OFERTA WSPÓŁPRACY
Z BLOGIEM EKSPERCKIM

MONIKA KURDEJ

WWW.ZASMAKUJWZYCIU.PL

BLOG „ZASMAKUJ W ŻYCIU”
to blog dla zapracowanych i zmęczonych kobiet, które chcą dobrze
wyglądać i dobrze się czuć.

MISJA BLOGA
Dostarczyć wiedzę i inspirację do trwałej zmiany stylu życia osobom
„po przejściach” w odchudzaniu, zagrożonych cukrzycą lub/i chorobami metabolicznymi, a także wyczerpanym i przeciążonym codziennością.

KATEGORIE


odchudzanie i odmładzanie,



żywotność i energia,



kierowanie życiem prywatnym i zawodowym,



szybkie gotowanie,



biblioteczka businesswoman,



Monika TV

AUTORKA BLOGA
Monika Kurdej, psychodietetyk, coach, trener rozwoju osobistego, trenerka

oddechu i kobiecej złości; trenerka kreatywności, autorka poradnika przeciw objadaniu się; współautorka „W realu i w sieci”; była otyła.

E: monika.kurdej@zasmakujwzyciu.pl, M: 606789681

Codziennie, od 12 lat, pracuje nad utrzymaniem swojego sukcesu w odchudzaniu: ćwiczy, gotuje, prowadzi dom i rozwija swój biznes.
Boi się, że historia rodziny, w której obecna jest otyłość i cukrzyca jest jej przeznaczona. Na razie się temu wymyka, ale czuje, że siedzi na bombie zegarowej. Stąd powtarzane hasło: HISTORIA RODZINY NIE MUSI BYĆ TWOIM PRZEZNACZENIEM
Główna umiejętność, której uczy klientki to nieustępliwość, a potem zaufanie do siebie
i w swoje możliwości, zdrowy egoizm.
Pracuje głównie w formule 1-2-1.
Uwielbia wystąpienia publiczne.


Mieszka i pracuje w Józefowie k. Otwocka (woj. mazowieckie)



Prowadzi grupę na fb: Zdrowa, Szczupła, bezwiekowa



Dwa razy w tygodniu prowadzi merytoryczne live via FB.



Posiada fanpejdż swojego Gabinetu TUTAJ



Prowadzi kanał na YT, na którym udziela mini lekcji on-line dotyczących zmiany
stylu życia. Marzy, aby zapełnić go istotnymi reportażami i kobiecymi historiami.



Prowadzi inspirujące konto na Instagramie. TUTAJ.



Pisze wiersze, które stały się przydatnym narzędziem coachingowym - niepopularna umiejętność i zwracający uwagę szczegół.



Prowadzi spotkania i warsztaty na żywo: w formule otwartej oraz zamkniętej.
Przygotowuje się do prowadzenia POWER SPEECHY w korporacjach.



Współorganizuje obóz sportowy z miss fitness bikini Jagienką Kamińską, podczas
którego uczy uczestników, co mogą zrobić, żeby mieć łatwiej osiągać swoje cele
sportowe i sylwetkowe.
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SYLWETKA CZYTELNIKA BLOGA



Kobieta,



mieszka w Polsce oraz za granicą,



35+,



menedżerka lub/i właścicielka, czerpię satysfakcję z pracy, choć często pracuje
ponad siły; jest zagrożona wypaleniem zawodowym;



dużo siedzi,



zwykle tuż PRZED diagnozą insulinooporności, cukrzycy lub Hashimoto - domyśla
się, że to ta choroba i chce zadziałać prewencyjnie (żeby wynik badania był bardziej „udany”),



ma w rodzinie doświadczenie życia z otyłością i chorób dietozależnych; obawia się
ich, ale zajmowanie się nimi odkładała zawsze na później,



niezadowolona ze swojego wyglądu i samopoczucia, przemęczona, przeciążona,



niezadowolona ze swojego stylu życia,



marzy o tym, aby program zmiany stylu życia był prosty i nie angażował jej dodatkowo,



często zakleszczona między zadaniami zawodowymi i życiem prywatnym; musi
znajdować czas i energię na sprawy biznesowe i dla swojej rodziny, w tym często
dla rodziców seniorów, którzy domagają się jej obecności i opieki,



jej główną wartością w życiu i motywacją do pracy jest rodzina,



wie, że musi się o siebie lepiej troszczyć, żeby być dla rodziny tym, kim chce być,
ale nie wie od czego zacząć;



osobiście zajmuje się gospodarstwem domowym, ale tego nie lubi, szuka ułatwień,



stronę ogląda mobilnie lub na komputerze,



przechodzi na bloga z FB, a w następnej kolejności ze strony: www.mniejszyrozmiar.pl i Instagram, LN
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NA BLOGU ZNAJDUJE:


Wiedzę dotyczącą zarządzania własną energią, relacjami, wiekiem, aktywnością ruchową, własną motywacją, zdrowiem,



wiedzę na temat mód żywieniowych, diet i tzw. dietowania,



omówienie sposobów na zmianę nawyków i przyzwyczajeń,



zapewnienie, że z metodą ‘Zasmakuj w życiu’ będzie jej po prostu łatwiej;
że nie musi wszystkiego robić sama,



przykłady trudności, z którymi poradziły sobie kobiety w programach zmiany
stylu życia,



proste tipy do zastosowania w praktyce,



sylwetki inspirujących kobiet,



darmowe materiały do pobrania,



wysokiej jakości, darmowe treści do wykorzystania (mini lekcje on-line),



zaproszenia do korzystania z usług Moniki Kurdej (coachin psychodietetyczny),



zachętę do wykorzystania wyzwania zmiany stylu życia dla rozwoju osobistego
i duchowego,



inspiracje kulinarne.
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OGÓLNE STATYSTYKI BLOGA
LISTOPAD 2018
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WE WSPÓŁPRACY OFERUJĘ:


Przestrzeń reklamową w nagłówku strony z informacją: PARTNEREM
BLOGA JEST ‘XYZ’



Inspirującą rozmowę - wywiad w ramach autorskiej serii „Co kobieta sukcesu robi przed śniadaniem” z istotną dla rozwoju Państwa marki kobietą.

Zachęcam do zapoznania się z serią TUTAJ


Autorskie artykuły/serie artykułów, które uwzględniają strategiczne potrzeby komunikacyjne zarówno bloga ‘Zasmakujwzyciu’, jak i partnera bloga.


istnieje możliwość przygotowania dodatkowych form komuni-

kacyjnych (np. reportaż lub storytellingowa opowieść o firmie/
produkcie).


Wystąpienia publiczne w charakterze eksperta do grupy pracowników
lub/i klientów (na żywo lub on-line, w mediach tradycyjnych i społecznościowych)



Konsultacje i opracowanie materiałów eksperckich:
 poradniki eksperckie,
 tutoriale,
 konkursy,
 recenzje,

 press trip.
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ILE TO KOSZTUJE?

Minimalny czas trwania współpracy: 4 miesiące
Cena: 18 000 PLN (płatność w miesięcznych transzach po 4500 PLN)
Cena zawiera:


Widoczność na każdej stronie bloga, obok logotypu z informacją: PARTNEREM
BLOGA JEST ‘XYZ’



Współpraca przy opracowaniu dopasowanej strategii komunikacyjnej, która
uwzględni potrzeby partnera oraz bloga



8 artykułów eksperckich o strategicznym znaczeniu dla partnera oraz dla bloga
wraz z promowaniem (płatnym i organicznym) w mediach społecznościowych dotyczących bloga ‘Zasmakujwzyciu’ , także w formie live i relacji . To daje ok. 112
zaplanowanych działań kierujących odbiorców do treści, w precyzyjnie dobranej
grupie docelowej.



Jeden wywiad z osobą istotną dla marki w ramach cyklu „Co kobieta sukcesu robi
przed śniadaniem?”

A także:


jedno wystąpienie na żywo dla grupy pracowników lub/i klientów (np. w formie
warsztatu lub spotkania motywacyjnego na wybrany temat). Dojazd w obrębie
Warszawy, w cenie projektu.

Artykuły na blogu nie są na sprzedaż.
Zachęcam Państwa do wspólnego ze mną poszukiwania cie-

kawych połączeń między naszymi: wiedzą i doświadczeniem dla skutecznej współpracy.
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KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ

Bezpośredni dostęp do czytelników mojego bloga i działanie w przestrzeni



dużego zaufania.
Promocja marki lub/i produktu w wąskiej niszy i w przestrzeni marketingowej



z długim okresem życia
Dostęp do wysokiej jakości wiedzy oraz bogatej kreatywności, którymi dys-



ponuję. Możliwość „przepakowania ich” w taką formę, która uszczęśliwi Państwa Klienta.
Szansa, aby skorzystać przy promocji z modnego trendu „wellness”,



„wellbeing” i „corporate wellness”.

WYRÓŻNIA MNIE


Kreatywność.



Wysokiej jakości wiedza biznesowa i marketingowa, również w obszarze automation marketing oraz conent marketing.



Ciągła potrzeba uczenia się i poszukiwanie nowych rozwiązań. Ta zaś prowadzi

mnie do sprytnego łączenia pozornie odległych od siebie zagadnień.


Ekspertyza - wąska i unikalna wiedza oraz własna praktyka.



Posiadam własne programy edukacyjne i unikalne usługi.



Z przyjemnością występuję przed dużymi grupami.
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WSPÓŁPRACOWAŁAM/WSPÓŁPRACUJĘ:

Agencja Busieness&Culture - współpraca przy promocji książki pt. „Pasożyty w
Twoim mózgu” Kathleen McAulife (wystąpienia w telewizji śniadaniowej oraz w
radio)
Wydawnictwo AxelSpringer - artykuły dla „Na dobre Zdrowie”, „Śniadania. Krok po
kroku”, „Grillowanie. Krok po kroku”. W przygotowaniu materiał dotyczący grillowania.
Wydawnictwo I.D. Media - książka na temat przedsiębiorczości kobiet pt. „W realu
i w sieci”; ekspercki komentarz do książki „Szczypta Luksusu” (premiera 3-go grudnia 2018) i inne.
Jagienka Kamińska - mistrzyni bikini fitness, trener personalny - jako trener oddechu
i sprytnych trików dotyczących trzymania diety i wewnętrznej dyscypliny.
Byłam odpowiedzialna za kampanię wyborczą Joanny Iwanik, kandydatki na burmistrza w podwarszawskiej miejscowości. Zostałam wybrana ze względu na dobre
praktyki w tworzeniu treści i widoczność w sieci.

Zapraszam do kontaktu
Monika Kurdej
M: 606789681

E: monika.kurdej@zasmakujwzyciu.pl
www.zasmakujwzyciu.pl
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