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    Po kilkunastu latach doświadczenia w biznesie 
tradycyjnym rozpoczęliśmy współpracę z Marką tianDe. 
Dziś, po 7 latach zaangażowania w promowanie Marki, 
możemy z dumą powiedzieć, że uruchamiając niemalże 
30 oddziałów spełniliśmy swoje marzenia. Dla nas 
najważniejsi są ludzie i to nas wyróżnia - dbamy o to, 
żeby dobre relacje były podstawą naszego biznesu. 
    Dzięki temu, że mamy zaszczyt współpracować 
z ludźmi ukierunkowanymi na cel, rozwijamy się nadal 
i dlatego właśnie powstał pierwszy numer  MAGAZYNU 
tianDe! 
Życzymy miłej lektury. 
 
Patrycja i Mirosław Milic 
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Międzynarodowa korporacja tianDe narodziła się w 2007 roku, w Rosji. Inspiracją jej założycieli 
była tradycja oraz filozofia starożytnych Chin i Tybetu. Kolebką tianDe jest Ałtaj - jeden 
z najczystszych i najpiękniejszych zakątków naszej planety. Do chwili obecnej tianDe czerpie 
surowce i komponenty z tego niezwykłego miejsca. 
Misją tianDe jest propagowanie i efektywne zwiększanie kultury ekologicznej społeczeństwa 
oraz popularyzacja idei troski o zdrowie i środowisko naturalne. 
tianDe poza szeroką gamą produktów o najwyższej jakości, stwarza swoim współpracownikom 
nieograniczone możliwości rozwoju i pracy na arenie międzynarodowej. 

Do zarządzania rozwojem Marki tianDe w krajach Unii 
Europejskiej została powołana spółka Europe Prosperity, 
której Prezesem Zarządu jest Dr Jerzy Jurecki. 
Już prawie 7 lat będąc prawą ręką Właścicieli Tiande pomaga 
nam w dynamicznym rozwoju, a także w rozwiązywaniu 
czasami skomplikowanych sytuacji biznesowych i ludzkich. 
Jerzy Jurecki jest lekarzem i doktorem nauk medycznych. 
Na Uniwersytecie Medycznym obronił doktorat z tematu 
procesu gojenia się ran. Jest Specjalistą II stopnia z chirurgii. 
Ukończył podyplomowe studia z pedagogiki szkoły wyższej 
(Wrocławski Uniwersytet Medyczny) oraz z zarządzania 
w ochronie zdrowia (Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego). Swoją pasję zarządzania biznesem 
ugruntował studiami MBA uzyskując tytuł magistra 
zarządzana i marketingu. Jest autorem i współautorem wielu 
prac naukowych. Brał udział w wielu międzynarodowych 
kongresach medycznych w USA, Singapurze, Australii, 
Japonii, Austrii, Wlk. Brytanii, Irlandii, Maroku. 
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AKTUALNOŚCI 

Kochani, 
 
Ten rok był pełen wspaniałych sukcesów, na które 
wspólnie pracowaliśmy, chcielibyśmy to uczcić! 
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was 
wszystkich na ostatnie w roku spotkanie 
w gronie tianDe w dniach 14-16 grudnia. 
Bardzo chcielibyśmy, żebyście znaleźli w tym 
wyjątkowym okresie czas na chwilę oddechu 
w gronie tianDe! Poza programem szkolenia, który 
dla Was przygotowaliśmy, pragniemy również 
wynagrodzić Wasze zaangażowanie oraz wkład 
w rozwój Marki. 
Ten wyjazd upłynie nam na podsumowaniu 
naszych osiągnięć oraz planowaniu nadchodzącego 
roku. Jednak najważniejsze jest to, że będziemy 
mogli spotkać się w przedświątecznej atmosferze! 
Jak zawsze czekają na nas wspaniałe atrakcje, 
śniegowe szaleństwo, zabawa z przytupem 
oraz relaks w gorących źródłach. 
 
Zapraszamy Was serdecznie! 

GRUDNIOWE SZAFLARY 

TIANDE SILESIA 

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ 
W SPOTKANIU W SZAFLARACH SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 

Adres stacjonarny: ul. Chłodna 17, 40-311 Katowice 
e-mail: tiandesilesia24@gmail.com 
Numery telefonów do kontaktu ze zgłoszeniem: 
Alicja Gretkowska - Foder: 509 996 938 
Katarzyna Chyła: 669 669 244 
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AKTUALNOŚCI 

TARGI 

W październiku nasi aktywni liderzy: Agata Mróz 
- Srebrny Dyrektor, Iwona Styrkowiec, 
Agnieszka Waś promowali Markę tianDe 
w miastach, takich jak: 
 
1. Warszawa - Pałac Kultury i Nauki podczas PZU 
Maraton Warszawski (29-30. 10. 2018), 
2. Mielec - podczas Targów Ekologicznych 
EkoMielec w Galerii Navigator  (13.10.2018), 
3. Tarnów - Babski Poniedziałek w Centrum 
Sztuki Mościce (wydarzenie organizowane 
w każdy drugi poniedziałek miesiąca). 

 
Braliśmy również udział w Konferencji 
dla pielęgniarek i położnych na temat 
bezpieczeństwa w pielęgniarstwie. 
Monika Pawelczyk - Złoty Dyrektor 
wraz z Gabrielą Widzisz - Dyrektor (na zdjęciu 
obok) wystąpiły z prelekcją w gronie autorytetów 
na temat świadomości Kobiecego Zdrowia. 
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BIZNESOWE SPOTKANIE 
PRZY KAWIE Z TIANDE 

 
Dla kogo? 

Dla Ciebie, niezależnie od tego, czy dopiero 
zaczynasz, czy jesteś już długo 

w firmie! 
 

Kiedy? 
We wtorki od godziny 10:00 do 17:00 

 
Gdzie? 

W siedzibie tianDe, w Katowicach, przy ulicy 
Chłodnej 17 lub Online przez skype! 

 
Jak się umówić? 

Napisz do nas na adres pmilic@wp.pl  
 W mailu zamieść następujące informacje: 

 
1. Określ, jakie kwestie chcesz poruszyć 

podczas spotkania, po to, żebyśmy mogli się do 
niego przygotować 

 
2. Napisz kiedy i w jakiej formie (w siedzibie, 
czy Online) chciałbyś/ chciałabyś się spotkać 

 
3. Wskaż osobę, z którą chciałbyś/chciałabyś 

się spotkać - 
Z PATRYCJĄ? Czy z MIRKIEM? 

 
Zapraszamy! 

Pamiętaj - Twój sukces to nasz wspólny biznes. 
 

Patrycja i Mirosław Milic 

AKTUALNOŚCI 
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O TRĄDZIKU I JEGO ZAKAZANIACH 

Trądzik to choroba skóry tłustej, która wynika 
z nadprodukcji sebum, czyli kolokwialnie 
ujmując tłuszczu. 
Nadmiar sebum zawiera mało kwasu 
linolowego, co powoduje zmianę pH skóry na 
bardziej zasadowe - a to z kolei, stwarza idealne 
środowisko dla rozwoju mikrobów. 
W konsekwencji taka infekcja bakteryjna bardzo 
często prowadzi do trądziku i łojotoku. 
 
Trądzik objawia się nieestetycznym 
błyszczeniem, ziemistym kolorem skóry, 
rozszerzonymi porami i ropnymi wypryskami.  
Jest efektem mocnego odwodnienia cery lub 
predyspozycji genetycznych. Nie pomagają 
również: źle zbilansowana dieta, ani zaburzenia 
hormonalne. 
Może pojawić się w wieku kilkunastu, lub 
kilkudziesięciu lat. Na szczęście istnieją 
skuteczne sposoby walki z nim, których 
składniki, bardzo często znajdziesz w swojej 
kuchni (o tym więcej na następnej stronie). 
 
 
 

PIELĘGNACJA SKÓRY Z PROBLEMAMI 

12 Zakazań Trądziku: 
 
1. Nie wyciskaj! 
2. Regularnie zmieniaj pościel. 
3. Zrezygnuj z tradycyjnych ręczników do 
twarzy na rzecz ręczników papierowych. 
4. Zawsze myj ręce zanim dotkniesz twarzy. 
5. Unikaj dotykania twarzy! 
6. Dezynfekuj pędzle i inne akcesoria 
do makijażu przed użyciem. 
7. Włącz do swojej diety więcej warzyw, 
ogranicz spożywanie mięsa i nabiału. 
8. Pij 1,5 litra wody dziennie. 
9. Używaj z głową kosmetyków trądzikowych. 
10. Zaprzyjaźnij się z oczyszczającymi 
i nawilżającymi maseczkami. 
11. Wykorzystuj naturalne produkty, które 
znajdziesz w swojej kuchni. 
12 Bądź cierpliwa/y! 
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tiandeshop.pl 

Gwiazda programu: 
Żel do mycia twarzy 
z estrami Jojoba 
 i witaminą E (11319) 
 
 
Ekstrakt z Jojoby zawiera tłuszcze, 
podobne do tych, jakie występują w skórze. 
Dzięki temu rozpuszcza zanieczyszczenia 
i łój, nie naruszając przy tym naturalnej 
bariery ochronnej. Dodatkowo żel dzięki 
zawartości witaminy E (zwanej również 
witaminą młodości) chroni przed wolnymi 
rodnikami. 
Witamina E również odżywia, zmiękcza 
i uodparnia cerę. 
 
Efekt: 
Doskonałe oczyszczenie i doskonała 
gładkość. 

DIY - ZRÓB TO SAM 
Domowy żel oczyszczający na 
bazie płatków owsianych 
i rumianku. 
Czego potrzebujesz? 
- 1 łyżkę płatków owsianych górskich, 
- 3 łyżki mocnego naparu z rumianku, 
- kilka kropli nierafinowanego oleju 
słonecznikowego. 
 
Co robimy? 
Płatki owsiane zalej gorącym naparem 
z rumianku, wymieszaj i odstaw do lekkiego 
przestygnięcia. Dodaj 2-3 krople oleju z nasion 
słonecznika (zwiększy to właściwości 
oczyszczające i zapobiegnie przesuszaniu 
skóry). 
Mieszankę nałóż na wilgotną twarz i masuj 
okrężnymi ruchami, Po chwili zmyj chłodną 
wodą, która pomoże domknąć pory. 
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dla nas niezwykłym doświadczeniem. Dzisiaj 
taki wyjazd odbierany jest inaczej, ale był rok 
1989 i wtedy różnica w poziomie życia była 
ogromna. 
Widząc to, cały czas myśleliśmy o tym, co 
zmienić w naszym życiu. 
W roku 2000 zrezygnowałam z pracy na 
wygodnym etacie w przedszkolu i podjęliśmy 
decyzję o otwarciu Galerii z antykami i sztuką. 
Było to nie lada wyzwanie, ale także bardzo 
szybko stało się to naszą pasją. Nic nie jest 
jednak wieczne i po kilkunastu latach 
zapragnęliśmy czegoś jeszcze. 
W tym właśnie momencie pojawiło się na naszej 
drodze tianDe i nas zaskoczyło. 
 
Moment był szczególny, gdyż zarówno firma, 
którą prowadził mąż ze swoim wspólnikiem od 
20 lat zaczęła mieć problemy, jak i moja galeria 
nie funkcjonowała już tak jak wcześniej, więc 
szukaliśmy czegoś, co moglibyśmy jeszcze robić. 
Wierzę, że przypadków nie ma; w tym 
momencie właśnie pojawił się Piotrek Mróz 
i pokazał nam jakieś dziwne produkty, które po 
zaprezentowaniu tzw. master class okazały się  
 

Nazywamy się Grażyna i Krzysztof Lewandowscy 
i mieszkamy w Żywcu. 
Jesteśmy małżeństwem z dosyć długim stażem 
i w tianDe plasujemy się na górnej półce wiekowo 
zaawansowanych. Nadal czujemy się młodo, czego 
namacalnym przykładem jest to, że po 50-ce 
przewartościowaliśmy swoje życie i weszliśmy 
w zupełnie nieznany nam świat - Świat MLM. 
Zanim to jednak nastąpiło, w naszym życiu 
zawodowym działo się wiele. Mąż na początku 
pracował na etacie w zakładach państwowych 
(takie wtedy były), następnie pracował fizycznie 
w firmie prywatnej, gdzie wykonywał pracę 
nakładczą, a później pracował 3 lata w Paryżu. Po 
powrocie otworzył z kolegą własną działalność, 
którą prowadzili w sumie 25 lat. Moja droga 
zawodowa wyglądała trochę skromniej. 
Pracowałam przez 20 lat jako nauczyciel 
w przedszkolu, w tym ostatnie 10 lat, jako zastępca 
dyrektora. W momencie gdy mogłam awansować 
na stanowisko dyrektora stwierdziłam, że ta praca 
nie da mi już tyle satysfakcji i jest tylko 
wykonywaniem obowiązków. 
W międzyczasie spędziłam wspólnie z mężem rok 
w Paryżu, wykorzystując urlop bezpłatny, co było 

JAK ZMIENIĆ NIEZNANY ŚWIAT W PASJĘ? 

Historia Grażyny i Krzysztofa Lewandowskich 
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przenieśliśmy firmę w nowe miejsce w centrum 
Żywca. Jednak najważniejszą decyzją było i jest 
podjęcie decyzji rozwijania działalności 
związanej z MLM. 
Robimy to! 
Nigdy nie powiem, że MLM jest łatwy. Na 
początku, jak zapewne wielu, popełnialiśmy 
błędy. Nie było jednak takiej możliwości, 
abyśmy się poddali. Wtedy zaczęliśmy się 
szkolić. Czytać odpowiednie książki na temat 
MLM i rozwoju osobistego, uczestniczyć 
w różnych szkoleniach, między innymi podczas 
3-dniowego szkoleniu Harv'a Ekera, które dało 
nam bardzo dużo, a przede wszystkim 
uświadomiło, że edukować się należy cały czas. 
Dzięki szkoleniom i edukacji zrozumieliśmy 
wiele i rozpoczęliśmy proces przemiany przede 
wszystkim siebie i swojego podejścia do pracy 
i ludzi. Zrozumieliśmy jedno, że każdy może się 
zmienić, a my możemy mu w tym pomóc 
pod jednym warunkiem - że tego naprawdę chce. 
Do pewnego momentu nasze działania były 
chaotyczne, bez planu i bez jasno określonego 
celu. 
Ten cel gdzieś tam był, ale bardzo niejasny 
i nieprecyzyjny, więc siłą rzeczy nasze   
 

godnymi uwagi. 
Z racji tego, że decyzje podejmujemy szybko – 
umówiliśmy się w Mysłowicach, w ówczesnej 
siedzibie firmy Patrycji i Mirka Miliców na 
spotkanie. Efektem tego spotkania było 
zarejestrowanie się w strukturze tianDe i jako, że 
byliśmy przyzwyczajeni do tradycyjnej formy 
biznesu, postanowiliśmy w naszej galerii zacząć 
sprzedawać i promować produkty tej firmy, jako 
dodatek do naszych antyków. Tak działaliśmy 
przez 3 lata, traktując produkty tianDe jako tylko 
towar do obrotu w naszej galerii. 
Przyspieszenie nastąpiło 1,5 roku temu, kiedy 
to w pełni zaangażowaliśmy się w pracę 
w systemie MLM, oraz jak zostaliśmy oficjalnym 
Centrum Serwisowym tianDe, czego skutkiem 
jest moja kwalifikacja na poziom dyrektora. Tak 
naprawdę to dopiero początek, bo ja dopiero się 
rozpędzam. 
Zrozumieliśmy jedno – nie da się działać w MLM 
solo. MLM to gra zespołowa i to specyficzna, bo w 
tej grze kapitan cały czas pomaga zawodnikom i jest 
zawsze do ich dyspozycji. 
W ciągu tych 5 lat z tianDe wydarzyło się dużo 
w innych obszarach – mąż zamknął swoją firmę, 
zostaliśmy już podwójnymi dziadkami, 
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działania też takie były. Z czasem jednak 
wyznaczyliśmy sobie cele, opracowaliśmy plan 
dojścia do nich i działaliśmy. Chociaż staramy 
się działać wg ustalonego planu, to czasem są 
sytuacje, które potrafią nas zaskoczyć i zmusić 
do skorygowania np. planu tygodniowego. Nie 
traktujemy tego jako przeszkody, a normalną 
rzecz, gdyż to wszystko jest elementem naszej 
drogi. Jednym z naszych celów jest  – zgodnie 
z zasadami gry zespołowej, skupiać nasze 
wysiłki na pomaganiu każdej osobie 
z naszego teamu w osiągnięciu coraz wyższej 
kwalifikacji. Znamy wiele osób, które 
osiągnęły sukces, a co za tym idzie, bardzo 
dobre dochody. Łączy je kilka wspólnych cech, 
które pozwoliły im zajść wysoko, zaczynając od 
zera. MLM charakteryzuje się tym, że każdy  

"Cel, Plan, Determinacja i systematyczna praca" 

bezwzględnie zaczyna właśnie z poziomu ZERO 
i tylko od niego zależy, gdzie i kiedy się odnajdzie. 
W skrócie można to zawrzeć w kilku słowach, 
czyli; CEL, PLAN, DETERMINACJA   
i SYSTEMATYCZNA PRACA, bez oglądania 
się na boki. Wtedy osiągasz CEL, czyli odnosisz 
sukces. 
Ale to nie koniec, bo wyznaczasz sobie nowy CEL 
i zabawa zaczyna się na nowo. 
 
Uważamy, że MLM to jest najuczciwszy sposób 
zarabiania, gdyż na każdy awans musisz osobiście 
zapracować. Nie ma koneksji, protekcji i wyścigu 
szczurów – w marketingu sieciowym sam sobie 
wypracowujesz swój status, ale robisz to ze swoją 
grupą. Działamy wspólnie, ale każdy na własny 
rachunek. 
To jest dopiero satysfakcja!!!!! 
 
Do tej pory nie pisałam nic o produktach, a to 
przede wszystkim one nas zachwyciły, gdyż ich 
działanie, składy i ich szeroki asortyment mogą 
zaspokoić potrzeby każdego. Nie mamy swojego 
szczególnie ulubionego produktu, gdyż wszystkie 
których używamy nas zachwycają, ale najbardziej 
chyba cenimy serię produktów ekologicznych, 
z uwagi na dbałość o środowisko. 
Bardzo często rozmawiając z nowymi klientami 
naszej galerii, bądź zupełnie przypadkowymi 
ludźmi, wspominamy o naszych kulach 
turmalinowych, co z reguły stanowi początek 
rozmowy o naszych produktach i praktycznie 
w 80% skutkuje zakupem jednego, lub kilku 
produktów na początek. Większość z nich wraca, 
gdyż bardzo szybko dochodzą do wniosku, że po 
prostu warto. Bardzo lubimy obserwować na 
początku ludzi, którym przedstawiamy produkty 
tianDe, później ich ciekawość, chęć poznawania 
i wypróbowania coraz to szerszej gamy 
produktów i w końcu ich reakcję w postaci 
informacji zwrotnych, które są dla nas bardzo 
cenne. Wielu z nich zostaje z nami na stałe. 
Nie zawsze jest tak różowo. Zdarzają się różni  
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pieniądze i pożegnaliśmy go życząc szczęścia 
i zdrowia. 
Na szczęście takie przypadki zdarzają się 
bardzo, bardzo rzadko i w zasadzie stanowią 
temat humorystycznych opowieści. 
Zdecydowana większość naszych klientów jest 
bardzo zadowolona z jakości naszych 
produktów, a wracając do nas pytają o nowości 
i pozwalają sobie polecać coraz szerszą ich 
gamę. 
 
Podsumowując naszą pracę i wizję przyszłości 
w Firmie tianDe, to chcę powiedzieć, że 
w obecnej chwili wraz z naszym WSPANIAŁYM 
teamem czujemy wiatr w żaglach. Wszyscy 
mamy mnóstwo pomysłów i pozytywnej 
energii oraz pewność dobrze obranej drogi. 
Każdy ma wybrany cel, do którego dąży 
i który osiągnie, a co najważniejsze - 
DZIAŁAMY!!!! 
 
Wartością najważniejszą, za co jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni losowi, są przyjaźnie 
i bliskie relacje z niesamowitymi i kreatywnymi 
ludźmi, a praca z nimi w Firmie tianDe stała się 
naszą PASJĄ!!! 

Grażyna i Krzysztof 

Lewandowscy 

klienci; "rekord" pobił klient, który wrócił do 
nas nazajutrz po zakupie szczoteczki do zębów 
(której zakup trwał ok. godziny) z reklamacją 
spisaną drobnym maczkiem na kartce A4, 
w której udowadniał, że ta nieszczęsna 
szczoteczka jest tak twarda, że poraniła mu 
dziąsła i policzki i jak nie uwzględnimy jego 
reklamacji, to on uda się do rzecznika praw 
konsumenta i sprawa skończy się w sądzie. No 
cóż, w trosce o jego życie zwróciliśmy mu  

Ogromnie nam miło poinformować, 
że w Październiku 2018 roku 
Państwo Lewandowscy osiągnęli 
kwalifikację Grand Dyrektor! 

przypis redakcji: 
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WSPÓLNIE POSADŹMY LAS 

Drzewko tianDe to unikatowe wyróżnienie, którym 
nagradzamy naszych Dyrektorów podczas organizowanych 

przez nas wydarzeń (np. w Szaflarach). 
Ręcznie wykonane drzewko z imienną tabliczką obrazuje 

zaangażowanie każdego z nich w budowanie i rozwój 
Swojego Zespołu. 

 
Dlaczego wybraliśmy akurat drzewo? 

Dlatego, że drzewo to symbol życia i rozwoju człowieka. 
Poza tym drzewo reprezentuje naturę, a tianDe opiera swoje 
produkty na naturalnych składnikach. Dodatkowo za zakup 
produktów ekologicznych tianDe regularnie sadzi drzewa! 

 
Dziękujemy WAM za zaangażowanie oraz pracę jaką 

wkładacie w budowanie i wspieranie Swojego Zespołu! 
 

Patrycja i Mirosław Milic 
 



MOTYWACJA JEST W TOBIE! 

Przypomnij sobie uczucie, kiedy ostatnio czułeś 
się bardzo zmotywowany. Kiedy miałeś wrażenie, 
że możesz przenosić góry i zdobędziesz świat? 
Chciałeś działać TU i TERAZ? 
Niech zgadnę, że było to po spotkaniu z jakimś 
mówcą motywacyjnym, liderem, człowiekiem 
sukcesu? I co się działo dalej? Kolejny dzień wciąż 
był pełen ekscytacji? Jednak kolejne dni już mniej 
i mniej? 
Czujesz się zawiedziony? To normalna kolej 
rzeczy! Emocje opadną, zostanie rzeczywistość 
i przeszkody, które zawsze będą się pojawiać. 
W takim razie jak możesz sobie pomóc działać 
skutecznie? Jak poradzić sobie, kiedy wiara 
w przenoszenie gór staje się mniej realna? 
Jak szukać w sobie motywacji? 
 
1. Już to wiesz, że cel trzeba określić. Jednak cel 
powinien być NAPISANY, nawet więcej - 
regularnie przepisywany! 
Nie wierzysz? Przez kolejne 10 dni codziennie 
wpisuj do kalendarza swoje 3 najważniejsze cele. 
Jedenastego dnia otwórz kalendarz, wpisz cele 
i odpowiedz na pytanie jak się czujesz ze 
swoim celem. Zobaczysz, będziesz BARDZIEJ 
wierzyć, że Ci się uda! 

JAK NIE TRACIĆ SIŁ PODCZAS JESIENNEJ PLUCHY? 

Jak to działa? Zapisany cel stymuluje Twoją 
świadomość i podświadomość, żeby TEN cel 
osiągnąć. Uwaga - nie zapomnij doprecyzować 
KIEDY go osiągniesz. 
 
2. Nie czekaj na idealne warunki: aż dziecko 
będzie zdrowe, pogoda ładna, a partner 
przyniesie Ci śniadanie do łóżka. Działaj DZIŚ, 
TERAZ. Nigdy nie będzie idealnie. Nie można 
pracować ZAWSZE na pełnej ekscytacji, bo 
wypalisz się szybciej niż Ci się wydaje. Naucz 
się pracy w każdy dzień, nawet jeśli wstaniesz 
lewą nogą, a za oknem będzie paskudna 
pogoda. 
Motywacja jest w Tobie! Znajdziesz ją jeśli 
usiądziesz, zamkniesz oczy i pomyślisz 
DLACZEGO to właśnie jest Twój cel oraz jak 
poczujesz się, kiedy go osiągniesz. 
 
3. MLM to biznes relacji. Bądź wsparciem, ale 
także znajdź swojego mentora, który będzie 
Cię inspirować, podnosić na duchu, kiedy 
będzie taka potrzeba. Pamiętaj: z kim 
przystajesz, taki się stajesz. Otaczaj się 
zaangażowanymi, pozytywnymi ludźmi to da 
Ci więcej niż myślisz! 
Powodzenia!
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FRANCZYZA

15

Model franczyzy tianDe to: 
- prowadzenie Centrum Serwisowew wybranej przez 
Ciebie lokalizacji, 
 
- stworzenie w oparciu o nasze doświadczenie 
Twojego biznesu, który zarabia od pierwszego dnia, 
 
- regularne otrzymywanie wsparcia biznesowego 
i marketingowego od firmy! 
 
Dla kogo jest nasza franczyza? 
- dla osób przedsiębiorczych, nastawionych na 
budowanie bazy zadowolonych klientów, 
 
- dla ludzi otwartych, komunikatywnych, 
zdeterminowanych na osiągnięcie celu, 
 
- dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces  
w biznesie opartym na zaufaniu oraz relacjach. 
 
Jakie są nasze wymagania? 
- lokal o powierzchni 10-50 metrów kwadratowych, 
znajdujący się w miejscu chętnie uczęszczanym przez 
klientów (centra handlowe, centrum miast, pasaże), 
 
- zaangażowanie franczyzobiorcy w szkolenia, akcje 
promocyjne oraz inne firmowe wydarzenia, 
 
- minimalny wkład własny to tylko 5000zł. 

 
 
Spójrz na mapę i zobacz gdzie jesteśmy! Mamy 
już prawie 30 placówek w Polsce oraz w Niemczech, 
Hiszpanii, Anglii, Irlandii oraz Szwecji.  
Teraz czekamy na Ciebie! 
 
 



Nowe, oficjalne  centra tiande:

tianDe Karkonosze 

Iwona Rasiewicz

tianDe Germany 

Joanna Kafar Borczyński

tianDe Pomorze 

Joanna Brzostek

tianDe East of England 

Monika Kukczyńska

tianDe Wielkopolska 

Joanna Przybył

tianDe Deutschland 

Ewa Krajnik



 
 
Ciepła posada, stały zakres obowiązków, rutyna. 
Po co wychodzić z tego ułożonego środowiska? 
Po co miałbyś/miałabyś narażać się na stres? 
Dziś odpowiem Ci na pytanie dlaczego TY miałbyś 
się rozwijać! 
Inwestowanie w siebie to przede wszystkim 
poznanie swoich mocnych stron, zdefiniowanie 
swoich wartości oraz dążenie do „lepszej wersji 
siebie”. 
W dzisiejszych czasach ludzie dzielą się na 3 grupy: 
ludzi, którym zależy na rozwoju; tych którym 
temat jest zupełnie obojętny i tych, którzy... 
reagują nerwowo na mówców motywacyjnych, 
książki o rozwoju. W której jesteś grupie? 
Co Ci da praca nad sobą? 
1. Będziesz mieć lepsze relacje z ludźmi - w pracy, 
w domu. Nauczysz się rozwiązywać konflikty nie 
angażując w to emocji, zaczniesz zadawać pytania 
wprost, zamiast domyślać się i interpretować 
czyjeś zachowanie. 
2. Wzrośnie Twoja samoświadomość i poczucie 
własnej wartości! Kiedy skupisz się na sobie 
znajdziesz mocne strony i zaczniesz w sobie 
dostrzegać ogromny potencjał do wykorzystania. 
Większa wiara w siebie to lepsze samopoczucie, 
więcej optymizmu na co dzień! 
3. Staniesz się ekspertem. Zrozumiesz, że bycie 
człowiekiem „od wszystkiego” nie da Ci takich 
możliwości, jak specjalizacja w Twojej dziedzinie. 
Masz zasoby, które dała Ci natura i lata 
doświadczenia w pracy z ludźmi, jeśli dołożysz do 
tego pracę nad sobą - zostaniesz specjalistą. 
Będziesz osobą, której zastąpienie będzie niemal  

ROZWÓJ OSOBISTY 

niemożliwe. Pamiętaj, że eksperci są zawsze 
w cenie! 
4. Otworzą się przed Tobą nowe drzwi. Nie znamy 
historii, w której człowiek, który poświecił czas 
na doskonalenie się w jakiejś dziedzinie, nie 
dostał nowych szans. Każdy, kto zna siebie 
i pracuje nad sobą, doszkala swoją wiedzę 
i umiejętności w różnych dziedzinach dostaje 
od losu nowe szanse. Dlaczego? Bo widać go 
w tłumie, wyróżnia się charyzmą, determinacją 
i osiąganymi efektami! 
Pamiętaj, że tylko Ty pracujesz na swój sukces - 
w życiu prywatnym czy zawodowym i jeśli kiedyś 
masz czegoś żałować to lepiej podejmij wyzwanie, 
sprawdź się i ciesz się z tego, że się odważyłeś. 

DLACZEGO WARTO ZADBAĆ O SWÓJ ROZWÓJ?

Wierząc w potencjał, jaki 
drzemie w każdym z nas 
stworzyliśmy program 
„Rozwiń swój biznes 
z tianDe”. Przez 21 dni 
jesteś prowadzony przez 
swojego OPIEKUNA. 
Ponadto dostajesz 
ebook/przewodnik, który  
pomoże Ci poznać siebie 
na nowo.Wypracowana 
wiedza pozwoli Ci 
budować lepszą wersję  
siebie, a także jasno 
określi cel. 
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#TianDeTeamTravel 

UWAGA: 
Szczegółowe informacje o wyjazdach zostaną przesłane dodatkowo. 

Śledź aktualności korporacji. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU: 
od 1 listopada 2018 do 31 sierpnia 2019 

TIANDE TRAVEL TEAM 

UCZESTNICY: 
wszyscy Partnerzy korporacji tianDe 

PAŹDZIERNIK 

2019 

2019 

MAJ 
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Równowaga to podstawa prawidłowego funkcjonowania. 
Dlatego sięgniemy do samych korzeni tej teorii - 
zapraszamy Was do Chin. Będziecie mogli poczuć 
harmonię ciała i umysłu dzięki zrównoważeniu łagodnej 
i przyjmującej siły Yin oraz twórczej i mocnej Yang. 
Zapewni Wam to osiągniecie pełnej koncentracji oraz 
wydajności. Podczas pobytu zwiedzimy Szanghaj, jedno 
z największych miast na świecie! Jest to najbardziej 
zaludnione miasto Chin, największe chińskie centrum 
gospodarcze i finansowe, z trzecim, pod względem 
wielkości, portem morskim na świecie. W biznesowej 
dzielnicy Pudong w ekspresowym tempie rosną wieżowce 
ścigające się o miano najwyższego na świecie. To tutaj 
zobaczymy jedne z najszybszych pociągów 
magnetycznych oraz jedną z najdłuższych linii metra na 
świecie. Szanghaj to jednak nie tylko chłód stali i szkła, to 
również pachnące drzewem sandałowym buddyjskie 
świątynie, romantyczne uliczki wodnych miast i soczysta 
zieleń miejskich ogrodów. To miasto pełne jest 
kontrastów i ciekawych historii! 
 
Kolejnym punktem wycieczki będą chińskie HAWAJE 
czyli znajdująca się na Morzu Południowochińskim wyspa 
Hainan. Nie bez powodu ona trzykrotnie gościła 
najpiękniejsze kobiety z całego świata podczas wyborów 
Miss World; jest ona bowiem uważana za najpiękniejsze 
miejsce w Chinach. Przekonasz się, że na tym końcu 
świata to najlepsze miejsce, w którym możesz wypocząć.  
 

TIANDE TRAVEL TEAM CHINY 2019 
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"Za dwadzieścia lat będziesz bardziej żałował 
tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. 
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. 

Złap w żagle pomyślne wiatry. 
Podróżuj, śnij, odkrywaj" 

 

Mark Twain 

OPRACOWANE PRZEZ: 

tianDe Silesia 

Adres stacjonarny: ul. Chłodna 17, 40-311 Katowice 

e-mail: tiandesilesia24@gmail.com 

 
tianDe Silesia


