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Zapowiadałyśmy numer specjalny – i oto on –
naprawdę zupełnie wyjątkowy!
Postanowiłyśmy w całości poświęcić go
Konferencji Homestagerek Online, bo jest to
wydarzenie, którego nie da się streścić w jednej
rubryce:)
Chcemy dzisiaj zaprezentować Wam sylwetki
wszystkich zaproszonych gości oraz dokładny
program konferencji – szykujcie terminarze!
Niektóre z przedstawionych prelegentek
współpracują już z Homestagerkami Online,
inne zostały zaproszone specjalnie na to
wydarzenie – wszystkie zaś są ekspertkami w
swoich dziedzinach. To wyjątkowy czas, w
którym będą mogły podzielić się z Wami swoją
wiedzą i doświadczeniem.
A ponieważ nie samym home stagingiem żyje homestagerka,
podczas konferencji usłyszycie również prelekcje z zakresu rozwoju
osobistego, biznesowego, marketingu, social mediów czy obsługi
najpopularniejszych programów – prawdziwe kompendium
informacji!
Już cieszę się na to święto home stagingu. Bo on ma moc – widzę to
patrząc na moje pełne pasji kursantki i ich kolejne udane realizacje.
Na to jak rozwijają swoje kariery i biznesy. Lubię towarzyszyć im w
tej drodze. Dołączysz do nas?

Agata Witkowicz
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Program konferencji:
Dzień 1 - Wtorek, 21 września
8:50-9:00
9:00-9:45

Otwarcie konferencji

Agata Witkowicz, Homestagerki Online

Jak wykorzystać home staging
by szybko i skutecznie sprzedawać
nieruchomości?
Lidia Trzeciakiewicz, lidiatrzeciakiewicz.pl

9:50-10:30

Decluttering, czyli odgracanie
i porządkowanie przestrzeni
Maria Ernst-Zduniak, Domowe Metamorfozy

10:40-11:30

Jak robić zdjęcia nieruchomości,
które sprzedają?
Małgorzata Góra, Nieruchomości Telefonem

11:45-12:15

Jak współpracować z wypożyczalnią
mebli i dekoracji?
Aleksandra Szalej, Express Furniture Rental

13:00-13:30

Jak obrabiać zdjęcia nieruchomości
w Lightroomie?
Katarzyna Tajcher, Lightroom jest fajny

13:45-14:15

Projektowanie wnętrz, wirtualny staging –
poznaj programy do tworzenia wizualizacji
Joanna Glinkowska-Garwicka, YOANdesign

14:30-15:00

CASE STUDY: Jak budować
rozpoznawalną markę w branży
nieruchomości na Facebooku?
Agnieszka Szczecka, Śledź na fali

Program konferencji:
Dzień 2 - Środa, 22 września
9:00-9:35

Jak pokonać swoje blokady, ruszyć
z miejsca i prowadzić biznes
w zgodzie ze sobą?
Małgorzata Gabryś, Biznes bez spiny

9:45-10:30

Twoje talenty i mocne strony
– zacznij od tego, co już masz!
Malwina Faliszewska, Sięgaj po więcej

10:45-11:20

Jak planować by realizować
i ciągle nie odkładać działań na później?
Grażyna Pawtel-Lorente, Slow Business Online

11:30-12:15

Home staging a inwestowanie
w nieruchomości

Marta Baczewska-Golik, Ruszamy Nieruchomości

13:00-13:45

Jak sprawić by Pinterest wspierał
Twoje działania marketingowe?
Monika Pieńkowska, Pinterest dla biznesu

14:00-14:30

Home staging jako ścieżka kariery
– jak się przebranżowić i sprawdzić
czy to temat dla Ciebie?
Kamila Czarnomska-Shiers, Trening kariery

14:45-15:15

Buduj swoje miejsce w sieci
– jak zrobić stronę www w WordPressie?
Izabela Karkocha, Szkoła WordPressa

Program konferencji:
Dzień 3 - Czwartek, 23 września
9:00-9:40

Jak współpracować z biurem
nieruchomości?
Agata Stradomska, Białe Lwy Nieruchomości

9:45-10:30

Twoja misja i Instagram w home stagingu
Agnieszka Kuczyńska, Marka z misją

10:45-11:30

YouTube dla początkujących
– jak założyć i rozwijać kanał?
Agata Guzy, Youtube dla początkujących

11:45-12:15

Opowiadaj historie z kamerą w ręku
– o formacie video w budowaniu
marki osobistej
Sylwia Dąbrowska, Teacherka

13:00-13:30

Jak dobrze wykorzystać newsletter
w takiej branży jak home staging?
Justyna Stańska, Italiana Marketing

13:45-14:15

Jak budować markę osobistą na LinkedIn?
Marta Olesiak, MO Company

14:15-14:30

CASE STUDY:
Jak przygotować mieszkanie
by wynajęło się w 3 dni?
Agata Witkowicz, Homestagerki Online

zciweikaicezrT aidiL
Pasjonatka urządzania wnętrz, agentka nieruchomości oraz trener
holistyczny. Łączy pasję do nieruchomości, biznes i rozwój osobisty.
W ciągu dwóch lat rozwinęła dobrze działającą agencję
nieruchomości, szkoli przyszłych pośredników z marketingu
nieruchomości oraz wspiera kobiety w ich rozwoju.

Lidia Trzeciakiewicz
Home staging mam we krwi
Home staging był dla mnie czymś naturalnym od zawsze. Gdy około 8 lat
temu przygotowywałam pierwsze mieszkanie do wynajęcia dla osoby
z rodziny, nie miałam pojęcia o tej nazwie. Piękne, zadbane, świeże
wnętrza to dla mnie podstawa wynajmowania i sprzedawania mieszkań.
Dziwiłam się zawsze osobom, które fotografują np. bałagan:)
Gdy 2 lata temu otworzyłam własną firmę działającą w
nieruchomościach, home staging był dla mnie najważniejszy i po prostu
naturalny. Od razu przekonałam się o jego gigantycznej skuteczności!
Jako agentka nieruchomości sama świadczę tę usługę klientom w ramach
swojej pracy i dzięki temu mam niesamowite efekty sprzedażowe.
Uwielbiam wydobywać z wnętrza potencjał. Często wystarczy
wyniesienie starych mebli, kilka nowoczesnych, niewielkich sprzętów,
dekoracje… i wnętrze nabiera blasku – zarówno na zdjęciach, jak i w
realu.

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
21 WRZEŚNIA o godzinie 9:00
Czy skuteczny pośrednik robi home staging?
1. Korzystanie z home stagingu jako wyróżnika w pracy pośrednika
2. Co tworzy interesujące, ciekawe i przyciągające wzrok oferty?
3. Home staging szansą uzyskania przepięknych zdjęć - również w
starszych mieszkaniach czy domach.

kainudZ-tsnrE airaM
Ekspertka i prekursorka usługi
declutteringu w Polsce oraz
doradca home stagingu. Odkąd
tylko sięga pamięcią zawsze
lubiła aranżować, sprzątać
i organizować przestrzeń wokół
siebie. Od 7 lat robi to również
dla innych. Prowadzi szkolenia,
warsztaty, prezentacje i
konsultacje, w ramach których
pokazuje i podpowiada, w jaki
sposób planować i organizować
przestrzeń.

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
21 WRZEŚNIA o godzinie 9:50
Decluttering, czyli porządkowanie przestrzeni
1. Na czym polega usługa declutteringu?
2. Jak z empatią, ale też asertywnie podejść do klientów?
3. Decluttering jako etap home stagingu albo odrębna usługa

aróG atazrogłaM
Absolwentka Warszawskiej Szkoły Fotografii rocznik 2007. Od
2008 roku pracuje jako profesjonalny fotograf. W fotografii
architektury i wnętrz rozsmakowała się pracując we Włoszech i
fotografując dla Pirelli RE i Celtic Italy. Tam też zdobyła ważną
lekcję na temat fotografowania nieruchomości.
Po powrocie do Polski rozpoczęła promowanie sesji nieruchomości
do ogłoszeń. Był to rok 2010. W tym czasie home staging był
nowością.
Na swoim koncie ma publikacje w Dobrym Wnętrzu, Elle Deco,
Werandzie. Od początku swojej aktywności zawodowej działa na
rynku nieruchomości. Fotografuje również dla projektantów,
inwestorów, firm budowlanych, deweloperów, biznesu.
Nie obawia się niefotograficznych i trudnych przestrzeni.
Dodatkowo, w ramach swojego autorskiego programu
nieruchomoscitelefonem.pl, szkoli wszystkich, którzy chcą się
nauczyć fotografii wnętrz smartfonem.

Małgorzata Góra
Co w fotografowaniu
najważniejsze
Fotografuję przestrzenie od 2008 roku. Wtedy nie było kursów w tej
dziedzinie. Pierwszą moją sesję robiłam „po omacku” i do dzisiaj
z rozczuleniem wspominam stylizację światła na poduszkach…
Trzymam te zdjęcia w archiwum. Przypominają mi o tym, co ważne.
O pokorze, pracy, emocjach i o tym, że uczymy się całe życie.
Pamiętam jak około roku 2010 mówiłam pośrednikom, że telefon to nie
jest narzędzie do pracy. Wtedy miałam rację. Telefony i ich możliwości
techniczne pozostawiały dużo do życzenia.
Od powrotu z Włoch moje życie ciągle przeplata się z rynkiem
nieruchomości. Kiedy zaczynałam pracę dla deweloperów, nie było
praktycznie usług homestagingowych. Deweloperzy tworzyli mieszkania
pokazowe. Były one umeblowane, ale praktycznie każde potrzebowało
czegoś dodatkowego. W ramach mojej pracy stylizowałam tego typu
nieruchomości. Do tej pory kupiłam i sprzedałam dwa mieszkania. W
przypadkach obu sprzedaży sama robiłam sesję zdjęciową. Dodatkowo,
przy okazji sprzedaży pierwszego z nich, jedna z agencji zrobiła swoją
sesję. Były też zaangażowane homestagerki.
Mogłam przyjrzeć się jak tak praca wygląda z bliska. Dziewczyny zrobiły
bardzo dobrą robotę. A fotograf zdjęcia, na których mój salon wyglądał
na tak duży…
Po sesji wszystkie rekwizyty zostały zabrane, a mieszkanie wróciło
do swojego spokojnego wyglądu.

To mieszkanie sprzedawałam w ramach umowy otwartej. Sprzedałam je
po 6 miesiącach. Trafiło na osobę, której wszystko się w nim podobało.
A najbardziej wanna - 170 cm długości…
Sprzedając drugie mieszkanie prowadziłam już mój kurs. Szykowałam się
wtedy do szpitala i ostatnią rzeczą jaką miałam w głowie to było robienie
nowych zdjęć do oferty. W trakcie kursu przeprowadzam sesję – zrobiłam
zatem smartfonem zdjęcia swojego mieszkania. I zdecydowałam się na
coś bardzo ryzykownego. Wzięłam część zdjęć z kursu, część z aparatu
i dałam koleżance do ogłoszenia. Sprzedawałam wtedy mieszkanie
z umową ekskluzywną – na wyłączność. Koledzy z biura nieruchomości
stwierdzili, że te zdjęcia nie sprzedają, bo wyglądają jak do publikacji,
a nie na rynek nieruchomości. Dało mi to dużo do myślenia…
Mieszkanie sprzedało się w miesiąc.
Aktualnie jestem w trakcie remontu mojego domu rodzinnego. I przyznam
się, że nie myślę jeszcze o jego urządzaniu. Wiem natomiast, że będę się
starała uszanować to, co fajnego mieliśmy. Na przykład dechy na
podłodze… A co teraz robię? Spaceruję i widzę jak światło wchodzi od

Zdjęcia zostały wykonane smartfonem

strony ogrodu. Jak wnętrze i ogród
stanowią spójną całość, jak zaciera
się granica między tym, co
wewnątrz a zewnętrzem.
Cieszę się z planu funkcjonalnego,
który zabezpieczył moje potrzeby.
I zastanawiam się, co ja będę robić
w tak dużej kuchni. Moim
marzeniem jest posiadanie fotela
Big Mama. Nie myślę stylami.
Myślę raczej o tym, co mi w duszy
gra. I o tym, że wnętrze ma być
spójne z tym, co je otacza.
Uważam jednak, że dobrze nam
robi otaczanie się pięknem
i tworzenie pięknej rzeczywistości.
Ot…
Kto by kiedyś pomyślał, że stworzę
kurs o tym, jak wykorzystywać
smartfon do fotografowania
wnętrz? Wiecie, lubię ryzykowne
decyzje. Słucham swojej intuicji.

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
21 WRZEŚNIA o godzinie 10:40
Jak robić zdjęcia nieruchomości, które sprzedają?
1. Kilka wskazówek jak zrobić dobre zdjęcia pomieszczeń
2. Jakie są warunki udanej współpracy między stylistką a fotografem?
3. Fotografia smartfonem - tak czy nie?

jelazS ardnaskelA
Stylistka wnętrz, doradca klienta
oraz opiekun firmowych social
mediów. Pasjonatka pięknych
wnętrz, fotografii, zabytkowych
aut oraz dalekich podróży. Z
firmą Express Furniture Rental
związana od 5 lat. Przez ten
czas zrealizowała około 100
projektów we współpracy z
homestagerami oraz
pośrednikami nieruchomości.

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
21 WRZEŚNIA o godzinie 11:45
Jak się współpracuje z wypożyczalnią mebli i dekoracji?
1. Czy możemy liczyć na doradztwo w kwestii wyboru najlepszej oferty?
2. Co zyskujemy współpracując z wypożyczalnią?
3. Jak szybko uzyskamy potrzebne meble i dekoracje?

Sklep MORE MADAM
moremadam.pl

Styl skandynawski dodatki i dekoracje dla wnętrz
rabat 20% na kod:
HOMESTAGING2021

rehcjaT anyzrataK
Fotografuje, uczy obróbki i udowadnia, że Lightroom jest fajny!
Opowiada o Lightroomie i pokazuje, co i jak w taki sposób, że nagle
ten temat z absolutnie-nie-do-ogarnięcia staje się tematem wow.
A obróbka zdjęć wreszcie zaczyna dawać świetne efekty i całe
mnóstwo frajdy.

Katarzyna Tajcher
Black & white
Uwielbiam jasne, przestronne wnętrza z ogromną ilością bieli i zdjęć.
KONIECZNIE czarno-białych! I remonty również uwielbiam, bo skrobanie
ścian odpręża mnie jak mało co! :)

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
21 WRZEŚNIA o godzinie 13:00
Zdjęcia mieszkań – na co zwrócić największą uwagę podczas ich robienia
i stawiania pierwszych kroków w obróbce
1. Zdjęcie robi się w aparacie, nie w obróbce
2. Jaki program wybrać do obróbki?
3. Obróbka jako lekarstwo na niedoskonałość zdjęcia

,akciwraG-akswoknilG annaoJ
Uczy początkujące projektantki wnętrz, jak tworzyć wyjątkowe
i w pełni profesjonalne projekty, wykorzystując programy SketchUp
Pro, V-Ray i LayOut.
Wie, jakie obawy mają projektantki, gdyż jest jedną z nich. Od
ponad 15 lat prowadzi własną, jednoosobową firmę – YOANdesign.
Na co dzień współpracuje z biurami projektowymi w Polsce i za
granicą. Pod ich markami tworzy projekty wnętrz i stoisk
wystawienniczych.

Joanna Glinkowska-Garwicka,
Przypomniałam sobie,
że chciałam uczyć
Home staging pasjonował mnie od zawsze. Kiedy w Polsce nie znano
jeszcze tego określenia, zbierałam i katalogowałam oferty sprzedaży
i wynajmu mieszkań z GRATKI. Mam je zresztą do dziś ;-) Z ciekawości
zajrzałam do nich niedawno i okazało się, że te pierwsze są z 2006 roku.
W tym właśnie roku kupiłam moje mieszkanie w XIX-wiecznej, łódzkiej
kamienicy, w której to mieszkam do dziś. Wtedy na poważnie rozpoczęła
się moja przygoda z projektowaniem wnętrz. Powstała z potrzeby chwili i
dopiero w późniejszym czasie zamieniła się w zawód.
Doświadczenie zdobywałam powoli, dokształcając się na studiach
podyplomowych, kursach stacjonarnych i w ostatnim czasie – na kursach
online. Moja ścieżka zawodowa nie była prosta. Projektowanie
rozpoczęłam od stoisk wystawienniczych, później przyszła pora na
współpracę z jednym z marketów budowlanych, w którym
współtworzyłam dział projektowy łazienek i kuchni. Później przyszedł
czas na pełne projekty wnętrz i domów dla klientów indywidualnych. W
końcu doszła jeszcze współpraca z innymi biurami projektowymi jako
podwykonawca.
Czasy pandemii trochę zmieniły mój profil działalności. Ponieważ jednym
z moich źródeł zarobków była współpraca z biurami wykonującymi
projekty stoisk wystawienniczych, moja firma przestała zarabiać tak jak
dotychczas. Zdałam sobie sprawę, że mam już taki poziom doświadczeń,
iż nadszedł czas na dzielenie się wiedzą, między innymi z obsługi
programów komputerowych do projektowania wnętrz.

To wtedy, siedząc w domu z 4-letnimi bliźniaczkami, przypomniałam
sobie moje marzenie sprzed lat, czyli pragnienie edukacji dziewczyn
takich jak ja. Takich, które postanowiły zmienić coś w swoim życiu
i zacząć projektować wnętrza w pełni profesjonalnie.
A jak zaczęłam uczyć? Kilka lat temu skończyłam studia podyplomowe
na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ze Stylizacji i dekoracji wnętrz.
Właśnie na tych studiach poznałam wiele cudownych kobiet, które
postanowiły zmienić swój zawód. Okazało się, że ich największym
wyzwaniem była… obsługa programów do projektowania!
Jako że ja pracuję od wielu lat z wykorzystaniem wielorakiego
oprogramowania, postanowiłam je wspomóc i stworzyłam dla nich kurs
online, uczący od podstaw SketchUp-a i V-Ray-a.
Tak to się zaczęło. Pandemia pokazała mi, że nie ma co oglądać się na
innych, tylko podążać za swoim marzeniem. A moim było i nadal jest,
dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z zakresu obsługi programów
do projektowania wnętrz, takich jak SketchUp, V-Ray i LayOut. Pokazuję,
że nie jest to trudne i każda z nas, nieważne w jakim jest wieku, może
posiąść tę umiejętność.

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
21 WRZEŚNIA o godzinie 13:45
Projektowanie wnętrz, wirtualny staging – o programach do robienia
wizualizacji
1. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy home stagingiem a
projektowaniem wnętrz?
2. Jak wygląda proces projektowy i jakie są jego etapy? Czy można
połączyć pracę projektanta z pracą homestagera?
3. Na czym polega wirtualny staging i przy pomocy jakich programów
komputerowych możemy wykonywać taką usługę?

akcezczS akzseingA
Autorka tekstów, dziennikarka, redaktorka, samodzielna agentka
nieruchomości i szefowa Śledzia na fali.
Lubi poznawać ludzi i ich historie, odkrywać nowe miejsca.
I pisać.

Agnieszka Szczecka
Historie, które kręcą i..
sprzedają
Mam napisać, co mnie kręci w nieruchomościach. Otóż - oprócz tego,
że w starych, zakurzonych mieszkaniach w kamienicach kręci mnie
zawsze… w nosie - są to HISTORIE!
Bo nieruchomości to przede wszystkim historie. Historie mieszkania,
budynku, ulicy. Historie ich mieszkańców, te przekazywane z pokolenia
na pokolenie lub te właśnie się tworzące na moich oczach. Historie mebli,
obrazów, podłogi…
Tak, chcę Ci wyraźnie powiedzieć, że gdy zaczynam pracę z klientem,
to właśnie słucham. Opowieści. O mieszkaniu. O babci. O sąsiedzie.
O lampie. Nie dość, że klient jest zachwycony (bo kto dziś słucha?),
to mam też super materiał do promocji oferty.
A kulisy pracy agenta? To kolejna kopalnia pomysłów na posty, które
ludzie uwielbiają. Przecież zawód agenta polega na odnajdywaniu się
w wielu zaskakujących sytuacjach.
Na przykład wtedy, kiedy podczas prezentacji na balkonie zatrzasnęli się
oglądający. Zanim przyjechał fachowiec, zorganizowałam akcję „herbata
i koce”, serwowane z sąsiedniego balkonu. Albo kiedy pół godziny przed
prezentacją mieszkania panowie z serwisu naprawiającego zlew,
przecięli wężyk. Zanim znalazłam zawór, mieliśmy jezioro w aneksie
kuchennym. I ani jednego ręcznika czy ścierki. Panowie ściągnęli bluzy
i koszulki… hmmm.

Jakby nagości było mało, to wspomnę matkę, która karmiła piersią
bliźniaki (oba równocześnie!) siedząc naprzeciwko mnie i jednocześnie
omawiając ze mną warunki transakcji. A z klientką, która podczas
prezentacji skorzystała z toalety i dopiero wówczas okazało się, ze jest
ona zepsuta – do tej pory płaczemy ze śmiechu.
Oczywiście, nie wszystkie te historie trafiają na mojego walla na
Facebooku. Wiesz, tu trzeba mieć wyczucie. Ale jest potencjał, prawda?
Kiedyś właścicielka biura nieruchomości zapytała mnie, dlaczego piszę
o tym, że coś mi nie wyszło? „To nieprofesjonalne, stawia biuro w złym
świetle…” Tymczasem taki post miał o wiele większą klikalność niż ten
z wizerunkiem „profesjonalnej” pani pośrednik w garniturku.
Ludzie lubią historie, lubią być blisko Ciebie, lubią widzieć w Tobie
człowieka, który pomimo wiedzy i doświadczenia, ma gorsze chwile.
Pewnie, tu też nie opisuję wszystkiego jak leci… Wszak chodzi
o kreowanie wizerunku.
Mogę Ci o tym opowiedzieć, pokazać, jak ja to robię. Dlatego tu jestem.
Bo u mnie to działa.
PS. Aha, to jeszcze Ci powiem, że odkąd tak prowadzę swoje social
media, mam klientów więcej niż mogę obsłużyć. I są to klienci, którzy
ze mną rezonują, którzy nadają na mojej „śledziowej” fali. I sami do mnie
dzwonią. Fajnie, prawda?
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CASE STUDY:
Jak budować rozpoznawalną markę w branży nieruchomości
na Facebooku?

śyrbaG atazrogłaM
Coach i mentorka przedsiębiorczych kobiet, które chcą ruszyć z
własnym biznesem. Pomaga zakładać i organizować firmy tak,
aby mieć więcej czasu i pieniędzy, a przy tym realizować pasję,
korzystając ze swoich mocnych stron.
Gospodyni podcastu Biznes Bez Spiny, twórczyni kart do pracy
z osobistymi granicami, workbooka “Wszystko zaczyna się od
poczucia własnej wartości” i dwóch kursów online.
Ambasadorka życia i biznesu w rytmie slow.

Małgorzata Gabryś
O wnętrzach,
nieruchomościach i buszu ;)
Jestem archetypową Eksplorerką, więc lubię wnętrza proste, jasne i
koniecznie z roślinami. Kocham otaczać się kwiatami, chociaż wiele lat
byłam przekonana, że nie mam do nich ręki. Uwielbiam drobiazgi, które
już na pierwszy rzut oka kryją jakąś tajemnicę. W swoim domu stawiam
na luz i wygodę. Chętnie spędzam czas w salonie na kanapie, a moją
oazą spokoju jest sypialnia i ogród. Uwielbiam też swoje biurko, na
którym obowiązkowo mam kwiaty, tablicę z mapą marzeń oraz świece,
kadzidełka i drewniane skrzyneczki, w których chowam karty, sprzęt do
kaligrafii oraz inne bibeloty.

Moim największym wyzwaniem był
całkowity remont domu z lat 50.,
w którym aktualnie mieszkamy
razem z mężem i naszymi córkami.
15 lat temu to było nie lada
wyzwanie dla młodego małżeństwa.
Bardzo lubimy nasz dom i jego
klimat, chociaż dzisiaj urządziłabym
go zupełnie inaczej;) Kto wie, może
w niedalekiej przyszłości zrobimy
generalny remont!
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Jak pokonać swoje blokady, ruszyć z miejsca i prowadzić biznes
w zgodzie ze sobą?
1. Jak radzić sobie z oporem i autosabotażem?
2. Co warto zrobić, aby ruszyć z miejsca?
3. Inna twarz biznesu, czyli "biznes bez spiny"

akswezsilaF aniwlaM
Certyfikowana trenerka i coach talentów Gallupa, trenerka, ICF
coach. Autorka książki "Sięgaj po więcej", mówczyni TEDx Warsaw
Women, autorka kursu pewności siebie online "Sięgaj po
więcej z Forbes Women" oraz "Zbuduj swoją pewność siebie i
sięgaj po więcej".
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w
szczególności w obszarze HR, które zdobywała w
międzynarodowych korporacjach.

Malwina Faliszewska
Dobrze urządzone - szybko wynajęte
Z tematem home stagingu zetknęłam się głównie dzięki programom
telewizyjnym oraz pracy Marii Ernst-Zduniak. Wynajmuję swoje
mieszkanie, ale od kilku lat jest to wynajem długoterminowy, więc
ostatnio nie było potrzeby przygotowywać jakoś specjalnie tej
nieruchomości. Mieszkanie, które wynajmujemy zostało urządzone kiedyś
w ramach programu Dekoratornia, więc było atrakcyjne i szybko się
wynajęło.
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Twoje talenty i mocne strony – zacznij od tego, co już masz!
1. Dlaczego tak wiele z nas ma problem z brakiem wiary we własne możliwości?
2. Na czym polega koncepcja mocnych stron Gallupa?
3. Czy znajomość moich talentów pomoże mi w rozwijaniu kariery? Jak to
wykorzystać?

etneroL-letwaP anyżarG
Edukatorka i trenerka online, autorka ponad 60 minikursów,
organizatorka wirtualnych Konferencji Slow Business Online,
w których udział bierze co roku ponad 2000 osób. Założycielka
Akademii Slow Business Online. Pomaga przedsiębiorczym kobietom
stworzyć spokojny, prosperujący biznes oparty na kursach online,
spójny z ich wartościami, dający im poczucie wolności oraz
satysfakcję z pracy. Prywatnie mama 2 nastolatków, żona Francuza.
Mieszka w malowniczym mieście u podnóża Pirenejów.

Grażyna Pawtel-Lorente
Zgodny wnętrzarski team
Wraz z mężem kupiliśmy 2 lata temu kawalerkę pod wynajem w
Katowicach. W planach mamy kolejne, ale ta pierwsza przygoda z
inwestowaniem w nieruchomości na pewno zostanie na długo w naszej
pamięci!
Mieszkanie wymagało generalnego remontu, nie było w nim nawet
łazienki. Wyburzyliśmy ściankę działową, skuliśmy tynk, aby odsłonić
cegłę z przełomu XIX i XX w, która nadała mieszkaniu bardziej
industrialny charakter. Wynoszenie gruzu zajęło nam tydzień, bo
wpadaliśmy na budowę wieczorami, gdy mąż kończył pracę. Dużo rzeczy
robiliśmy sami, ale bez pomocy mojego kuzyna, który pracuje w branży
budowlanej, pewnie nie podjęlibyśmy się tak ogromnego remontu. Prace
trwały blisko 6 miesięcy i były dość męczące.
Najprzyjemniejsze dla mnie były ostatnie tygodnie, gdy samodzielnie
zaprojektowaliśmy i zmontowaliśmy kuchnię, dobieraliśmy meble,
dekoracje i dodatki. Uwielbiam takie zakupy! Zresztą mój mąż również.
Wspólnie oglądamy wszystkie programy o home stagingu i
nieruchomościach, które pojawiają się we francuskiej telewizji i to właśnie
on podsunął niektóre pomysły na dekoracje. Na szczęście nasze gusta są
podobne, a efekt końcowy jest naprawdę super. Za każdym razem nowi
lokatorzy mówią, że to wyjątkowe miejsce, a mieszkanie nigdy nie stało
wolne dłużej niż tydzień. W planach mamy oczywiście kolejne inwestycje,
więc na bieżąco śledzimy rynek i trendy wnętrzarskie.
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Jak planować by realizować i ciągle nie odkładać działań na później?
1. Jak bloki czasowe mogą pomóc Ci w zwiększeniu produktywności?
2. Dlaczego tak naprawdę nie realizujesz Twoich celów?
3. Cała prawda o prokrastynacji

kiloG akswezcaB atraM
Pośredniczka nieruchomości,
właścicielka Ruszamy Nieruchomości
i aktywna inwestorka. Jako jedna z
pierwszych wykorzystywała home
staging, profesjonalne sesje
fotograficzne i spacery wideo po
sprzedawanych nieruchomościach.
Przywiązuje ogromną uwagę do
prezentowania oferty, od opisu, przez
multimedia, po najdrobniejsze detale,
co odzwierciedla się w skuteczności
wystawianych przez nią ofert.
Gospodyni podkastu Ruszamy
Nieruchomości (ponad 100 odcinków).
Tworzy Kobiecą Stronę Inwestowania.
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Home staging a inwestowanie w nieruchomości
1. Jak zarabiać na nieruchomościach?
2. Jak przygotować mieszkanie do wynajmu - niezbędne wyposażenie,
oczekiwania najemców
3. Atrakcyjna oferta najmu a home staging

akswokńeiP akinoM
Uczy innych wykorzystywania Pinteresta do promocji biznesów:
sklepów, blogów. Wie, jak to robić, gdyż od lat prowadzi konto,
które generuje ponad 50% ruchu w jej sklepie na Etsy i polskim
sklepie e-tutorial.eu. Jest autorką kursów, wyzwań dotyczących
Pinteresta, prowadziła warsztaty – wszystko po to, aby
przeprowadzić chętnych od profilu na Pintereście, traktowanego jako
miejsce inspiracji, do profilu, który będzie narzędziem promocji ich
biznesów.

Monika Pieńkowska
Na mnie zadziałało!
Nigdy nie korzystałam z usług homestagingowych jako właścicielka
nieruchomości, ale niedawno miałam z tym do czynienia jako klient kupujący
mieszkanie. Córka dostała się na studia w mieście odległym o 350 km od
naszego domu i padła decyzja: kupujemy zamiast wynajmować. Mieliśmy
ustalone kryteria typu cena, układ. Spełniało je wiele mieszkań (obejrzeliśmy
13 w ciągu 2 dni, maraton!). Które kupiliśmy? Wcale nie najtańsze, a wręcz
najdroższe z oglądanych. Najładniejsze! A precyzyjnie?
Dokładnie dopasowane do naszych potrzeb, lekko odświeżone
w "dziewczyńskich" pastelach, wyposażone w odpowiednie do
studenckiego życia meble i drobne dodatki. Widać było, że właścicielka
wcześniej przemyślała komu chce to mieszkanie sprzedać i jak zrobić
na tym kliencie wrażenie.
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Jak sprawić by Pinterest wspierał Twoje działania marketingowe?
1. Czym Pinterest różni się od innych mediów społecznościowych?
2. Jak trafiać na Pintereście do zainteresowanych osób?
3. Jak wykorzystać Pinterest do promowania swojej działalności
w home stagingu?

sreihS-aksmonrazC alimaK
Ekspert rynku pracy i zmian zawodowych, prowadząca firmę
Trening Kariery, dzieli się wiedzą w mediach oraz na łamach
licznych konferencji. Twój doradca i osoba, do której warto
zadzwonić, kiedy nie wiesz, w którym kierunku ruszyć
ze swoją karierą.

Kamila Czarnomska-Shiers
Dobra stylizacja
bez efektu maski
Kiedy kupowałam i sprzedawałam mieszkania, byłam pod opieką agencji
nieruchomości, więc nie było to trudne.
A jakie jest moje zdanie o przygotowaniu nieruchomości do obrotu na
rynku? Jeśli jest to dobrze zrobione – pomaga, ale często mieszkania są
przestylizowane i to zakłamuje ich stan. Dobra stylizacja jest jak makijaż
– podkreśla atuty, a nie tworzy efektu maski.
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Home staging jako ścieżka kariery – jak się przebranżowić i sprawdzić
czy to temat dla Ciebie?
1. Jak sprawdzić, czy zmiana jest dla Ciebie dobra?
2. Jak rozpocząć pracę w nowym zawodzie?
3. Jak przekonać do siebie innych i udowodnić, że brak doświadczenia
nie ma znaczenia?

ahcokraK alebazI
Od ponad 10 lat tworzy strony i sklepy internetowe dla klientów
z całego świata. Na swoich szkoleniach uczy, jak samodzielnie
i w prosty sposób zrobić i rozwijać stronę na WordPressie.

Izabela Karkocha
To musiała być homestagerka
O home stagingu usłyszałam niedawno od Agaty Witkowicz.
Wcześniej nie wiedziałam, że istnieją tego typu usługi. Teraz już wiem,
że zawsze gdy wybierałam apartament do wynajęcia w takich serwisach jak
np. booking.com, prawdopodobnie był on przygotowany przez dobrą
homestagerkę ;) Różnica jest według mnie ogromna.
To niesamowite, jaki efekt można uzyskać drobnymi, ale istotnymi zmianami.
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Buduj swoje miejsce w sieci – jak zrobić stronę www w WordPressie?
1. Dlaczego właśnie WordPress?
2. Czy lepiej zlecić wykonanie strony specjaliście czy nauczyć się i zrobić
ją samodzielnie?
3. Jak przygotować się do stworzenia strony internetowej i ile kosztuje
strona na WordPressie?

aksmodartS atagA
Menadżer, trener, sprzedawca. Nieruchomości stały się jej pasją,
a zajmuje się tym, ponieważ lubi pomagać ludziom. “Wybierz pracę,
którą kochasz, a nie przepracujesz więcej ani jednego dnia w Twoim
życiu.”
Obecnie menedżer warszawskiej agencji nieruchomości Białe Lwy
Nieruchomości. Licencjonowany pośrednik w obrocie
nieruchomościami.

Agata Stradomska
Z home stagingiem się opłaca
Od 2009 r. aktywnie działam w branży nieruchomości jako pośrednik
i już od tego momentu przykładałam ogromną wagę do wizualnej oprawy
nieruchomości na sprzedaż. Ponieważ praktycznie od samego początku
swojej kariery pracowałam z profesjonalnym fotografem, który zapewniał
wysokiej jakości zdjęcia, tak ważne było to, co jest na nich pokazane. To były
czasy, kiedy nierzadko na zdjęciach mieszkań na sprzedaż można było
zobaczyć bałagan, zbędne przedmioty, a nawet osoby! Ja już wtedy byłam
pewna, że jakość prezentacji nieruchomości się opłaca. I nie myliłam się.
Dziś współpracuję z profesjonalnymi homestagerami, choć kilka lat temu
sama przygotowywałam wnętrza do zdjęć i prezentacji współdziałając
z właścicielami. Główny nacisk kładliśmy na uporządkowanie przestrzeni,
schowanie rzeczy osobistych i nadmiaru przedmiotów, wprowadzaliśmy
drobne elementy dekoracji. To, w połączeniu z dobrymi zdjęciami,
sprawdzało się i zazwyczaj takie oferty sprzedawały się szybciej i wzbudzały
większe zainteresowanie. Uważam, że home staging jest bardzo ważny i
potrzebny w skutecznej sprzedaży nieruchomości... wszakże wszyscy
kupujemy "oczami"!
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Jak współpracować z biurem nieruchomości?
1. Jak wygląda współpraca pośrednika z homestagerem?
2. Czego pośrednicy oczekują od homestagerów?
3. Jak przygotować ofertę współpracy, aby była atrakcyjna dla
pośredników?

aksńyzcuK akzseingA
Pomaga początkującym
w biznesie online kobietom
zbudować autentyczne i skuteczne
marki, oparte na wartościach, a nie
marketingowych sztuczkach.
Etycznie i w zgodzie ze sobą.
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Twoja misja i Instagram w home stagingu
1. Zadbaj o fundamenty marki
2. Zachwyć tym, co Cię wyróżnia
3. 7 instagramowych wskazówek

Agnieszka Kuczyńska
Home staging wyróżnia
Kiedy 13 lat temu oglądałam mieszkania w Warszawie, nie było jeszcze
na rynku usługi home stagingu. Kolory ścian jednego z odwiedzonych przez
mnie lokali atakowały różem w salonie, zielenią w sypialni i fioletem
w przedpokoju. Do tego mnóstwo prywatnych zdjęć (także na ścianach)
i stosy zabawek w każdym kącie nieruchomości. Po prostu „marzenie” każdej
homestagerki. Wracałam do niego kilka razy, nie do końca zdecydowana.
Chętnych, pomimo dobrej lokalizacji, brakowało. Nie każdy ma ekipę, która
od ręki wejdzie i przemaluje wszystkie ściany…
A jak jest dzisiaj? Niedawno miałam okazję oglądać oferty nieruchomości
w innej części Polski. Mam wrażenie, że świadomość sprzedających,
dotycząca tego, jak ważne są kwestie wizualne na etapie wstępnej analizy
ofert, wciąż jest bardzo niska. Ciekawe lokalizacyjnie mieszkania bardzo
traciły w moich oczach przez ponure zdjęcia i zagracone pomieszczenia.
Podświadomie odrzucałam mieszkania, które prezentowały się
nieestetycznie i widać było, że nie włożono żadnych starań, żeby podkreślić
ich zalety i zachęcić mnie do obejrzenia ich na żywo. A te które były
przygotowane? Od razu się wyróżniały na tle pozostałych i…
znikały bardzo szybko :)
Home staging jest branżą z ogromnym potencjałem. Warto zostać
homestagerką i zainwestować w swój rozwój. Wejść pewnie i świadomie
na rynek, wypracować przewagę nad konkurencją, wyróżnić się i pomagać
klientom rozwiązać ich problemy związane ze sprzedażą lub wynajmem
mieszkań, przy okazji realizując swoją pasję i marzenia.

yzuG atagA
Pomaga kobietom pasjonatkom i właścicielkom biznesów zacząć
na YouTube i rozwijać kanał w oparciu o narzędzia dostępne dla
każdego. Jest autorką e-booka "YouTube dla Początkujących" oraz
kursów online. Prowadzi konsultacje, szkolenia i warsztaty dla kobiet.
Prywatnie mama dwóch córek, partnerka i właścicielka
psa kanapowca.

Agata Guzy,
Potencjał, którego nikt
nie wykorzystał…
Tematowi home stagingu przyjrzałam się uważniej dzięki poznaniu Agaty
Witkowicz. Wcześniej tego typu działania kojarzyły mi się z amerykańskimi
willami i programami w TV. Do dzisiaj pamiętam, jak wyglądał przed
zakupem nasz dom rodzinny lub wcześniejsze mieszkanie, które wówczas
oglądaliśmy. Tam o home stagingu na pewno nikt nie słyszał, więc przy
podejmowaniu decyzji wygrywały miejsca, które oprócz bałaganu miały coś
jeszcze do zaoferowania – czy to ogromny ogród daleko od ciekawskich
oczu, czy piękną magnolię przy wejściu.
Teraz, jako dorosła kobieta, myślę sobie, że kilka z lokalizacji, które
oglądaliśmy i odrzuciliśmy, miały ogromny potencjał, tylko nikt nie miał
pojęcia, jak można go wydobyć.
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YouTube dla początkujących – jak założyć i rozwijać kanał?
1. Dlaczego warto założyć kanał na YouTube w branży HS?
2. Jak w ogóle zacząć na YouTube?
3. W jaki sposób pokazywać tam swoje realizacje, jeśli dopiero
zaczynasz?

aksworbąD aiwlyS
Praca z kamerą to coś, co kocha i co jest jej największą pasją. Szkoli
i występuje publicznie od 15 lat, a od 4 lat działa w marketingu
online. Jest instruktorem teatralnym, pedagogiem dramy i
absolwentką Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.
Pomaga markom osobistym oraz firmom w pracy z i przed kamerą,
ucząc jak wykorzystywać wideo w budowaniu marki osobistej i w
rozwoju biznesu online. Z jej wsparcia skorzystało do tej pory ponad
800 osób.
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Opowiadaj historie z kamerą w ręku – o formacie video w budowaniu
marki osobistej
1. Kilka wskazówek jak zabrać się za nagrywanie
2. Jak kręcić krótkie formy wideo?
3. Jak wykorzystać wideo w branży home stagingu?

Myślisz o zmianie zawodu, a nieruchomości zawsze Cię pociągały?
Pracujesz już w branży, ale lepiej będziesz się czuł
mając formalne potwierdzenie kwalifikacji?
Serdecznie zapraszamy do wybrania naszego kursu.
To szkolenie inne niż wszystkie. Cechuje się przede wszystkim
kompleksowym podejściem (100 godzin edukacyjnych + e-learning),
szerokim zakresem wiedzy oraz konkretnymi elementami pracy
pośrednika.

U nas poznasz zawód od podszewki
i będziesz wiedział jak działać!
To kurs, gdzie trenerami są praktycy, a nie teoretycy!
Zajęcia piątki i soboty. Kurs stacjonarny, możliwość uczestnictwa w zajęciach online.

Więcej na: https://praca-agent.pl/kurs
Hasło: HOMESTAGERKI2021 – 20% zniżki
- proszę wpisać w uwagach
- obowiązuje na edycję jesień 2021 lub zima 2022.

aksńatS anytsuJ
Wspiera kobiety w lepszym wykorzystaniu
e-mail marketingu do promocji swoich
biznesów online i sprzedaży. Udowadnia,
że układając strategicznie swoje działania
i skupiając się na właściwych rzeczach,
można skutecznie osiągać stabilne oraz
coraz wyższe przychody, nawet bez
ogromnych zasięgów w social mediach.
W swojej pracy pomaga ustalić strategię
biznesu online (od podstaw lub już dla
istniejących firm), założyć oraz rozwinąć
własną bazę e-mail i skutecznie ją
wykorzystywać do promocji ofert.

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
23 WRZEŚNIA o godzinie 13:00
Jak dobrze wykorzystać newsletter w takiej branży jak home staging?
1. Dlaczego w ogóle warto mieć newsletter, gromadzić adresy mailowe i
czy warto to robić w takim biznesie jak home staging?
2. Od czego zacząć, co pisać, jak to robić (np. jak często słać newsletter)?
3. Inne treści do pośredników, inne do inwestorów – jak to podzielić? I co
jeśli wcale nie pisze mi się łatwo i lekko?

kaiselO atraM
Pomaga klientom w strategii pozyskiwania zleceń z wykorzystaniem
mediów społecznościowych. Prowadzi dla nich social media, a także
zajmuje się szkoleniami dla handlowców - „Jak sprzedawać przez
LinkedIn”.
Sama szkoliła się w międzynarodowych korporacjach, osiągając
wyróżniające się wyniki. Pracowała głównie dla instytucji
finansowych, IT czy CNC. Autorka książek: „Jak sprzedawać.
Prawdziwy handlowiec i jego metody sprzedaży” oraz „Poznaj
przepis na siebie. Jak uwieść społeczność social mediów, aby zyskać
nowych klientów.” Na co dzień właścicielka firmy MO Company, z
której usług projektowych skorzystało kilkadziesiąt firm w niespełna
dwa lata.

Marta Olesiak
Bankowość zamiast
nieruchomości
Na studiach wybrałam specjalizację Inwestycje i Nieruchomości, dlatego
że chciałam je sprzedawać. Niestety, przez fakt, że wszystkie firmy
proponowały rozliczać się procentem od sprzedaży, a ja potrzebowałam
środków na utrzymanie, musiałam zrezygnować z tego marzenia.
Natomiast udało mi się dostać pracę w banku przy udzielaniu kredytów
hipotecznych.
Interesuje mnie też urządzanie mieszkań, ale traktuję to bardziej
hobbystycznie. Pojęcie home staginu było mi nieznane do momentu
otrzymania zaproszenia na konferencję. Także ja również będę miała okazję
dowiedzieć się czegoś nowego :)

MOJĄ PRELEKCJĘ MOŻESZ OBEJRZEĆ:
23 WRZEŚNIA o godzinie 13:45
Jak budować markę osobistą na LinkedIn?
1. Co to jest LinkedIn i jak pomaga budować markę osobistą?
2. W jaki sposób zbudować profesjonalny profil, przyciągający do naszej
oferty?
3. Home staging w publikacjach, czyli o czym warto pisać?

Partnerzy
wydarzenia

Największy polski blog o pracy.

Ścieżki karier, zmiana zawodowa,
własna firma, praca i życie
Pokazujemy różne

możliwości rozwoju

i pomysły na zmianę

drogi zawodowej.

Uskrzydlamy Utalentowanych…
zawodowo!

Warto Znać – to portal

biznesowo-ekspercki skierowany
do przedsiębiorczych kobiet,
mężczyzn, a także do osób,
które poszukują inspiracji.
Głównym celem portalu

jest dostarczenie wiedzy
poprzez istotne treści

pisane przez ekspertów
z różnych branż.

Fundacja Mamo Pracuj

wspiera kobiety wracające

do aktywności zawodowej
po urlopach

macierzyńskich

i wychowawczych.

Prowadzi ogólnopolski
portal mamopracuj.pl

łączący kobiety poszukujące
pracy z pracodawcami.

Strefa Nieruchomości®
to pierwsze w Polsce
czasopismo, którego

adresatem są Inwestorzy.
Naszym celem jest
poszerzenia

i dostarczanie

różnorodnej wiedzy

z zakresu nieruchomości.

Portal lifestylowy dla

świadomych kobiet.
Wspieramy kobiety
w odkrywaniu

ich wewnętrznej mocy

i indywidualnego potencjału.
Pokazujemy, że współpraca

ma większą wartość

niż rywalizacja.

Zarejestruj się do programu
partnerskiego i zyskaj
pakiet korzyści!

Informacje o nowościach,
zaproszenia na szkolenia

i prezentacje produktowe,
dostęp do plików 3D

4public.pl/rejestracja-architektow

GetHome.pl to nowy portal

nieruchomości z ofertami
rynku wtórnego

oraz pierwotnego.
Prezentujemy

wyłącznie unikalne

oferty - u nas

nie ma duplikatów!

Nieruchomości zawsze

wskazujemy na mapie.

HOMESTAGERKI ONLINE

PIERWSZA

Konferencja
Homestagerek

Online
21-23 września 2021

duża dawka branżowej wiedzy zebrana w jednym miejscu,

w przystępnej formule.

wiele inspirujących, wartościowych treści, z dostępem
przez 24h za darmo.

konkretne wskazówki na temat tego, jak się zabrać za

otwarcie działalności w home stagingu i od czego zacząć?
możliwość poznania ekspertów z wielu różnych dziedzin

w obszarze budowania marki osobistej i promowania się
w Internecie.

wskazówki od czego zacząć pracę nad mindsetem, jeśli

marzysz o byciu homestagerką, ale wciąż coś Cię blokuje.
wspaniała okazja, inspirujące święto home stagingu intensywne trzy dni wśród osób z Twojej branży!

niezapomniany udział w pierwszym tego typu, tak dużym
wydarzeniu branżowym dla homestagerów w Polsce!

…już dziś zarejestruj się

i bądź z nami na żywo!

Rejestruję się

To na razie wszystko,

ale już niebawem spotkamy się ponownie :)
Kolejny numer już w październiku!

Wracamy do stałych rubryk, ale nowych realizacji.
Wakacje już dawno za nami, zatem czas brać się do pracy :)
Coś Was zainspirowało? Czym chcecie się pochwalić?
Jesteśmy w kontakcie - piszcie!
redakcja@homestagerki.online
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