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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 choroba-

mi metabolicznymi, a także wyczerpanym i przeciążonym codzienno-

ścią. 

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 prze-

ciw objadaniu się; współautorka  „W realu i w sieci”; była otyła.  
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Codziennie, od ponad 10 lat, pracuje nad utrzymaniem swojego sukcesu w odchudza-

niu: ćwiczy, gotuje, prowadzi dom i rozwija swój biznes.  

Boi się, że historia rodziny, w której obecna jest otyłość i cukrzyca jest jej przeznaczo-

na. Na razie się temu wymyka, ale czuje, że siedzi na bombie zegarowej.  Stąd  powta-

rzane 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. 

 Prowadzi inspirujące konto na Instagramie. TUTAJ.  

 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/zsbMonikaKurdej/
https://www.facebook.com/gabinetodchudzanie/
https://www.youtube.com/channel/UCFzRQyZEhrw6S2JYACydFHQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/monika.kurdej/
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 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 bar-

dziej „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 dodat-

kowo, 

 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.mniejszy-

rozmiar.pl i Instagram, LN 

SYLWETKA CZYTELNIKA BLOGA 
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NA BLOGU ZNAJDUJE: 

 Wiedzę dotyczącą zarządzania własną energią, relacjami, wiekiem, aktywno-

ścią 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 psychodietetycz-

ny), 

 zachętę do wykorzystania wyzwania zmiany stylu życia dla rozwoju osobistego 

i duchowego, 

 inspiracje kulinarne. 
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OGÓLNE STATYSTYKI BLOGA  

LIPIEC 2018 
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 Wystąpienia publiczne (na żywo lub on-line) w charakterze eksperta: 

 eventy/konferencje/campy/szkolenia, których celem jest edukacja 

np. grupy docelowej klienta lub pracowników, 

 wywiady dla mediów w ramach współpracy (np. jako ambasador mar-

ki), 

 lekcje on-line lub video - jeśli produkt lub marka pełni istotne znacze-

nie dla osiągnięcia celów czytelniczek bloga (będzie im łatwiej żyć 

lub/i osiągać cele psychodietetyczne), 

 Konsultacje i opracowanie materiałów eksperckich: 

 poradniki eksperckie, 

 tutoriale, 

 konkursy, 

 press trip. 

 Możliwość wystąpienia w wywiadzie dla MonikaTV w ramach serii „Co ko-

bieta sukcesu robi przed śniadaniem”- jako interesujące działanie PR-owe i 

komunikacyjne 

 

 

Artykuły na blogu nie są na sprzedaż.  

Zachęcam Państwa do wspólnego ze mną poszukiwania 

ciekawego połączenia dla skutecznej współpracy. 

 

 

WE WSPÓŁPRACY OFERUJĘ: 
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KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ 

WYRÓŻNIA MNIE 

 
 Pasja do tworzenia wartościowych treści w moich mediach (blog, strony na FB, ka-

nał na You Tube, konta na Instagramie, aktywny profil na Linkedin). 

 Praktyka i doświadczenie w wąskiej/unikalnej dziedzinie - ekspertyza. 

 Pasja i umiejętność uczenia innych.  

 Misja polegająca na ułatwianiu ludziom życia. 

 Posiadam własne programy edukacyjne. 

 

A także: 

 Rozumiem i stosuję storytelling (tam, gdzie jest na to miejsce) 

 Umiejętność ciekawego i unikalnego łączenia pozornie odległych od siebie zagad-

nień 

 Tworzę serię wywiadów z kobietami pt. „Co kobieta sukcesu robi przed śniada-

niem?” Celem wywiadów jest pokazać fanom, że nie ma jednego, poprawnego  stylu 

życia, i że zawsze jest on wypadkową tzw. work-life -balance, który każdy rozumie 

inaczej. 

 Bezpośredni dostęp do czytelników mojego bloga i działanie w przestrzeni  

dużego zaufania. 

 Dotarcie do grupy docelowej Państwa Klienta: zapracowane i zmęczone ko-

biety, które chcą dobrze wyglądać i dobrze się czuć.  

 Dostęp do wysokiej jakości wiedzy, którą dysponuję. Możliwość 

„przepakowania jej” w taką formę, która uszczęśliwi Państwa Klienta. 

 Wysokiej jakości, merytoryczne artykuły z „długim życiem” i możliwością pro-

mowania zgodnie z zaplanowaną strategią działań marketingowych 

 Możliwość zyskania kreatywnego rozwiązania dla „oklepanych” tematów i 

produktów; możliwość połączenia kampanii marketingowych z trendem 

„corporate wellness”. 
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Agencja Busieness&Culture -  współpraca przy promocji książki  pt. „Pasożyty w 

Twoim mózgu” Kathleen McAulife (wystąpienia w telewizji śniadaniowej oraz w ra-

dio) 

Wydawnictwo AxelSpringer - dwa artykuły dla „Na dobre Zdrowie” i „Śniadania. 

Krok po kroku”. W przygotowaniu materiał dotyczący grillowania.  

Wydawnictwo I.D. Media -  książka na temat przedsiębiorczości kobiet pt. „W realu i 

w sieci” 

Jagienka Kamińska - mistrzyni bikini fitness, trener personalny —uczestniczę w jej 

campach sportowych, jako dostawca istotnych treści dla uczestników.  

Aktualnie przygotowuję kampanię wyborczą kandydatce na burmistrza w podwar-

szawskiej miejscowości. Zostałam wybrana ze względu na dobre praktyki w tworze-

niu treści i  widoczność w sieci. 

 

WSPÓŁPRACOWAŁAM/WSPÓŁPRACUJĘ: 

Zapraszam do kontaktu 

Monika Kurdej 

M: 606789681 

E: monika.kurdej@zasmakujwzyciu.pl 

www.zasmakujwzyciu.pl 

 

*Wystawiam faktury 

* VAT:ZW 


