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Dokładnie dwa lata temu zaczęła się przygoda  
Kasi z Oriflame. Jak zmieniło się jej życie?  
Przeczytaj historię Kasi Pławeckiej.

J ako nastolatka nie za bardzo wiedzia-
łam, co chcę robić. Rozważałam studia 
pedagogiczne, głównie ze względu na 

długie wakacje, z których korzystają nauczy-
ciele. Przyznaję, praca i marne kilka dni urlopu 
straszyły mnie od zawsze. Nie wyobrażam so-
bie życia bez wakacji. W końcu wybrałam jed-
nak kulturoznawstwo, kierunek, który mnie in-
teresuje. Niestety, za studia musiałam zapłacić, 
więc trzeba było pomyśleć o pracy.

Nieograniczone możliwości
Traf chciał, że pewnego dnia na popularnym 
portalu społecznościowym dostałam wiado-
mość od swojej przyjaciółki z dzieciństwa,  
z którą dawno straciłam kontakt. Pisała  
o Oriflame. Zaproponowała mi spotkanie. 
Chętnie się zgodziłam, bo dawno się nie wi-
działyśmy. Spotkanie trwało zaledwie godzin-
kę, trochę poplotkowałyśmy, a później powie-
działa mi dokładnie, czym zajmuje się  
w Oriflame i jakie ma z tego korzyści. Najbar-
dziej spodobało mi się, że współpracując  
z Oriflame, nie jestem do niczego zobowiązana, 
w każdej chwili mogę zrezygnować z bycia 
konsultantką – robię to, co chcę i ile chcę.  
A możliwości zarobkowe są nieograniczone... 

Zostałam zaproszona na spotkanie kosmetycz-
ne za parę dni, na które sama zabrałam dwie ko-
leżanki… i tak się zaczęło.

Marzenia do spełnienia
Dziś, po dwóch pięknych latach, jestem mana-
gerem w Klubie Oriflame i szczęśliwą student-
ką kulturoznawstwa. Mam wiele czasu dla  
siebie i wspaniały zespół konsultantek, osób  
takich jak ja – młodych, pełnych życia, z marze-
niami. Pracę ułatwiają mi portale społeczno-
ściowe. Dzięki nim codziennie, bez wychodze-
nia z domu wykonuję swoją pracę. I to z jakimi 
wynikami! Jednak największą satysfakcję spra-
wiają mi spotkania kosmetyczne. Wspólnie  
z moją grupą uczymy się o kosmetykach, pielę-
gnacji, robimy makijaże, jeździmy na szkolenia 
i świetnie się razem bawimy. Od czasu do czasu 
organizujemy ciekawe akcje np. sesję fotogra-
ficzną dla konsultantek czy też grę w paintball. 
To wprost niewiarygodne, jak przyjemna może 
być praca! Mam wiele marzeń. Może nie jutro  
i nie za miesiąc, ale za parę lat na pewno się speł-
nią. Pomoże mi firma, z którą współpracuję. 
Nic i nikt mnie przed tym nie powstrzyma! 

Praca to dla mnie
przyjemność

Zainteresowała cię historia Kasi? Chcesz dołączyć do 
Klubu Oriflame? Zajrzyj na stronę  www.oriflame.pl lub 
zadzwoń na 801 122 000 (opłata za połączenie wg  
stawek operatora lokalnego). 

Dołącz do klubu Oriflame!

Kasia 
Pławecka  
– studiuje  
i współpracuje 
z Oriflame.  

Mimo że pracuje, 
Kasia ma wiele cza-
su dla siebie! 
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 PRZEDSTAWIAMY 

1szy
 

na świecie tusz 
z 2-funkcyjnym 
aplikatorem 
w grzebieniu 

 Wyłącznie 
DLA 

 23 maja – 12 czerwca 
2011 


