
Dzień dobry Rafale, 

Nazywam się Michał Szafrański, jestem autorem bloga http://jakoszczedzacpieniadze.pl oraz 
podcastu "Więcej niż oszczędzanie pieniędzy", w którym m.in. staram się rozmawiać z 
inspirującymi osobami. 

Mój blog czyta 180 tys. osób co miesiąc a on sam zdobył w tym roku 3 nagrody w konkursie 
"Blog Roku" Onetu - m.in. dla "Najbardziej inspirującego bloga 2013 roku" Zająłem także II 
miejsce w konkursie na "Ekonomiczny Blog roku 2014" Money.pl i kilka pomniejszych 
wyróżnień <--- to piszę tylko po to, by się uwiarygodnić. Mnie samego możesz zobaczyć 
chociażby tutaj - na wystąpieniu na Auli Artura Kurasińskiego - 
https://www.youtube.com/watch?v=ws9xuV6R1Gg 

Do sedna: jesteś przykładem osoby, która "znikąd" i w organiczny sposób osiągnęła ciężką 
pracą bardzo wiele. Z powodzeniem konkurujesz z największymi graczami, skutecznie 
pivotujesz swoją organizację - pomimo, że mali nie jesteście. 

Ja staram się pokazywać przykłady takich osób, rozmawiać z nimi i próbować w ten sposób 
ich słowami pokazywać młodym ludziom różne drogi działania. Gościłem już w moim 
podcaście Marcina Beme z Audioteki oraz Michała Śliwińskiego z Nozbe. Był też amerykański 
bloger Pat Flynn, byli również inwestorzy. Byli także inni ludzie po prostu z pasją - a 
niekoniecznie z sukcesami. 

Staram się robić "pracę u podstaw" m.in. prowadząc cykl "Elementarz Inwestora" - 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/elementarz-inwestora - systematycznie od ubiegłego roku 
omawiamy różne formy inwestowania, w tym inwestowanie we własny biznes. 

Jesteś osobą, która niesamowicie wkomponowuje się w temat "inwestowania w wartość". 
Budowania wartości własnej firmy. 

Chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić do mojego podcastu i mam bardzo dużą nadzieję, 
że przyjmiesz moje zaproszenie. Z Twojej strony wymaga to poświęcenia 1,5 godziny czasu. 
Ja stawię się z całym sprzętem nagraniowym w uzgodnionym dniu i godzinie tam, gdzie 
będzie Ci wygodnie. Całość wyślę do przesłuchania przed publikacją - pełna współpraca. 

Jak wygląda taki podcast? Wszystkie odcinki znajdziesz tutaj: 

https://itunes.apple.com/pl/podcast/wiecej-niz-oszczedzanie-pieniedzy/id629003560 

a w szczególności polecam Ci posłuchanie (o ile znajdziesz czas i będziesz miał ochotę) tego 
z Marcinem Beme:  

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-buduje-sie-globalny-biznes-audioteka 

Ja jeszcze przed rozmową wysłałbym Ci zestaw pytań i zagadnień, ale jak sam zobaczysz 
rozmowa ma bardzo naturalny przebieg i jestem otwarty na kształtowanie jej przez mojego 
rozmówcę. 

Bardzo proszę Cię przynajmniej o informację, czy ta wiadomość do Ciebie dotarła. 

I nieśmiało zapytam: czy uczynisz mi ten honor i radość, i przyjmiesz moje zaproszenie? 

Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania i ew. wątpliwości. 

Pozdrawiam,  
Michał Szafrański 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl 
	  


