
Katalog Świątecznych Prezentów

KATALOG 
ŚWIĄTECZNYCH

PREZENTÓW 
 

NIEZWYKŁY PROJEKT ŚWIĄTECZNY
DLA CIEBIE! 

Wyjątkowe propozycje od uczestniczek
grupy Pozyskiwanie klientów i większa

sprzedaż w kobiecych biznesach



Katalog Świątecznych Prezentów 

Zapraszam Cię do zapoznania się katalogiem 
zawierającym propozycje prezentów świątecznych 
dla Twoich bliskich. Znajdziesz tu wyjątkowe
produkty i usługi! Będzie zarówno coś dla ciała i 
ducha, jak i dla rozwoju zawodowego. 

Realizując ten projekt moim głównym celem było to, 
byś mogła poznać 11 wspaniałych biznesów 
tworzonych przez kobiety, które działają z wielkim 
zaangażowaniem i pasją. Uważam, że warto wspierać 
polskie firmy, dlatego będzie mi bardzo miło jeśli 
zapoznasz się z tym, co wspólnie przygotowałyśmy. 

Każdy zamieszczony w tym katalogu produkt 
posiada krótki opis oraz informację o tym, gdzie 
możesz go zamówić. Wszystkie propozycje opatrzone 
są również zdjęciami żebyś od razu mogła zobaczyć o 
jakich wspaniałych rzeczach jest tu mowa! 

Dodatkowo właścicielki prezentowanych biznesów 
przygotowały dla Ciebie specjalne rabaty, które umilą 
Ci zakupy. Każdy z nich możesz zrealizować na hasło 
KOBIECAGRUPA.  

Jesteś gotowa? W takim razie zaczynamy! 

Kilka słów o katalogu
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coś dla ciała
Wybierz…
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Szukasz uroczego prezentu dla miłośniczek naturalnych 
kosmetyków i rękodzieła? Chcesz postawić na coś, co będzie nie 
tylko pięknie wyglądać, ale również zachwyci świetnym 
działaniem? Sprawdź naturalne, rzemieślnicze mydła, które 
zachwycają formą i użytymi dodatkami! 

Produkty wykonane przez Małgosię są robione ręcznie, mają 
proste składy (głównie oparte na jadalnych olejach roślinnych), a 
także doskonale pielęgnują, nie pozostawiając przy tym uczucia 
ściągniętej skóry (jak to często bywa w przypadku drogeryjnych 
odpowiedników). 

Każda sztuka mydła jest jedyna w swoim rodzaju, więc będzie to 
idealny pomysł na naprawdę wyjątkowy prezent! 

Produkt znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 15% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Własnoręcznie robione naturalne mydła 
na wieczorny relaks 

https://www.mydlanerewolucje.pl/


Zima to sezon kiedy duża część z nas zmaga się z suchymi i 
pękającymi ustami. Trudne warunki atmosferyczne są dla 
nich naprawdę bezlitosne! 

Jeśli masz wśród swoich bliskich osoby, które muszą ratować 
swoje usta za każdym razem, gdy tylko temperatura na zewnątrz 
zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do zera, to 
koniecznie sprawdź balsam Liplich! 

Jest to produkt w 100% naturalny. Nie zawiera konserwantów, 
barwników, substancji zapachowych i parabenów. Doskonale koi 
i regeneruje.

Idealny wybór na okres zimowy! 

Produkt znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 20% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Naturalny balsam do ust na ratunek w mroźne 
dni
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http://liplich.com/pl/
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Twoja przyjaciółka niedawno wyszła za mąż? Siostra obchodzi 
okrągłą rocznicę ślubu? A może po prostu masz wśród swoich 
bliskich fankę zmysłowej bielizny? 

Jeśli tak, to koniecznie sprawdź biustonosz Cupid Bow marki 
Royal Youth! Przypadnie on do gustu każdej wielbicielce 
koronkowej, pięknej bielizny, która chce się czuć wyjątkowo i 
kobieco zarówno na co dzień, jak i od święta. 

Jest to też doskonały pomysł na mały upominek dla samej siebie 
(no dla i swojego ukochanego ;)). 

Produkt znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 15% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Zmysłowa bielizna na podgrzanie zimowej 
atmosfery

http://royal-youth.com/kolekcja/nowosci/biustonosz-cupid-bow
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Jak co roku masz problem z upominkiem dla mężczyzny? 
Zamiast kolejnego krawata, czy szalika postaw tym razem na 
elegancko zapakowaną, wygodną i uniwersalną biżuterię w 
narodowych barwach!  

Komu sprawi ogromną radość? Wujkowi, który ogląda każdy 
mecz drużyny narodowej, kuzynowi na stałe mieszkającemu za 
granicą, tacie, ogromnemu fanowi siatkówki, szwagrowi, który 
jeździ na zawody w skokach narciarskich, a także ukochanemu 
bratankowi, który marzy, by kiedyś zgrać w reprezentacji Polski! 
Taka bransoletka przypadnie do gustu również paniom, nie tylko 
fankom sportu! 

Bransoletka jest gotowa do włożenia pod choinkę - zapakowana 
w tekturowe pudełko ze wstążką i zawieszką do wpisania 
imienia.

Produkt zamówisz pisząc maila na: kasia@dizajneko.pl. 
Możesz skorzystać z 15% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA. 
Koszt po zniżce to 50 zł. Przy zakupie 2 sztuk przesyłka gratis! 

Bransoletka Patriotka, jako prezent 
dla mężczyzny
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coś dla ducha
Wybierz…
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Było coś dla ciała, pora na coś dla ducha! Jeśli znasz kogoś, kto 
skarży się na niesatysfakcjonujące relacje oraz brak spokoju i 
harmonii w swoim życiu, podaruj mu prezent, który sprawi, że w 
kolejny rok wejdzie z nowym nastawieniem! 

Zapewne sama doskonale wiesz jak ważne jest poczucie spokoju, 
zrozumienia i umiejętne radzenie sobie z własnymi emocjami. 
Nie tylko w Święta, ale każdego dnia w roku! Warto więc dać 
najbliższym chwilę dla nich samych - przestrzeń do refleksji, 
uspokojenia i doskonałego wyciszenia. 

Możesz im to zrobić zamawiając pakiet czterech sesji 
coachingowych (indywidualnych lub dla par). Podczas każdego
z półtoragodzinnych spotkań (osobistych lub online) bliska Ci 
osoba będzie mogła dotrzeć do swoich najgłębszych potrzeb, 
zaopiekować się sobą i zaplanować cele na nowy rok. Może 
warto w tym roku postawić na taki wyjątkowy prezent?  

Usługę zamówisz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 20% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA.  

Pakiet czterech sesji coachingowych dla 
spokoju i harmonii w nowym roku

http://www.mediacje-rodzinne.eu/
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Nawyki, cele, motywacja do działania, to wszystko jest bardzo 
ważne, szczególnie jeśli mamy przed sobą kolejny rok pełen 
wyzwań! Jeśli pragniesz obdarować bliską Ci kobietę, która 
znalazła się w martwym punkcie swojego życia, postaw na 
Dziennik Wyzwań, który doda jej energii do działania! 

Dziennik rozpisany jest na 12 tygodni. Zawiera tygodniowe  
wyzwania, polegające na wytrwaniu w określonej czynności. 
Całość jest skonstruowana w taki sposób, by ulepszyć różne 
obszary życia. Zaproponowane w dzienniku działania 
uczą samozaparcia, dyscypliny w realizacji zadań, wzmacniają 
poczucie akceptacji i pewności siebie, ale przede wszystkim 
otwierają na nowe możliwości i pozwalają wyjść ze swojej strefy 
komfortu! 
  
To wystarczy, by obdarowana przez Ciebie osoba poczuła się 
zmotywowana i zmobilizowana do odkrywania siebie i poprawy 
różnych aspektów swojego życia oraz by krótka forma dziennika 
zamieniła się dla niej w niezwykłą, satysfakcjonującą przygodę!  

Produkt znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 10% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Dziennik wyzwań dla motywacji  i 
pełniejszego życia

https://www.silakobiecegosukcesu.pl/Dziennik_wyzwan
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Masz wśród swoich bliskich osobę, która interesuje się 
numerologią lub chciałaby uzyskać podpowiedź odnośnie 
różnych aspektów swojego życia? 

Zafunduj jej voucher podarunkowy na analizę numerologiczną i 
astrologiczną dotyczącą jej wspólnika, kontrahenta, pracownika 
lub partnera życiowego! Dzięki niej nie tylko określi jego/jej 
predyspozycje, mocne i słabe punkty osobowości, charakter oraz 
cele życiowe, ale również dowie się, czy to właściwy partner 
biznesowy/uczuciowy. Poza tym pozna odpowiedni czas na 
rozpoczęcie planowanego przedsięwzięcia. 

Aby zakupić voucher kliknij na napis Kup teraz w ofercie poniżej. 
Po dokonaniu opłaty na wskazany adres mailowy otrzymasz 
prośbę o podanie m.in. imion, daty i godziny urodzenia oraz 
informacji na temat tego, czego dokładnie potrzebujesz. Analizy 
są realizowane w czasie do 48 godzin i wysyłane na adres 
mailowy. 

Usługę znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 15% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Voucher na analizę numerologiczną 
dla szukających odpowiedzi

https://www.ezoliniawrozby.com/czytelnia/swieta-z-wrozbami
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coś dla rozwoju 
zawodowego

Wybierz…
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Praca to bardzo ważna część naszego życia. Zazwyczaj spędzamy 
w niej aż 1/3 doby. Często jeszcze więcej czasu przeznaczamy 
na snucie planów o własnym biznesie lub na działania 
z nim związane. Warto więc zadbać o to, żeby nasze życie 
zawodowe dawało nam pełną satysfakcję. 

Jeśli znasz kogoś, kto nie jest do końca zadowolony z tego jak 
wygląda jego obecna kariera, utknął w pewnym punkcie i nie wie, 
co dalej zrobić ze swoim etatem lub biznesem, zamów mu pakiet 
wnikliwych konsultacji! 

Emilia, Projektant Kariery i coach pomoże wyznaczyć cel 
i ścieżkę do jego realizacji, tak, aby osoba którą obdarujesz 
mogła wejść w nowy rok z nową energią i poczuciem sensu. 

Zamów pakiet 3 godzin konsultacji przez Skype dla Ciebie lub dla 
kogoś bliskiego :) 

Usługę znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 20% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Pakiet konsultacji karierowych dla pragnących 
bardziej satysfakcjonującego życia zawodowego

https://careerup.shoplo.com/kategoria/uslugi-konsultacje/konsultacje-kariery-online-lub-na-zywo-pakiet-3h
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Masz wśród swoich znajomych osobę, która posiada własny 
biznes lub prowadzi bloga? Chcesz dać jej na Święta coś 
naprawdę wyjątkowego? Podaruj poprawność językową! 
Nietypowe, prawda?! 

Świetnie dopracowane teksty nie tylko dodają profesjonalizmu, 
ale również nigdy nie wychodzą z mody! Jak myślisz, komu 
sprawiłoby to radość? A może pomyślisz też o sobie? 

W ramach wyjątkowej oferty na wspaniałe Święta możesz 
sprawić, że: 

Usługę znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 15% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Poprawność językowa dla każdego 
przedsiębiorcy

strona internetowa obdarowanej osoby zyska nową, lepszą 
tekstową odsłonę, 
teksty przytulą przecinki tam, gdzie trzeba, 
a odbiorcy z przyjemnością przeczytają teksty, które zostały 
dla nich stworzone. 

Podaruj „dobre słowa” na te Święta! 

http://www.annagidaszewska.pl/oferta/
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Brak czasu to jeden z najczęstszych problemów, szczególnie 
wśród przedsiębiorców. Znasz właścicielkę kobiecego biznesu, 
która ciągle narzeka na zbyt krótką dobę? Wiesz, że przydałaby 
jej się dodatkowa para rąk do pomocy? Ktoś, kto zająłby się 
administracją oraz obsługą jej social mediów? Jeśli tak, to 
doskonałym prezentem będzie Pakiet SOS dla biznesu! 

W ramach pakietu obdarowana przez Ciebie osoba otrzyma: 

Usługę znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 15% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Pakiet SOS dla biznesu dla zapracowanej 
kobiety

5 godzin wsparcia wirtualnej asystentki,
30 minut konsultacji przez Skype,
wsparcie w zadaniach administracyjnych (m.in. obsługa email, 
prowadzenie kalendarza, wyszukiwanie informacji w 
Internecie – również po angielsku),
wsparcie w zadaniach mediów społecznościowych 
(prowadzenie fanpage, Instagram, grup na Facebook itp.),
wsparcie w zadaniach WordPress (obsługa WordPress, 
tworzenie wersji roboczych postów, optymalizacja SEO, 
odpowiedzi na komentarze na blogu)

Bo czas, to najlepszy prezent, jaki możesz podarować! 

Aktywacja kodu następuje przy potwierdzaniu konsultacji w Calendly. Po wstępnej konsultacji zostanie wysłana 
umowa do podpisania oraz link do płatności na określoną kwotę (ze zniżką).  

http://kasiaborkow.pl/oferta-swiateczna/
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Prezent dla blogerki lub właścicielki własnej działalności to 
niełatwe zadanie! Warto byłoby przecież podarować coś, co 
pomoże jej zrobić kolejny krok w drodze do sukcesu, prawda? 

Co powiesz w takim razie na konsultację mailową polegającą na 
analizie strony www, bądź bloga obdarowanej osoby? Uważasz, 
że taka wnikliwa ocena zarówno pod względem wyglądu, 
funkcjonalności, prawidłowego działania, jak i całościowego 
wizerunku dla potencjalnych klientów byłaby dla niej ciekawa? Ja 
myślę, że byłby to wspaniały prezent! 

Usługa ta będzie idealnym upominkiem zwłaszcza dla tych 
kobiet, które dopiero startują z własnym biznesem online.  

Usługę znajdziesz TUTAJ. 
Możesz skorzystać z 30% zniżki na hasło KOBIECAGRUPA 

Recenzja bloga lub strony internetowej dla 
blogerki lub właścicielki własnej firmy

http://www.theglamrebellife.com/p/blog-coaching.html
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Jeśli dotarłaś do tego miejsca to chciałabym Ci gorąco 
podziękować za zapoznanie się z Katalogiem Świątecznych 
Prezentów, jaki przygotowałam wraz z udziałem fantastycznych, 
przedsiębiorczych kobiet z mojej grupy. 

Mam nadzieję, że znalazłaś tu świetny prezent dla swoich 
bliskich, albo upominek dla samej siebie (bo przecież warto 
czasem zafundować siebie coś naprawdę wspaniałego!). 

Jeśli chciałabyś dołączyć do grupy Pozyskiwanie klientów i 
większa sprzedaż w kobiecych biznesach, gdzie z pewnością 
będziemy realizować więcej projektów takich jak ten, to 
zapraszam Cię serdecznie do naszego przedsiębiorczego grona! 
Jest to świetne miejsce, gdzie nie tylko możesz zdobędziesz 
wartościową wiedzę, ale również otworzysz się na nowe 
wyzwania! 

Jeśli sama prowadzisz biznes zapraszam Cię na mojego bloga Po 
Sukces Na Szpilkach. Znajdziesz tam mnóstwo merytorycznych 
artykułów, które z pewnością pomogą Ci w rozwoju swojej firmy.  

Podziękowanie

Koniecznie pobierz też PREZENT - przewodnik „5 kroków do 
większej sprzedaży w biznesie online”.  

Życzę Ci udanych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i 
jeszcze raz dziękuję, że wsparłaś mój świąteczny projekt!  

Pozdrawiam Cię serdecznie, 
Katarzyna Głąb 
https://posukcesnaszpilkach.pl/ 

https://www.facebook.com/groups/121227058608327/
https://posukcesnaszpilkach.pl/
http://zapis.posukcesnaszpilkach.pl/przewodnik
http://zapis.posukcesnaszpilkach.pl/przewodnik
https://posukcesnaszpilkach.pl/

