Może
każe nam się tłumaczyć, albo zasypie
formalnymi odwołaniami? A co jeśli
pracownik, gdy zwrócimy mu uwagę,
że nie ubiera się stosownie do stanowiska, poczuje się urażony i spadnie
mu motywacja do pracy? Albo zacznie
udowadniać, że firmowy dress code
jest nieprecyzyjny i że niesłusznie się
czepiamy? Może lepiej mu tego nie
mówić?
Po trzecie – z braku umiejętności,
który łatwo pomylić z lenistwem.
Rzetelny feedback wymaga najpierw
nazwania tego, co nam się podoba
lub nie. Pół biedy, gdy sprawa doty-

czy kwestii mierzalnych. Miało być
na wczoraj, już jest dzisiaj, a zrobione
nie jest. Taką informację dość łatwo
przekazać. A co, gdy sprawa dotyczy
kwestii ulotnych, takich jak relacje,
postawy, kreatywność albo jakość
argumentów? Czasami po prostu
czujemy, że coś nam się nie podoba,
ale trudno wytłumaczyć, dlaczego.
A gdy już wiemy, co chcemy powiedzieć, to nie zawsze mamy pomysł, jak
to przekazać, żeby nie urazić. Ubranie
własnych spostrzeżeń w odpowiednio dyplomatyczne słowa wymaga
posiadania konkretnych umiejętności.
A skąd niby mamy je mieć, jeśli nie
praktykujemy dawania feedbacku na
co dzień? Gdy zaś nie czujemy się w

tym kompetentni, bywa że sięgamy
po wymówki: nie chce nam się o tym
gadać, nie mamy czasu, mamy inne
priorytety, zapomnieliśmy. Łatwiej jest
tak powiedzieć, niż przyznać, że czegoś nie umiemy.
Czy sytuację z feedbackiem da się
zmienić? Wbrew pozorom recepta jest
prosta niczym hasło reklamowe znanej firmy odzieżowej: just do it! Gdy
coś cię drażni, powiedz o tym. Gdy coś
cię zachwyca, powiedz o tym. Budowanie kultury feedbacku najlepiej zacząć od siebie. Informacja zwrotna jest
prezentem. A dobra karma podobno
wraca.
# Zdzisław Puzon

Jak zachorować na raka?
5 sprawdzonych sposobów dla korpoludków
Codzienne życie jest dla Ciebie nudne?
Masz już dość kolejnych zadań,
niekończących się spotkań i tygodniowych
raportów? Nic straconego! W pięciu
prostych krokach możesz zaprosić raka
do swojego organizmu i stworzyć ciekawy
duet na długie lata!
Nie musisz się martwić - zadanie nie
jest takie trudne! Statystycznie, nowotwory złośliwe coraz chętniej przyjmują zaproszenia na zamieszkanie w organizmach korpoludków!
W naszym kraju szansa na zachorowanie na raka to 31,24 proc., czyli Ty lub
Twoi bliscy z pewnością poznacie go
bliżej! Dodatkowo, do 2030 roku występowanie nowotworów na świecie
wzrośnie o 62 proc., a już teraz są drugą przyczyną śmierci w Polsce.
Jak zwiększyć swoją szansę jeszcze
bardziej?
1. Żyj w stresie!
Koniecznie stresuj się każdego dnia
oraz w pełnym napięciu podchodź do
każdego zadania w pracy! Twój szef
spojrzał się na Ciebie przed obiadem?
Uważaj, to znak, że planują Cię zwolnić… Twój projekt kończy się za 8 miesięcy? Najwyższy czas przejmować się,

że nie zdążysz! Pamiętaj, wiele reakcji
możesz kontrolować samodzielnie,
dlatego szukaj stresujących i lękliwych
sytuacji w każdej godzinie dnia! Dobrym objawem będzie, jeśli codziennie rano będziesz budził się z bólem
brzucha, biegunką, nudnościami lub
migreną.
2. Jedz i siedź!
Prawidłowa masa ciała, zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczna to tylko
chwyty marketingowe - nie daj się
oszukać! W czasie swojej korpopracy
siedź jak najwięcej! Wyobraź sobie, że
tworzysz jeden organizm z krzesłem
biurowym i staraj się go nie opuszczać!
Po pracy należy Ci się odpowiedni odpoczynek, więc zadbaj o wygodną kanapę lub fotel.
Twój umysł ciężko pracuje, dlatego pamiętaj o odpowiednim żywieniu - nic
tak nie pobudza Twoich szarych ko-

mórek jak dużo cukrów prostych, więc
jedz je regularnie! Zachęcamy również
do przejścia na dietę mięsno-solną,
w której jedną z głównych zasad jest
odrzucenie wszystkich warzyw i owoców!
3. Pal
Jednym z najlepszych zaleceń pomagających rozwinąć chorobę nowotworową w Twoim organizmie jest
palenie oraz używanie tytoniu w każdej postaci! Postaraj się, żeby stało się
to Twoją pasją i najlepszym hobby!
Jeśli nie zdecydujesz się na rozpoczęcie przygody z papierosami, zadbaj
o środowisko sprzyjające biernemu
paleniu!
4. Unikaj badań!
Wszyscy wiemy, że badania profilaktyczne oraz wizyty u lekarzy to strata
czasu i pieniędzy, które przecież możesz przeznaczyć na bardzo niezdrową kolację z dużą ilością alkoholu!
Ignoruj niepokojące objawy Twojego
organizmu lub postaraj się nimi stresować, ale w żadnym wypadku nie
sprawdzaj, co jest ich przyczyną!
5. Nie mów nikomu!
Zapamiętaj, rak powinien być tematem tabu! Szczególnie w miejscu pracy!

Dobrą praktyką jest całkowity zakaz
organizowania w firmie warsztatów
z profilaktyki nowotworowej czy spotkań z psychoonkologiem dla pracowników!
Ważne jest też, żeby Twoja organizacja nie uczestniczyła w programie “Onko-Odpowiedzialni” organizowanym przez Fundację Znajdź
Pomoc!
Onko-Odpowiedzialni - Znajdź Pomoc dla pracownika w chorobie!
W ramach programu „Onko-Odpowiedzialni” wszyscy pracownicy firmy
oraz ich bliscy są objęci wsparciem
w przypadku choroby onkologicznej lub żałoby.
Program podzielony jest na etapy.
Rozpoczyna się od kompleksowej
edukacji działu HR i budowaniu świadomości profilaktyki onkologicznej
w miejscu pracy oraz kończy procesem certyfikacji organizacji “Onko-Odpowiedzialnej”.
Dzięki zaplanowanym działaniom,
pracodawca odnosi korzyści finansowe wynikające ze zmniejszenia absencji pracowników, firma potrafi mądrze
zarządzać ciężką chorobą w miejscu
pracy, a potencjalni kandydaci do
pracy są dodatkowo zachęceni ofertą

korzyści niefinansowych dla pracowników.
Program “Onko-Odpowiedzialni”
to:
• Infolinia onkologiczna dla pracowników i ich bliskich;
• Edukacja profilaktyczna dla pracowników;
•Warsztaty z psychoonkologiem dla
działu HR;
• Indywidualne konsultacje z psychoonkologiem dla pracowników;
• Spotkania grupowe z psychologiem

dot. wsparcia w chorobie;
• Bezpłatna opieka Fundacji dla chorego pracownika lub jego bliskich
(organizacja pomocy finansowej,
darmowe subkonto, wsparcie rzeczowe, informacje o leczeniu, druga
opinia lekarska);
• Certyfikat dla firmy.
Więcej informacji:
www.znajdzpomoc.biz
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czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Oto jest. Nowy, pełen energii, skryty za wymuszonym
uśmiechem kota z Cheshire,
energiczny, schludny, niebezpieczny. Pachnący fabryką, zindoktrynowany, nieznany. Nowy
menedżer. Błogosławieństwo i
przekleństwo. Sędzia oraz kat.
Ojciec i Matka. Panie, Panowie
i Wy - bracia Korpoludki, sezon
podlizywania się uznaję za rozpoczęty!
Jak przetrwać w odmiennych
warunkach przyrody? Skąpani w
kwaśnym deszczu wymuszonej
zmiany, przekraczamy strumień
dodatkowych obowiązków w najpłytszym miejscu, ostrożnie przeskakując z kamienia na kamień.
Wartki nurt pokazowej czystki porwał już wielu nieuważnych praREKLAMA

cowników! Miej się na baczności,
załóż kapok solidnego śledztwa…
Czy nowy nadzorca przybył z krainy za siedmioma górami? A może
tylko przyjechał konno z sąsiedniej wioski czcicieli innego projektu? Zrób rozeznanie, subtelnie
wypytaj jego dawnych podwładnych. W przypadku wariantu odległego lądu, za lasami i rozległymi
morzami, pozostaje internetowa
wyszukiwarka oraz żarliwa modlitwa do złowrogich korpowładców. Świeży menedżer słynie z
puszowania drajwa? A może
lubuje się w raczej luźnej atmosferze i wymaga co najwyżej obecności w biurze oraz założonych
słuchawek podczas przeglądania
YouTube’a? Te informacje mogą
uratować twoje biurowe życie!
Zacznij spokojnie, wybierz stan-

dardowy, prosty wycinek swojej
codziennej roboty i przedstaw
go jako coś ważnego. Podejdź do
menedżerskiego biurka ze sprawą przez duże „s” i wspomnij, że
wpadł nowy PO od klienta oraz,
że zwykle tego rodzaju sprawy
załatwiasz w taki, a taki sposób.
Zapytaj o ewentualne zmiany, czy
proces będzie usprawniany. Menedżer jeszcze nie ma pojęcia o
twojej pracy więc przyzna ci rację.
Uzupełni bełkotem o możliwości
usprawnienia wszystkiego, teraz
ty się zgódź… pierwsze lody przełamane!
Pamiętaj, nie każdy przełożony
jest tailorowany właśnie pod
ciebie, ale każdego da się nieco
utemperować, popchnąć w odpowiednim kierunku. Jeśli, dajmy
na to, w twoim dziale pracuje

korpoludek wyraźnie odstający
poziomem od reszty, a widzisz, że
menago zagiął na niego parol, zaproponuj strajwowanie. Jeśli nawet nie uratujesz kolegi, zapiszesz
się złotymi zgłoskami w księdze
koleżeństwa. Kto wie, może matka
delikwenta przygotuje ci pyszną
szarlotkę? Wspieraj ludzką naturę
surowego szefa! Schodź z drogi,
gdy ogarnia go święty szał przykładnego karania. Rozpoznasz ów
stan po czerwonych oczach i rozszerzonych nozdrzach, wiej!
Kolejna prosta droga do serca nowego przełożonego wiedzie przez
szeroko pojęty sejwing. W korporacji dla tak zwanej góry liczą
się tylko cztery rzeczy. Pieniądze,
rosnące słupki na wykresach, zielony kolor przy wyrażonych liczbowo procentach oraz pieniądze.
Dlatego jeśli uda ci się w jakikolwiek sposób ograniczyć firmowe
wydatki na obsługiwany przez
menedżera projekt, staniesz się
najlepszym przyjacielem nowego
władcy. To może być drobiazg,
usprawnione makro, lepszy tracker… bądź kreatywny!
Korposłownik:
Puszować drajwa
– William
Shakespeare kłania się słowami

push – popchnąć oraz drive – w
tym przypadku najbardziej pasuje
tłumaczenie napęd. Korporacyjna wersja dokręcania śruby. Silny nacisk na pracownika, w celu
uzyskania efektu cięższej pracy,
często poparty groźbą. W dosłownym znaczeniu odnosi się do dysku twardego lub napędu obsługującego płyty cd/dvd. Informatyka
spotyka ponglish i razem idą na
kawę. Późniejsza wspólna noc
rodzi tego językowego potworka,
który nie zasługuje nawet na 500
plus.
PO – Platform… Ekhem… Od angielskich słów purchase – zakup
oraz order – zamówienie. Dotyczy głównie korporacji opartych
na handlu. Zamówienie klienta
odnośnie określonego towaru.
Niekiedy pojęcie rozszerza się
również na dowolne żądanie usługobiorcy. Wymierający gatunek
jasnych i klarownych skrótów.
Tailorowanie – od angielskiego słówka tailoring – krawiectwo. Ponglishowa forma całkiem
zgrabnego sformułowania dotyczącego dopasowywania kogoś
lub czegoś do własnych potrzeb.
Naginanie zasad, tworzenie uszy-

tego na miarę, sprzyjającego nam
procesu lub środowiska. W tekście
odnosi się do ciemnej strony dopasowywania jaką jest manipulacja. Na wojnie wszystkie chwyty
dozwolone!
Sejwing – z języka angielskiego save – oszczędzić. Kiepsko
ubrany, acz w pełni zrozumiały
przedstawiciel ponglishowej klasy średniej. Rodzinne auto, dom
na przedmieściach, jedno z dzieci na studiach… oszczędność to
uniwersalna cnota, która sprawdza się w każdym biznesie. Warto
szukać sposobów na usprawnienie poszczególnych procesów,
pamiętaj jednak by nie okazało
się, że w konsekwencji staniemy
się zbędni i w ramach ultymatywnej oszczędności wylądujemy na
bruku.
Strajwować – od angielskiego
słowa strive – starać się. W korporacji pojęcie to odnosi się do
ciągnięcia za uszy opornego korpoludka. Aktywizowanie, wyciąganie ręki w dość silnej formie.
Stosowane, gdy na subtelności
nie ma już ani miejsca, ani czasu.
#Albert Kosieradzki
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UCIEKINIER Z KORPO

KORPOUNIFORM zamieniony
na ULTRAKOBIECY biznes
Coraz częściej słyszy się historie ludzi,
którzy z dnia na dzień postanawiają
odejść z korporacji, ale zazwyczaj robią
to dlatego, że dostali lepszą propozycję
lub mieli pomysł na swój biznes. Ona nie
miała żadnego konkretnego pomysłu.
Po prostu nie było jej już po drodze
do Mordoru. O tym jak spełniły się jej
najskrytsze marzenia, kiedy rozpoczęła
pracę poza korporacją rozmawiamy z
Warszawianką Flancowaną czyli Zosią
Zabrzeską
Co właściwie oznacza określenie Warszawianka Flancowana
i jak się narodził Twój pomysł
na prowadzenie bloga pod tym
tytułem?
Zosia Zabrzeska: Kiedy zadzwonił do mnie rekruter z informacją,
że dostałam pracę, kupowałam
dżinsową ramoneskę. Pamiętam,
że bardzo się ucieszyłam, bo to
oznaczało wyjazd do miasta, które od zawsze było mi szczególnie
bliskie. Warszawa przyciągała
mnie jak magnes. Głównie dzięki
opowieściom mojej Babci, która
spędziła w niej swoją młodość
– tu poznała i pokochała mojego Dziadka. Nie bez znaczenia
był także fakt, że również moja
mama bardzo lubiła Warszawę i
dbała o to, abyśmy odwiedzali ją
systematycznie. Zaledwie kilka
dni po przyjeździe do Warszawy,
zamieszkałam przy placu Bankowym i rozpoczęłam pracę w jednym z biurowców w warszawskim
Mordorze. Od tej pory dosłownie
chłonęłam to miasto, z każdym
dniem czując z nim coraz silniejszą więź. Wykorzystywałam każdą
chwilę, aby poznać Warszawę lepiej. Wkrótce po tym narodził się
REKLAMA

pomysł stworzenia Warszawianki
Flancowanej, czyli bloga opisującego miasto z perspektywy osoby przyjezdnej. Kadrowy sposób
postrzegania rzeczywistości, to w
pewnym sensie myśl przewodnia,
ale też sposób na życie, pozwalający cieszyć się teraźniejszością i
doceniać to, co dzieje się tu i teraz.
Nazwa bloga powstała podczas
jednego ze spacerów z moją przyjaciółką, podczas, którego powiedziała mi, że na kogoś takiego jak
ja mówi się, że jest flancowanym
warszawiakiem, czyli takim, który
nie pochodzi stąd, ale kocha to
miasto tak bardzo, że stał się jego
częścią.
Praca w korporacji daje większe
możliwości rozwoju i stabilizacji
finansowej młodej, przyjezdnej
dziewczynie. Co się stało, że z
dnia na dzień, postanowiłaś ot
tak, odejść?
Tak naprawdę, miejskie życie warszawskie podobało mi się nawet
tu – w Mordorze, pośród szklanych wieżowców, w przemysłowej dżungli. Co ciekawe, ludzie
pracujący przy Domaniewskiej
tworzą pewną społeczność, choć
trzeba przyznać, że dość cha-

rakterystyczną. Z jednej strony
panuje tu atmosfera wzajemnej
życzliwości i świadomość tego, że
jesteśmy częścią pewnej rozpoznawalnej w całej Polsce całości,
z drugiej strony zdarzają się i takie sytuację kiedy ludzie mijający
się na korytarzu nie mówią sobie
dzień dobry… Przez kilka lat byłam asystentką zarządu w jednym
z tutejszych funduszy vc i trzeba przyznać, że miałam wielkie
szczęście do współpracowników.
Poranki zaczynaliśmy od wspólnej
kawy, tworząc kilkuosobową „grupę kawową”. Tej pracy zawdzięczam przyjaźnie i kilka naprawdę
fajnych relacji. Z czasem zdałam
sobie jednak sprawę z tego, że ta
przestrzeń korporacji się już dla
mnie wyczerpała, że brakuje mi
możliwości rozwoju i realizowania swoich pasji… Kilka tygodni
wcześniej złożyłam wypowiedzenie. W Warszawie coraz częściej
słyszy się historie ludzi, którzy z
dnia na dzień postanawiają odejść
z korporacji, ale zazwyczaj robią
to dlatego, że dostali lepszą propozycję lub mieli pomysł na swój
biznes. Ja nie miałam żadnego
konkretnego pomysłu. Po prostu
nie było mi już po drodze do Mordoru.
Zdradź w takim razie czym jest
ta pasja i jak to się stało, że nareszcie możesz ją realizować.
Pewnego niedzielnego wieczoru,
przeglądając media społecznościowe, natknęłam się na post
opublikowany na tablicy jednego
z moich ulubionych sklepów z
ubraniami. Właścicielka zapytała
czytelniczki, w którym mieście
powinna otworzyć swój kolejny
butik. Nie zastanawiając się długo odpisałam – w Warszawie!
Przypomniałam sobie wtedy, że
kiedy mieszkając w Katowicach
odwiedzałam ModoManię czu-

łam się jak Audrey Hepburn w
„Śniadaniu u Tiffany’ego”. Nie tyle
dlatego, że było tam aż tak luksusowo, ale przede wszystkim
dlatego, że było tam estetycznie,
pięknie i miło. Przychodziłam po
to, aby odpocząć, odetchnąć od
codzienności i poczuć się kobietą – w atmosferze, która otulała
pięknem i ciepłem. Dość długo
brakowało mi podobnego miejsca
w Warszawie, dlatego stosunkowo
rzadko robiłam tutaj zakupy. Tym
bardziej było to dla mnie zaskakujące, że nieraz wspominałam
opowieści mojej kochanej Mamy i
Babci, które przyjeżdżały do Warszawy, aby uzupełnić i odświeżyć
garderobę. Ich docelowym adresem była oczywiście Moda Polska, ale także rozmaite butiki przy
ulicy Chmielnej (wtedy właściwie
Rutkowskiego, ale moja Babcia
nie uznając ówczesnej nomenklatury była wierna pierwotnej
nazwie ulicy). Kilka perełek w postaci swetrów i eleganckich koszul
przetrwało w naszym domu do
dziś i są rzeczowym dowodem
świetnej jakości wykonywanych
wówczas materiałów. W pewnym
momencie z tych wspomnień wyrwał mnie charakterystyczny sygnał przychodzącej wiadomości.
Na wyświetlaczu telefonu pojawił
się komunikat: marzę o otwarciu
sklepu w Warszawie, ale nie mam
tam nikogo, kto mógłby go poprowadzić... Spojrzałam raz jeszcze na przeczytany przed chwilą
tekst i uśmiechnęłam się sama do
siebie. Odpisałam natychmiast:
nieśmiało proponuję siebie. Po
Dziadku mam zmysł handlowca,
a po Mamie poczucie gustu… Minęło raptem kilka tygodni, a my
dokańczając croissant’y z mleczną
czekoladą we francuskim bistro na
placu Grzybowskim sprawdzałyśmy na zegarku ile czasu dzieli nas
od podpisania umowy wynajmu
lokalu, w którym zamieszka ModoMania Flancowana. Nazwa stała
się dla nas oczywista, już podczas
naszej pierwszej rozmowy telefonicznej, w której przypomniałam
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Zosia Zabrzeska

Ilonie, że od kilku lat prowadzę
warszawski blog, że jestem Flancowana i kocham to miasto, jak
swój dom. Wiedziałyśmy, że zależy
nam na stworzeniu miejsca, które
w pewnym sensie przyjeżdża ze
Śląska, aby tu zamieszkać i zaprosić do siebie wszystkich, którzy
będą chcieli je odwiedzić. Śląska
gościnność i warszawski szyk –
stąd też nieprzypadkowe wydało nam się wybranie lokalizacji
usytuowanej w centrum osiedla
tętniącego życiem. Idąc wzdłuż
jednego z budynków na Żoliborzu nagle dotarłyśmy do witryny
z zawieszonym na niej plakatem:
LOKAL DO WYNAJĘCIA! Kiedy z
niego wyszłyśmy plakatu już nie
było, umowa została podpisana! Z
radością wymalowaną na naszych
ustach pobiegłyśmy przed siebie,
do sąsiadującej z nami restauracji.
Lampka prosecco wzmogła w nas
tę radość, ale także i głód, dlatego
już po chwili zamówiłyśmy mule
rekomendowane przez tamtejszego szefa kuchni! Czułyśmy smak
szczęścia, choć wiedziałyśmy, że
to dopiero początek. Tak właśnie

jest z marzeniami. Te najpiękniejsze czasem się spełniają – trzeba
tylko wiedzieć, czego tak naprawdę się chce i wierzyć, że przyjdzie
taki dzień, albo lepiej - przyjedzie
pociągiem z Katowic ktoś, kto razem z nami je zrealizuje…
Nie żałujesz odejścia z korpo?
Z sentymentem będę powracać do wspomnień związanych
z Mordorem, bo tu spędziłam
swoje pierwsze warszawskie lata
i stosunkowo dużo się tu nauczyłam. Jednakże projekt związany
z ModoManią przyszedł do mnie
w odpowiednim momencie i wyszedł naprzeciw większości moich
oczekiwań. Zmiana przemysłowego Służewca na zielony i artystyczny Żoliborz jest tylko jednym
z wielu pozytywnych czynników.
Tym najważniejszym natomiast
bez wątpienia jest możliwość realizowania swoich pasji i rozwijania swoich talentów. Wszystkim
czytelnikom Korpo Voice, życzę,
aby znaleźli właśnie taką pracę
marzeń!
# Justyna Szawłowska
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Jedzenie
z automatu
– część II
Przekonałam swoich szefów do
zainstalowania w naszej firmie
automatów Movinn. Przed podpisaniem
umowy, postanowiłam jednak popytać
jeszcze o opinie inne firmy z Trójmiasta,
które zdecydowały się na podobne
rozwiązanie u siebie.
Jako osoba odpowiedzialna za miękki
HR w korporacji, szukałam rozwiązań,
które podwyższyłyby komfort pracowników naszej korporacji. Pomysł
postawienia w biurze kilku automatów z kawą, sokami, świeżymi kanapkami, ciastkami i przekąskami, wydał
się atrakcyjny. Choć do koncepcji tej
udało mi się już wstępnie przekonać
moich szefów, przed ostateczną decyzją postanowiłam porozmawiać
jeszcze z ludźmi z innych korporacji,
którzy już od jakiegoś czasu korzystają
z usług firmy Movinn.

REKLAMA

Opinia nr 1
Na początek trafiam do firmy z branży
facility management, będącej liderem
na rynku trójmiejskim, która posiada
automaty Movinn w dwóch lokalizacjach. W sumie jest ich tam 10, przy
czym dwa automaty są podwójne
i oferują zarówno ciepłe napoje, jak
i różnego rodzaju przekąski.
Pracownicy są bardzo zadowoleni
z takiego rozwiązania – opowiada mi
Kamil Jatczak, jeden z zatrudnionych
w tej firmie managerów. - Co więcej,
mimo iż nasza korporacja zapewnia
im kawę z ekspresu w kuchni, twierdzą,
że ta w automatach Movinn jest zdecy-

dowanie lepsza i chętniej z niej korzystają. Firma dopłaca do napojów, więc
kawa kosztuje pracownika zaledwie 20
groszy. Te symboliczne 20 groszy mimo
wszystko sprawia, że ludzie rozważniej
wybierają napój. Gdy wcześniej nie ponosili żadnych opłat, pobierali napój, nie
dopijali, zostawiali kubki, gdzie popadnie. Drobna opłata zupełnie to zmieniła.
Jednocześnie jest na tyle mała, że każdy
może sobie pozwolić na skorzystanie
z oferty.
W jednej z siedzib firmy, w której pracuje Kamil, Movinn wraz z automatami zagospodarowała także przestrzeń
biurową na tzw. strefę relaksu.
Nie musieliśmy nic robić – mówi Kamil.
Powiedzieliśmy tylko czego potrzebujemy, Movinn sam wszystko urządził we
wskazanym przez nas miejscu. Położył
wykładzinę, wstawił meble i oczywiście
automaty. Teraz jeśli ktoś chce się w spokoju napić kawy i coś przekąsić, może
to zrobić w mile zaaranżowanej części
biura, bez konieczności opuszczania
budynku.
Współpracownicy Jatczaka zgodnie
podkreślają, że automaty to znacznie
lepsze rozwiązanie niż np. „Pan Kanapka” czy firmy cateringowe. Te zwykle
pojawiają się w określonych godzinach,
na dosłownie 15 minut, w związku z tym
nie wszyscy pracownicy zdążą kupić
sobie coś na śniadanie lub lunch – zauważają. Natomiast odkąd pojawił się

u nas automat Movinn, coś treściwego
do zjedzenia jest dostępne dla każdego,
o dowolnej porze.

Opinia nr 2
Moją drugą rozmówczynią jest
Magdalena Gorzołka z gdańskiego
Decathlonu. Sklep postanowił zainstalować dla klientów dwa automaty
Movinn, jeden z kawą, drugi z przekąskami, a także jeden zbiorczy z napojami, przekąskami i kanapkami
dla swoich pracowników. Ten ostatni
został umieszczony w pomieszczeniu
socjalnym.
Nie było tam dużo miejsca, ale automat
doskonale wypełnił przestrzeń, którą
w inny sposób byłoby trudno równie
użytecznie zagospodarować – opowiada Magdalena. Pracownicy są bardzo
zadowoleni z takiego rozwiązania. Ci,
którzy przychodzą na pierwszą zmianę, doceniają zwłaszcza kanapki, które
w tych automatach są zawsze świeże,
naprawdę robione „na bogato” i mają
wiele smaków. Po prostu są smaczne.
Magdalena Gorzołka jest pod wrażeniem rzetelności trójmiejskiej firmy
vendingowej. Jak twierdzi, dotrzymuje ona wszystkich warunków,
o których kierownictwo Decathlonu
rozmawiało z nią przed podpisaniem
umowy.
Poza tym z firmą jest świetny kontakt
– mówi. Słucha tego, co mówimy, do-

stosowuje ofertę do naszych potrzeb.
Jeśli chcemy coś zmienić w menu, nigdy
nie ma żadnych problemów. Nie zdarza
się też, że w automacie znajdziemy np.
kanapki z drugiego dnia, bo codziennie
przyjeżdża serwisant i wymienia je na
świeże, uzupełnia maszyny, sprawdza
czy wszystko prawidłowo działa.
Największe oblężenie automaty przechodzą oczywiście w weekendy – dotyczy to tych maszyn, które stoją przy
sklepowych kasach i z których korzystają klienci.
Dla tych automatów jest to prawdziwy
test sprawności – śmieje się Gorzołka.
Ale od ponad roku, od kiedy korzystamy z automatów Movinn, nie zdarzyły się większe awarie. Czasem jak to
z maszynami bywa, mają gorszy dzień
i odmawiają współpracy, ale wówczas
wystarczy zadzwonić na numer serwisowy i tego samego dnia usterka zostaje
usunięta.

Opinia nr 3
Również Agata Hemmerling z Polska
Press, potwierdza opinie poprzednich
moich rozmówców.
Korzystaliśmy wcześniej z usług innej
firmy i nie byliśmy zadowoleni z jej automatów – opowiada. - Przede wszystkim
fakt, że nie było w nich świeżych produktów, a za te które oferowano, można
było płacić wyłącznie gotówką, mocno
ograniczał liczbę chętnych do korzy-

stania z maszyn. Tymczasem od kiedy
zainstalowaliśmy w biurze automat
Movinn, w którym można płacić kartą,
NFC, itp. widać zdecydowaną różnicę.
Pracownicy chętnie z niego korzystają.
Oprócz tego mają w czym wybierać i to
po bardzo przystępnych cenach.
Według Agaty Hemmerling szczególnie w firmach takich jak jej, których
siedziby są znacznie oddalone od
sklepów czy restauracji, taki automat
z rozmaitymi, zdrowymi, świeżymi
przekąskami jest po prostu jedną
z najprostszych form ułatwienia życia
pracownikom i pośrednio również
pracodawcom. To oszczędność czasu
i pieniędzy nie tylko dla pracowników,
ale i dla pracodawców – mówi. Pracodawcy nie muszą ponosić żadnych kosztów, by zapewnić pracownikom, coś „na
ząb”, bo do instalacji automatu, wystarczy wyznaczyć miejsce z dostępem do
gniazdka, zaś pracownicy nie muszą
przerywać swoich zadań i frustrować
się koniecznością znalezienia chwili na
wyprawę po prowiant, ponieważ mają
go na miejscu.
A zatem wszystko jasne. Teraz nie
mam już wątpliwości, że umowa z Movinn wyjdzie na dobre także i mojej
korporacji. Ciąg dalszy nastąpi.
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Zarządzanie
przez straty
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Z jednej strony napięte dedlajny i
standardy, z drugiej masa niepotrzebnych
spotkań, calli i prezentacji. Zarządzanie
czasem w korporacjach wciąż pozostawia
wiele do życzenia.
Obserwuję to zawsze w sytuacjach, kiedy jest najwięcej pracy. Trwa walka z projektem, żeby
wszystko dopiąć na czas albo jest
zamknięcie miesiąca czy kwartału.
Liczy się każda minuta w osiągnięciu celu i wtedy ktoś z kadry zarządzającej lubi sobie przypomnieć o
najmniej istotnych aktualnie sprawach. A to wyśle ankietę satysfakcji z pracy, a to ustawi calla z planowanych zmian w systemie po 2154
roku. Osobiście najbardziej mnie
wkurza, kiedy ktoś z menedżerów
wrzuci do kalendarza town hall –
oczywiście w zaproszeniu robiąc
maślane oczy, że wie, że to okres
intensywnej pracy itd., ale wierzy,
że wśród codziennych wyzwań
znajdziemy czas na spotkanie.
Żeby urządzić rutynowe pogadanki – o tym, że mamy kulturę różnorodności, że rozwijamy się (choć

przyrost zysków firmy nijak nie
ma przełożenia na wynagrodzenia
pracowników). A robota stoi. Człowiek wtedy siedzi i liczy minuty do
końca i zastanawia się, ile w tzw.
międzyczasie wpadło maili, ile jest
z kategorii super pilne i czy telefon
świeci się na czerwono od nieodebranych połączeń. Zdarza mi się
siedzieć posłusznie na takich nasiadówkach, bo z reguły obecność
jest obowiązkowa, ale pierwsze
słowa, jakie zazwyczaj wymienia się na koniec z towarzyszami
niedoli to: strata czasu. Spotkań i
telekonferencji, z których nic nie
wynika, jest cała masa. Najczęściej
mają na celu pranie mózgu pracownikom – że korporacja o nich
dba i co zrobiła dobrego w minionym roku (zgrabnie przemilczając
brak podwyżek i premii rocznej).
Zastanawiam się, czy organizato-

rzy i prowadzący takie korpopropagandowe spotkania miewają
czasem chwile refleksji. Że w kółko opowiadają te same bzdury, w
które sami być może nie wierzą i
marnują swój i przede wszystkim
nasz cenny czas, zwłaszcza w tych
dniach, kiedy jest najwięcej do zrobienia.

Zdrowe przekąski w biurze
zwiększą zaangażowanie
i wellbeing pracowników?
Według badań 50 proc. pracowników w Polsce nie jest zaangażowanych w swoją pracę*. Nic więc
dziwnego, że inicjatywy z obszaru
dbania o dobrostan pracowników
stają się jednym z głównych priorytetów firm.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Opieka medyczna czy karta sportowa to już standard. Żeby zadowolić pracowników, firmy muszą
się bardziej postarać.
Czy jednak bardziej musi oznaczać
drożej? Niekoniecznie.
Wśród wielu możliwości często najtrudniejsze do uchwycenia są te
proste, związane z podstawowymi
potrzebami człowieka. Jedną z nich
jest...jedzenie.
Żeby zadowolić zespół, nie trzeba mu
od razu proponować pełnych posiłków. Zdrowe przekąski w biurze,
w sam raz na krótką przerwę i pogawędkę z kolegą są idealnym rozwiązaniem nie tylko dla pracowników, ale też pracodawców.
Globalne firmy, takie jak Google, mądrze wykorzystują darmowe jedzenie
w pracy jako środek do motywowania i zwiększania zadowolenia pracowników.

Dlaczego zatem nie zaadaptować
sprawdzonych sposobów w swojej
firmie?
W Polsce dostępne jest już rozwiązanie odpowiadające na tę potrzebę. Dostawę zdrowych przekąsek
do biur zapewnia polska firma
Fitomento. O jakich przekąskach
mowa? Zdrowe batony i ciastka,
chipsy warzywne i owocowe, bakalie, słone FIT-przekąski, „Kulki mocy“
i wiele innych. W przeciwieństwie do
owoców, nie musimy ich myć, obierać, kroić, możemy po nie sięgnąć
w każdej chwili. Nie ma obawy, że
się szybko zepsują, a dzięki dużej
różnorodności, na pewno się nie
znudzą.
- Dostarczamy przekąski zarówno
jako regularne zaopatrzenie biur, jak
również na różnego rodzaju eventy, „Dni Zdrowia“
w biurze czy jako
paczki dla osób
pracujących zdalnie. Nasi klienci
doceniają wygodę
usługi - to my dbamy o różnorodność,
szukamy nowości
wśród
zdrowych

smakołyków, wprowadzamy urozmaicenia i dostarczamy je prosto do
biura - mówi Magda Szołucha z firmy
Fitomento.
Przez żołądek do serca pracowników? Warto spróbować.
Zamów pierwszy zestaw ze zniżką 10% na hasło: ‘KorpoVoice’:
kontakt@fitomento.com
Tel. 604 077 809
www.fitomento.com
*Aon 2018 Trends in Global Employee
Engagement Report

Innym przykładem czasowego
marnotrawstwa jest nierównomierne obciążenie zadaniami.
Pracuję w zaledwie kilkuosobowym zespole, gdzie każdy jest odpowiedzialny za odrębny proces.
Z tym, że jeden proces wymaga
skupienia uwagi zaledwie przez
dwie godziny dziennie, inny – stałej gotowości do odpowiadania
na maile, telefonowania, raportowania. Urwanie głowy, krótko
mówiąc. I gdy taki zarobiony delikwent walczy codziennie o przetrwanie, inni mają czas na przejrzenie Pudelka, wypicie czterech
kaw i pójście na plotki na inne
piętro. Oczywiście nikt nie wyjdzie przed szereg i nie zaproponuje przejęcia części obowiązków
od kolegi czy koleżanki. I tym samym pracownicy są niezadowoleni (przynajmniej część) i traci na
tym firma. Bo trzeba płacić więcej
tym, co notorycznie wyrabiają
nadgodziny mając problemy z
ogarnięciem zadań i stałą pensję
dla tych, co się przemęczać nie
muszą. Z jednej strony wszyscy o
tym wiedzą, tylko jakoś nikt z menedżerów nie reaguje. A wystarczy podzielić inaczej obowiązki.
Istnieją też zadania, które trzeba
wykonywać w teorii, w praktyce
są nikomu do niczego niepotrzebne. Ot, choćby generowanie
kolejnych zestawień, o które nikt
nie prosi. Koleżanka z sąsiedniego
zespołu przygotowuje codziennie raport będący kompilacją danych z mojego i jej zespołu. Taka
robota głupiego – to, co zostało
pokazane pół godziny wcześniej
w dwóch odrębnych raportach,
trzeba skleić w jeden i zmienić
parę komórek w Excelu. Raz poszła na L4, a że siedzi na drugim
końcu piętra, nikt nie zauważył jej
nieobecności. Raport nie wyszedł
od nas przez cztery dni z rzędu,

zanim się zorientowaliśmy. Problem w tym, że nikt się o niego
nie upomniał, a otrzymuje go co
najmniej kilkadziesiąt osób. To
znaczy, że jest absolutnie zbędny. A my codziennie marnujemy
pół godziny, żeby po raz kolejny
obrobić te same dane.
W korporacjach niby na wszystko są odpowiednie standardy
i procedury, ale jak się dobrze
przyjrzeć, to często panuje w nich
chaos. To też jest przyczyną marnowania czasu. Bo czasem procedury wymagają angażowania
wielu stron w dany proces, podczas gdy można go znacznie skrócić. I znowu przykład z własnego
podwórka. Pracuję w Dziale A,
Dział B zaś przysyła mi prośby o
instrukcję księgowania. Oba zespoły wiedzą, jaka jest poprawna
instrukcja, ale ja muszę jeszcze
napisać do Działu C i poprosić o
detale. Dział C odpisuje do mnie
(zawsze to samo) i dopiero kiedy
mam ich wskazówki, mogę odpowiedzieć do Działu B. Brzmi skomplikowanie? Najprościej byłoby
wyłączyć mnie z tego czasochłonnego procesu i niech Działy B i C
dogadują się między sobą, ale po
co. Bywają momenty, kiedy uda
nam się całą korespondencję mailową wymienić w ciągu 15 min,
ale wystarczy, że kogoś nie ma
przy biurku i już marnuje się pół
dnia. Bo potem ktoś przeoczył,
zapomniał odpisać itp. i czasem,
żeby zaksięgować niewielką
kwotę, trzeba kilkanaście razy się
dopytać, czy można prosić o odpowiedź. Czas leci, ale procedura
rzecz święta i z tym się nie wygra.
Skoro jesteśmy przy temacie źle
ułożonych procesów i marnowania czasu, to warto wspomnieć o
ostatnim krzyku mody na Lean.

Jest to metodologia polegająca
na „uszczuplaniu” procesów o
elementy zbędne i wyszukiwaniu
obszarów generujących straty.
Pracownicy są zachęcani do tego,
żeby identyfikować niepotrzebne elementy i zgłaszać propozycje ich rozwiązań. W nagrodę
– pochwalny email do wszystkich
świętych z naszym imieniem albo
uścisk dłoni szefa departamentu.
Ta metoda czasem się sprawdza, choć często widzę, że jedne
bzdury zastępują inne. W miejsce
zadania generującego straty pojawia się inne – do czasu, kiedy
ktoś ponownie stwierdzi, że trzeba wymyślić coś nowego. Żeby
nie tracić czasu, trzeba by było
zrewidować niektóre procesy od
podstaw i stworzyć je od nowa. A
chętnych na to raczej brak.
W zarządzaniu czasem ogromną
rolę powinien odgrywać menedżer. Ma ustalać priorytety i rozdzielać zadania, a w sytuacjach,
kiedy pracy jest bardzo dużo,
umieć odmówić wysłania zespołu
na bzdurny meeting. W praktyce
często jest tak, że menedżer nie
zna procesu, który wykonują jego
podwładni – więc nie umie ocenić, na czym powinien się skupić
w danym momencie pracownik
i często przydziela abstrakcyjne
zadania w nieodpowiednim momencie. Wszelkie dyskusje są bezsensowne, bo też zabierają cenny
czas – a potem siedzi się długo w
biurze, wyrabiając często bezpodstawne nadgodziny. A w katalogu
e-learningów wśród tzw. szkoleń
miękkich znajduję szkolenia z zarządzania czasem – pytanie, kto
powinien je zrobić pierwszy?
# emes
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W szczerym
polu z Google

Benita Jakubowska–Antonowicz;
New Media (www.ighto.com)

Gdy Benita pokazuje mi jak łatwo
za pomocą wyszukiwarki Google
namieszać w sieci, wprowadzając w niej
informacyjny chaos, włos jeży mi się
na głowie. Aż trudno pojąć, że prostym
internetowym narzędziem można aż tyle
nabroić.
Benita Jakubowska – Antonowicz jest
właścicielką New Media (www.ighto.
com), firmy specjalizującej się w zapobieganiu agresji w internecie oraz
usuwaniu z sieci wszelkich treści nieaktualnych, starych czy nieuczciwych.
Można powiedzieć, że firma Benity
jest swego rodzaju wyspecjalizowanym czyścicielem wirtualnej rzeczywistości. Monitoruje wielkie globalne
środowisko i zmniejsza ilość informacji, które negatywnie wpływają na
jego ekosystem, a także na interesy
jednostek oraz biznesów.
Dziś spotykam się z nią, by omówić
problemy, których ostatnio nastręczają użytkownikom sieci wizytówki
i mapy Google.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

- Cały internetowy ekosystem wyszukiwania opiera się na wpisywanych
przez nas do wyszukiwarki słowach.
Nie jest to jednak narzędzie, które ma
obowiązek pokazywania aktualnych
treści. To tylko algorytm, który nie

rozumie powiązań i zmian zachodzących w świecie rzeczywistym – tłumaczy mi Benita. - W sytuacji gdy firma
zostaje sprzedana, zmienia nazwę,
lokalizację lub gdy umiera właściciel,
w sieci nic się nie zmienia. Najlepszym
przykładem są tutaj różnego rodzaju
punkty handlowe, usługowe, opieki medycznej, sklepy czy siłownie.
Często zmiany, jakie zachodzą w ich
lokalizacjach, nie są na bieżąco nanoszone na internetowych mapach
czy informacjach o nich. Dlatego też
zdarza się, że klient szuka sklepu czy
firmy w miejscu, w którym tych już od
dawna nie ma.
Dobrym przykładem takiego stanu
rzeczy może być sieć siłowni Zdrofit,
która jakiś czas temu przejęła część

lokalizacji po Calypso. Zmiany te jednak nie wszędzie zostały odnotowane
w wynikach wyszukiwania. Oczywiście bywalcy siłowni w konkretnej
lokalizacji zapewne o nich wiedzą, ale
inni?

Wizytówka z automatu
Do firmy Benity zaczęli przychodzić
klienci, którym Google sam tworzy wizytówki i na podstawie zaciągniętych
z sieci danych uzupełnia je. Klienci
skarżą się, że w treści wizytówek ich
firmy znalazły się informacje niekoniecznie zgodne z prawdą, nieaktualne albo też dodane w sposób zupełnie
przypadkowy.
- Ponieważ szukając punku usługowego w wyszukiwarce, zwykle zaczynamy od wpisania w niej nazwy firmy lub
specjalisty, Google dla ułatwienia tego
procesu wprowadził tzw. wizytówki,
które mogą być powiązane z mapami
– mówi Benita. - Wizytówki te tworzy
zarówno dużym firmom czy instytu-

cjom, jak i małym jednoosobowym
działalnościom. Robi to automatycznie, zaciągając dane z różnych miejsc
w sieci. Jeśli w internecie znalazły się
odpowiednie informacje o firmie i algorytm uzna je za wiarygodne, wkomponowuje je w jej wizytówkę. W celu
wyszukania takich danych wykorzysta
np. katalogi firm, listy punktów POI,
strony internetowe czy serwisy z opiniami. Oczywiście dane te nie będą
w żaden sposób zweryfikowane. Obowiązek ich weryfikacji w całości leży po
stronie tego, kogo one dotyczą. Warto
pamiętać, że informacje o firmie zawarte w wizytówce stworzonej w Google Moja Firma, mogą wyświetlać się
na mapach, w wyszukiwarce i innych
usługach Google. Niestety okazuje się,

że śmietnik, jaki panuje w sieci i fakt, że
wielu ludzi czy wiele firm na bieżąco
nie „odświeca” informacji o sobie w internecie, sprawiają, że potrzeba sporo
wysiłku i pracy, żeby uporządkować te
automatycznie tworzone treści.
O jakich problemach klientów New
Media z wizytówkami Google mowa,
Benita pokazuje mi na konkretnym
przykładzie. Wpisuje w wyszukiwarkę
Google nazwę znanej warszawskiej
placówki
edukacyjnej. Na ekranie
pojawia się lista wyników, a po prawej
stronie wizytówka
szkoły. Są w niej
dane o placówce zaciągnięte
z Wikipedii, adres szkoły, telefon, strona internetowa, itp.
Jednocześnie pod tymi informacjami znajduje się link „Zaproponuj zmianę”. Generalnie
link dedykowany jest podmiotowi, którego dotyczy (tj. właścicielowi firmy, administracji
szkoły, szpitala czy innej instytucji), aby ten mógł zmienić
w wizytówce np. adres swojej
siedziby, gdy zajdzie taka potrzeba. W rzeczywistości jednak
zmiany te zaproponować może
każdy zalogowany internauta,
a zalogować się można przecież i z fałszywego konta.
- Możliwości zmian jest całe spektrum;
od wskazówek związanych z dojazdem, przez godziny otwarcia, do
nazwy samego podmiotu, telefonu
czy strony internetowej – wymienia
Benita.
Zjeżdżamy w dół wirtualnej wizytówki do rubryki „opinie z internetu”
oraz „opinie Google”. Interesująca nas
placówka ma ich całkiem sporo, więc
Benicie łatwo przychodzi pokazanie
mi, co się tu dzieje w sferze tzw. „czarnego PR-u”.
- Spójrz na wpisy takich osób jak Niki-

for Krynicki czy SkullMaster – pokazuje. - Od razu widać, że to fałszywe konta, stworzone tylko po to, by popsuć
reputację tej instytucji. Gdy wejdziesz
na te konta, możesz przejrzeć historię
wpisów osób, kryjących się pod ich
nickami. U jednego i drugiego nie ma
nic więcej poza aktywnością, polegającą na szczuciu w sieci na konkurencyjne placówki w danej branży.

- Koszmar –
mówię,
bo nagle
dociera
do mnie,
że to nie dzieje się w filmach ani w futurystycznych powieściach, lecz tu
i teraz, uderzając w konkretne, realne
podmioty.

Kłopoty z wizytówkami
Internet to miejsce ciągłej i nieustannej zmiany. Wizytówki są bez dwóch
zdań produktem, który w ostatnich
latach rozwijał się niezwykle szybko.
W rozwój i aktualizację tego rozwiązania Google włożyło mnóstwo wysiłku. Tymczasem nieaktualne
czy fałszywe dane robią tu na
bieżąco krecią robotę, stając
się prawdziwą zmorą tego,
w założeniu, niezwykle pożytecznego narzędzia.
- Trafiają do nas klienci, którzy
nie rozumieją, dlaczego nagle
w wynikach wyszukiwania
pojawia się błędna nazwa ich
firmy albo zupełnie inny adres
niż ten, pod którym fizycznie
ona się znajduje – opowiada
Benita. - W zasadzie codziennie przychodzi do nas ktoś
z prośbą o zmianę w Google

czy usunięcie części komentarzy pokazujących się przy jego firmie. Klienci
są naprawdę zdziwieni, gdy tłumaczymy im, że nie można zażądać od Google, by wizytówki nie było, jeśli firma
istnieje. Nie wiedzą też, że komentarzy
nie można przy wizytówce wyłączyć.
Można jedynie zgłosić je jako obraźliwe, ale to jest tylko zgłoszenie, które
nie daje gwarancji usunięcia. Co do
zasady wyszukiwarka jest tylko narzędziem, które ma w jak najlepszy sposób odpowiadać
na zapytania użytkowników. Google nie interesowało do końca to, jakiego
rodzaju treści pokazuje,

jeśli tylko te treści spełniały kryteria
wyszukiwania. Dopiero przymuszony przez największych reklamodawców, Google, zajął się jakimkolwiek
weryfikowaniem tego, co pokazuje.
Gdyby nie presja tych klientów, którzy
zagrozili, że wycofają swoje budżety
reklamowe, nadal niewiele by się tutaj
zmieniło.

Zmiany nazw w mapach
Niedawno w mediach było głośno

o tym, że ktoś zmienił w Google Maps
nazwę szczecińskiego Pomnika Czynu
Polaków na „Pomnik Czynu Polaków
Robaków”. Podobne afery wywołały
zmiany w nazwach: Zespołu Szkół Nr
1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (przemianowany na Zespół Szkół im. Matki
Boskiej Mechanicznej), Politechniki
Białostockiej (Poliburdel Białostocki),
VIII LO w Łodzi (Kindermafia) czy Gimnazjum nr 1 w Zgierzu (Gimnazjum im.
Bohaterów kremówek). Ale przykładów podobnych zmian jest znacznie
więcej. Choć te wymienione powyżej
mogą śmieszyć i wydawać się niegroźne, mimo wszystko pokazują też
jak łatwo w aplikacji Google dokonać
zmian i jak duże pole do nadużyć zostawia to narzędzie.

- Większość rozwiązań dostępnych
w sieci opiera się na założeniu, że ludzie w dobrej wierze będą dodawać
prawdziwe dane i zazwyczaj tak jest
– mówi Benita. - Tak naprawdę, to
dzięki użytkownikom nanoszącym na
bieżąco zmiany na mapach, wiemy,
która droga jest zamknięta, a która
przejezdna. W przypadku gdy jedziemy w miejsce, w którym wcześniej
nie byliśmy, sprawdzamy, gdzie warto
nocować, gdzie zjeść, co ciekawego
w danym miejscu zobaczyć.
Bez takich serwisów jak TripAdvisor czy Booking większość z nas nie
wyobraża już sobie podróżowania.
Dlatego nie ma co demonizować, ale
warto zadbać o to, by dane, które się
wyszukują, były aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu.
# Izabela Marczak
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Korpoludek, niedoczas
Apar tament y
a wykończenie mieszkania
W kwestii wykończenia mieszkania
wszystko obraca się wokół trzech
elementów: czasu, budżetu oraz naszych
oczekiwań. Czas to nasz największy
sprzymierzeniec. To jego brak często
zmusza nas do naginania naszych
oczekiwań czy budżetu.
Kupiliście mieszkanie, a jego plan
od paru tygodni leży w szufladzie
i nie wiecie co z nim zrobić? Przede
wszystkim nie czekajcie - mówi Malwina Morelewska, architekt wnętrz.

To mi pozwoli też określić pewien deadline, do kiedy muszę mieć zgromadzone wszystkie materiały dla ekipy.
Pomoże stworzyć cały harmonogram
prac.

Malwina, jesteśmy przed odbiorem kluczy i wyobrażamy sobie te
nasze 4 ściany w stanie surowym.
Co powinniśmy zrobić w pierwszej
kolejności?
Malwina Morelewska: Zależy ile tak
naprawdę mamy czasu, ale z praktyki - zaczęłabym od wyboru ekipy remontowej. Na dobrą ekipę będziemy
musieli poczekać kilka tygodni lub
miesięcy. Więc w pierwszej kolejności chciałabym wiedzieć, kto będzie
wykonywał prace i w jakim terminie.

Też czekałam na ekipę z polecenia
i to był bardzo dobry krok. Teraz
w trakcie czuję, że to mi daje przynajmniej trochę spokoju w całym tym zamieszaniu związanym
z mieszkaniem.
Remont czy wykończenie mieszkania
to ogromny stres. Według badania
GFK „Polacy a stres” pierwsza trójka
najbardziej obciążających emocjonalnie sytuacji w życiu prywatnym
to: problemy finansowe, choroba
członka rodziny oraz właśnie remont.

Co trzeci badany przyznaje, że prace
remontowe czy budowa domu to
jedna z głównych przyczyn stresu
w ich życiu. 40 proc. Polaków decyduje się na gruntowny remont tylko raz
na 5-10 lat.

Z czego to wynika?
Zastanówmy się, jak wygląda nasz
dzień. Ile mamy obowiązków, a ile
mamy czasu wolnego? I nagle pojawia się problem wykończenia mieszkania, który jak się okazuje, wiąże się
z podejmowaniem przez nas setek
decyzji. Dodatkowo, w temacie nie
do końca nam znanym i zrozumiałym, więc nie zawsze jesteśmy pewni
naszych decyzji. A one generują koszty, bo przecież spóźniona decyzja, czy
błędna decyzja, to dodatkowe koszty.
Ostatnio wybierałam klamki. Nie
zdawałam sobie wcześniej sprawy, że przy każdym takim bądź
co bądź drobnym elemencie, pojawiają się kolejne aspekty, które
trzeba wziąć pod uwagę przed
podjęciem decyzji.
Zazwyczaj każdy z nas wie, że będzie
musiał zdecydować o płytkach, pod-

łodze, meblach. Ale dopiero jak każdy
z elementów rozłoży się na czynniki
pierwsze, to pojawiają się dodatkowe
ukryte pytania. Ty już to wiesz, ale kto
z nas, kto dopiero stoi przed pierwszym remontem zastanawia się na
przykład, że będzie musiał wybrać listwę przypodłogową? Zadecydować
o jej wysokości, szerokości, kolorze
i kształcie? Kto myśli o tym, że ta listwa
łączy się w paru miejscach z drzwiami
czy meblami kuchennymi? Czy jej
kolor zgra się z kolorem opaski drzwi?
Albo czy wysokość cokołu w kuchni
będzie pasować do wysokości listwy
przypodłogowej? Czy powiedzieliśmy parkieciarzowi jakiej grubości
zamówiliśmy cokół, żeby ten kładąc
parkiet zostawił nam odstęp dylatacyjny od ściany na tyle wąski, żeby na
pewno listwa go przykryła?

KRAK W

GDAŃSK

w Ś ró d m i e ś ci u G d y n i

Lawina zalewających nas ciągłych
pytań. Co w takim razie poradziłabyś komuś, kto ma wykończenie
mieszkania jeszcze przed sobą?
Nie odkładajcie na ostatnią chwilę,
czas jest Waszym sprzymierzeńcem.
Planujcie i konsultujcie się. Wiem, że
nie każdy zdecyduje się na współpracę z architektem. Najczęstszym
powodem są finanse. Jeśli mamy
budżet, na podstawie którego mielibyśmy wybierać – zrobić kuchnię
czy zatrudnić architekta, zrozumia-

Malwina Morelewska
Architekt wnętrz od 12 lat prowadząca pracownie Projekt Mimo
Autorka cyklu szkoleń Będzie Pan zadowolony, czyli jak wykańczać, żeby
się nie wykończyć!

łym jest, że wybierzemy drogę bez
architekta. Natomiast wiem również,
że jeżeli robimy remont pierwszy raz,
to mamy najwięcej możliwości, żeby
popełnić błędy. A nasze błędy podczas remontu słono kosztują. Dlatego
stworzyłam szkolenie z wykańczania
wnętrz - Będzie Pan zadowolony, czyli jak wykańczać, żeby się

nie wykończyć! Po dwóch dniach
takiego szkolenia wychodzicie z takim ‚must have’ wykończeniowym.
Ustawicie funkcjonalnie mieszkanie,
dowiecie się sporo o materiałach, ile
to wszystko będzie kosztowało i ułożycie swój harmonogram prac.

Będzie Pan zadowolony, czyli jak wykańczać, żeby się nie wykończyć!
Specjalnie dla czytelników Korpo Voice, ustalamy dodatkowy termin
szkolenia: 15-16 czerwca oraz zniżkę 30%, wystarczy, że podczas rejestracji podacie kod: KORPOVOICE.
https://www.pomagamyurzadzac.pl/szkolenie-malwina-morelewska
kinga@pcaw.pl, +48 511 008 318

A może rzucić wszystko
i wyjechać nad morze?
Plac Unii to nowe apartamenty powstające w sercu Gdyni, które łączą w sobie nowoczesność, przestrzeń, styl życia i energię miasta.
To prestiż podkreślony przez szlachetną, modernistyczną formę kamienic oraz najwyższą jakość rozwiązań, detali i materiałów.
Plaża, morze, przystań jachtowa, obiekty kultury, restauracje - wszystko w zasięgu ręki!
Zamieszkaj tu i ciesz się bliskością morza w tętniącym życiem Śródmieściu!

# Justyna Szawłowska

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
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Toyota PROACE Verso
- miniautobus do firmy i dla całej rodziny

Nie będę ukrywał, iż niniejszy artykuł
przygotowałem w ścisłej współpracy
z redaktorem KorpoTatą. Jego
doświadczenia z transportu dzieci,
rowerów, domowych zwierząt i całego
wakacyjnego dobytku były niezbędne do
merytorycznej oceny bohatera tegoż testu.
Tym razem mocniej skupiliśmy się
na ocenie funkcjonalności i wszechstronności testowanego auta, aniżeli
na konkretnych danych technicznych, które znajdziecie poniżej w bardzo okrojonym zakresie.

Firmowy autobus
Testowaną Toyotę PROACE Verso,
w jej 8 osobowej odmianie Family, zabraliśmy do kilku warszawskich firm
celem zebrania niezależnych opinii
pod kątem przydatności mikrobusa
w codziennym działaniu przedsiębiorstwa. I okazuje się że ponad połowa tych firm regularnie wykorzystuje
tego typu auta - zarówno w zakresie
przewozu pracowników, jak i transportu towarów. Nasza Toyota zebrała
REKLAMA

pochwały za wygodne w użytkowaniu rozsuwane drzwi boczne z obu
stron pojazdu, komfortowe fotele
i bogate wyposażenie umilające dalsze podróże. Dodatkowo, gabaryty
PROACE Verso nie przerażają - jest
to mikrobus, w którym nie czuje się
przerażenia przed koniecznością parkowania w centrum miasta.

Silna alternatywa dla kombi
W celu sprawdzenia przydatności
dla rodziny testowanej Toyoty, oddaliśmy na kilka dni auto KorpoTacie.
Jego mina w momencie oddawania
nam kluczyków, a także zapiski w testowym zeszycie, były jednoznaczne
- był zachwycony! „Spakowałem do
PROACE Verso pół mieszkania i nadal

było jeszcze wolne miejsce!”;„Dzieciaki czując przestrzeń w aucie najpierw
zaczęły szaleć, aby po 15 minutach zasnąć na 2,5 h” - tego typu komentarze
dla rodziców są bezcenne. Ponadto
pamiętajmy, że testowana Toyota ma
3 rzędy siedzeń, dzięki czemu w łatwy
sposób można w podróży „odseparować” od siebie całe towarzystwo. Do
dyspozycji małych podróżników są
m.in. składane stoliki w oparciach foteli, głębokie schowki rozlokowane
po całym aucie, dachowe oświetlenie
połączone z klimatyzacją dla pasażerów tylnych siedzeń, gniazda zasilania przenośnych urządzeń i wiele
innych elementów pozwalających na
spokojną podróż całej rodziny. Każde,

nawet najbardziej napakowane kombi, nie sprawdzi się aż tak doskonale
w roli rodzinnego autobusu jak PROACE Verso.

Mocy pod dostatkiem
Na samym początku artykułu obiecaliśmy nie skupiać się na technicznych
aspektach testowanego samochodu.
Dlatego też wspominam o nich w dużym skrócie. Pod maską znajdowała
się 2 litrowa, 177 konna jednostka
diesla połączona z automatyczną, 8
biegową skrzynią biegów. Zestaw ten
sprawuje się wyśmienicie, nawet przy
pełnym załadowaniu samochodu.
Ciekawostką jest sposób wybierania
odpowiedniego biegu - dzieje się to
za pomocą wygodnego i łatwego w użytku pokrętła na desce
rozdzielczej.
Także
zawieszenie jest jak
najbardziej poprawnie
zestrojone do oczekiwań, nie odczuwa się
jego genów z auta dostawczego. Wraz z KorpoTatą obawialiśmy

się w związku z tym jak zachowa się
auto przy wykorzystaniu jego pełnej
ładowności, jednak bezzasadnie. Samochód z pięcioma osobami na pokładzie, dużym psiakiem w 3 rzędzie
foteli, 4 ciężkimi walizkami i dwoma
dziecięcymi wózkami w bagażniku
nadal zachowywał się w sposób pewny i przewidywalny, nawet w ostrzej
pokonywanych zakrętach.

Uniwersalność na
najwyższym poziomie
W poprzednim numerze prezentowaliśmy Toyotę Hilux, którą podsumowaliśmy jako jeden z najbardziej
uniwersalnych samochodów na rynku. W podobny sposób zaryzykuję
ocenić PROACE’a Verso - jeśli tylko
ktoś lubi duże samochody i nie ma
obaw przed poruszaniem się po mie-

ście małym autobusem, to doskonale
odnajdzie się w testowanej Toyocie.
Jej główną zaletą jest wszechstronność. Duże wnętrze z ogromem
możliwości aranżacji, wygoda podróżowania, niewielkie spalanie - 8 litrów
w trasie przy pełnym obciążeniu (!)
oraz wysoka pozycja za kierownicą
sprawiają, że to auto naprawdę można polubić. Także firmy szukające uniwersalnych rozwiązań powinny mieć
przynajmniej jeden taki egzemplarz
w swoich flotach.
Duże podziękowania dla autoryzowanego salonu Toyota Radość za
udostępnienie samochodu do testu.

#MarcinOłtarzewski
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

KORPO WCALE NIE TAKIE ZŁE
W chwili, gdy będziecie trzymali w dłoniach niniejsze wydanie, mijać będzie niemal pół roku
od momentu jak chcąc nie chcąc wskoczyłem z
powrotem do korporacyjnego kołowrotka.
Kilka lat własnej działalności, pełna wolność
działania w jej ramach, górki i dołki budżetowe,
możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, bycie kowalem własnego losu. Te elementy
mocno walczyły ze mną pod koniec ubiegłego
roku, gdy finalnie rozważałem powrót do etatowych korzeni. Po 6 miesiącach pracy w korporacji zaryzykuję krótkie podsumowanie w rodzinnym kontekście.
Czas poświęcony na pracę
Przy trójce małych dzieci w domu, możliwość codziennej pracy poza domowym „zaciszem” jest
wielce pożądana. Żarty krążące w rodzinie oraz
wśród znajomych, jakoby chodzę do pracy, aby
odpocząć, wcale nie są bezpodstawne. Nie wyobrażam sobie w aktualnej sytuacji pracy z domu,
na zasadzie identycznej jak działo się to na własnej działalności przy jednym dziecku. Oczywiście,
starszy brzdąc jest w przedszkolu. Ale raczkujące
bliźniaki, wspinające się na wszystko co znajdą w
zasięgu swojego wzroku, próbujące skonsumować
wszystko co znajdą na podłodze - to koszmar każdego, kto próbowałbym załatwiać biznesy w czterech domowych ścianach.
REKLAMA
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Finanse
Wszystkie doświadczenia z podejściem korporacji
do kwestii finansowych zawsze w moim mniemaniu były i są jak najbardziej pozytywne. To głównie
z tego powodu jestem obecnie w etatowych ramach. Każdy kto miał małe dziecko/dzieci doskonale sobie zdaje sprawę, że nic bardziej nie uspokaja sytuacji w domu jak stabilizacja finansowa.
Idziesz do sklepu po pampersy, mleko, mokre chusteczki i tysiąc innych rzeczy, i nie martwisz się, czy
starczy na ten sam pakiet w kolejnym tygodniu.
Oczywiście, że wielu z was, zwłaszcza korpouciekinierów z odpowiednim doświadczeniem powie,
iż na własnej działalności można zarobić znacznie
więcej niż na etacie, trzeba tylko chcieć. Ale co innego chcieć i móc, a co innego chcieć i mieć związane ręce.
Stosunki rodzinne
Praca w domu + dzieciaki w liczbie 3 + żona na
urlopie macierzyńskim. Brakuje, za przeproszeniem, tylko psa z biegunką. Czyli wszyscy zamknięci w czterech ścianach i wchodzący sobie na
głowę, nawet gdybyśmy mieli 450-metrowy dom z
rozłożystym ogrodem. Będąc doświadczonym już
przy najstarszym dziecku doskonale wiedziałem,
że taka opcja przy kolejnej dwójce nie wchodzi w
rachubę. Gdyby nie etat i powiązana z nim praca w
biurze, miałem już w głowie listę miejsc, w których
będę starał się pracować poza domem. Pracując w
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KORPORODZINA
korpo musisz (!) być punktualnie i wyrobić swoje 8
godzin. Jaka jest pochodna tego faktu? Zdążysz się
w ciągu dnia stęsknić za rodziną, a rodzina za tobą.
Wracam po 8 godzinach do domu i z przyjemnością zajmuję się przez resztę dnia opieką nad maluchami, gdy żona zajmuje się własnymi sprawami.
Tęsknota to rzecz pożądana w każdym związku, tak
twierdzili nasi dziadkowie i tego się trzymam.
Podsumowanie
Podsumowując - tak, jestem zadowolony z obecnej sytuacji zawodowej w kontekście całej sytuacji
rodzinnej. Oczywiście część czytelników zapewne
zarzuci mi, iż uciekam od ciężkiej pracy z malutkimi
dziećmi, że powinienem być codziennym wsparciem od rana do wieczora dla żony, że to ja powinienem przejąć ciężar codziennego prowadzenia
domu kosztem kariery zawodowej. Ale wierzcie
mi - przy trójce dzieci nie da się, a przynajmniej
my nie chcemy lub nie potrafimy, aby oboje rodzice mogli od rana do wieczora spędzać z nimi czas.
Dzieciaki są jak gąbka - wchłoną na tym etapie „dorastania” każdą ilość funduszy, które uda wam się
zarobić. I należy mocno pilnować finansów, aby nie
opróżnić kasetki tydzień przez wypłatą.
PS. Przywieźli nam nową kserokopiarkę do biura, do której użycia potrzebna jest indywidualna
karta każdego pracownika. Połowa biura od tygodnia nie potrafi wydrukować choćby jednej kartki.
Uwielbiam korpo !
# Korpotata

Są tacy ludzie - pewnie ich znacie
(będzie o korpomamie i korpotacie)
co mają TAKIE umiejętności,
że teraz można im tylko zazdrościć.
W HRach tylko unoszą brwi,
bo nie wpisują nigdy w CV
tajemnej wiedzy w rubryce „inne”,
choć tak dziś myślę, chyba powinni...
Czyści i schludni, zorganizowani.
Oto korporodzice przed Wami!
Uczyli się długo po dzieciach sprzątać,
a teraz w kółko, dziewiąta-piąta,
czyszczą kolejki, odwalają maile,
ze starociami walczą wciąż dzielnie.
Opanowali zarządzanie kryzysowe:
to miś się zgubi, to lali urwie głowę...
Pod presją czasu, w dziecięcym szale,
są kreatywni wręcz ponad miarę.
Nie ma problemu nie do rozwiązania,
gdy się z nim zmierzą korpotata i korpomama!
U własnych dzieci mieli masę lekcji
o cierpliwości oraz dyskrecji.
Z wrażliwymi danymi dadzą sobie radę,
Skoro w domu, w sekrecie potrafią zjeść sami
czekoladę.
I jakże cierpliwi są z każdym klientem!
Jak do nich mówią spokojnie, tak pięknie.
Nie jak do idiotów - jak do własnych dzieci!
Tak korporodzicom czas tu w pracy leci.
Widzicie więc sami - do korpo stworzeni!
Są wprost IDEALNI - nic tego nie zmieni.
Czemu tu się dziwić, przecież każda firma
Jest jak jedna wielka kochana rodzina !
ememte
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Pamiętaj, że...
Zdarza Ci się porównywać do innych i
myśleć, że coś jest z Tobą nie tak? Masz
wyrzuty sumienia spowodowane tym,
że robisz za mało, za wolno, niezbyt
efektywnie i w zbyt wąskim zakresie?
W Twoim życiu pojawia się coraz więcej
asapów, deadlajnów, targetów i innych
pokemonów? Dziś zrób sobie wieczór bez
„muszę” i przez te kilka godzin pamiętaj,
że:
• Nie jesteś za gruba. Tłuszcz to
świetna lokata kalorii na wypadek
klęski cywilizacji.
• Nie musisz wszystkiego przewidzieć. Życie jest tym, co wydarza
się, gdy my jesteśmy zajęci planowaniem.

warzyską, nie musisz zadowalać
wszystkich.
• To, że nie jesteś w idealnym
związku, nie jeździsz jeszcze wymarzonym samochodem, brakuje
Ci motywacji i pieniędzy też jest
ok. Oznacza to, że wciąż masz do
czego dążyć.

Kolumb odkrył Amerykę, próbując
dopłynąć do Indii. Wystarczy spojrzeć na globus, by zauważyć, że
nie da się bardziej pomylić drogi.
Nigdy nie wiesz gdzie zaprowadzą
Cię piękne bezdroża. Ważne za to,
w czyim towarzystwie błądzisz.
• Nie zamartwiaj się tym, co sądzą inni. Tak naprawdę, nie myślą
o Tobie nawet w połowie tak często jak Ci się wydaje. Poza tym jest
ich wielu i każdy myśli co innego.
• To, iż sądzisz, że inni są lepsi,
albo bardziej kompetentni, nie
ma znaczenia. Pamiętaj, że Frodo
też prawdopodobnie przegrałby
przetarg na wykonawcę misji ratowania świata przed wścibskim
okiem i bardzo brzydkimi orkami.
• I twierdzisz, że Ci się nie uda...
aha, bardzo interesujące.
• Czasem wydaje Ci się, że szalejesz? W porządku! Tak zwani „normalni ludzie” sprawiają najwięcej
kłopotów.

• Prawie wszyscy boimy się tych
samych trzech rzeczy: że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, wystarczająco piękni i że niewystarczająco dobrze radzimy sobie w
życiu. I to jest ok. Tacy już jesteśmy.

• To nic, że nie zawsze wszystko
Ci wychodzi. Jak mawiała Szymborska, nawet Panu Bogu, nie
licząc kotów, świat wyszedł tak
sobie.

Według badań Eurostatu, ponad
40 proc. Polaków nie potrafi wypoczywać, zaś w rankingu World
Happiness Report zajęliśmy dopiero 46. miejsce. Najczęstszymi
przyczynami wypalenia, frustracji
i niskiego samozadowolenia w naszym społeczeństwie są:

• To nic, że są ludzie, którzy Cię
nie lubią. Nie jesteś agencją to-

• To, że czasem zbaczasz z kursu
też jest w porządku. Pamiętaj, że

- wygórowane wymagania, jakie
sobie stawiamy, poczucie winy i

niezadowolenie z pracy. Okazuje
się, że aby zwiększyć swoją skuteczność i motywację do realizowania kolejnych celów, od czasu
do czasu trzeba po prostu odpuścić. Dlatego przynajmniej raz na
dwa tygodnie zarządź dzień dobroci dla samego siebie, wyrównaj
ciśnienie i naładuj baterie. Ale tak
na serio! Jesteśmy mistrzami w
samoosądzaniu, wyrzutach sumienia i kumulowaniu poczucia winy.
Nie ma nic złego w dążeniu do doskonałości, nie mniej jednak nawet
najbardziej ambitny sportowiec na
poziomie olimpijskim co jakiś czas
odpuszcza trening, kładzie się na
leżaku i wsuwa pizzę z dawką cholesterolu, która zabiłaby konia.
Odróżnij wysokie standardy od
perfekcjonizmu. Jestem wielkim
entuzjastą tych pierwszych. Stawianie wysoko poprzeczki oraz
ciągła praca nad doskonaleniem
się i realizowaniem kolejnych marzeń są nieodzownymi elementami przyspieszającymi nasz rozwój.
Z drugiej strony, perfekcjonizm
to stanowisko, które odbiera nam
radość z celebrowania małych
sukcesów. Jeśli ciągle sądzisz, że
nie jesteś jeszcze wystarczająco
dobry, że mogłeś lepiej, skuteczniej, szybciej i że właściwie nie
ma ci czego gratulować, bo przecież zrobiłeś tylko to, co do ciebie
należało, uważaj! Doceniaj swoje
wysiłki i zauważ jakich zwrotów
używasz w komunikacji z samym
sobą. Jak zwracasz się do siebie w

wewnętrznych monologach? Czy
gdyby Twój przyjaciel zwracał się
do Ciebie używając takich słów,
nadal byłby Twoim przyjacielem?
Pamiętaj, że jesteś osobą, z którą
spędzasz najwięcej czasu w ciągu
dobry. Więcej niż ze swoimi klientami, współpracownikami, dziećmi, czy drugą połówką. Dlatego
doceniaj tego człowieka i traktuj

Z takiej propozycji korzysta coraz
więcej zapracowanych osób, którym
ciężko w natłoku codziennych spraw
znaleźć czas na długotrwałe wizyty
w gabinecie kosmetycznym. Zabiegi
lunchowe, bo o nich mowa, stały się
modne, gdyż odpowiadają na potrzeby współczesnych pracowników,
a przede wszystkim przynoszą widoczne efekty.
Zabiegi lunchowe, czyli szybkie
zabiegi kosmetyczne realizowane
w myśl zasady „wejść i wyjść” są coraz
bardziej cenione przez pracowników
biurowych, a szczególnie korporacji.
Jak okazuje się, zamiast zjeść posiłek
w przerwie obiadowej, można w tym
czasie zająć się ekspresową pielęgnacją swojego wyglądu i wrócić do pracy z lepszym samopoczuciem oraz
z korzyścią dla urody.
Do zabiegów lunchowych zalicza się
wszelkiego rodzaju masaże, zabiegi

kosmetyczne na twarz i ciało oraz te
z zakresu nieinwazyjnej medycyny
estetycznej. Cechą wspólną tych zabiegów jest to, że są one wykonywane
szybko, trwają średnio 30-50 minut,
a pod okiem doświadczonego specjalisty poprawiają skutecznie wygląd
twarzy i ciała – mówi Blanka Pawłowska z Kliniki Młodości, oferującej
zabiegi lunchowe w warszawskim
„Mordorze”.
Przykładowe zabiegi, które zdążysz wykonać w przerwie na lunch
Karboksyterapia – ekspresowe odmładzanie
Karboksyterapia to zabieg medycyny estetycznej, wykorzystujący dobroczynne właściwości dwutlenku
węgla CO2, który jest w stanie poradzić sobie z różnorodnymi defektami
ciała np. wiotkość skóry, cellulit czy
rozstępy.
Karboksyterapia stymuluje wzrost

i powstawanie nowych naczyń
krwionośnych oraz dotlenia je, skóra
szybko się regeneruje, w efekcie jej
wygląd ulega widocznej poprawie.
Dzięki zastosowaniu medycznego
dwutlenku węgla, skóra zostaje pobudzona do tworzenia kolagenu, staje się bardziej jędrna i odmłodzona.
Karboksyterapia w medycynie estetycznej wykorzystywana jest przede
wszystkim w celu: redukcji zmarszczek i cieni pod oczami, opóźnienia
procesu starzenia się skóry, poprawy
sprężystości i jędrności twarzy, szyi
i dekoltu, likwidacji rozstępów i blizn
oraz zmniejszeniu objawów łuszczycy.
Karboksyterapię jako zabieg estetyczny w celu poprawienia wyglądu
skóry, możemy stosować praktycznie na wszystkie partie ciała. Zabieg
jest mało inwazyjny, bezpośrednio
po jego wykonaniu można wrócić
do codziennej aktywności. Efekty są
widoczne już po pierwszym zabiegu,
natomiast po całej serii są spektakularne. Zabieg zaleca się przeprowadzać co 7-10 dni w serii ok. 10
zabiegów.
Karboksyterapia polecana jest zarów-

Dzisiaj po prostu bądź dla siebie dobry.
Piotr Cielecki
Mówca&Coach
www.mowy-motywacyjne.pl
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REDAKCJA
POLECA

Wegańscy przyjaciele Twojej skóry,
stworzeni przez Olę Matysiak,
uciekinierkę z małego korpo.
Ten duecik naturalnych kremów
MELLI care w wersji „travel size”
będzie idealnym kompanem
wakacyjnych wojaży. Krem do rąk
o zniewalającym zmysły zapachu
paczuli otuli skórę dłoni, spragnioną
ukojenia i odżywienia. Krem do
stóp, pachnący granatem i liczi tak
apetycznie, że chciałoby się go zjeść
zmiękczy i nawilży skórę stóp.
Do końca czerwca na
www.mellicare.com na hasło
#korpovoice zgarniesz rabat 20%.

Odmładzanie twarzy
i ciała w przerwie na lunch
Co powiesz na pozbycie się zmarszczek,
ujędrnienie skóry, redukcję cellulitu? A to
wszystko podczas przerwy na posiłek w
pracy.

go tak, jak na to zasłużył.

i odżywienia skóry. Zabieg infuzji
tlenowej może być jednorazowy,
realizowany na przykład przed ważnym wyjściem lub wykonany w całej
serii – dla lepszych i trwalszych rezultatów.

no dla kobiet, jak i mężczyzn w różnym
wieku, borykających się z problemem
wiotkości skóry, nadmiarem tkanki
tłuszczowej lub cellulitem. Karboksyterapię można stosować samodzielnie
lub łączyć np. z masażami podciśnieniowymi lub lipolizą kawitacyjną –
wyjaśnia Karolina Dziadosz z Kliniki
Młodości Blanki Pawłowskiej.

nych właściwości hiperbarycznego
tlenu. Zabieg przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia, które za pomocą tlenu pod
ciśnieniem dostarcza skórze substancji
biologicznie czynnych pochodzących
z serum. – mówi kosmetolog Karolina Dziadosz z Kliniki Młodości Blanki
Pawłowskiej.

Infuzja tlenowa – innowacja w odmładzaniu
Infuzja tlenowa to nowoczesny zabieg kosmetologiczny, stosowany
w celu odmłodzenia i odżywienia
skóry, który podbił serca gwiazd,
gdyż jego efekty są zauważalne natychmiast po wykonaniu. Zabieg jest
bezpieczny, nieinwazyjny i całkowicie bezbolesny, dzięki czemu można
go postrzegać jako atrakcyjną alternatywę dla botoksu.
Polega na wykorzystaniu dobroczyn-

Zabieg infuzji tlenowej oprócz składników aktywnych dostarcza skórze
tlenu, który transportowany jest do
tkanek i komórek. Dzięki temu zachodzą w skórze procesy naprawcze,
zwiększa się metabolizm komórkowy i odżywienie tkanek. Infuzję
tlenową stosuje się w celu poprawy
jędrności skóry, wygładzenia zmarszczek i poprawy jej kolorytu. Wykorzystuje sią ją także w stanach zapalnych
i trądzikowych, do leczenia objawów
łuszczycy, egzemy oraz regeneracji

Zabiegi lunchowe to nowoczesny
i szybki sposób dla zapracowanych
na poprawę wyglądu twarzy i ciała.
To również nowy trend w odmładzaniu, który sprawił, że oferta zabiegów
lunchowych wśród klinik zlokalizowanych w dzielnicach biurowych aktywnie się rozwija, co widać również
w Klinice Młodości Blanki Pawłowskiej, mieszczącej się w warszawskim
„Mordorze”.
Jeśli chcesz wykorzystać swoją przerwę na lunch, aby zrobić coś dobrego dla siebie i swojego ciała - zapraszamy do Kliniki Młodości Blanki
Pawłowskiej przy ul. Cybernetyki
4A/U3 w Warszawie.
Umawiając się na pierwszy zabieg
lunchowy Karboksyterapii lub
Infuzję tlenową w Klinice Młodości Blanki Pawłowskiej na hasło
„Korpo Voice”, do końca czerwca
br. otrzymasz 10% rabatu od ceny
zabiegu.
Serdecznie zapraszamy!
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8. edycja popularnej sztafety biznesowej Poland Business Run
już 8 września. Bieg odbędzie się w dziewięciu miastach Polski
i tradycyjnie pozwoli pomóc osobom z niepełnosprawnością
ruchową. By wziąć w nim udział, wystarczy zebrać 5-osobową
drużynę spośród kolegów z pracy lub grona znajomych, zapisać
się i uiścić opłatę startową.
Liczba miejsc jest ograniczona,
o udziale decyduje zaś kolejność
zgłoszeń, nie warto więc zwlekać
z zapisaniem swojej firmy. W roku
ubiegłym wystarczyły 3 minuty,
by zapełniły się listy startowe w
Krakowie, a w Poznaniu limit został wyczerpany po 30 minutach.
– Do samego startu sztafety, czyli
8 września, jest jeszcze trochę czasu, natomiast zapisy już trwają. W
wielu miastach, takich jak Kraków,
udział w Poland Business Run to
dla wielu firm coroczna tradycja i
mamy bardzo wielu chętnych. Zapraszam serdecznie wszystkich,
którzy chcą razem z nami pomagać przez bieganie. Wspólnie “postawimy na nogi” kolejne osoby
po amputacji i z niepełnosprawnością ruchową – mówi Marta
Hernik, dyrektor projektu Poland
Business Run.
Oprócz
wystawienia
swoich
przedstawicieli w tej wyjątko-

wej imprezie sportowej, firmy i
korporacje zaproszone są także
do współorganizacji sztafety w
roli partnera lub sponsora. Wiele
przedsiębiorstw wspiera Poland
Business Run w ramach własnej
strategii CSR. - Warszawa Business Run to inicjatywa dobrze
wpisująca się w obietnicę oraz
wartości naszej marki. Integruje kilka tysięcy biegaczy wokół
wspólnego celu – pomagania
osobom z niepełnosprawnościami w realizowaniu ich potencjału.
Motywuje pracowników różnych
firm do dbania o siebie w ramach
procesu przygotowań do biegu
i uwydatnia wartość współpracy
w celu robienia dobrych rzeczy –
mówi Rowena Everson, dyrektor
zarządzająca Standard Chartered
w Polsce, strategicznego sponsora Warszawa Business Run 2019.
Fundacja Poland Business Run,
organizator główny wydarzenia,

szacuje, że w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach,
Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie i
Gdańsku pobiegnie łącznie nawet
27 tysięcy osób. Każda z nich będzie miała do pokonania dystans
ok. 4 km.
Dzięki środkom z zapisów drużyn, Poland Business Run co roku
pomaga osobom z dysfunkcjami
narządów ruchu, w tym po amputacjach. Od początku istnienia
projektu protezy kończyn, sprzęt
medyczny i cenne godziny rehabilitacji otrzymało już ponad 400
beneficjentów z całej Polski.

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

kę”, między szafką na dokumenty
a ścianą. Na naszym korpoligonie
strategicznie jest to wymarzona
pozycja. Można tam przesiedzieć
praktycznie cały dzień, udając, że
się pracuje. Dzięki szafie na dokumenty żaden przechodzący obok
menedżer nie jest w stanie podejrzeć, nad jakim projektem aktualnie „pracujemy”! Tego dnia miałam
właśnie do zrealizowania poważny
projekt pt. „Przejrzeć eleganckie

6 czerwca Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanie się miejscem wyjątkowej i bardzo kompleksowej
dyskusji o rozwoju Warmii i Mazur. Tego dnia, o godz. 9 rozpocznie się III Warmińsko-Mazurski
Kongres Przyszłości. Jak zawsze,
uczestnicy Kongresu będą brać
udział zarówno w panelach dyskusyjnych jak i w szkoleniach.
Tegoroczna
edycja
Kongresu Przyszłości jest poświęcona
przede wszystkim ekologii, temu
jak nowoczesność może iść w
parze z dbałością o środowisko.
Oczywiście nie tylko. Celem nad-

rzędnym Kongresu jest bowiem
włączenie jak największej grupy
ekspertów, samorządowców, a
także zwykłych mieszkańców do
dyskusji o tym, co należy zrobić,
by na Warmii i Mazurach żyło się
coraz lepiej.
Tematy paneli dyskusyjnych, które zostaną przeprowadzone w Sali
Kongresowej Centrum Konferencyjno- Szkoleniowego UWM, są
bardzo aktualne: „Przemysł w wydaniu 4.0 poprawi czy pogorszy
pozycję pracownika i standardy
pracy?”, „Współczesne wyzwanie: alternatywne źródła energii”,
„Partnerstwo
publiczno-prywatne - czy warto?”, „Przyszłość
gospodarki odpadami w Polsce”,

„Cyberbezpieczeństwo - wyzwanie przed każdym z nas!”. Gościem
specjalnym tej części Kongresu
będzie Szymon Hołownia, a całość poprowadzi Krzysztof Ibisz.
W ramach Kongresu Przyszłości odbędą się także szkolenia i
warsztaty, które poprowadzą znani i uznani trenerzy: Beata Kapcewicz, Jakub Cyran, Artur Kurasiński, Kamil Kozieł. Będą mówić o
improwizacji w biznesie, jak zaprojektować nowoczesną sprzedaż czy też jak z dobrego pomysłu
zrobić świetny biznes.
Szczegóły znajdziecie Państwo na
stronie internetowej– www.kongresprzyszlosci.pl

Więcej informacji
oraz rejestracja online:
www.polandbusinessrun.pl.

KORPORADY
ANETY
Korpolowanie na biurko
Droga Aneto,
W naszej korporacji od niedawna
obowiązuje hot desking. Na pewno
system polowania na biurko jest ci
dobrze znany. Osobiście nie mam
nic przeciwko niemu, niestety na
własnej skórze doświadczyłam,
że nie działa on tak, jak powinien.
Otóż specjalnie przybyłam do biura
15 minut wcześniej, aby zarezerwować sobie najlepszą „miejsców-

Inspiracja, wiedza, motywacja

botki na Żulando”. Niestety, kiedy rozsiadłam się już wygodnie w
swoim gniazdku rozkoszy i ściemniania, i właśnie miałam rozpocząć
intensywne prace nad moim projektem, podeszła do mnie Beata.
Z wyrzutem obwieściła mi, że to
ona tutaj dzisiaj siedzi i że „uzgad-

niała” to ze swoim menedżerem.
Przypomniałam jej, że obowiązuje
przecież system rezerwacji biurek w
myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Beata pozostała nieugiętą i po
godzinie przyszła do mnie ze swoją
menedżerką, która zmusiła mnie do
zmiany biurka. I tak oto usiadłam
przy najgorszym biurku, nieopodal
kuchni i kibla. Ruch w tej okolicy
jest na tyle wzmożony, że nawet nie
podjęłam próby przejrzenia stron z
bucikami!
Droga Aneto, jak reagować w takich sytuacjach? To takie niemoralne, kiedy twoja koleżanka „z biurka
obok” jest nieuczciwa i bezczelnie

kradnie ci biurko, tylko dlatego,
że ma „plecy” menedżera! Jestem
wstrząśnięta! A eleganckich botków nadal nie kupiłam.
Korpozdrawiam,
Oburzona Magda, 30 l., Kraków
....................................................

służbowe przeglądarki internetowe skontrolowane! Jesteś
tak zdemoralizowana, że nawet
nie uświadomiłaś sobie, że
zastosowałaś zasadę odwróconego korpodekalogu! Czytając
Twój list o mało nie dostałam
zawału. Nie mam najmniejszej
ochoty wchodzić
z Tobą w żadną korpolemikę.

Magdo,
Natychmiast składam doniesienie na korpolicję! W tym
momencie wszystkie pracujące
w korporacjach kobiety trzydziestoletnie o imieniu Magda
zostaną przesłuchane, a ich

Tylko pozdrawiam, bo Korpozdrowienia to Ty godna nie
jesteś, Magdo.
Aneta, Idealna Pracowniczka
Korporacji
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
WU Wodnika jak zwykle
o tej porze roku kasy
jak lodu, uciech cielesnych co
nie miara, KPI zrealizowany po
tygodniu, ciało powabne, tyłek
jędrny i ani jednej zmarszczki na
wiecznie młodym licu. Wodnik nie
będzie miał problemu, by zaspokoić pragnienia, które okażą się
nieograniczone. Niestety w połowie miesiąca kwadratura Marsa z
Plutonem odbije się niekorzystnie
na psychice Wodnika. Skończą
się pieniądze na kolorowe drinki,
Wodnik wytrzeźwieje i przypomni sobie, że jest tylko łysiejącym
czterdziestoletnim
księgowym
mieszkającym z matką.
RYBY (19 II-20 III)
Ryby cały miesiąc będą
czejsować tikety i dziry
na polecenia menago, bo czas
zaksięgować
międzyokresowe
rozliczenie biernych kosztów w
oparciu o strukturę rozbicia nakładów. A że w czerwcu Ryby workują z homu, a nie w ofisie, to nie
stracą czasu na pierdoły takie jak
mycie zębów i autfit, tylko w majt-

kach wysyłać będą remajndery, bo
w czerwcu każdy dedlajn to ASAP.
BARAN (21 III-20 IV)
Baran, jak to Baran, przepuści kolejną już w tym
roku okazję na awans, podwyżkę
i rozwój zawodowy. Uzna, że to
czas, by posłuchać swojej intuicji,
weźmie lewe L4 i zajmie się tym,
co lubi najbardziej tzn. opalaniem się i łowieniem ryb w stawie
miejskim. Tam go zdybie zastępca
Dyrektora Departamentu. W normalnych warunkach zadenuncjowałby Barana, ale musiałby wyjaśnić szefowi, co robił w środku
dnia w parku miejskim, stojąc w
samych majtkach obok stoiska z
lodami. Tym samym Baranowi nie
tylko się upiecze, ale i znów będzie miał szansę marzyć o awansie
i podwyżce.
BYK (21 IV-21 V)
Byk chwyci w czerwcu Byka za rogi. Powie:
chrzanię KPI! Nie jestem szczurem
ani chomikiem w kołowrotku korporacyjnych rozgrywek! Jestem
wolną, niezależną jednostką,

świadomą swoich praw i możliwości! Po zapoznaniu się z kursem
franka, przesiądzie się z samochodu na rower, a lunch ograniczy do
wody z kranu i zupek chińskich.

kubek, tak zawzięcie ludzie pluć
mu zaczną do kawy. Rak z tej lekcji
nie wyciągnie żadnych wniosków,
wygrywając w czerwcu wszystkie
konkursy sprzedażowe.

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Bliźnięta odziedziczą po
babci-stryjence motorower i zasuwać nim zaczną do
pracy, zadając szyku na głównych
ulicach miasta. Nie będą już jak
ostatni wieśniak zapierdzielały
do biura wypożyczoną hulajnogą
albo jak ten mieszczuch popylały
autobusem, tylko zawiść wzbudzać zaczną u kolegów z Działu
zapuszczając przymocowany do
koła motorek. Możliwe, że nawiążą dzięki temu znajomość z kimś
wyjątkowym. Może z tej znajomości zrodzić się dozgonna miłość,
piękna przyjaźń, a nawet relacja
zawodowa.

LEW (23 VII-22 VIII)
Dla Lwa miesiąc ten
okaże się wyśmienity na
podnoszenie swoich kwalifikacji.
Zwłaszcza, że w firmie szykują się
zwolnienia grupowe. Od tygodni słychać na korytarzu szepty,
wsłuchawszy się w które, wyłowić
można takie słowa jak: rozwój,
szansa, nowe możliwości, poszukiwanie własnej drogi, spełnienie
i wolność.

RAK (21 VI-22 VII)
W połowie miesiąca ktoś
okaże Rakowi zazdrość
bezpośrednio związaną z jego
wynikami za ostatni kwartał. Zacznie się od niewinnych plotek
rozpuszczanych na czyjeś polecenie przez Pana Kanapkę, potem
ktoś zapomni zaprosić Raka na
wieczorną popijawę, wreszcie Rak
zmuszony będzie pilnować swój

PANNA (23 VIII-22 IX)
Koniunkcja Wenus, Jowisza i Plutona obiecuje
miesiąc pełen zawodowych wyzwań i wyuzdanych przyjemności
na łonie korporacji. Powściągliwa
Panna rozluźni w końcu gorset
irytującej współpracowników pedanterii i przyprawiającej o zgrzyt
zębów nadmiernej organizacji.
Panna od czasu do czasu nie odłoży ołówka na miejsce, nie zdezynfekuje kubka, a nawet przyjdzie
raz do pracy w garsonce, pod którą nie założy majtek i stanika.

WAGA (23 IX-23 X)
Waga wykaże w czerwcu
brak tolerancji wobec aktualnych kochanków, a ma ich w
tym miesiącu trzech: Starszego Informatyka z Sekcji Wsparcia Usług
Dodanych, Młodszego Konsultanta ds. Reklamacji oraz serwisanta
xerokopiarki. Z Młodszym Konsultantem Waga świruje za dnia, ze
Specjalistą w nocy, a serwisant,
jak to serwisant, wpada do biura,
gdy zachodzi taka potrzeba. Waga
też wpadnie w tym miesiącu, zachodząc za daleko, odpowiedzieć
będzie musiała zatem na to fundamentalne pytanie: Tylko z kim do
jasnej cholery?!
SKORPION (24 X-21 XI)
Szef zaprosi w tym
miesiącu Skorpiona na
brunch, a nawet pozwoli Skorpionowi za siebie zapłacić. Na
brunchu poinformuje Skorpiona
o ciężkiej sytuacji w firmie, że
branża ledwo zipie, szykują się
cięcia itp. Skorpion nie w ciemię
bity i w mig załapie, o co szefowi
chodzi. Możliwe, że odnowią się
u niego dolegliwości związane
z nietrzymaniem moczu. Nie ma
tego złego, co na dobre by nie wyszło. Wstyd i tłumiona frustracja
pozwolą Skorpionowi na podjęcie
właściwych decyzji biznesowych.

STRZELEC (22 XI-21 XII)
Koniunkcja Księżyca z
Neptunem w znaku Bliźniąt wpłynie na radykalną zmianę
w podejściu Skorpiona do czekającego go w czerwcu szkolenia
BHP. Fakt, że będą na nim obecni
skacowani handlowcy z Radomia i
Białegostoku nie powinien Strzelcowi przysłonić zalet tej jedynej w
swoim rodzaju okazji, by za darmo
najeść się i napić. Kawa, herbata,
mandarynki, a także ciastka i kanapki z serem to jest to, na co warto było czekać przez cały miniony
miesiąc.
KOZIOROŻEC (22 XII-19
I)
Wenus w znaku Byka
doda pikanterii relacjom zawodowym Koziorożca. Nowy partner
biznesowy o zgrabnym tyłeczku,
przypomni Koziorożcowi, w jakim
celu ten studiował ekonomię. Oj
będzie się działo w tym miesiącu!
Koziorożec może spodziewać się
całego pasma sukcesów radykalnie zmieniających dotychczasowe
wyobrażenie Koziorożca na temat
jego misji i wizji w zatrudniającym
go przedsiębiorstwie.
#Wróżka z Domaniewskiej

Wydanie on-line dostępne na
www.korpovoice.pl
oraz przez aplikację mobilną

Informacje z gazety „Korpo Voice” są analizowane
przez Press-Service Monitoring Mediów.
Kontakt:
redakcja@korpovoice.pl,
tel. 692 284 881

KORPO TV
Znasz ciekawego rozmówcę, fajne miejsce w
swoim mieście, a może
organizujesz jakiś event?

Chętnie wpadniemy z kamerą!
Napisz na:
redakcja@korpovoice.pl
www.korpovoice.pl

Zapraszamy na ploty i dobrą kawę do siedziby
redakcji gazety w każdy czwartek.
Przestrzeń coworkingowa Hub Hub
Postępu 14 Warszawa

Wydawca i Redaktor Naczelna
Justyna Szawłowska
redakcja@korpovoice.pl
Od lat związana z branżą mediów (m.in. marketing manager
Polska Press Grupa, dyrektor marketingu Metrohouse, członek
i założyciel stowarzyszenia Lepszy Służewiec oraz Polskiej Izby
Nieruchomości. Przede wszystkim jednak były korpoludek, który
z niechęci bycia trybikiem w korporacji, postanowił uruchomić
swój biznes. To ta dziewczyna, która w 2015 roku, idąc do pracy
ulicą Domaniewską, wpadła na pomysł bezpłatnej gazety dla
pracowników korporacji.

REDAKCJA SQUAD
Pomocnik Redakcji

Paulina Grzesiewicz
Wymiatacz Sprzedażowy

Agnieszka Andziak
Dizajny

Spółdzielnia Kreatywna
Koprodziennikarze obywatelscy

Magdalena Kazubska
Albert Kosieradzki
Derek Barłowski
Anna Holdenmayer-Parzych
Magda Seko
Anetka – Idealna pracownica korporacji
(postać fikcyjna , śledź jej kanał na You Tube)
Marta Wujek

Jeśli masz lekkie pióro, nie boisz się nazywać otaczającej nas korporzeczywistości po imieniu
lub masz dla nas ciekawy temat/ rozmówcę - pisz na redakcja@korpvoice.pl
Jeśli jesteś marketerem który właśnie robi media plan fajnej kampanii która powinna poszerzyć zasięg o 60 000 młodych,
pięknych i bogatych korpoludków napisz na reklama@korpovoice.pl
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