
Joanna
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

J Medal z symbolem „18” oznacza,  
że Joanna odnosi sukcesy w budowie grupy  
konsultantek. Potrafi zachęcać inne dziewczy-
ny do współpracy z Oriflame.

J Gdy szła na spotkanie w Oriflame, prosiła  
męża, aby trzymał kciuki. Chyba pomogło...

J Największą pasją Joanny jest praca.  
Kolejną – jeździectwo. Kocha konie. 

najbardziej!
Robię to, co lubię

B yło lato 2009 r. Dla Jo-
anny Pyster-Okupnej 
nie najlepsze... Po raz 
drugi straciła wtedy 
pracę... – Zastanawia-

łam się, jak to możliwe – mówi 
Joanna. – Jestem solidna, am-
bitna, wykształcona. Wszystko 
robię z zaangażowaniem. I pro-
szę, zostałam bezrobotną. 
„Czy już tak będzie, że nigdzie 
nie zagrzeję miejsca?”, pyta-
łam sama siebie.

Potrzebowała zajęcia, które 
da jej wreszcie upragnione po-
czucie bezpieczeństwa. Tyl-
ko… gdzie go szukać?

Z pomocą przyszedł  
zwykły przypadek

Pewnego piątku po południu, 
tuż przed weekendem, Joanna 

wracała  z zakupami. Obłado-
wana dwiema siatkami, czym 
prędzej chciała dotrzeć do do-
mu. W pewnym momencie jed-
nak zauważyła kolorowy plakat 
na słupie ogłoszeniowym. Po-
deszła bliżej. Okazało się, że 
to Oriflame poszukuje współ-
pracowników. Wyciągnęła z to- 
rebki notes i zapisała numer te-
lefonu. Dużo dobrego słyszała 
o tej firmie rozprowadzającej 
kosmetyki. Wiedziała, że ma 
ona swoje konsultantki, które 
przyjmują zamówienia od klien-
tek, a następnie przynoszą im 
wybrane produkty do domów. 
Pomyślałam: „Warto spróbo-
wać. Niczego nie tracę. Najwy-
żej mnie nie przyjmą”. 

Zaraz po przyjściu do domu 
Joanna zadzwoniła do Orifla-
me. Powiedziała, że chciałaby 

współpracować z firmą jako 
konsultantka. Została zaproszo- 
na na spotkanie.

– Trochę się bałam, czy so-
bie poradzę – mówi. – Moje 
wykształcenie nie miało nic 
wspólnego z tego typu pracą. 
Nie miałam też doświadczenia. 
Ale zaryzykowałam… 

Pierwsze laury  
już po 3 miesiącach

Joanna została konsultantką. 
Od samego początku mogła li-
czyć na pomoc osoby, która ją 
wprowadziła do firmy, a poza 
tym wzięła udział w bezpłat-
nych szkoleniach. Nowe umie-
jętności tak szybko wykorzysty-
wała w kontaktach z klientkami, 
że już po 3 miesiącach została 
liderem Klubu Oriflame. – To 

prawda – mówi z uśmiechem. 
– Jestem szczęśliwa, ponie-
waż znalazłam wymarzoną 
pracę. Ale powodem mojego 
zadowolenia jest również to, że 
bardzo się zmieniłam. Na ko-
rzyść… Miła atmosfera w fir- 
mie, kontakty z klientkami, cią-
głe obracanie się wśród no-
wych ludzi otworzyły mnie na 
świat. Uwierzyłam w siebie, na-
uczyłam się cieszyć życiem. 
Mam tyle energii, że mogła- 
bym góry przenosić. A wszyst-
ko dzięki temu, że podjęłam 
współpracę  
z Oriflame! 

„Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło”... Gdyby Joanna nie straciła 
poprzedniej pracy, nie znalazłaby tej, 
która przynosi jej tyle zadowolenia!  

Zainteresowała Cię historia Joanny?
Chcesz dołączyć do Klubu Oriflame?
Zajrzyj na stronę www.oriflame.pl 
lub zadzwoń pod numer 801122000 
(opłata za połączenie wg stawek operatora lokalnego).


