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Wywiad z Marcinem z PAYBACK 
i wideorelacja ze szkolenia

Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/008

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek ósmy. 

Cześć, dzień dobry, witam Cię w ósmym odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. 
Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone 
sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak 
odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji 
finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.

Witam Cię serdecznie! W dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z moim kolejnym gościem. 
Osobą, która odpowiada za marketing w największym programie lojalnościowym w Polsce – 
w PAYBACKu. Marcin, który jest moim gościem, odpowie na moje i Wasze pytania, ale zanim to 
nastąpi, to chciałbym w pierwszej kolejności serdecznie Wam podziękować za wszystkie 
komentarze, które umieściliście pod moim ostatnim wpisem dotyczącym tego, że rzucam 
pracę na etacie i poświęcam się blogowaniu. Tym osobom, które słuchają mojego podcastu 
po raz pierwszy, polecam poprzedni - siódmy odcinek, w którym szczegółowo mówiłem 
o powodach mojej decyzji. Ten odcinek możecie znaleźć pod adresem 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/007.

I tak szczerze mówiąc, publikując poprzedni podcast i artykuł na blogu, nie wiedziałem, jakiej 
reakcji mogę się spodziewać. Cieszę się, że w zdecydowanej większości popieracie moją 
decyzję. Naprawdę miło jest wiedzieć, że tak wiele osób mnie wspiera i chce Wam tylko 
powiedzieć, że to wsparcie zdecydowanie jest mi potrzebne i motywuje mnie po prostu 
do dalszej pracy. Tak jak już kiedyś mówiłem, chyba w pierwszym odcinku podcastu, to jest też 
tak, że ja mam z Wami taki mocno multimedialny kontakt – zarówno piszę na blogu, jak 
i nagrywam filmy, jak również nagrywam podcast. Wy mnie możecie widzieć praktycznie 
z każdej strony, a ja Was, szczerze mówiąc, widzę tylko przez komentarze, e-maile lub to, 
co piszecie na Facebooku. Nie widzę Waszej całej aktywności, także często nawet nie wiem, 
czytając Wasze komentarze, jak naprawdę macie na imię, a chciałbym to wiedzieć. 
Zdecydowanie zachęcam do kontaktu ze mną. 

Wracając do tematu podcastu: Ci z Was, którzy śledzą mój bloga na bieżąco, wiedzą, 
że zostałem zaproszony jako niezależny bloger, aby poprowadzić szkolenie dla PAYBACKa 
dotyczące mądrego oszczędzania. To szkolenie miało taki podtytuł „Jak kupować to samo, 
wydając mniej”. Ja opowiadałem, przedstawiałem w zasadzie, różne sposoby na to, by osiągnąć 
oszczędności, nie odmawiając sobie w życiu codziennym tego, na czym nam zależy. Pełną 
relację z tego szkolenia możecie znaleźć u mnie ma blogu. Link do tego artykułu zamieszczę 
w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem http://jakoszczedzacpieniadze.pl/008.
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W tamtej tekstowej relacji na blogu szczegółowo opisywałem to moje półtoragodzinne 
szkolenie, opublikowałem również wszystkie slajdy, które pokazywałem. Ale zdaję sobie 
sprawę, że to nie ma takiego wymiaru, jak bycie tam i oglądanie tego na żywo. Ale zanim 
jeszcze zamieściłem relację ze szkolenia, to umieściłem artykuł, w którym zapowiadałem, 
że takie szkolenie będę prowadził i w tym artykule znajdował się też mini konkurs dla 
Czytelników bloga. Zależało mi na tym, żebyście opisali swoje sposoby oszczędzania przy 
wykorzystaniu programu lojalnościowego PAYBACK, jak również żebyście zadawali pytania. 
No i tych pytań rzeczywiście całkiem dużo się pojawiło. Dziękuję wszystkim osobom, które 
napisały te pytania. W dzisiejszym odcinku podcastu będziecie mieli szansę usłyszeć 
odpowiedź na nie. 

Zaprosiłem do rozmowy Marcina Drzewieckiego – dyrektora marketingu PAYBACK i mam 
jeszcze dla Was na koniec niespodziankę, ale o tej niespodziance opowiem Wam pod koniec 
podcastu. A tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marcinem. 

Michał Szafrański: Cześć, Marcin! Cieszę się, że mogę Ci dzisiaj gościć. Przedstaw się, proszę, 
Słuchaczom i powiedz, co robisz w PAYBACK. 

Marcin Drzewiecki: Cześć, Michał! Zajmuję się szeroko pojętym marketingiem. Najprościej 
mówiąc, pracuję z uczestnikami naszego programu. Przede wszystkim aktywując ich 
zachowania, komunikując się ofertami oraz realizując wszelkiego rodzaju eventy 
marketingowe z partnerami.

Michał: Czyli Ty jesteś odpowiedzialny za to wszystko, co do nas przychodzi mailem? 

Marcin: Tak, tak można powiedzieć. 

Michał: Super. Zacznijmy naszą rozmowę od takich najprostszych kwestii. Powiedz w ogóle, 
skąd się wziął PAYBACK, w jakich krajach działacie i na czym to polega. 

Marcin: PAYBACK powstał w Niemczech 13 lat temu. Założyciel naszej firmy wpadł kiedyś 
na pomysł, patrząc na rosnącą popularność programów lojalnościowych i wielość kart, które 
posiadał w swoim portfelu, aby być może zaproponować takie rozwiązanie, gdzie wiele 
programów jest koncentrowanych w formie jednej karty. Czyli chciał zastąpić dziesięć kart, 
które posiadał u siebie, jedną, która by miała taką samą funkcjonalność w tych firmach, 
w których robił zakupy. I to mu się udało. Firma powstałą w Niemczech trzynaście lat temu, 
następnie pierwszy rozwój poza granicami rynku lokalnego to była Polska. Program w Polsce 
funkcjonuje od 2009, a następnie pojawił się rynek indyjski, Meksyk, a w dniu dzisiejszym 
jesteśmy wręcz w kilku krajach na raz, pracując nad wprowadzeniem programu na kolejnych 
rynkach. 

Michał: Super. A skąd można w Polsce wziąć kartę PAYBACK? 

Marcin: Kartę PAYBACK można przede wszystkim pobrać u partnerów programu. Partnerzy 
programu zachęcają swoich klientów do przystąpienia do programu, jak i też z nimi pracują. 
Ponieważ jesteśmy programem będącym w wielu kanałach, zarówno w sklepach tradycyjnych, 
jak i sklepach internetowych, to też naturalnie kartę można zamówić na stronie internetowej. 

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

http://jakoszczedzacpieniadze.plStrona 2



Michał: Fajnie. Wiem, że kartę PAYBACK po zamówieniu otrzymujemy i możemy już z niej 
korzystać. Ale chyba osiąga się jakieś dodatkowe korzyści, jeżeli tą kartę zaktywujemy u Was 
na stronie WWW? 

Marcin: Dokładnie, dokładnie. Karta PAYBACK jest już aktywna w momencie jej pobrania. Jest, 
można powiedzieć, gotowa do użycia. Punkty można zbierać już od pierwszej transakcji. 
Natomiast pełne korzyści z karty i z programu mamy w momencie rejestracji tej karty. Czyli 
można powiedzieć w momencie zidentyfikowania się w programie z imienia i nazwiska no 
i udzielania też pewnej zgody, by taki dialog z konsumentem można było prowadzić w formie 
marketingu bezpośredniego.

Michał: A jakie to są korzyści, jeśli możesz szybko wymienić? 

Marcin: To są przede wszystkim oferty kuponowe. Jesteśmy firmą, która oferuje nie tylko 
zbieranie punktów tzw. bazowych według konkretnego przelicznika ustalanego przez 
partnera, ale też zbieranie  punktów promocyjnych poprzez kupony. Tutaj takim naszym 
flagowym produktem są eKupony, których nie trzeba drukować. Je się po prostu aktywuje,  
a one można powiedzieć, że już czekają na mnie przy kasie, kiedy pójdę się na zakupy. 

Michał: Aha. Te kupony są też dostępne w aplikacji mobilnej. Wiem też, że można je posiadać 
i aktywować przez taką aplikację mobilną, ale można również na stronie WWW? 

Marcin: Tak, eKupony można aktywować na wiele sposobów: na stronie internetowej, logując 
się na swoje konto, pobierając aplikację mobilną. Można to też zrobić na Facebooku, oraz 
u samych partnerów, tutaj przykład – Real oraz Empik, gdzie takie terminale ustawione zaraz 
przy wejściu do sklepu umożliwiają sprawdzenie stanu konta, wydrukowania pewnych 
kuponów rabatowych, ale też aktywowanie tych eKuponów na zbieranie tych punktów.

Michał: Marcin, jako PAYBACK współpracujecie z konkretnymi partnerami. Niekiedy pojawiają 
się zarzuty, że są to tylko znane i niekoniecznie najtańsze marki. I takie pytanie, które muszę 
Ci zadać: czy rzeczywiście oszczędzamy, korzystając z PAYBACKa? 

Marcin: Myślę, że zdecydowanie oszczędzamy, korzystając z PAYBACKa. Dobór partnerów 
do programu nie jest przypadkowy. Zależy nam na tym, aby pracować z wiarygodnymi 
partnerami, dlatego znajdujemy znane marki, które mają pewną, ustabilizowaną pozycję 
na rynku. Czy one są drogie czy są tanie – myślę, że nie o to chodzi. Chodzi o to i taka jest 
filozofia programu, aby nagradzać uczestników za zakupy. Każdy z nas jest konsumentem, 
każdy z nas kupuje produkty, korzysta z usług i płaci rachunki. I pomyśleliśmy sobie, dlaczego 
by nie nagradzać konsumentów za taką aktywność. I za taką aktywność otrzymujemy punkty, 
które to później są pewnego rodzaju walutą. Walutą do tego, aby odebrać swoją nagrodę – 
czyli nagrodzić siebie za ten wysiłek. Ale też te punkty stają się możliwością zamiany ich na 
rabaty u partnerów. Coraz częściej uczestnicy znajdują w tym pewną wartość, że po uzbieraniu 
pewnej ilości punktów, otrzymują rabat i idąc na kolejne zakupy, po prostu kupują taniej. 
Również coraz częściej punkty stają się walutą, którą płacą za zakupy. Już dziś spotkamy 
partnerów, gdzie będąc przy kasie, nie tylko zbieram punkty, ale zapłacę punktami, które już 
mam zgromadzone. 
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Michał, taki mój przykład: też jestem uczestnikiem programu. Też zbieram punkty wraz z całą 
rodziną. U mnie jest taki zwyczaj, że punkty zebrane w ciągu roku wykorzystujemy dwa razy 
na urządzenie świat w domu – czyli zakupy na święta robimy za zebrane punkty

Michał: Jak widzę działamy podobnie. U nas wygląda to tak samo. Też staramy się skumulować 
te punkty, które zbieramy, i wykorzystać przy takich większych okazjach. No dobrze, gdybyś tak 
miał w trzech zdaniach przekonać kogoś do tego, że warto korzystać z programu PAYBACK, 
to jakbyś go zachęcił? 

Marcin: Być aktywnym uczestnikiem. Dać szansę komunikowania się z programem i 
partnerami, bo wtedy otwiera się zupełnie nowa możliwość zbierania punktów promocyjnych. 
Nie polegać tylko na punktach bazowych, ale dać się wciągnąć w couponing, bo couponing 
powoduje, że szybciej dochodzimy do nagród. 

Michał: No dobrze, Marcin, skoro już wiemy, co to jest program PAYBACK. Wiemy, w jaki sposób 
te punktu możemy zebrać w szybkim tempie, to przejdźmy może do pytań, które zadali 
czytelnicy mojego bloga.

Pierwsze pytanie zadała Madzia. Zapytała, w jaki sposób może doprowadzić do naliczenia 
punktów w sklepie, jeżeli zapomniała karty i nie ma jej przy sobie. Czy jest taka możliwość? 

Marcin: Tak, tak, o tym pomyśleliśmy. Rzeczywiście najwygodniejszą formą jest sama karta. 
Natomiast do tego, aby punkty zostały naliczone, można też podać sam numer PAYBACK – 
10-cyfrowy numer PAYBACK, którzy sprzedawca może wpisać ręcznie w systemie kasowym. 

Michał: Czyli możemy gdzieś po prostu zapisać sobie ten numer na karteczce czy w telefonie 
i wtedy te punkty zostaną naliczone? 

Marcin: Tak, tak jest dokładnie. 

Michał: Świetnie, myślę, że Madzia będzie w pełni usatysfakcjonowana. Zacytuję w całości 
pytanie, które zadał Grzesiek. Grzesiek pisze – „Ja myślę, że warto zapytać PAYBACKowców, 
dlaczego nie ma możliwości zbierania punktów przez polecanie programów innym. Kilka osób 
dzięki mojej reklamie szeptanej włączyło się do programu PAYBACK. Wcześniej, jeśli się dało, 
to robiłem sobie zakupy razem z nimi, aby nabić sobie punkty.” 

Marcin: Grzesiek, to bardzo dobry pomysł. O tym już myśleliśmy. Ty pewnie nawiązujesz do 
takiej znanej koncepcji w marketingu member get member – nad tym pracujemy, mogę to 
obiecać.

Michał: Świetnie, ale Grzesiek ma tu jeszcze jeden postulat  - mówi, że „(…) nie chciałbym być 
pazerny na punkty, ale byłoby miło, gdy PAYBACK w jakiś sposób nagrodził mnie za bycie chodzącą 
reklamą.” 

Marcin: Tutaj pojawiają się pewne ograniczenia prawno-podatkowe, ponieważ w programie 
nie ma rozdania punktów. Formuła programu oparta jest na tzw. sprzedaży premiowej. Czyli 
wydanie, naliczenie punktów musi być związane z transakcją. Ale myślę, że dla Grzegorza 
możemy przekazać kilka niespodzianek: pluszowe zabawki – Punkty. 
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Michał: Super, dzięki. Z przyjemność obsłużę wysyłkę kolejnej nagrody. Kolejne pytanie zadał 
nam Koper, który pyta, czy PAYBACK zamierza rozszerzyć swoją ofertę o inny market 
spożywczy niż Real. Pisze, że niestety nie ma w pobliżu tego sklepu, ale ma inne – 
konkurencyjne – takie jak Carrefour, Kaufland itd. 

Marcin: Tutaj działa zasada wyłączności w programie, tzn. że partnerzy nie mogą konkurować 
ze sobą. To znaczy, że sieci handlowe mają pełną wyłączność. 

Michał: Jasne, jasne. Wszystko wiadomo, dlaczego tak się dzieje. W taki razie Koper ma kolejne 
pytanie: pisze, że chciałby wymienić swoją kartę na taką formę breloczkową, która kiedyś była 
rozdawane przez BP. Pisze, że takie breloczki mogłyby być wydawane na życzenie. 

Marcin: Tak, tak, to bardzo popularna karta wydawana przez BP. Ja sugeruję udać się na stację 
BP, pobrać taki pakiet przystąpienia do programu, a następnie połączyć oba programy – czyli 
z dwóch kart zrobić jedno konto. 

Michał: Jasne, czyli nawet jak jesteśmy uczestnikami programu, to jedziemy sobie 
na najbliższą stację BP, pobieramy pakiecik startowy, tak? 

Marcin: Tak.

Michał: …I później aktywujemy to przez stronę WWW i łączymy konta, tak?

Marcin: Tak.

Michał: Super. Koper ma jeszcze jedno pytanie. Myślę, że dotyczące większej ilości osób. 
„Do mojego konta przyczepiona jest kobieta, z którą już nie jestem, z jej kartą i jej danymi”. Koper 
pisze, że nie da się jej odpiąć, chociaż próbował. Czy tutaj jest jakieś rozwiązanie dla części 
uczestników programu?

Marcin: Tutaj zawsze zachęcamy, by wiele osób korzystało z tego programu i łączyły swoje 
siły. Jeżeli już dochodzi do takich sytuacji, to o ile on jest założycielem tego konta, to również 
może deaktywować kartę, która jest  do niego dołączona. 

Michał: W jaki sposób może to uczynić? 

Marcin: Najlepiej zadzwonić do call center. 

Michał: Jasne, czyli jak jest założycielem konta, to z odpięciem dodatkowej karty nie powinno 
być problemu?

Marcin: Nie ma problemu.

Michał: Świetnie. Robert proponuje nam z kolei, aby kartą mógłby być również smartphone 
z zainstalowaną aplikacją. Czy kiedyś takie rozwiązanie w ogóle zobaczymy? 

Marcin: Świetny pomysł, już nad nim pracujemy.
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Michał: Bomba, ale Robert ma jeszcze jedno pytanie, czy PAYBACK przewiduje jakieś 
sensowniejsze przeliczanie tankowania na BP na punkty? Mówi, że teraz taki standardowy 
kierowca bardzo długo musi pracować, aby zebrać jakąś konkretną liczbę punktów. 

Marcin: No tutaj w sprawie zaliczeń i przeliczników decydujący głos mają partnerzy. Nie mam 
na to wpływu, ale mogę tylko zasugerować, że najwięcej zyskujemy, kiedy korzystamy 
z kuponów. Robert, o ile już tego nie zrobił, mógłby stać się dobrym i aktywnym uczestnikiem 
couponingu. Z kuponami punkty zbieramy szybciej. 

Michał: Tomek z kolei pyta – „dlaczego dla stałych klientów, którzy są w PAYBACK są przez całe 
lata, co roku nie są naliczane jakieś punktu za lojalność?”

Marcin: Tutaj wracamy do dyskusji o ograniczeniach prawno-podatkowych. Nie ma czegoś 
takiego jak rozdawanie punktów. Ale tu mi przychodzi do głowy, że każdy uczestnik, o ile 
wyraził na to zgodę i się oczywiście zarejestrował, otrzymuje e-mailingi urodzinowe i tam są 
bardzo ciekawe oferty dla każdego. 

Michał: Ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby zapytać Cię, Marcinie, czy te kupony, które 
rozsyłacie mailowo są indywidualne? Dla różnych uczestników inne czy to są zawsze te same 
kupony?

Marcin: One są zawsze indywidualne. Znamy każdego uczestnika. Wiemy, jakim jest 
konsumentem. Wiemy, co mu się podoba, czym jest zainteresowany, więc te kupony i oferty są 
zawsze personalizowane. Jest mało prawdopodobne, aby te oferty pojawiały się u dwóch osób 
takie same. 

Michał: Daniel zadał takie dosyć ogólne pytanie – „jakie są Wasze plany, co zamierzacie 
zaoferować klientom do końca bieżącego roku? Zamierzacie powiększyć swoją działalność 
czy uważacie, że oferta jest wystarczająca?”

Marcin: No tutaj plany zawsze są takie same, aby pokryć wszystkie istotne kategorie 
konsumenckie. Dobrze wiemy, że nie mamy partnerów ze wszystkich kategorii, więc nad tym 
pracujemy. Z drugiej strony, mamy taką ambicję, aby być tam, gdzie konsument. Chcemy pokryć 
bardziej precyzyjnie zarówno sklepy tradycyjne, Internet no i oczywiście – rosnąca jest rola 
rozwiązań komórkowych, mobilnych. 

Michał: Alf-ik pyta: „dlaczego punkty z BZ WBK Omni PAYBACK, czyli takiej karty kredytowej lub 
debetowej wydawanej przez bank, pojawiają się koncie PAYBACK dopiero do 10 dnia kolejnego 
miesiąca po ich zdobyciu?” 

Marcin: Tak, ja wiem o tym, ale to jest związane z pewnym procesem rozliczeniowym 
w banku. Na dzień dzisiejszy nie mam na to wpływu.

Michał: Jasne, czyli tak domyślnie jest i już. 

Marcin: Tak, tak. 
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Michał: Ale Alf-ik, widzę, dosyć blisko branży bankowej chyba jest, bo zadał też pytanie 
związane tym, dlaczego nie wprowadzono jeszcze w PAYBACKu lokat na punkty. Mówi, 
że oczekiwałby takiej analogii do lokaty bankowej – na przykład jeżeli ma 10 000 punktów, 
ale ich nie wykorzystuje, to po miesiącu miałby na przykład 10 500. 

Marcin: No ciekawa koncepcja, natomiast znowu jesteśmy ograniczeni pewnymi 
rozwiązaniami prawnymi. Może kiedyś to się zmieni. 

Michał: Tak, PAYBACK jako taki sam z siebie punktów dodawać nie może, to musi być zawsze 
związane z transakcjami. 

Marcin: Tak, dokładnie. 

Michał: Szymon pyta nas w jaki sposób połączyć kartę PAYBACK BZ WBK z kartą tradycyjną 
PAYBACK, którą wcześniej posiadał. Czy można tak zrobić? 

Marcin: Szymon, nic prostszego i polecam ten sposób. Wystarczy albo zadzwonić do call 
center albo też można te konta połączyć na stronie internetowej. 

Michał: Świetnie. Ostatnie pytanie, Marcinie. Tomasz polecił mi „Michale, spytaj PAYBACK 
dlaczego McDonalds, KFC, Burger King itd. nie są w PAYBACK. W końcu każdy z nas musi od czasu 
do czasu zjeść coś na mieście”. 

Marcin: Dajmy sobie czas, będziemy nad tym pracować. 

Michał: Dziękuję Ci ślicznie, Marcinie w takim razie. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy już 
wszystkie pytania. Powiedz mi, proszę jeszcze, gdyby ktoś chciał poznać dodatkowe 
informacje, to gdzie powinien się w Internecie udać? 

Marcin: Najprościej jest wejść na stronę internetową PAYBACK, ale coraz częściej widzimy, 
że uczestnicy wymieniają się informacjami i edukują się nawzajem w portalach 
społecznościowych, chociażby na profilu Facebook. 

Michał: Wiem, że ma on całkiem niezłą oglądalność i dużo fanów w tej chwili.

Marcin: Dużo się dzieje. 

Michał: Świetnie. Dziękuję Ci, Marcinie, ślicznie za rozmowę. I mam nadzieję, że będę mógł 
śledzić, jak program PAYBACK się rozwija. Przyznam, że jestem jego bardzo aktywnym 
uczestnikiem. 

Marcin: Dziękuję. 

Michał: Dzięki i do usłyszenia.

No i poszło jak z płatka. Szczerze mówiąc mam nadzieję, że liczba Waszych niewiadomych 
związanych z programem PAYBACK, znacząco się zmniejszyła po tej rozmowie. Przed 
wywiadem zapowiadałem Wam, że mam dla Was niespodziankę. Tą niespodzianką jest wideo-
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streszczenie ze szkolenia, które przeprowadzałem dla PAYBACK. Jeśli więc do tego odcinka 
podcastu dotarłeś przez iTunes czy też jakiś inny odtwarzacz podcastów, to zachęcam Cię do 
wejścia na mojego bloga - pod adres http://jakoszczedzacpieniadze.pl/008 i tam znajdziesz 
oprócz wszystkich linków związanych z tym odcinkiem podcastu, znajdziesz materiał filmowy. 
Krótkie, tzn. krótkie jak krótkie – ponad 10 minut, streszczenie mojej prezentacji. Ja jestem 
bardzo ciekawy, co sądzisz o mnie w roli prezentera. Może chciałbyś, bym taką prezentację 
kiedyś przeprowadził dla Ciebie? Jeśli jesteście tym zainteresowani, to bardzo Was zachęcam 
do pozostawienia komentarza. Zobaczymy, ile osób jest zainteresowanych ewentualnie takim 
szkoleniem. Może przy dużym zainteresowaniu uda mi się je dla Was zrealizować. 

Już w zasadzie nie będę przedłużał, już kończę ten odcinek. Na koniec jeszcze bardzo 
gratuluję osobom, które wygrały nagrody w moim mini konkursie – Izoldce, Danielowi 
i Koperowi, jak również Grzegorzowi, który rzutem na taśmę, dzięki swojemu interesującemu 
komentarzowi, dostał dodatkową nagrodę od PAYBACK. Dziękuję Marcinowi za to, że tą 
dodatkową nagrodę przyznał. Ja już się będę żegnał. 

Oczywiście, mam jeszcze prośbę – jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył Ci 
wartościowych informacji, które pomogą Ci zbliżyć Ci się do realizacji marzeń, to proszę, 
podziel się nim ze znajomymi. Powiedz im po prostu, by weszli na mojego bloga 
jakoszczedzacpieniadze.pl.

Ja dziękuję Ci już w tej chwili za fajnie spędzony czas, dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. 
Gorąco zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka i życzę Ci skutecznego przenoszenia 
Twoich celów finansowych na wyższy poziom.

Trzymaj się! Do usłyszenia!

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

http://jakoszczedzacpieniadze.plStrona 8

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/008
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/008

