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DOŁĄCZ DO NIEZWYKŁEGO
PROJEKTU!
To już trzecia odsłona książki (Nie)gotowi na sukces – pierwsze dwie
uzyskały uznanie czytelników i mediów, w tym PepeTV oraz TVP Polonia.

Dzięki (Nie)gotowi na sukces potwierdzisz miano eksperta w swojej
dziedzinie. Zyskasz prestiż i idealną wizytówkę – jest to ogromny krok do
przodu dla Ciebie i dla Twojego biznesu!

INSPIRACJA
Każdy z nas ma w sobie coś, co
warto pokazać innym. Każdy z
nas może być inspiracją. Nawet
jeśli teraz czujesz, jakbyś nie był
tam, gdzie chcesz być, to na
pewno jesteś w miejscu, w
którym ktoś chciałby się znaleźć! 
Pokaż siebie i swoją
autentyczną historię –
zainspiruj innych do walki o
siebie.

UCZESTNICY
POPRZEDNICH
EDYCJI

Od wielu lat myślałam o
tym, aby napisać książkę.
Ten projekt pozwolił mi na
realizację mojego
marzenia. Dzięki niemu
zobaczyłam, jak duży sens
ma moja praca, jaką jest
wspieranie osób,
poszukujących swojego
miejsca w życiu.
Motywowanie tych, którzy
chcą zmian, lecz
potrzebują wskazówek i
miejsca, od którego mogą
zacząć – Monika Wrona

PROMOCJA
A może chcesz pokazać siebie
w roli eksperta? Książka to
idealne narzędzie do
potwierdzenia Twoich
umiejętności i doświadczenia!
Bądź o krok przed
konkurencją i pokaż się od
najlepszej strony. Niech Twoi
klienci zobaczą Twoją moc! 
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PROJEKT (NIE)GOTOWI
NA SUKCES TO:
– Współpraca z innymi autorami nad publikacją książki
– Współpraca z redaktorem nad dopracowaniem
tekstu
– Wsparcie współautorów i twórcy projektu na każdym
kroku
– Twoja wizytówka, która pomoże Ci się wypromować
– Niewiarygodna, jedyna taka przygoda w życiu, na
którą warto się wybrać!

CO OTRZYMASZ?
– 100 egzemplarzy profesjonalnie przygotowanej 
i wydrukowanej książki

– Promocję w trakcie tworzenia i po wydaniu książki na
mediach społecznościowych Successful Life Strategist –
Sylwia Piątek

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ:
W książce znajdziesz:
– Twoje zdjęcie wraz z ulubionym cytatem
– Twoje krótkie BIO
– Twoja historia (5000 słów)
– Twoje linki („Jak Cię znaleźć w sieci?”)

PYTANIA pomocnicze
1. Czym dla Ciebie jest sukces? Jak go definiujesz? 
2. Twoja historia (przed „wielką przemianą”)? 
3. Punkt zwrotny w Twoim życiu – co się wydarzyło i jak to wpłynęło na Twoje życie?
4. Jak wygląda Twoje życie teraz? 
5. Jakie są Twoje najważniejsze wnioski do tej pory? Jaką lekcję chcesz przekazać
czytelnikom?

MASZ PYTANIA?

Napisz do mnie, chętnie odpowiem: lifestrategist.sylvia@gmail.com

NIE CZEKAJ!
 

PODEJMIJ TĘ
ODWAŻNĄ
DECYZJĘ,

KTÓRA ZMIENI
TWOJE ŻYCIE
NA LEPSZE!

 

ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA

 

mailto:lifestrategist.sylvia@gmail.com
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CO BĘDZIE POTRZEBNE:
– Twoje profesjonalnie wykonane zdjęcie w kolorze.
– Twój ulubiony cytat do 25 słów (pamiętaj, aby podać autora cytatu)
– Krótkie przedstawienie się (BIO do 50 słów)
– Informacje o Twoim miejscu w sieci (link do strony, media społecznościowe, e–mail, nr
telefonu, etc. – czyli wszystko, co chciałbyś, aby czytelnik o Tobie wiedział).
– Odpowiedzi na poniższe pytania (5000 słów tekstu – +/- 10%)
– Daty dostarczenia poszczególnych informacji zostaną dostarczone wraz z rozpoczęciem
projektu
– Opłata € 850.00 na pokrycie kosztów projektu.

W JAKIM FORMACIE? 
– Tekst: MS Word 
– Zdjęcie: w dużym formacie, .jpg lub .png

MASZ PYTANIA?

Napisz do mnie, chętnie odpowiem: lifestrategist.sylvia@gmail.com
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