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Rodzinny biznes

dobry na trudne czasy
W czasach kryzysu, gdy wiele firm upada jak domki z kart, przedsiębiorstwa rodzinne mają się dobrze. W czym tkwi tajemnica
ich sukcesu? Być może dlatego, że w firmie rodzinnej łatwiej o motywację — pracujemy przecież dla siebie i swojej rodziny,
a nie na etacie u obcego pracodawcy.
Firmy rodzinne to zarówno
wielkie biznesy, jak i niewielkie zakłady produk cyjne.
Wspólne jest w nich jedno —
kolejne pokolenia dorastają
niejako w firmie, stąd też ich
zainteresowania kręcą się wokół tego, co robią rodzice.
Przekazywanie biznesu
z pokolenia na pokolenie
jest szczególnie popularne w przypadku zakładów rzemieślni-

czych — z ojca na syna przekazywane są gospodarst wa
rolne, zakłady jubilerskie, piekarnie,
fir-

my krawieckie itp. Zwykle są
to niewielkie działalności,
w których praca polega nie
tylko na wyk onywaniu obowiązków zawodowych, ale jest
też pasją, z którą dzieci
mają styczność od małego. I już od najmłodszych lat poznają tajniki rzemiosła swoich rodziców. Nic więc
dziwnego, że
w późniejszych
latach, gdy przychodzi do

wybrania drogi za wodowej,
decydują się k ontynuować
tradycje rodzinne i przejmują firmy swoich rodziców ,
gdy ci odejdą na emer yturę.
Zanim to się jednak stanie,
przez wiele lat ojcowie i synowie albo matki i córki pracują wspólnie. Owszem, zdarzają się też wyjątki, że syn czy
córka nie chcą kontynuować
rodzinnych tradycji biznesowych, nadal jednak większość
familijnych firm kierowana
jest przez kogoś z rodziny.

Rodzina bardziej
zaangażowana

Rodzinne prowadzenie biznesu doskonale sprawdza się w czasach kryzysu.
Gdy pojawia
się
wizja
upadku firmy, etatowi
pracownicy zwykle
zaczynają
s i ę

rozglądać za inną pracą. P ostępują na zasadzie małp, która zanim chwyci się kolejnej gałęzi, drugą ręką nadal trzyma
się poprzedniej. Jednak do tej
starej gałęzi nie są mocno przywiązani i puszczą od razu, jak
znajdą nowe zatrudnienie.
Rodzina tak szybko nie ucieka. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności i z tego, że
dany biznes to źródło utrzymania dla wielu członków rodziny, robią wszystko, by nie
utonąć w kryzysie. Pracownicy z rodziny są bardziej odpowiedzialni za swoją f irmę
i o wiele mocniej z nią się
identyfikują. Sumiennie podchodzą do wyk onywanych
obowiązków. Etatowcy często
zabijają czas w pracy, jedynie
udając, że wyk onują swoje
obowiązki. Kto prowadzi rodzinną firmę, angażuje się
w nią całym sercem, często
nawet kosztem życia rodzinnego i czasu wolnego. J est
w pracy nawet wtedy, gdy nie
jest w firmie, stale myśląc
nad polepszeniem oferty, poszukiwaniem nowych rynków
zbytu czy dofinansowań.

Pozytywny wizerunek
wśród konsumentów

Fot. Fotolia

Firmy rodzinne jako przedsiębiorstwa z rodzinnymi tradycjami, cieszą się pozyt ywnym odbiorem wśród konsumentów. O tym, że firma jest
rodzinna, można przeczytać
na ich stronach interne towych, często w siedzibie firmy
wiszą szyldy, informujące
o roku rozpoczęcia działalności. Czasem to kilkadziesiąt,
czasem ponad sto lat. Dla
klienta jest to prosty przekaz
— firma rodzinna, z tradycjami oferuje wysokiej jakości
produkty, sprawdzone przez
pokolenia klientów, czyli muszą być dobre i warte zapłacenia nawet wyższej ceny niż
w popularnych sklepach sieciowych.
Podobnie jest z usługami —
firmy przekazywane są z pokolenia na pok olenie, zadowolenie klientów również
przechodzi na kolejne pokolenia. Firmy rodzinne pod

tym względem mają łat wiej.
Po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach działalności mają
spore grono zadowolon ych
klientów, którzy kupują dane
produkty czy k orzystają
z usług od da wna. Także
w przypadku klientów widacćwymianę pokoleń. Osoba,
która jest zadowolona z usług
swojego fryzjera, zaczyna przyprowadzać do niego także
swoje dzieci. A te, gdy dorosną, już z przyzwyczajenia też
korzystają z tych samych usług
fryzjerskich. Oczywiście, samo
przyzwyczajenie nie wystarczy
— oprócz tego potrzebna jest
wysoka jakość usług, dzięki
której klienci chętnie wracają.

Mogą zdarzać się
konflikty

Żeby nie było zbyt sielankowo, warto też wspomnieć
o kilku wadach firm rodzinnych. Po pierwsze — są to środowiska dosyć zamknięte,
gdzie pierwszeństwo w otrzymaniu zatrudnienia ma ktoś
z rodziny, a nie, na przykład,
doskonały menedżer. Tymczasem w dobie kryzysu takie
rodzinne powiązania i sentymenty należałoby odłożyć do
szuflady w chwili, gdy firma
potrzebuje sprawnego, profesjonalnego zarządzania.
W rodzinnych przedsiębiorstwach mogą też zdarzać się
konflikty. Przedstawiciele
młodego pokolenia często
mają zupełnie inną wizję prowadzenia biznesu niż ich rodzice i dziadkowie.
To może być z jednej strony
wadą, a z innej zaletą. Jeśli firma dobrze prosperuje, nowatorskie podejście i wprowadzenie zmian na siłę może
ją poważnie osłabić. Jeśli jednak rodzinny biznes ledwo
przędzie, warto dopuścić do
głosu młode pokolenie, które
ma inne podejście do reklamy,
zarządzania przedsiębiorstwem czy poszukiwania rynków zbytu. Potrzebne są elastyczność i znalezienie złotego środka pomiędzy rodzinną
tradycją a realiami współczesnego rynku.abc
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Regionalne, dochodowe

firmy w stylu eko
Warmia i Mazury nie bez powodu nazywane są zielonymi płucami Polski. To
idealne miejsce do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych czy wytwarzania
zdrowej żywności, czyli biznesu w stylu eko. Produkty i usługi związane z ekologią
cieszą się bowiem coraz większym zainteresowaniem konsumentów.
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Styl eko robi w ostatnich latach karierę nie tylko na talerzu czy jak o nowoczesny,
proekologiczny sposób myślenia. Wszystko, co jest eko,
sprzedaje się jak świeże bułeczki. Ubieramy się w ekotkaniny, urządzamy mieszkania w naturalnym stylu,
tworzymy otoczenie zgodne
z prawami natury. Naturalne
materiały, kolory ziemi, jak
najmniej sztuczności i syntetyków. Na ekożywność czy
ekowakacje zapotrzebowanie stale rośnie. I nie ma tu
znaczenia, że są to zwykle
produkty i usługi droższe od
tych udostęonianych na masową skalę — ekologia kojarzy się bowiem nie t ylko
z dbałością o środowisko,
ale też z wysoką jakością, za
którą konsumenci są w stanie zapłacić dużo więcej.
W naszym regionie warunki
do prowadzenia ekobiznesu
są wręcz idealne. Nic więc
dziwnego, że coraz więcej
osób decyduje się na zarabianie pieniędzy z jednoczesnym krzewieniem ideologii dbania o środowisko.

Ekosklep

Pomysłów na ekobiznes
może być sporo. Dużą popularnością cieszą się
np. sklepy z ekologiczną żywnością. Nadal jest ich bardzo
mało w stosunku do potrzeb
konsumentów. Dojrzali
i świadomi klienci rozumieją już bowiem, że jak ość
i zdrowie są zwykle odwrotnie proporcjonalne do ceny
produktu. I że nie da się zrobić takich zakupów przez
internet — kupowanie żywności wymaga przyjrzenia
się jej konsystencji, świeżości czy dacie ważności na
opakowaniu. W sklepach ze
zdrową żywnością bez problemu znajdą coś dla siebie
nie tylko maniacy ekologicznego trybu życia, ale też
osoby cierpiące na różnego
rodzaju schorzenia, wymagające odpowiedniej diety.
Regularne odwiedzanie sklepów ze zdrową żywnością
przyda się szczególnie alergikom — mogą mieć
bowiem pewność,

7

że żywność sprzeda wana
w takim sklepie jest atestowana, ekologicznie czysta,
wolna od chemii czy sztucznych składników.

Gospodarstwo
ekologiczne

Ekobiznes to także szansa
dla rolników, którzy mają
gospodarstwa rolne, ale
przynoszące niezbyt wysokie dochody. Przestawienie
się na produkcję ekologiczną
może przynieść zmian y na
lepsze. Produkty ekologiczne
(mąkę, warzywa, mięso)
chętnie kupują producenci
zdrowej żywności c zy restauracji serwujących swojskie, regionalne jedzenie.
Prowadzenie gospodarstwa
ekologicznego wymaga,
oczywiście, większej pracy
i starań, a plony nie zawsze
wyglądają imponująco. Rolnicy ekologiczni nie używają sztucznych nawozów, więc
ich jabłka nie są wielkie
i błyszczące, a zboże nie rośnie bujnie aż pod niebo, jednak ich produkty są chętnie
kupowane i poszukiwane.
Są po prostu zdrowsze.
Produkty żywnościowe pochodzące z gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych oraz wytwarzane przez
lokalnych producentów czy
restauratorów mieszkańcy
regionu mogą degustować
podczas licznych imprez, targów i jarmarków, odbywających się w ciągu roku w różnych miastach i wsiach regionu. Oblegane stoiska ze
swojskim chlebem czy regionalnymi kiełbasami świadczą, że na te produkty popyt
stale rośnie. I najprawdopodobniej będzie rósł w kolejnych latach. Rośnie bowiem
liczba świadomych konsumentów, którzy zdają sobie
sprawę, że złej jak ości żywność może mieć bezpośrednie
przełożenie na stan zdrowia
i ogólną jakość życia. Każdy
pomysł na biznes w stylu eko
ma więc szansę powodzenia,
pod warunkiem, że zostanie
odpowiednio poprowadzony.

Fot. Fotolia
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Konsolidacja —

lek na przekredytowanie
Kredyty konsolidacyjne są
stosunkowo nowym produktem na polskim r ynku
produktów bankowych. Zapotrzebowanie na nie rośnie
w miarę zadłużania się społeczeństwa. Niestety, nie zawsze rozsądnie oceniam y
nasze możliwości finansowe
i zaciągamy kilka kredytów
jeden po drugim. Suma
wszystkich rat szybko może
się okazać sporym, a czasem
nawet zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Wtedy warto pomyśleć
o kredycie konsolidacyjnym.

w ofercie niemal wszystkich
banków obecnych na polskim rynku. Umożliwiają
one spłatę różnego rodzaju
zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Skonsolidować
możemy m.in.: zadłużenie
na karcie kredytowej, debet
na rachunku osobistym, pożyczkę gotówkową, kredyt
konsumpcyjny, samochodowy czy mieszkaniowy ,

Jedna rata,
dłuższa spłata

Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu możesz zastąpić wszystkie
swoje zobowiązania finansowe
jednym
kredytem ze
sporo niższą
ratą. Dzięki
temu, zamiast
spłacać kilka
rat w miesiącu, najczęściej
w różnych wysokościach
i w różnych
terminach,
płaci
się
jedną ratę.
Kredyty
konsolidacyjne znajdziemy

Jeśli spłacasz kilka kredytów, z różną wysokością rat i w wielu bankach, dobrym
rozwiązaniem będzie kredyt konsolidacyjny – zastąpienie wielu kredytów jednym.
Jego rata jest zwykle niższa niż suma spłacanych oddzielnie zobowiązań. To
doskonałe rozwiązanie dla osób, które dość nierozważnie wzięły więcej kredytów,
niż są w stanie finansowo udźwignąć.
a nawet raty z zakupionych
produktów.
Należy jednak zdawać so-

bie sprawę, że zaciągając
kredyt konsolidacyjny w rzeczywistości wydłużamy okres
spłaty dotychczasowych zobowiązań, a co za tym
idzie, rosną koszty kredytu. W dużym
skrócie wygląda
to tak – zmniejsza nam się
wysokość
miesięcznych zobowiązań,
natomiast
rośnie
całkowita
wartość
naszego
zadłużenia.
Niektóre
osoby zwracają na to
uwagę i wiedzą, że jest to
rozwiązanie
kosztowne,
ale czasem
jedyne możliwe.

Jak uzyskać
kredyt
konsolidacyjny?

Kto chce sk onsolidowac wszystkie płacone co miesiąc raty, musi zdawać sobie

Fot. Fotolia

sprawę, że nie za wsze chęć
otrzymania kredytu jest równoznaczna z jego przyznaniem. Warunki uzyskania
kredytu konsolidacyjnego są
podobne do tych, jakie musimy spełnić przy wniosk owaniu o jakikolwiek inny
kredyt. Niezbędne jest aktualne zaświadczenie o zarobkach lub odpowiednia
dokumentacja w przypadku
prowadzenia działalności
gospodarczej. Na tej podstawie bank obliczy zdolność kredytową i podejmie
decyzję o przyznaniu kredytu konsolidacyjnego.
Podobnie jak w przypadku
innych kredytów, bank
sprawdzi naszą historię kredytową i inne informacje
umieszczone w Biurze Informacji Kredytowej. J eśli
mamy nie najlepszą historię
i znaczne opóźnienia
w spłacie rat, możemy spodziewać się odpowiedzi negatywnej dotyczącej przyznania kredytu k onsolidacyjnego.

Bank sprawdzi w BIK

W przypadku kredytów
konsolidacyjnych podobnie
jak w przypadku innych rodzajów kredytów banki wymagają od kredytobiorców
przedstawienia różnego rodzaju dokumentów. Niezbędne będzie oczywiście
aktualne zaświadczenie o zarobkach lub w przypadku
prowadzenia działalności
gospodarczej odpowiednia dokumentacja. Na
ich podstawie bank
obliczy naszą zdolność kredytową
i podejmie decyzję o przyznaniu kredytu. Konsolidacja nie ma bowiem sensu
w przypadku
tych kredytobiorców, którym mniejsza
rata niewiele pomoże — na przy-

kład stracili źródło dochodu
i nie są w stanie płacić jakichkolwiek rat.

Sposób na zbyt duże
zadłużenie

Konsolidacja wszystkich zobowiązań to czasem jedyne
wyjście dla osób, które zaczynają wpadać w pętlę zadłużenia — spłacają jeden kredyt
drugim, a następnie zapożyczają się, by spłacić ten drugi.
Bardzo często też bierzem y
sporo rzeczy na raty, np. telewizory, lodówki czy pralki.
Producenci sprzętu kuszą niskimi ratami, które miesięcznie wynoszą prawie tyle, co nic.
Z tym, że jeśli to nic trzeba jednocześnie spłacać za telewizor,
nowego laptopa, zagraniczne
wakacje czy lepszej klasy samochód, okazuje się, że tyle, co
nic może oznaczać całkiem
sporo. Kilka rat po kilkadziesiąt złotych to już poważn y
comiesięczny wydatek. A że
raty sa zwykle dość niskie, a
ceny sprzętu wręcz przeciwnie,
spłacanie rat zajmie co najmniej kilka lat.
Konsolidacja jest świetnym
rozwiązaniem, które pomoże
wyjść z przeciążenia kredytowego. Oczywiście pod warunkiem, że nie tylko zamienimy kilka rat na jedną, ale
też zmienimy sposób myślenia. Zamiast kupować wiele
rzeczy na rat y, lepiej jest
przez kilka miesięcy oszczędzać i kupić za gotówkę. Zaoszczędzimy przy t ym na
kosztach kredytu, marży
i prowizji. Z takimi zakupami warto poczekać, szczególnie, że wiele osób kupuje
nowy komputer czy większy
telewizor nie tyle z realnej
potrzeby (bo stare się zepsuły), tylko z chęci posiadania
i pokazania się. W arto też
pamiętać o t ym, że k olejne
zadłużanie się już po sk onsolidowaniu kredytów może
być źródłem bardzo poważnych problemów. Kolejne
skonsolidowanie zobowiązań
może bowiem być niemożliwe. abc
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Fundusze inwestycyjne Bloguj

pomnażaj
oszczędności
W społeczeństwie można
zaobserwować dwa przeciwstawne
trendy. Część osób zadłuża się ponad
miarę, aż dochodzi do ściany — czyli
traci zdolność bieżącego spłacania
wszystkich swoich zobowiązań. W tym
samym czasie sporo osób stara się
odkładać nadwyżki finansowe
i racjonalnie zarządzać budżetem.
Oszczędności systematycznie rosną
i w pewnym momencie nadchodzi czas,
by je rozsądnie zainwestować.

rów mogły
wspólnie pomnażać
swój kapitał. Dzięki temu nie
trzeba mieć sporo środków
pieniężnych, by zainwestować
je w fundusze akcji czy obliga-

.F
ot
oli
a

cji. Zysk, jaki wypracuje włożona przez wszystkich kwota,
zostanie podzielony na inwestorów. Każdy dostanie k wotę
proporcjonalną do tej, którą
włożył. Jest więc oczywiste,
że im więcej zainwestujemy, tym więcej zyskamy.
Osoby początkujące, które
nie wiedzą,
jak inwestow a ć
w fundusze
inwestycyjn e ,
mają
możliw o ś ć
skorzystania ze
specjaln y c h
firm doradczych,
k t ó r e
opiekują
się inwestorami. To doskonałe rozwiązanie
szczególnie w przypadku tych osób, które do tej pory nie miały
nic wspólnego z rynkiem
finansowym. Opiekun inwestora pomoże dobrać odpowiedni fundusz w zależności od potrzeb i oczekiwań inwestora oraz kwoty, którą jest
on gotowy wyłożyć. St worzy
ofertę dopasowaną indywi-

Fo
t

Aby zacząć swoją przygodę
z inwestowaniem, czyli pomnażaniem swoich pieniędzy, nie trzeba mieć na koncie
żadnej pokaźnej kwoty. Wręcz
przeciwnie — pierwsze kroki
zawsze lepiej jest stawiać, mając do dyspozycji mniejsze
kwoty. Jedną z popularnych
form inwestowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla
osób, którym zależy na
pewnym, choć niewielkim zysku, jak i dla
tych, którzy są gotowi zaryzykować
stratę włożonego
kapitału dla całkiem pokaźnych
zysków.
Co to są fundusze inwestycyjne?
To nowoczesne formy zbiorowego inwestowania pieniędzy, które są tworzone i zarządzane przez
towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Fundusze
są stworzone po
to, by grupy inwesto-

dualnie, gwarantującą opt ymalny stosunek potencjalnego
zysku do ryzyka.

Szybko ocenisz
potencjalne korzyści

Z pomocą przyszłym inwestorom przychodzą również
profesjonalne treści w internecie. Warto przyjrzeć się
szczególnie takim serwisom,
w których znajdziemy rzetelne i aktualne rankingi funduszy inwestycyjnych. W formie tabelek i wykresów jasno
pokazują, jaka jest sytuacja na
rynku tych produktów finansowych i w co aktualnie warto inwestować.
Ranking
funduszy
inwestycyjnych to profesjonalnie
stworzone narzędzie internetowe, które przyda
się zarówno początkującym
inwestorom, jak i takim, którzy już od lat pomnażają wten
sposób swoje pieniądze. J est
jasny, przejrzysty, stale aktualizowany. Możliwe jest porównywanie sytuacji aktualnej
i przeszłej z dowolnego okresu. Wszystkie parame try są
podawane w kolorach oznaczających spadek i wzrost, nie
trzeba więc dokładnie wczytywać się w konkretne liczby,
by ocenić korzyści i ryzyko.
Serwisy oferujące ranking
funduszy inwestycyjnych zawierają też sporo f achowej
wiedzy, podanej w przystępny
i jasny sposób. Jeśli więc dopiero bierzemy się za inwestowanie, śledzenie rzetelnych
informacji i dobrego rankingu powinno być pierwszym
krokiem, jeszcze zanim zdecydujemy się na włożenie pieniędzy w konkretny produkt.

Do wyboru
całkiem sporo

Inwestując w fundusze inwestycyjne, można zarobić
zarówno niewielkie, jak i całkiem pokaźne kwoty. Podobnie, jak w przypadku innych
form inwestowania, wszystko
zależy od ryzyka, jakie trzeba
ponieść. Największe ryzyko

niosą ze sobą fundusze agresywnego wzrostu, inwestujące w akcje i mające na celu jak
najbardziej pomnożyć włożony kapitał.
Niestety, inwestorzy nie
mają gwarancji nie tylko zysku, ale też odzyskania włożonych pieniędzy. Osoby, którym zależy na pewnym, choć
mniejszym zysku, powinn y
zainwestować w takie fundusze, które dają gwarancję wyciągnięcia całego włożonego
kapitału. Warto przy tym rozważyć, czy wolim y większy
zysk obarczony dużym ryzykiem, czy stopniowe i spokojne powiększanie oszczędności w bezpiecznych funduszach.

Nie wszystko
na jedną kartę

Kto planuje pomnażanie
pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, powinien pamiętać, by nie inwestować całych oszczędności w tylko jeden produkt bank owy. Najlepszym sposobem na inwestowanie jest podzielenie posiadanej kwoty na kilka części
i odpowiednie jej rozlokowanie — część na koncie oszczędnościowym czy na lokacie,
a część na bardziej agresywne
formy inwestowania.
Na ryzyko mogą bowiem
pozwolić sobie te osoby, które w razie straty włożonego
kapitału nie zostaną z niczym
i nadal będą miały mniejsze
bądź większe zaplecze finansowe. Kto dopiero zaczyna
swoją przygodę z inwestowaniem, powinien jednak postawić na bezpieczne fundusze inwestycyjne. Choć zysk
może być naprawdę niewielki i nic nie wnoszący do domowego budżetu, można powoli nauczyć się mechanizmów działania funduszy inwestycyjnych. W miarę wzrostu wiedzy i umiejętności będzie można poszerzyć formy
inwestowania lub przeznaczać na ten cel większe kwoty. Najlepiej jednak zaczynać
niewielkimi krokami — wtedy jest najmniejsze r yzyko
potknięcia.
abc

i zarabiaj
Pisanie bloga to swoista
moda, która od kilku lat ma
się świetnie. Blogi piszą
wszyscy: politycy, celebryci,
specjaliści różnych branż, panie domu i nastolatki. Niektórzy zarabiają na nich całkiem
spore pieniądze. Jak do nich
dołączyć?
Zawód: bloger? Czemu nie?
Choć jeszcze kilka lat temu
blogi były jedynie formą
wirtualnych pamiętników,
dziś są sposobem na dzielenie się z resztą użytkowników sieci swoją pasją, a także na zarabianie całkiem
sporych pieniędzy. Blogi są
też ciekawym źródłem wiedzy i informacji — często
prowadzą je specjaliści
w różnych dziedzinach. Popularne są blogi modowe,
finansowe, kulinarne czy
podróżnicze. Te największe
i najbardziej popularne
mają tysiące odsłon dziennie. Im więcej — tym większe możliwości zarobkowe
będzie miał właściciel takiego bloga.
Możliwości zarabiania na
blogu jest wiele — sporo zależy od umieszczanych na
nich treści i form reklamy,
jakie wybierzemy. Dla reklamodawców ma też znaczenie ilość odsłon i liczba osób
regularnie odwiedzających
bloga.
Najłatwiejszym sposobem
zarobku na blogu jest, oczywiście, umieszczanie reklam. Do wyboru jest szereg
tzw. systemów reklam kontekstowych, które działają
w prosty sposób — dopasowują tematykę wyświetlanych reklam do zawartości
danego bloga. Dzięki temu
są spore szansę, że użytkownik przeglądający nasze treści, kliknie w reklamę.
Można też samemu poszukać reklamodawców, najlepiej z branży, którą opisujemy na blogu. Jednak zajmijmy się tym dopiero, gdy
nasz blog będzie miał już
wypracowaną renomę
w sieci i sporą ilość

użytkowników
(co najmniej
kilkadziesiąt
tysięcy osób
regularnie
zaglądających na
bloga).
Żadna

poważna firma raczej nie
zaangażuje się nawet w ciekawie zapowiadającą się
inicjatywę, jeśli nie będzie
widziała dla siebie żadnych
korzyści.
Na blogu można też zarabiać poprzez programy
partnerskie, czyli polecanie
konkretnego produktu użytkownikom strony. Im więcej
osób dzięki naszemu poleceniu wejdzie na stronę
producenta i dokona zakupu, tym większe będą nasze
korzyści finansowe. Dlatego
wybierzmy taki program,
który będzie współgrał z tematyką strony. Jeśli prowadzisz blog o modzie, wybierz współpracę z firmą
odzieżową, a jeśli piszesz
o finansach, najlepsze będzie nawiązanie współpracy
z bankami. Można wtedy liczyć nie tylko na korzyści finansowe, ale też materialne
— darmowe produkty, które
mamy przetestować, a potem opisać. Mogą to być
ubrania, kosmetyki, sprzęt
elektroniczny i wszystko, co
reklamodawca chciałby pokazać szerokiej grupie użytkowników.
Nie ma się co oszukiwać, na
blogu nie zarobi się od razu
kokosów. Jednak systematyczne prowadzenie strony,
zamieszczanie wartościowych i ciekawych dla użytkowników treści z pewnością przyciągnie kolejnych
czytających, a wraz z nimi
przyjdą reklamodawcy.
Ważne, by blog był pełen
życia i regularnie uzupełniany o nowe wpisy. Kto raz
na dwa tygodnie czy raz na
miesiąc zamieszcza nową
notatkę, raczej nie przyciągnie zbyt wielu chętnych do
czytania. Przykłady z Zachodu i z naszego rodzimego rynku blogowego pokazują, że mając dobrego, popularnego
bloga, można
utrzymać się tylko i wyłącznie
z pisania na nim.
abc
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Ziarnko do ziarnka
i będą oszczędności
Niektórzy uważają, że inwestowanie niewielkich kwot nie ma
sensu, bo i tak nie da się z nich uzyskać wysokich oszczędności
czy kapitału na inwestycje. Zamiast pomnażać pieniądze,
przejadają je, popadając nierzadko w długi. Tymczasem nawet
małe sumy można ulokować z głową. Co więcej, takie
inwestowanie niewielkich kwot to doskonałe rozwiązanie dla
osób, które dopiero zaczynają pomnażać swoje oszczędności.
Myślisz, że 100 czy 200 złotych miesięcznie to za mało,
by gdzieś je ulok ować? Niekoniecznie. Pieniądze, które
leżą w banku na zwykłym
koncie oszczędnościowym czy
w domowym sejfie, nie pracują, a wręcz przeciwnie –
z czasem tracą na war tości.
Dlatego warto wszystkie kwoty, których nie potrzebujemy
na comiesięczne wydatki, odkładać, a z czasem próbować
pomnażać. Zanim jednak
weźmiemy się za inwestowaREKLAMA

nie, choćby i niewielkich pieniędzy, warto stworzyć sobie
zabezpieczenie finansowe. Inwestowanie jest bowiem krokiem drugim, pierwszym krokiem jest oszczędzanie — niekoniecznie dużych kwot, ale
koniecznie systematyczne.

Abyś mógł
spać spokojnie

wiek. Dlatego warto choćby
niewielką część comiesięcznych zarobków odkładać na
tzw. „czarną godzinę”. Dzięki
temu poczujemy się pewnie,
bezpiecznie, a jednocześnie
praca nie będzie tak
wielkim źródłem
stresu, jak

zwoli spokojnie przeżyć pół roku w przypadku utraty pracy.
Wiele osób ma tak
niepewną sytuację zawodową, że
widmo utraty
pracy spędza
im
sen
z po-

Pierwszym krokiem jest
stworzenie sobie tzw. buforu
finansowego, czyli takiej kwoty oszczędności, która po-

-------------------------------------------------------------------------

sobie bufor finansowy, kolejne
kwoty

możesz
inwestować.

w przypadku osób, które
żyją od pierwszego do pierwszego, bez żadnego zabezpieczenia na wypadek utraty
pracy czy choćby ciężkiej choroby, która też najczęściej
wyklucza z życia zawodowego na krótszy lub dłuższy
czas.

Środki na pół roku
bezrobocia

Dlaczego bufor f inansowy
ma wystarczyć akurat na pół
roku? Bo t yle mniej więcej
wynosi czas poszukiwania
nowego zatrudnienia — czas
ten może się oczywiście wydłużać lub kurczyć w zależności od tego, jakie masz doświadczenie, wykształcenie
czy staż pracy. Każdy zwykle
wie, jak wygląda jego sytuacja na rynku pracy i potrafi
mniej więcej przewidzieć, jak
będą wyglądały jego poszukiwania pracy. Zawsze jednak
trzeba liczyć się z tym, że
szukanie zatrudnienia może
potrwać dłużej niż zakładamy — im więcej oszczędności, tym większy komfort poszukiwania pracy.
Aby powoli budować sobie
taką finansową poduszkę powietrzną, warto założyć specjalnie do tego celu przeznaczone konto oszczędnościowe
(lub subkonto w koncie, które już posiadamy), na które
regularnie wpłacaj k woty,
które co miesiąc zostaną po
opłaceniu rachunków, zaplanowaniu budżetu na jedzenie i przyjemności (o ile
w ogóle jakieś kwoty zostaną). Dopiero, gdy stworzysz

Nie przejadaj nawet
niewielkich nadwyżek

Masz do wyboru dwie opcje
— odkładać np. przez rok
określoną sumę drobnych
kwot i wtedy zebrane pieniądze włożyć na lokatę lub
zagrać nimi na giełdzie. Możesz też co miesiąc inwestować nadwyżki f inansowe.
Przy małych k wotach dobrym rozwiązaniem do ulokowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne — można
znaleźć nawet takie, gd zie
na starcie wystarczy już 100
złotych. Oczywiście, tak niewielkie kwoty będą generowały dochód w wymiarze
prawie symbolicznym. Ale
nawet niewielki zysk jest lepszym rozwiązaniem niż bezmyślne przejadanie nadwyżek finansowych.

Giełda dla odważnych

Jeśli masz żyłkę hazardzisty i lubisz ryzyko, możesz
zacząć próbować swoich sił
na giełdzie. Możesz się sporo nauczyć, zdobyć doświadczenie, sprawdzić, jak
sobie radzisz z tego rodzaju
inwestowaniem. Najważniejsza zaleta — małą kwotę
inwestujesz, więc nawet, jak
ci się nie powiedzie, nie będzie ci żal stracon ych stu
złotych. Ucząc się na własnych błędach, możesz natomiast zdobyć sporą wiedzę,
która będzie w przyszłości
procentować, gdy w grę wejdą dużo większe stawki. Inwestując małe kwoty w akcje,
musisz wziąć pod uwagę, że
od każdego kupna i sprzedaży akcji trzeba zapłacić

prowizję
dla biura maklerskiego. Przy małych kwotach prowizja dla maklera
może być tak duża, że inwestowanie w akcje jest nieopłacalne.

Rynek walutowy
szansą na dobre zyski

Spore pieniądze można też
zarobić, inwestując w Forex,
czyli rynek walutowy. To
świetna alternatywa dla osób,
którym znudziło się granie na
giełdzie. Forex działa na zasadach podobnych do giełdy,
z tym, że zamiast kupna
i sprzedaży akcji, inwestuje
się w walutę, obstawiając, jak
zmieni się jej kurs.
Aby zacząć zarabiać na Forex, nie wystarczą dobre chęci, potrzebna jest też wiedza,
umiejętność przewidywania
i analizowania przeróżnych
faktów, mających wpływ na
wahania kursu euro czy dolara oraz ostrożność, czyli
niestawianie wszystkiego na
jedną kartę. Wytrawni gracze
mogą w ciągu miesiąca zainwestowane pieniądze pomnożyć o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent.

Lokata mało opłacalna

Można też odkładać
oszczędności w sposób bardziej bezpieczny i bez ryzyka
strat. Jednak przy małych
kwotach, gdy odłożymy je na
rok na dobrą lokatę, będziemy mieli zysk rzędu kilku
procent. Przy naprawdę sporym kapitale będzie to kwota odczuwalna, jeśli jednak
mamy jedynie kilkase t złotych nadwyżki f inansowej,
umieszczanie jej na lokacie
trzeba dobrze przem yśleć.
Będą to bowiem zamrożone
pieniądze, a zyski z nich niewielkie.
abc

