
B
ędąc na urlopie wy-
chowawczym, Lucy-
na zastanawiała się, 
jaka praca pozwoli-
łaby jej godzić obo-
wiązki domowe z ro-

dzinnymi, dałaby możliwość 
rozwijania się i realizowania 
ambicji bez konieczności wy-
rzekania się czasu dla męża, 
2,5-rocznego synka Adasia  
i siebie. – Wtedy wydawało 
mi się to trudne, a nawet nie-
możliwe – wspomina Lucy-
na. Kilka najbliższych miesię-
cy pokazało, że takie właśnie 
możliwości daje Oriflame.

„Jak każda kobieta lu-
bię dobrze wyglądać”
Na początku najbardziej po-
dobała się Lucynie możliwość 
kupowania kosmetyków na 
własne potrzeby w atrakcyj-
nych cenach. – To był punkt 
wyjścia do tego, aby poznać 
pełną ofertę Oriflame. Sama 
stosowałam produkty tej fir-
my. Wiedziałam, że kosme-
tyki te są wysokiej jakości, ich 
receptury oparto na natural-

nych składnikach. Bez waha-
nia mogę je polecać innym 
– wspomina Lucyna. Pierw-
szych klientów poszukiwała 
w swoim najbliższym otocze-
niu – w rodzinie oraz wśród 
znajomych. 

„Najważniejsze to 
mieć w życiu cele, do 
których będę dążyć”
Wszystko zależy od tego ile 
czasu i energii jest się w sta-
nie poświęcić, jakie masz wo-
bec siebie plany, jakie są two-
je marzenia. Pierwszy cel, ja-
ki postawiła sobie Lucyna to 
zaplanowanie działań tak, 
aby zarobić 200 zł, jednak już 
po kilku miesiącach jej podej-
ście zmieniło się. Jeszcze w 
tym roku chce zrealizować 
swoje nowe wyzwanie – uzy-
skać tytuł Dyrektora Klubu 
Oriflame. Jest to moje naj-
większe marzenie i po kilku 
miesiącach widzę, że  
jestem w stanie to osiągnąć  
– zdradza Lucyna. Współpra-
ca z Oriflame stała się jej spo-
sobem na życie i daje jej 

J Adaś uwielbia oglądać 
kolorowe strony nowych 
katalogów Oriflame.  

F Lucyna i jej synek mogą 
być razem przez cały dzień 
– nawet, kiedy ona pracuje!

PROMOCJA

Moja praca, moja pasja
ogromną satysfakcję. Naj-
ważniejsze jest jednak wspar-
cie, jakie otrzymuje od swo-
jego męża i synka. – To oni 
dają mi siłę w dążeniu do sta-
wiania sobie nowych wyzwań 
– mówi. Mały Adaś jest re-
cenzentem katalogów – to on 
jako pierwszy je przegląda i 
pokazuje co mu się podoba, 
a co nie. Najciekawsze jest 
to, że zazwyczaj ma rację, jak 
dany katalog będzie postrze-
gany przez klientów. 

„To duży komfort,  
że mogę mieć dziecko 
przy sobie i jednocze-
śnie pracować”
Są dni kiedy Lucyna musi po-
godzić sprawy zawodowe  
z opieką nad dzieckiem. Wte-
dy Adaś jeździ z nią do biura 
regionalnego po paczki, czy 
też uczestniczy w spotka-
niach kosmetycznych. Naj-
ważniejsze jest to, że może 
mieć go przy sobie i jedno-
cześnie pracować. – Konsul-
tantką jestem od niedawna, 
ale w tym czasie miałam 

Wiele z nas często boryka się z problemem, jakie znaleźć dla siebie zajęcie i tym samym satysfakcjonującą pracę, by 
podzielić czas na zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, nie tracąc możliwości wygospodarowania chwili tylko 
dla siebie. Niemożliwe? Oto historia Lucyny Majewskiej, która znalazła pracę marzeń, spełniającą wszystkie te kwestie…

przyjemność uczestniczyć  
w konferencjach w Warsza-
wie, szkoleniach wyjazdo-
wych w Białym Dunajcu i w 
Międzybrodziu Bialskim oraz 
spotkaniu jubileuszowym  
w Katowicach – opowiada. 
Dzięki bezpłatnym szkole-
niom Oriflame cały czas da-
je Lucynie nieograniczone 
możliwości doskonalenia 
swoich umiejętności zarów-
no kosmetycznych, jak i mar-
ketingowych. – Oriflame jest 
dla mnie pasją,  stało się ono 
dla mnie sposobem na za-
planowanie przyszłości. Naj-
ważniejsze to uwierzyć, że 
wszystko jest możliwe i  chcieć 
podjąć wyzwanie – mówi  
z dumą Lucyna. 

Zainteresowała Cię 
historia Lucyny? 

Chcesz dołączyć do 
Klubu Oriflame?

Zajrzyj na stronę  
www.oriflame.pl lub 

zadzwoń na 801 122 000 
(opłata za połączenie wg 

stawek operatora lokalnego)


