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1. BANER (slider – informacyjny o finansowym BHP)
Finansowe bhp – lekkość w finansach z pomocą gotowych rozwiązań

2. CZYM JEST FINANSOWE BHP

FINANSOWE BHP w życiu osobistym z Marzeną Pawłowską

Gdy chcesz żyć długo, starasz się dbać o higienę i bezpieczeństwo. Z pieniędzmi jest podobnie. Jeśli zależy Ci na 
dostatnim życiu, musisz sama o to zadbać. Podpowiem Ci, co i jak zrobić, żeby to osiągnąć.

Finansowe BHP to świat kobiecych finansów, w którym dbasz o budżet domowy. Będąc jego częścią, nabierasz 
prawidłowych nawyków. Dzięki temu z lekkością zarządzasz swoimi pieniędzmi. A te właściwie „zaopiekowane” 
procentują dla Ciebie w przyszłości.

Finansowe BHP to miejsce, gdzie kobiety z ambicjami wspierają się, dzieląc swoimi doświadczeniami, dobrymi 
praktykami oraz inspiracjami zaczerpniętymi z różnych obszarów życia.
Regularnie je odwiedzając, uczysz się świadomie budować swój budżet domowy. W ten sposób dbasz też o swój 
rozwój osobisty.

Celem Finansowego BHP jest pokazanie kobietom, jak mądrze gospodarować pieniędzmi. Odbywa się to poprzez 
budowanie świadomości w zakresie zarządzania finansami osobistymi i przekazywanie użytecznej wiedzy w formie 
praktycznych wskazówek.
Gotowe narzędzia, jakie są tu dostępne, zapewnią kobietom bezpieczeństwo i higienę pracy w zarządzaniu majątkiem 
osobistym. W ten sposób łatwiej osiągną swoje cele.

Fundamentem marki są jej wartości:
 RÓWNOWAGA – pomnażasz majątek i jednocześnie dbasz o swój rozwój osobisty
 WIEDZA – systematycznie otrzymujesz niebezbłędne informacje i nabywasz umiejętności, by podejmować 

efektywne działania poprawiające Twoją sytuację
 SAMOŚWIADOMOŚĆ – przekuwasz własne talenty na swój rozwój finansowy
 BEZPIECZEŃSTWO – wyposażona w fachową wiedzę i praktyczne wskazówki nie działasz po omacku, tylko 

w pełni świadomie, krok po kroku przybliżasz się do założonego celu
 WOLNOŚĆ – wiedząc i umiejąc więcej, podejmujesz racjonalne działania, a to powoduje, że masz poczucie 

sprawczości i pewności siebie, a przez to łatwiej zdobywasz to, na czym Ci zależy.

Kierując się tymi wartościami, każda Klientka poznaje swoje możliwości i ograniczenia. Nabywa wiedzę, jak zapewnić 
sobie komfort podczas przemierzania drogi do wolności finansowej. Wypracowuje umiejętność dokonywania 
właściwych wyborów. A dzięki holistycznemu podejściu do finansów osiąga harmonię i spokój wewnętrzny.

Masz wątpliwości, czy warto się w to zaangażować? Gwarancją jakości marki jest postawa jej twórczyni: 
zaangażowanie, nastawienie na osiągnięcie celów oraz holistyczne podejście do świata finansów.
Współpracując ze mną, zyskujesz dostęp do nieograniczonych rozwiązań, jakie oferuję w ramach konsultacji 
indywidualnych.

Dołącz do społeczności Finansowego BHP i pomnażaj swój majątek osobisty!

3. DLA UCZESTNICZEK FINANSOWEGO BHP

Podstawowym działaniem w pracy nad budżetem domowym jest regularna analiza majątku osobistego. To fundament 
wiedzy w procesie świadomego budowania wolności finansowej. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na czym stoisz. 
Określisz punkt wyjścia do dalszych poczynań.



Bezpłatnie pomogę Ci przeprowadzić taką analizę. Przy użyciu prostego narzędzia ustalisz swoje cele i stworzysz 
strategię. Będzie ona Twoim kompasem. Poprowadzi Cię w okresach życiowych burz i słabszych chwil, jakie na pewno 
napotkasz na swojej drodze do wolności finansowej. To jest warte Twojego czasu.

→ Pobierz za darmo plik Excel, aby obliczyć wartość netto swojego majątku.

Jeśli myślisz o zarabianiu na wynajmie mieszkania lub chciałabyś na bieżąco aktualizować swoją sytuację w tym 
obszarze, pobierz – również bezpłatnie – plik Excel → Kalkulator rentowności wynajmu mieszkania

Powyższe arkusze to nie wszystkie bonusy, jakie dla Ciebie przygotowałam. Uczestniczki Finansowego BHP mogą 
liczyć na inne użyteczne narzędzia i przydatne informacje, które pomogą im trzymać w ryzach domowy budżet. 
Zyskają też możliwość uczestnictwa w darmowych webinariach, co pozwoli im osiągać kolejne cele finansowe.

Chcesz mieć do nich darmowy dostęp? Zapisz się na newsletter i sukcesywnie naprawiaj swoje finanse 🙂

4. PRODUKT - pakiet 5 mies. wsparcia / 3 h / 1 h

By poprawić swoją sytuację finansową, samodzielnie zarządzać domowymi pieniędzmi, wreszcie zapanować nad 
rodzinnymi wydatkami czy efektywnie inwestować, potrzebujesz odpowiednich nawyków i wiedzy. Jako ekspertka i 
edukatorka z branżowym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem mogę Ci to zapewnić.

O tym, jak długo będzie trwać proces Twojego osiągania wolności finansowej, decydujesz wyłącznie Ty. Jak? 
Wybierając odpowiedni wariant konsultacji oraz wykorzystując w praktyce przekazaną wiedzę, kontakty i narzędzia.

Konsultacje rozpoczniesz w dogodnym dla siebie terminie. Bez względu na wybór, możesz liczyć na moje wsparcie, 
zrozumienie, indywidualne podejście i pełną dyskrecję.

Dodatkowo otrzymasz zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, w której będę zamieszczać wartościowe 
materiały i przydatne informacje. Tam też będę organizować spotkania na żywo, podczas których na bieżąco 
wyjaśnię nurtującą Cię kwestię.

Na grupie poznasz inne uczestniczki Finansowego BHP. Nie będziesz osamotniona w swojej transformacji. Przekonasz
się, jak motywujące i inspirujące są interakcje z innymi kobietami zdeterminowanymi, by wziąć sprawy w swoje ręce 
i zmienić swoje życie na lepsze.

PLANY KONSULTACYJNE

1. Konsultacje 1h - STANDARD

W ramach tego spotkania możesz omówić ze mną dowolny temat z zakresu zarządzania finansami osobistymi.

Inwestycja: 190 zł

2. Konsultacje Pakiet 3h - PREMIUM

W ramach tego pakietu popracujemy nad maksymalnie dwoma wybranymi przez Ciebie głównymi zagadnieniami z 
zakresu zarządzania finansami osobistymi.

To pozwoli Ci na praktyczne wykorzystanie wypracowanych ze mną rozwiązań. Dzięki gotowym narzędziom 
efektywnie zrealizujesz zaplanowane działania, które przybliżą Cię do obranego celu.

Inwestycja: 550 zł

3. Konsultacje PAKIET 5 miesięcy - VIP

W ramach tego pakietu zadbam o Twoją całkowitą transformację w zakresie zarządzania finansami osobistymi.



Oprócz gotowych narzędzi otrzymasz ode mnie wsparcie na każdym etapie Twojej drogi do bycia bardziej świadomą i 
pewną siebie. Pomogę Ci wdrożyć niezbędne zmiany oraz nawyki, dzięki którym poprawisz jakość swojego życia.

Dodatkowo zyskasz dostęp do indywidualnych konsultacji z ekspertami z innych dziedzin. To pozwoli Ci spojrzeć na 
świat finansów z innej perspektywy i osiągnąć jeszcze wyższy szczebel rozwoju.

Inwestycja: 2100 zł

Choć cały proces wygląda na żmudny, a jego efekty jawią się niczym spowity mgłą szczyt najwyżej góry, budowanie 
majątku osobistego może przebiegać sprawniej, niż Ci się wydaje. Musisz tylko wykonać ten pierwszy krok. W całej 
reszcie możesz na mnie liczyć.

5. O MNIE

Kim jestem, żeby pouczać kobiety i dawać im rady? Jedną z nich, kobietą po tzw. przejściach.

Nazywam się Marzena Pawłowska. Na co dzień doradzam w kwestiach bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zajmuję się 
też mentoringiem w obszarze finansów osobistych.

Kilka lat temu doświadczyłam tego, z czym być może teraz zmagasz się Ty. Dlatego chcę pomóc Ci wziąć sprawy w 
swoje ręce.

Podjęłam decyzję o samodzielnym – w pełni tego słowa znaczeniu – życiu. Kiedy odeszłam od partnera, ledwo 
wiązałam koniec z końcem. A następstwem tego były długi. Stało się tak, choć w moim przekonaniu panowałam nad 
swoimi finansami. Dalsza edukacja pokazała, ile jeszcze muszę w tym aspekcie zrobić, żeby osiągnąć komfort i 
wolność finansową.

Musiałam opanować ten chaos i nauczyć się samodzielności finansowej. Ale od początku wiedziałam, że chcę być 
niezależna.

Tak się złożyło, że znalazłam w sobie siłę, by podjąć mozolną pracę nad poprawą własnej sytuacji. Ustaliłam cel i 
krok po kroku, podejmując różne wyrzeczenia, zaczęłam do niego dążyć. Wiedziałam, co chcę osiągnąć. To dodawało 
mi sił w trudnych chwilach.

Wreszcie dopięłam swego. Z moją pomocą też możesz odmienić swoje życie, tyle że szybciej.

Zdaję sobie sprawę, że nie każda kobieta ma w sobie tyle determinacji, żeby zawalczyć o siebie, uporządkować swoje 
finanse i stać się niezależną. A nawet jeśli ma, niekoniecznie wie, co i jak robić, żeby osiągnąć to w dającej się 
przewidzieć perspektywie.

Jeśli też jesteś w takim położeniu, skorzystaj z mojego wsparcia. Na bazie swoich doświadczeń, ale też kierunkowego 
wykształcenia, talentów, szkoleń, kursów i kontaktów w świecie finansów i inwestowania, stworzyłam gotowe 
rozwiązania i narzędzia, dzięki którym łatwiej Ci będzie:

 uporządkować domowy budżet,
 zyskać bezpieczeństwo finansowe,
 poprawić komfort życia,
 nabrać poczucia sprawczości,
 pomnażać majątek,
 osiągnąć wolność finansową.

6. INWESTYCJE

Dobrze mieć więcej pieniędzy, bo one wiele ułatwiają. Umożliwiają realizację planów i marzeń, np. o godnej 
emeryturze, domu nad jeziorem czy dobrym starcie dzieci.



Sęk w tym, że bieżące dochody z pracy czy działalności gospodarczej najczęściej są zbyt małe w stosunku do 
potrzeb. Trzeba je zatem pomnażać. Jak? Poprzez inwestycje.

Brzmi groźnie i poważnie, ale inwestowanie nie jest czarną magią. Nie jest przeznaczone wyłącznie dla specjalistów i 
gości w garniturach. Nie sprowadza się do skomplikowanych operacji finansowych.

Inwestować można na różne sposoby i w różne aktywa. Istnieje wiele opcji:

 nieruchomości (mieszkania, grunty, działki budowlane),
 depozyty bankowe,
 instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, kontrakty terminowe),
 złoto fizyczne,
 waluty,
 inwestycje alternatywne (kryptowaluty, dzieła sztuki, alkohole, zabytkowe samochody, monety kolekcjonerskie, 

znaczki, diamenty, antyki).

Wymienione rodzaje inwestycji przynoszą różne stopy zwrotu i są obarczone mniejszym lub większym ryzykiem. Mają 
swoje wady i zalety.

Dlatego istotną rolę odgrywa dywersyfikacja, czyli lokowanie pieniędzy w różne, najlepiej nieskorelowane ze sobą, 
klasy aktywów. To pozwoli Ci ochronić majątek przed stratami w okresie ekonomicznych turbulencji.

Kluczem do efektywnego pomnażania kapitału jest odpowiedni wybór inwestycji. Musi on być zgodny z Twoim:

 charakterem,
 życiowymi celami (np. budowa domu),
 wiekiem,
 sytuacją rodzinną i zawodową,
 stosunkiem do ryzyka,
 możliwościami finansowymi.

Na wybór inwestycji rzutować będzie też przyjęty horyzont czasowy (jak długo chcesz inwestować) oraz posiadany 
kapitał początkowy. Przykładowo inwestowanie w mieszkania na wynajem może wymagać dużych pieniędzy na start, 
nawet przy wspomaganiu się kredytem.

Dobrze też lokować kapitał w to, co się rozumie. Należy mieć świadomość związanego z tym ryzyka (jak duże jest 
prawdopodobieństwo straty, jaka duża może ona być).

Jednak największą stopę zwrotu osiągniesz, łącząc inwestycje kapitałowe z rozwojem osobistym. Pierwszym 
krokiem ku temu może być skorzystanie z konsultacji ze mną.

Jeśli nabędziesz pożądane na rynku kwalifikacje i umiejętności, szybciej zwiększysz dochody z pracy / własnego 
biznesu. Ponadto mając większy zasób wiedzy i szersze spojrzenie na świat i życie, łatwiej będzie Ci podejmować 
racjonalne decyzje co do lokowania pieniędzy.

Pamiętaj, inwestycja w siebie zawsze owocuje!

7. KONTAKT

POROZMAWIAJMY

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

Sprawdź, ile możesz zdziałać z moją pomocą!

Mail: finansowebhp@gmail.com



Tel: +48 509-301-462


