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Pani Grażyna  
Jasińska postawiła 
na samodzielność. 
Dzięki swojemu 
zaangażowaniu, 
odwadze i optymi-
zmowi jest obecnie  
Managerem  
w Klubie Oriflame.

T
ego dnia miałam swoje uro-
dziny. Mijało też10 lat mojej 
pracy w księgowości. Nie 

było to złe zajęcie. Ale codzienne 
przeglądanie raportów, sporzą-
dzanie dokumentów, sprawdza-
nie danych w systemach kompu-
terowych trochę zaczynało mnie 
męczyć. Pomyślałam, że najwyż-
szy czas na zmianę. Marzyła mi 
się praca dynamiczna, z ludźmi, 
w ruchu. Znalazłam sobie posadę 
w sklepie. Muszę przyznać, że od 
razu, pierwszego dnia zapomnia-
łam, jak wygląda monotonne ślę-
czenie za biurkiem. Choć na po-
czątku byłam zadowolona z tego,  
co robię, to jednak po pewnym 
czasie wieczna walka o klienta 
przestała mi się podobać. Przeko-
nywanie ludzi, że piętnasta para 
butów jest dokładnie tym, czego 
im trzeba wydała mi się mało 
ciekawa. W dodatku, co pewien 
czas, niezadowolony szef dawał 
upust swej złości i mało przyjaź-
nie wykrzykiwał, że cel sprzeda-
żowy znów nie został wyrobiony. 
Pewnego dnia, gdy po raz kolejny 
przyszło mi wysłuchiwać preten-
sji gburowatego przełożonego 
powiedziałam: dość! Pora znaleźć 
pracę, w której będę mogła się 
rozwijać i być bardziej niezależną. 
Pełna optymizmu podjęłam decy-
zję, ale spełnienie moich marzeń 
okazało się wcale nie takie proste.

ZAWINIŁ KRYZYS na globalnych 
rynkach finansowych, bezrobo-
cie, gospodarka przyhamowała..... 

Słowem na rynku pracy zrobiło 
się bardzo ciężko. Wysyłałam ma-
ile, chodziłam na spotkania, ale 
bez efektu. I tak minęły dwa lata. 
Powoli zaczęłam tracić nadzieję, 
zaczęły nachodzić mnie czarne 
myśli... A może poddać się i wrócić 
do poprzedniego zawodu? Nigdy. 
Musi być inne wyjście...

PEWNEGO DNIA ZNAJOMA PO-
WIEDZIAŁA MI O ORIFLAME. 
Najpierw puściłam tę informację 
mimo uszu, ale potem postanowi-
łam spróbować, w końcu nic mnie 
to nie kosztuje. Początki bywają 
trudne, dość szybko jednak uda-
ło mi się zebrać grupę znajomych 
i... zaczęłam działać. Sprzedałam   
kilka kremów, płynów i szampo-
nów i okazało się, że miesięczna 
norma została wyrobiona! W do-
datku – miła niespodzianka: firma 
nagradza za regularne zakupy. 
Super! Dostałam kolejne prezen-
ty, poznałam nowych ludzi. Na-
reszcie było tak, jak sobie wyma-
rzyłam. Dużo się działo (szkolenia, 
spotkania, wyjazdy), ale nikt mnie 
do niczego nie zmuszał.   Zaczę-
łam regulować swój czas tak jak 
było mi wygodnie, zgodnie z mo-
imi potrzebami. Spotkałam się z 
wielką życzliwością. Kolejne oso-
by, zainteresowane moim rozwo-
jem pomagały mi dobrać grupę. 
Po kilku miesiącach udało mi się 
zbudować wspaniały zespół przy-
jaciół. Wiedziałam, że to jest to, że 
właśnie w tym kierunku chcę się 
rozwijać.

Nie ważne skąd przychodzisz, 
ważne dokąd zmierzasz

OBECNIE WSPÓŁPRACA Z ORI-
FLAME JEST MOJĄ PASJĄ. Nie 
dość, że wszystko robię na własny 
rachunek, z ludźmi których lubię, 
to wciąż doskonalę swoje umie-
jętności i osiągam coraz więcej. 
Rozwijam zdolności przywódcze 
i coraz lepiej zarządzam ludźmi.   
Wyglądam i czuję się wspaniale. 
A światowej klasy szwedzkie ko-
smetyki sprzedają się doskonale. 
Decyduję się więc na kolejny krok 
– otwieram biuro regionalne w To-
runiu. 

PATRZĄC WSTECZ, NIE MOGĘ 
UWIERZYĆ, ŻE UPŁYNĄŁ ZA-
LEDWIE ROK. Stałam się zu-
pełnie inną osobą – pełną życia, 
zadowoloną z siebie, zdobyłam 

nowych przyjaciół, wytyczyłam 
sobie kolejny cel. Wykorzystuję 
swoje umiejętności i pracuję na 
własny rachunek. Ludzie, którzy 
na początku sceptycznie przyglą-
dali się moim poczynaniom, teraz 
dołączają do mojego prężnie roz-
wijającego się zespołu. Wspólnie 
osiągamy sukces i niezależność, 
niczym kochająca się rodzina. Je-
stem spokojna i szczęśliwa. Wiem 
dokąd zmierzam.

Pani Grażyna  
z mężem 
Waldemarem 
podczas konferencji 
jubileuszowej z okazji 
20-lecia Oriflame.

TERAZ JESTEM MANAGEREM

Zainteresowała Cię historia Grażyny? 
Chcesz dołączyć do Klubu Oriflame?
Zajrzyj na stronę  www.oriflame.pl lub 
zadzwoń na 801 122 000 (opłata za po-
łączenie wg stawek operatora lokalnego).


