
 

Grownation Szybki Start 

 

Witaj w naszym zespole! Wspólnie tworzymy niesamowitą społeczność 

nastawioną na wolność finansowo-czasową. Dla każdego z nas sukces ma inną 

formę. iPlant Global to biznes/narzędzie, dzięki któremu możesz zbudować 

stale rosnące źródło dochodu na długie lata, co da Ci ogromne możliwości oraz 

zmieni standard życia o 180 stopni. Gratuluję decyzji oraz pierwszego kroku!  

 

Trening Szybki Start, ma Ci pomóc zrobić pierwsze kroki w biznesie oraz 

nauczyć Cię naszego systemu pracy. Trzymaj się tego systemu oraz pomagaj 

wdrażać go swoim partnerom. Kluczem do dużej organizacji jest prostota oraz 

dbanie o to, aby każda osoba z zespołu powielała te proste kroki. 

 
TEN PDF OTRZYMUJĄ TYLKO AKTYWNI PARTENRZY, KTÓRZY ZAKUPILI PLANTA LUB 

PRODUKTY 

 

 

Kroki: 

 

Zanim przedstawię Ci kroki, które należy zrobić, aby z sukcesem zbudować dużą 

organizację, powiem parę słów o tym, JAK DUŻY biznes rozwijamy. Okazje, takie 

jak ta, nie zdarzają się często! Jest wiele form zarabiania przez Internet, lecz 

zaledwie kilka z nich może zmienić życie o 180 stopni. I to jest właśnie taka 



FORMA! Dlaczego? 

 

Po pierwsze, jesteśmy w branży CBD, czyli marihuany medycznej. Jest to 

branża, która została zalegalizowana w Europie w marcu 2021 roku, w dalszym 

ciągu jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i może potencjalnie urosnąć 10-

krotnie do 2025 roku. Każdy przedsiębiorca, który osiągnął duży sukces w życiu 

wie, że budowanie biznesu na rosnącym trendzie, to tak jakby płynąć na desce 

surfingowej na dużej fali!  

 

Po drugie, zarabiamy na czymś, co jest FIZYCZNE/NAMACALNE, czyli na 

drzewach marihuany CBD, które są w 100% Twoją własnością oraz na 

produktach z niej robionych. Mało tego, nie musisz się o nic martwić, iPlant 

Global zadba o cały proces wzrostu oraz sprzedaży zbiorów. Otrzymujesz 10-

letni kontrakt, który zawiera zapisy o serwisie przez cały okres trwania umowy. 

Podsumowując, kupujesz drzewko lub kilka i nie musisz robić nic więcej, aby 

zarabiać na własnej plantacji. 

 

Po trzecie, firma oraz ludzie, którzy ją tworzą, mają ogromne doświadczenie w 

branży. Jest to firma Szwajcarska, posiadająca historię oraz zaplecze biznesowe.  

Firma ma na celu zostać najlepszym eksporterem marihuany CBD na terenie 

Europy do roku 2022 oraz najlepszym globalnym eksporterem do roku 2025. I 

wie dokładnie, co musi zrobić, aby tak się stało. Wspólnie z nimi zrealizujemy 

ten cel! 

 

 

Po czwarte, plan wynagrodzeń dla partnerów, którzy polecają ten biznes, płaci 

BARDZO DOBRZE oraz jest nastawiony na pracę zespołową. Pomagając sobie 

nawzajem, szybciej zbudujemy organizację. Im większy zespół zbudujemy, tym 

więcej sprzedaży będzie, a to z kolei wpłynie na duże wynagrodzenia dla nas 

wszystkich. 

 

 

Po piąte, dołączyłeś właśnie do jednego z najszybciej rozwijających się 

zespołów na świecie. Mamy ogromną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie 

narzędzia do tego, aby zbudować biznes na dużą skalę i to nie tylko w Polsce, 



ale również międzynarodowo. Współpracując z nami, współtworząc z nami ten 

zespół, jesteś częścią czegoś dużego. Wspólnie pomożemy tysiącom osób w 

Polsce jak i na świecie, zarabiać więcej i żyć lepiej. 

 

 

Po tym wstępie, przejdę do kroków: 

 

 

1. Przygotuj sobie specjalny notes i po kolei wykonuj proste zadania.  

Nie pomijaj tego kroku, nie bierz luźnych kartek czy karteczek. To jest Twój 

biznes. Tak, jak robisz jedną rzecz, tak robisz wszystko. 

2. Zastanów się i zapisz, dlaczego robisz akurat ten biznes? Dlaczego akurat z 

nami? Dlaczego właśnie teraz? Jakie wydarzenia spowodowały, że chcesz 

zarabiać dzięki temu biznesowi? Co zrozumiałeś, co Cię przekonało?  

 

Zachęcam Cię do tego, abyś zaczął marzyć i zastanowił się, jak zmieni się Twoje 

życie, gdy zaczniesz zarabiać tyle, ile planujesz. Co by zmieniło 3000 euro 

miesięcznie w Twoim życiu? 5000 euro? A może 10.000 euro?  

 

Być może, mógłbyś sobie pozwolić na lepsze mieszkanie. Być może, Twoim 

celem jest być inwestorem i potrzebujesz pieniędzy na inwestycje. Być może, 

chcesz podróżować raz w miesiącu gdzieś za granice albo jeść w dobrych 

restauracjach. A może jesteś już zmęczony obecną pracą, tym, że pracujesz 

bardzo długo i nie masz na nic czasu. Zarabiasz mało, masz tego dość i chcesz to 

zmienić. 

 

Zapisz to wszystko ZE SZCZEGÓŁAMI, ponieważ z KAŻDY z kim będziesz 

rozmawiać o biznesie, potrzebuje od Ciebie usłyszeć DLACZEGO coś robisz. 

Pozwoli Ci to również zbudować większy poziom Twojego przekonania do tego, 

co robimy. Im większy poziom przekonania, tym więcej osób będzie do Ciebie 

dołączać. 

 

Dając porównanie: „Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć”. 

 



3. Napisz pod spodem cele finansowe na 30, 60, 90 dni. Ile w każdym miesiącu 

chcesz zarobić? Napisz cele w czasie teraźniejszym a obok postaw datę. 

 

Polecam również wydrukować cele i powiesić kartkę w widocznym miejscu. 

Im częściej je widzisz, tym większe prawdopodobieństwo, że je osiągniesz. 

 

Co jest bardzo ważne: „Nie ma nierealnych celów, są tylko nierealne terminy”. 

Nie przejmuj się, gdy nie zrealizujesz celu na czas, przesuń datę i pracuj dalej. 

 

Pierwsze 90 dni jest kluczowe. Dlaczego? Bo to tak, jak ze startem samolotu. 

Aby samolot wystartował, piloci muszą użyć pełnej mocy! Najwięcej paliwa oraz 

mocy zużywają na starcie, aby oderwać się od płyty lotniska. Gdyby piloci użyli 

20% mocy, to samolot nie wystartowałby i dodatkowo rozbiłby się na końcu 

płyty.  

Tak samo jest ze startem wielu osób, dają z siebie 20% na początku, lecz 

oczekują dużych wyników. A gdy ich nie widzą, ,,rozbijają się” i rezygnują.  

 

Konkluzja: „Twój wynik jest wprost proporcjonalny do zaangażowania, które 

włożysz w jego realizację”. 

 

Wskazówka: Daj z siebie 100%. Porównując „kobieta nie może być w połowie w 

ciąży - albo jest w ciąży albo nie”. Pracuj w każdej wolnej chwili, w każdej 

wolnej chwili kontaktuj się z potencjalnymi partnerami, rób spotkania, pracuj w 

social mediach. Tym bardziej na początku - dzień bez działania to dzień 

stracony. Każdy z nas ma jedno życie. Dziś popracujesz porządnie, przez rok 

albo dwa, poświęcisz pewne rzeczy, a przez resztę życia będziesz zrywać owoce 

tej pracy. 

WARUNEK takiego podejścia: masz silny powód, aby zmienić swoją sytuację i 

osiągnąć sukces. 

 

4. Skąd pozyskiwać partnerów do biznesu? 

 

Możesz połączyć dwie strategie:  

Pierwsza: regularnie wrzucasz posty oraz relacje w social mediach, w których 

opowiadasz historie oraz to, że coś zaczynasz. Wtedy część znajomych sama 

się do Ciebie odezwie i zapyta co robisz. (o tym więcej, w osobnych 



PDF/szkoleniach) 

 

Druga: Wejdź w swoją listę kontaktów w telefonie i na Facebooku, zerknij na 

listę osób, które obserwują Cię na Instagramie i w innych Social Mediach i 

wpisz do notesu jak największą ilość osób, numerując każdą z nich. Nie 

istnieje pojęcie ,,nie mam z kim rozmawiać”. To jest wytwór ograniczeń, 

których musisz się pozbyć, jeżeli chcesz osiągnąć sukces. 

 

Gdybyś pozbył się wszystkich ograniczeń, nie przejmowałbyś się przeszłością, 

tym, co ktoś o Tobie pomyśli – to do kogo byś się odezwał? 

 

Podejmując decyzję, że nie odzywasz się do jakiejś osoby, zakładając, że się nie 

nadaje lub że nie będzie chciał – ucinasz sobie szanse na sukces. Czy chciałbyś, 

żeby ktoś zrobił takie założenie wobec Ciebie? Pewnie, że nie. 

 

Trzecia: Już wkrótce… 

 

A) Osoby, które znasz dobrze: 

 

- Wypisz sobie listę WSZYSTKICH osób, z którymi masz dobrą relację. 

Rozmawiacie od czasu do czasu lub codziennie. Osoby, do których możesz 

zadzwonić z miejsca/napisać/nagrać się. To będą pierwsze osoby, z którymi się 

skontaktujesz. (ta czynność nie powinna Ci zająć więcej niż 1 godzinę) 

Gdy już masz tę listę, Twoim zadaniem jest odezwać się do wszystkich osób w 

przeciągu 72 godzin od startu, wtedy masz największą energię - wykorzystaj 

ją. Możesz również zacząć powoli. Dobierz tempo działań do potrzeb i do tego 

jak szybko musisz polepszyć swoją sytuacje. 

 

B) Osoby, które znasz/kojarzysz, ale mało rozmawialiście  

 

- Gdy przejdziesz przez punkt A, wypisz osoby, które znasz trochę lub z 

widzenia. Wypisz wszystkich, z którymi Ty chcesz współpracować. Pamiętaj, że 

każdy ma prawo otrzymać od Ciebie szanse. Masz te osoby na swoich social 

mediach lub w telefonie. 



 

 

 

C) Osoby, które dopiero poznasz  

 

-  Wykorzystując potęgę social mediów: Facebook, Instagram czy inne kanały 

oraz konkretne działania, będziesz budować i regularnie powiększać 

społeczność, która Cię obserwuje. (o tym więcej, w osobnych PDF/szkoleniach) 

 

 

5. Pokaż jaki biznes robimy 

Możesz to zrobić na kilka sposobów: 

- Zaprosić na prywatny zoom (Ty, Lider, który Cię zaprosił do biznesu i Twoja 

osoba) – zrób pierwsze 3-5 spotkań ze swoim liderem, na których to on 

prezentuje biznes, a Ty mówisz dlaczego się na niego zdecydowałeś. 

- Sam – spotkanie online na zoomie (REKOMENDOWANE). Im szybciej sam 

zaczniesz prezentować ten prosty biznes, tym szybciej urośniesz Ty i Twój 

zespół. 

- Możesz zaprosić na spotkanie publiczne online (forma uzupełnienia opcji 

powyżej) 

 

6. Jak nagrać się do kogoś na messenger / WhatsApp / zadzwonić?  

START ROZMOWY: Niezależnie od tego z kim rozmawiasz, zawsze zacznij 

rozmowę od tego, co u tej osoby, co robi teraz, gdzie pracuje, jaki biznes robi, 

jak mu idzie, czy jest zadowolony/szczęśliwy z tego co robi – a dopiero potem 

przejdź do rzeczy. Dbaj o relacje, interesuj się drugą osobą.  

 

Jak rozmawiać z osobą, która była w biznesach, networku: 

 

- Gdy zapraszasz na zoom ze swoim liderem: START ROZMOWY… i przejście do 

rzeczy: Słuchaj dzwonię/nagrywam się do Ciebie Piotrek, bo coś bardzo 



dobrego wpadło w moje ręce. Nie widziałem jeszcze tak atrakcyjnego biznesu i 

od razu pomyślałem o Tobie. Krótko: duża firma szwajcarska, która działa od 8 

lat, zajmują się rozwojem plantacji legalnej marihuany czyli CBD. Możesz kupić 

drzewo na własność, na 10-letni kontrakt i zarabiać pasywnie, co 60-90 dni 

przez 10 lat! Masz binarkę + unilevel + dochód rezydualny. Jesteśmy na 

początku tego biznesu, więc jest to duża okazja. Daj znać, czy jesteś otwarty, 

aby wejść na 20-minutowy zoom? Zaprosiłbym też mojego partnera 

biznesowego, który jest dłużej w tym biznesie i pokażemy Ci, co to jest. (to tak 

zwana ZAJAWKA, która ma na celu zainteresowanie kogoś i zachęcenie go do 

przyjścia na zoom. Okazja, obok której, nie warto przejść obojętnie. Sama 

zajawka biznesowa nie powinna trwać dłużej niż 45 sekund do 1 minuty) 

- Gdy proponujesz rozmowę tylko ze sobą: START ROZMOWY… i przejście do 

rzeczy: „Słuchaj dzwonię/nagrywam się do Ciebie Piotrek, bo coś mocnego 

wpadło w moje ręce. Nie widziałem jeszcze tak atrakcyjnego biznesu i od razu 

pomyślałem o Tobie. Krótko: duża firma szwajcarska, która działa od 8 lat, 

zajmują się plantacjami marihuany CBD i możesz kupić drzewo na własność, na 

10-letni kontrakt i zarabiać pasywnie co 60-90 dni przez 10 lat! I w oparciu o 

ten biznes możemy budować zespół. Masz binarkę + unilevel + dochód 

rezydualny. Ruszamy to bardzo mocno, jesteśmy na początku tego biznesu oraz 

trendu na marihuanę CBD, więc jest to duża okazja. Daj znać, czy jesteś 

otwarty, aby wejść na 20-minutowy zoom?” (prezentujesz mu biznes sam, co 

rekomenduje robić dopiero po pierwszych 3-5 spotkaniach z Twoim liderem. 

Chodzi o to, abyś zobaczył jak mniej więcej prezentować biznes i nauczył się 

tego). 

 

Do osoby, która nie robiła żadnych biznesów: 

 

- Gdy zapraszasz na zoom ze swoim liderem: START ROZMOWY… i przejście do 

rzeczy: „Słuchaj dzwonię/nagrywam się do Ciebie Piotrek, bo pomyślałem, że 

może Cię to zainteresować. Jest możliwość, aby zarobić od kilkuset do nawet 

kilku tysięcy złotych miesięcznie. Duża firma szwajcarska, wchodzi na rynek 

polski. Nie będę Ci tego tłumaczyć przez messenger/telefon, bo chce Ci to 

pokazać. Jesteś otwarty aby przyjść na 30 minutowe spotkanie online? 

 

On: A kiedy jest? 

Ty: Dziś 20 lub czwartek 20, który dzień pasuje ci bardziej? 



On: Dziś 20: 

Ty: Super to wyśle Ci link do spotkania godzine przed, pobierz sobie darmową 

aplikacje ZOOM i kliknij w link do pokoju 5 minut przed czasem aby zająć 

miejsce ok? 

On: Jasne 

Ty: Do zobaczenia o 20! 

- Gdy proponujesz rozmowę tylko ze sobą: START ROZMOWY… i przejście do 

rzeczy: „Słuchaj dzwonię/nagrywam się do Ciebie Piotrek, bo pomyślałem, że 

może Cię to zainteresować. Jest możliwość, aby zarobić od kilkuset do nawet 

kilku tysięcy złotych miesięcznie. Duża firma szwajcarska, wchodzi na rynek 

polski. Nie będę Ci tego tłumaczyć przez messenger/telefon, bo chce Ci to 

pokazać, bo to mega okazja. Kiedy masz czas aby obejrzeć 15 minutowe 

nagranie na ten temat? 

On odpowiada: Dziś o 18 

 

Ty: W porządku wiec podaj numer u o 18:20 zadzwonie do ciebie i pogadamy o 

tym w porządku? 

On: Jasne podsyłaj 

 

 

 

 

Wskazówki:  

- Zawsze proponuj 2 różne godziny. Przykład: Czy pasuje Ci dziś o 16 czy o 21? 

Jeżeli nie pasuje mu dziś, to zaproponuj również jutro o 21. Zawsze max 2 dni 

do przodu.  

- Jeżeli ktoś nie podchodzi poważnie, narzeka, kręci nosem, nie jest pewien, co 

do spotkania, mówi, że da znać – to nie trać czasu. Zaproponuj wtedy, że zanim 

pogadacie to wyślesz mu 2 krótkie filmiki i po ich obejrzeniu pogadacie przez 

telefon. 

- Gdy wysyłasz filmiki, które trwają 20 minut, zawsze zapytaj: Kiedy znajdziesz 

20 minut, aby obejrzeć te filmiki? ON/ONA: Dziś o 18 mogę obejrzeć.  

Ty: Super, to 18:25 proponuję pogadać o tym przez telefon, wyślij mi swój 

numer. 



- PAMIĘTAJ, aby zawsze powiedzieć komuś po zoomie lub obejrzeniu filmów, 

dlaczego Ty to robisz, co Ty w tym zobaczyłeś, że to szansa/okazja i warto 

zacząć ten biznes bo współpracujemy z ludźmi, którzy maja doświadczenie w 

biznesie. 

 

 

7. Koniec spotkania/po rozmowie /podjęcie współpracy/ponowny kontakt 

 

BARDZO WAŻNE: Każde spotkanie, kończy się umówieniem się na coś. Inaczej 

mówiąc: REJESTRACJA (zajęcie pozycji + kupno drzewa) + DODANIE DO 

PUBLICZNEJ GRUPY – to podstawy, które robisz zawsze, niezależnie od decyzji, 

czy ktoś będzie promować. 

-  Jeżeli ktoś ma decyzję, że jest gotowy zacząć promować to dajesz link do 

rejestracji i dodajesz do grupy TELEGRAM: 

https://t.me/joinchat/KbCwaDsjguU3NDg8  

- Proponujesz spotkanie (maksymalnie do 2 dni do przodu), na którym zakupi 

sobie Plant lub kilka. Rejestracji może dokonać w trakcie spotkania lub po 

spotkaniu. Na tym samym spotkaniu WPROWADZASZ OSOBĘ DO TEGO PDF 

umawiasz się z nią na jak najszybsze zrealizowanie tych kroków 

- Jeżeli ktoś jest aktywny, dodajesz go do GRUPY TELEGRAMOWEJ DLA 

AKTYWNYCH PARTNERÓW: https://t.me/joinchat/egylFrGIJJFjNDNk  

 

- Jeżeli ktoś NIE JEST GOTOWY od razu zacząć promować z różnych powodów,  

zadaj mu kilka pytań, aby zrozumieć, czego potrzebuje: 

 

a) Co jeszcze potrzebujesz się dowiedzieć/poznać, aby być zacząć ten biznes? 

Daj mu to, czego potrzebuje i gdy on się zapozna, to umów się na konkretny 

dzień i godzinę, aby o tym pogadać (maksymalnie do 2 dni) 

 

- Zawsze pamiętaj, aby powiedzieć, dlaczego Ty to robisz. Pokaż mu wizję tego, 

jak życie może się zmienić, gdy wspólnie zrobicie ten biznes, a Ty mu pomożesz. 

Pokaż, że jest to okazja i szansa – wykorzystaj informacje, które zapisałeś w 

punkcie 2) 

https://t.me/joinchat/KbCwaDsjguU3NDg8
https://t.me/joinchat/egylFrGIJJFjNDNk


b) Ok rozumiem, że jeszcze nie jesteś gotowy promować tego biznesu, więc 

proponuję, abyś kupił sobie drzewko. Będziesz zarabiać pasywnie, co 60-90 dni, 

zajmiesz pozycję i dodam Cię do darmowego kanału na telegramie.   

c) Jeżeli nie chce nic kupować, to zaproponuj jedynie rejestrację, dodanie do 

grupy oraz daj PDF/nagranie i zaproponuj kolejną rozmowę (dzień i data). Jeżeli 

nie będzie chciał się umówić, to wróć do niego na spokojnie za 3 dni. 

 

NIGDY: nie namawiaj, nie siedź komuś na głownie i nie przekonuj do 

czegokolwiek. Nie rejestruj na siłę, nie dodawaj na siłę do grupy, jeżeli ktoś nie 

chce. (to jemu ma zależeć bardziej, niż Tobie. To Ty masz coś, co zmieni jego 

życie, da mu możliwości, pozwoli zarabiać więcej niż w jego pracy) 

 

KOGO SZUKASZ: ludzi otwartych, ambitnych, gotowych pracować, uczyć się, 

bezproblemowych i gotowych szukać rozwiązań, jeżeli to konieczne. 

 

 

PONOWNY KONTAKT: 

 

- Jeżeli ktoś nie podjął decyzji, to wróć do danej osoby najpierw za 3 dni, potem 

za 6 dni, potem za 12, 24, 48, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy. 

 

- BARDZO WAŻNA LEKCJA: zaledwie 10% ludzi, decyduje się na start OD RAZU. 

Czasami, aby ktoś zaczął, musisz do niego wrócić 3,6,9 razy. Dlaczego tak jest? 

 

Każdy ma różne sytuacje w życiu, czasem się zmaga z ogromnymi problemami, 

a czasem robi już jakiś biznes i nie ma czasu. Czasami ktoś nie jest gotowy 

mentalnie i potrzebuje wiedzy/edukacji aby zrozumieć, że to co robimy zmieni 

jego sytuację o 180 stopni.  

 

W większości przypadków, NIE oznacza NIE TERAZ. Dlatego, po prostu 

regularnie przychodź do kogoś LUB ktoś regularnie będzie obserwować Ciebie 

w social mediach oraz naszą darmową grupę. Przychodzić do kogoś oznacza 

zapytać co u niego, jak leci, jak sytuacja. Gdy zapyta co u ciebie to również 

powiedz, jak się rozwinąłeś Ty i Twój biznes. Pogadaj też na luźno, poza 

biznesem. Na koniec, możesz zaproponować rozmowę na zoomie z Tobą i z 

Twoim liderem, jeżeli czujesz, że to już dobry czas dla niego/niej.  



 

Jak nie zapomnieć o tym, do kogo się odezwać? – pobierz aplikacje Google 

Calendar i w każdym dniu wpisz FOLLOW UP: (lista imion i nazwisk). Kiedy 

będziesz wpisywać osoby w taki sposób, nigdy nie zapomnisz odezwać się 

ponownie. Możesz użyć również fizycznego kalendarza. 

 

 

8. Codzienne czynności biznesowe oraz jak pracować z listą? 

 

To Ty ustalasz, ile pracujesz każdego dnia, dostosowując pracę do obecnego 

zajęcia.  

 

Elon Musk powiedział: „Jeżeli dasz sobie 30 dni na posprzątanie mieszkania, to 

zajmie Ci to 30 dni. Jeżeli powiesz sobie, że zrobisz to w 3 godziny, to również 

tyle Ci to zajmie”. 

 

Dlatego, jeżeli chcesz osiągnąć duże wyniki szybciej, rób więcej rozmów 

biznesowych każdego dnia. Im więcej rozmów, tym więcej szans na to, że ktoś 

dołączy i tym szybciej będzie rozwijał się Twój zespół. 

 

Ważna jest REGULARNOŚĆ. Czyli, jeżeli już ustalisz, co robisz, ważne jest to, 

abyś się tego trzymał. Nie kończ dnia bez zrobienia tego, co masz na liście. 

 

Zadania na kolejny dzień, ustalaj dnia poprzedniego. Unikniesz bałaganu i 

efektu „nie wiem od czego zacząć i co dziś zrobić”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przykładowa lista zadań / Podsumowanie: 

 

- Codziennie wykonujesz follow up/ponowny kontakt (o ile masz już zrobione 

ileś rozmów) 

- Codziennie kontaktujesz się minimum z 10 osobami, z czego z minimum 3 

rozmawiasz o biznesie. 

Jeżeli również działasz w social mediach:  

- Codziennie dodawaj 3-4 relacji  

- Posty: minimum 2-3 razy w tygodniu 

- Komentuj i lajkuj zdjęcia potencjalnym partnerom (im więcej aktywności, tym 

więcej opcji kontaktu. Możesz robić to w każdej wolnej chwili) 

 

**Więcej o działaniach w social mediach w osobnych PDF/szkoleniach** 

 

 

To tyle, jeżeli chodzi o podstawy i prosty system pracy. 

Powodzenia! 

 

Rafał Pietruk 

 


