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„Spójna i jasna propozycja zastanowienia się nad własną marka 
osobistą. Jeżeli działasz na rynku nieruchomości – dostajesz do 
ręki dostosowane do branży narzędzie, które krok po kroku po-
prowadzi Cię do celu”

Katarzyna Czerwiak, Pośrednik nieruchomości, Grupa.Pro

„Przygotowany przez Łukasza poradnik dla profesjonalistów 
rynku nieruchomości mogę z pełną odpowiedzialnością uznać 
za branżowy almanach personal brandingu. Interdyscyplinarna 
wiedza zawarta w materiale szkoleniowym jest esencją, która 
każdemu pozwoli na właściwe ukierunkowanie swoich działań 
w celu zbudowania wiarygodnej marki osobistej, a w odniesieniu 
do obecnego otoczenia biznesowego tylko poprawny odbiór nas 
samych jest kluczem do sukcesu. Gorąco polecam wszystkim za-
interesowanym skorzystanie z tej wyjątkowej okazji jaką przygo-
tował nam Łukasz” 

Maciej Górka, Ekspert ds. nieruchomości. PR Manager domiporta.pl 
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WSTĘP

Bycie pośrednikiem to już nie tylko wiedza na temat aspektów prawnych 

obrotu nieruchomościami czy umiejętności czysto sprzedażowych, ale 

i marketing. Marketing rozumiany jako budowanie kompetencji zarządza-

nia swoim wizerunkiem i skutecznego komunikowania tworzonej wartości. 

Jak okiem sięgnąć coraz więcej z nas zastanawia się, sygnalizuje bądź po-

dejmuje działania w celu budowy marki własnej. Po co? Najkrócej mówiąc, 

aby więcej zarabiać czy skuteczniej realizować własne marzenia. Im więcej 

ludzi będzie nas znało – z tej dobrej strony, tym większe prawdopodobień-

stwo, że otrzymamy lepsze kontrakty czy dzięki ich pomocy osiągniemy za-

kładane cele. Dlatego stworzyłem ebooka dotyczącego personal branding 

agenta nieruchomości. 

Poradnik, który Ci proponuję to rozwiązanie bazujące na cyklu materia-

łów i narzędzi do pracy własnej. Ma on formę 5 rozdziałów prezentujących 

krok po kroku, jak budować markę własną agenta nieruchomości. 

Ebook’a przygotowałem opierając się na 4 wymiarowej zasadzie budowa-

nia personal brandingu tj.strategii, reputacji, opakowania i komunikacji. 

Twoja marka jest wynikiem oddziaływania na siebie tych 4 obszarów. Im 

są one pełniejsze, tym Twój brand jest wyraźniejszy i łatwiej przychodzi Ci 

osiągnąć pożądane korzyści. Poszczególne rozdziały będą zawierały infor-

macje:

•	 Rozdział I. Kim jestem? (czyli strategia). Ta część pomoże Ci odpowie-

dzieć na pytanie: co chcesz osiągnąć? Poznasz praktyczne narzędzia, 

które pozwolą dookreślić Twoje mocne i słabe strony oraz talenty wo-

kół, których należy budować markę. 

•	 Rozdział II. Co robię? (czyli reputacja). Poszukasz odpowiedzi na pyta-

nie w czym jesteś najmocniejszy, jak nawiązujesz relacje, z czego jesteś 

najlepiej znany, co inni o Tobie mówią. Dookreślisz swoją grupę docelo-

wą. Zdefiniujesz co chcesz im przekazać, jaki rodzaj wartości będziesz 

komunikować. Poznasz konkretne narzędzia, które pozwolą Ci określić 

Twoją specjalizację, obszar działania oraz deklarację. 
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•	 Rozdział III. Jaki masz wizerunek? (czyli opakowanie). Dokonasz tutaj 

opisu wizerunku wraz z konkretnymi radami, za pomocą jakich narzędzi 

zadbać o swój wizerunek.

•	 Rozdział IV. Jak działasz? (czyli komunikacja). Będzie to najobszerniejsza 

część zawierająca różnego rodzaju przykłady, case’y i wskazówki. Poznasz 

tu narzędzia i kanały komunikacji, praktyczne rady oraz osoby, które war-

to obserwować, serwisy do współpracy. Na końcu otrzymasz tabelkę po-

zwalając ułożyć plan działania budowy własnej marki.

•	 Rozdział V. Złote zasady personal brandingu. Będzie to podsumowanie 

zawierające 5 punktów, na których należy się koncentrować aby skutecz-

nie budować markę własną.
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ROZDZIAŁ I

Kim jestem? (Twoja strategia)
Wiele kursów czy poradników na temat personal brandingu zaczyna się od 

wskazania potrzeby sprecyzowania własnej misji, wizji i założeń. To ważne 

rzeczy, ale nie najważniejsze. Błędy jakie popełniałem mówią mi, że warto 

zaczynać od innego pytania. 

Kiedy zaczynałem przygodę z budowaniem marki własnej rzuciłem się w wir 

działania. Najpierw koncentrowałem się na sprzedaży mieszkań, potem do-

mów, chciałem zająć się gruntami inwestycyjnymi przechodząc do świata 

wirtualnego pisałem bloga o filozofii, potem o home stagingu, wkręcałem się 

na wykłady do uczelni, później pisałem do magazynów i robiłem prezentacje. 

To dobre, bo daje na wstępie konkretne efekty ale zabiera dużo cennego 

czasu i energii. Często mamy skłonność działać taktycznie - koncentrować 

się na rozwiązaniu problemu bądź zaspokojeniu ambicji tu i teraz bez głęb-

szej refleksji co dalej i dlaczego? 

Wizja/cel
Dlaczego jest to ważne? Po wielokroć zbłądzisz, zwątpisz, stracisz motywację 

i zapał do działania. Czasami będzie ktoś obok, kto wesprze Cię dobrym sło-

wem czy energią, ale jak w większości przypadków spotkasz tylko samotność. 

Wówczas w chwilach zwątpienia i zadawania sobie pytań „A po co to wszyst-

ko? Nic z tego nie mam, a końca nie widać!” warto mieć cudowną kartkę, na 

której będzie wskazane do czego dążysz. Jakiego rezultatu pożądasz.

To ważne ponieważ żyjemy w zastraszająco zakłamanym świecie. Z jednej 

strony mamy malkontentów, w żyłach których toczy się krew frustracji, że 

życie to pasmo krótkich wzlotów i bolesnych upadków. Z drugiej nakręco-

nych jak bąki motywatorów, mówców publicznych, ludzi sukcesu i pięknisów 

tak mocno skoncentrowanych na sobie, że mylą życie dla siebie z życiem 

swoim. Brakuje w tym wszystkim tak poczciwej równowagi pozwalającej do-

strzegać szczyty gór z nizin i niziny będąc na wzniesieniach.
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Cele wyznaczane samodzielnie motywują najbardziej. Nie pozwalają zbłą-

dzić na manowce i dodają energii w najtrudniejszych chwilach. Przygodę 

z budowaniem marki własnej warto zacząć od znalezienia odpowiedz na py-

tanie „co chcę osiągać?” Jakiego rezultatu oczekuję po zbudowaniu personal 

brandingu.

SWOT i Teoria 5 talentów
Galileusz powiedział, że „człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu 

tylko pomóc odkryć to w sobie”. Dlatego, aby pójść do przodu w budowaniu 

własnej marki warto poznać swoje mocne i słabe strony oraz talenty. Pro-

ponuję więc Tobie dwa ćwiczenia. Starą poczciwą analizę SWOT (czyli na-

rzędzie pozwalające określić Twoje mocne i słabe strony) oraz tzw. Teorię 

5 talentów. Ćwiczenia, dzięki którym możesz prawdziwie odkryć to, co masz 

w sobie. Wszystko to znajdziesz w materiałach wdrożeniowych. Do dzieła! 

Materiał do pracy własnej

Cele wyznaczane samodzielnie motywują najbardziej. Nie pozwalają zbłą-

dzić na manowce i dodają energii w najtrudniejszych chwilach. Wyobraź 

sobie gdzie chcesz być? Jak chcesz być zapamiętany. Jaką prace chcesz wy-

konywać, aby dawała Tobie maksymalną satysfakcję? Co mają myśleć o Tobie 

inni?

#podpowiedź:

•	 Bill Gates „komputer osobisty na każdym biurku, w każdym domu”

•	 Oprah Winfrey „wykorzystywać telewizję w służbie Bogu”

•	 J.K. Rowling „zostać profesjonalną pisarką”

•	 H. Ford „zbudować samochód dla mas”

•	 Walt Disney „uczynić życie bardziej przyjemnym i pełnym zabawy”

•	 Albert Einstein „zrozumieć wszechświat”
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•	 Mahatma Gandhi „zdobyć wolność bez przemocy”

•	 moja wizja: „pośrednik dumny z tego, kim jest i co robi”

Co chcę osiągnąć? Jakiego rezultatu po zbudowaniu marki osobistej się 

spodziewam?

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Teoria 5 talentów

Talent to wrodzona (naturalna) predyspozycja do czegoś. Dwóch naukow-

ców z Instytutu Gallupa - Marcus Buckingham i Donald O. Clifton – w wy-

niku prowadzonych badań statystycznych stworzyli system, który nazwali 

Teorią 5 talentów. Według niego spośród możliwej puli 34 talentów, w każ-

dym z nas 5 jest dominujących. Zgodnie z teorią Buckinghama i Cliftona oso-

by wykorzystujące te talenty działają najefektywniej. Dlatego poznanie ich 

i sprawdzenie czy faktycznie w moim codziennej pracy bazuję na nich jest 

ogromnie ważne. Pobierz!

SWOT - Analizę mocnych i słabych stron możesz przeprowadzić na dwa 

sposoby. Samodzielnie - sięgając pamięcią do meandrów własnej tożsamości 

i  skrupulatnie je odnajdując. Albo - korzystając ze świetnego narzędzia jakim 

jest test Gallupa tzw. StrengthsFinder 2.0 (https://www.gallupstrengthscen-

ter.com). To pieczołowicie przygotowany zestaw pytań, który w jasny i nad-

zwyczaj precyzyjny sposób wskazuje Twoje mocne i słabe strony.

http://lukaszkruszewski.pl/wp-content/uploads/2016/03/teoria5talent%C3%B3w.pdf
http://lukaszkruszewski.pl/wp-content/uploads/2016/03/teoria5talent%C3%B3w.pdf
https://www.gallupstrengthscenter.com/
https://www.gallupstrengthscenter.com/
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Moje mocne strony Moje słabe strony

Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ talent jest podstawą do budowy moc-

nej strony, w którą - aby się ujawniła - należy inwestować.

Przykład?

•	 talent - empatia

•	 mocna strona - efektywna komunikacja pod warunkiem wykształcenia 

umiejętności aktywnego słuchania (umiejętności) i zdobycia wiedzy o sty-

lach komunikacji ludzi (wiedza).

Odkryj swoje talenty i inwestuj w mocne strony, aby skutecznie budować 

swoją markę własną!
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ROZDZIAŁ II

Co robię? (Twoja reputacja)
„Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi pod-

stawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa”. Te słowa 

wypowiedział Albert Einstein, wybitny fizyk, ale także niestrudzony miło-

śnik porządku społecznego. Gdyby żył, zapewne słowo „prasa” zastąpiłby 

słowem „Internet” a całość wypowiedzi miałaby retorykę social media. 

Nowoczesną przestrzeń budowy personal brandingu każdego z nas.

Marek Kondrat, Ewa Chodakowska, Krystyna Janda, Jurek Owsiak, Cezary 

Pazura, Andrzej Wajda, Krystyna Czubówna, Ewa Drzyzga... wiesz co łączy 

te wszystkie osoby? Świadomość. Świadomość tego, że wiedzą:

•	 kim są,

•	 co robią,

•	 w czym mogą mi pomóc.

Myśląc o sobie, trzeba myśleć o innych Bez względu na to kogo darzymy więk-

szą bądź mniejszą sympatią o każdej z tych osób jesteśmy w stanie powiedzieć 

kim jest (jaką rolę pełni), co robi (w czym się specjalizuje) oraz w czym mogłaby 

nam pomóc (gdybyśmy chcieli nauczyć się aktorstwa albo wesprzeć wizeru-

nek własnej marki, zgubić zbędne kilogramy, rozśmieszyć się itd.). 

Wspomniałem wyżej, że tak naprawdę każdy z nas zarządza własnym wize-

runkiem. Różnica tkwi jedynie w sposobie, narzędziach i w tym czy robimy to 

świadomie czy też niekoniecznie. Świadomy bowiem personal branding nie 

jest bezwiednym myśleniem o tym jak postrzegają nas inni, lecz strategią 

jak inni mają nas postrzegać! Trzeba więc zacząć nad tym pracować.

Stąd, aby skutecznie budować markę własną zacznij od odpowiedzenia sobie 

na te trzy pytania:

•	 Kim jesteś? [jako pośrednik]. To znaczy, jaką rolę w życiu pełnisz. Jesteś: 

agentem pozytywnej zmiany, spolegliwym opiekunem, doradcą, analitykiem 
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rynku, zaufanym przyjacielem klienta, świetnym słuchaczem, strategiem, mo-

tywatorem, studnią inspiracji, tryskającym śmiechem optymistą itd.?

•	 Co robisz? W czym się specjalizujesz: jesteś skutecznym sprzedawcą miesz-

kań, wnikliwym analitykiem rynku, pracującym na poleceniach agentem, 

świetnie opowiadasz historie, przykuwasz uwagę swoim czarem itd.?

•	 W czym możesz pomóc innym? Szybko sprzedasz mieszkanie, sprawnie 

rozwiążesz sprawy spadkowe, wesprzesz w odkrywaniu własnego poten-

cjału, wyznaczysz cele życiowe i pomożesz je realizować, pomożesz się 

wygadać....?

Nikt z nas nie jest samotną wyspą! Albo więc to my zaczniemy opowiadać hi-

storię o sobie, albo zrobią to inni i ta opowieść niekoniecznie nam się spodo-

ba. Budowanie własnego wizerunku odbywa się nie tylko poprzez kontakty 

z klientami, ale również poprzez oddziaływanie na środowisko. 

Materiał do pracy własnej

Po tym, jak poznasz siebie - definiując wizję, mocne i słabe strony oraz talen-

ty – czas uświadomić sobie co tak naprawdę robisz. W czym jesteś najmoc-

niejszy, jak nawiązujesz relacje, z czego jesteś najlepiej znany, z czym jesteś 

kojarzony przez innych, co inni o Tobie mówią, jak Cię postrzegają poprzez 

to, co robisz?

•	 specjalizacja i umiejętności tj. co jest moją niszą, gdzie chcę się realizo-

wać, na czym chcę sie skoncentrować, co potrafię, w czym jestem najlep-

szy, co lubię robić i wychodzi mi to wspaniale?

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Na przykład: moja specjalizacja to, marketing ofert nieruchomości i komunika-
cja marketingowa.

•	 obszar. Aby skutecznie budować swoją markę osobistą trzeba poznać 
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grupę docelową dla której będzie się to czynić. Do kogo chcesz mówić? 

Dla kogo chcesz tworzyć?

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Na przykład: pośrednicy i agenci nieruchomości, sprzedającym, kupujący, właści-
ciele biur, właściciele biznesów internetowych, lokalna społeczność, inwestorzy, 
itd. Ludzie, którzy szukają nowych możliwości zaistnienia w internecie i zwiększa-
nia swojego potencjału.

•	 deklaracja. Określa kim chcesz być dla innych, oraz na co inni mogą liczyć 

utrzymując relacje z Tobą. Co chcesz im przekazać? Jaki rodzaj wartości 

chcesz komunikować? Moja deklaracja to:

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Na przykład:  moja deklaracja: niestandardowo na temat nieruchomości – wartości: 
zaskoczenie, nieszablonowość, wiedza, inspiracja,
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ROZDZIAŁ III

Jaki mam wizerunek? 

(Twoje opakowanie)
Wyróżnij się albo zgiń – to jedno z praw J. Trouta. Oczywista oczywistość, 

która często płata zmyślne figle. Nie chodzi tu bowiem o bycie kontrower-

syjnym, wyróżnienie się poprzez przyjęcie określonej kolorystyki, sposobu 

wyrazu czy komunikacji. Chodzi o to, aby w umysłach grupy odniesienia 

być kojarzonym z określonymi wartościami.

Dziś wśród nas jest bardzo wiele osób, które „się wyróżniają”. Które są znane 

często tylko stąd, że są znane. To droga donikąd. Aby świadomie „się wyróż-

niać” warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakie miejsce chcę zająć w umy-

śle mojej grupy odniesienia? Z czym chcę być kojarzony? Jakie emocje powin-

no budzić wymienienie mojego nazwiska?

Wizerunek 
Przemyślenie wizerunku, jaki chcesz budować jest bardzo ważne, ponie-

waż w umysłach innych zajmujesz określone miejsce. Eksperta, specjalisty, 

inspiratora, inicjatora idei i działań, świetnego druha czy po prostu bran-

żowego stańczyka. Ale uwaga. On nie może być wyssany z palca a realny. 

Obserwuję rynek i widzę, jak niektórzy „budując markę własną” popadają 

ze skrajności w skrajność. 

Nie mając w sobie energii zarażającej tłumy próbują być mówcami moty-

wacyjnymi. Kiepsko wypadając podczas wystąpień publicznych pragną 

zostać speakerami czy wykładowcami. Mając twarde piór pozycjonują się 

na blogerów. Nie mogąc pochwalić się rzeczywistymi i skalowalnymi (to 

ważne!) umiejętnościami uczą innych. Pozbawieni wyraźnego wizerunku 

i unikalnej propozycji wartość chcą budować społeczność, której nie mają 

nic do zaoferowania. 
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Wierzę, że to nie kwestia złej woli a zagubienia. Świat zewsząd krzyczy „mu-

sisz być wyjątkowy. Pośród tych hałasów można zwariować. Dlatego tak na-

prawdę zacząłem ten poradnik od rzeczy miękkich: poznania siebie i okre-

ślenia zakresu działania. Taka wiedza pozwala uznać, ze nie każdy będzie 

Mikiem Tysonem! Pamiętaj. Budując wizerunek koncentruj się na tym, aby 

był wyróżnialny ale z drugiej strony autentyczny. Nie udawaj kogoś kim nie 

jesteś! W materiałach znajdziesz wskazówki, od czego zacząć.

Materiał do pracy własnej  

Wizerunek to Twoje opakowanie. „To” po czym inni są w stanie Ciebie rozpo-

znać i skategoryzować jako kogoś konkretnego dzięki emocjom, jakie wzbu-

dzasz. Jak zadbać o wizerunek? 

a) świat wirtualny

•	 media społecznościowe, komunikując się w sieci, szczególnie zakładając 

profile w mediach społecznościowych zadbaj o:

 – profesjonalne i wyróżniające Ciebie zdjęcie. Najlepiej, aby było ono 

charakterystyczne i oddawało Twojego ducha. Posługuj się też nim jak 

najczęściej, we wszystkich kanałach i treściach. Najlepiej dopóty, do-

póki nie będzie rozpoznawalny an tyle, aby pozwolić sobie na zmiany 

fotografii czyli czas na odświeżanie wizerunku,

 – rzetelnie skonfigurowane i prowadzone profile w popularnych serwi-

sach takich jak: goldenline czy linkedIn. To dwa ważne portale ze wzglę-

du na duże możliwości nawiązywania relacji biznesowych, pozyskiwa-

nia referencji oraz świetny kanał rekrutacyjny. Skrupulatnie uzupełnij 

niezbędne informacje, zwracając szczególną uwagę na umiejętności 

i pozyskanie referencji od Twoich partnerów biznesowych czy współ-

pracowników. Te elementy budują wiarygodność. - zastanów się na ile 

możesz posługiwać się wyróżniającym Ciebie atrybutem np. nietypo-

wa koszulka, maskotka, okulary itd.),
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 – własne logo bądź atrybut jednoznacznie się z Tobą kojarzący. Może 

to być oczywiście logo biura, ale lepiej aby było to coś Tobie właściwe-

go. Albo własny znak, albo też część/element wizerunku, który zawsze 

Tobie towarzyszy (nietypowe okulary, fryzura, bluzka, zegarek, zielona 

marynarka itd.)

 – Twój kolor. Niezwykle dobrze wpływa budowanie środowiska wpływu 

w otoczeniu jednoznacznej i właściwej sobie kolorystyki. Kiedy działa 

się systematycznie i konsekwentnie wystarczy, weźmy za przykład po-

litykę - „rzucić”: żółty - i od razu wiadomo, że do głowy przychodzi pan 

Czarzasty:)

 – język. Wielu o tym zapomina i nie dba o spójność języka komunikacji 

w Internecie. Raz komunikuje się dyplomatycznie, innym razem agre-

sywnie, bezpośrednio czy w sposób zawoalowany. Czasami poważnie 

czy wręcz formalnie a drugim razem luźno. Inni muszą wiedzieć czego 

do Ciebie oczekiwać. Oczywiście jesteśmy ludźmi i emocje biorą często 

górę ale nie możesz być jak chorągiewka na wietrze.

 – styl. Podobnie jak z językiem, warto zdecydować się na sposób opowia-

dania historii o sobie. Czy prezentujemy się służbowo/biznesowo, czy 

też rodzinne, a może w sposób mieszany. Ma to wpływ na to jak jeste-

śmy postrzegani i nie ukrywam przekłada się na tempo budowy wize-

runku.

•	 serwisy nieruchomościowe, jako miejsce czystej prezentacji Twojego biz-

nesowego zacięcia i portfela ofert. Dlatego tutaj zadbaj o:

 – profesjonalną wizytówkę we wszystkich serwisach, tak aby przy Two-

ich ofertach wyświetlało się również Twoje zdjęcie. Taka praktyka do-

skonale buduje marką a dodatkowo wzmacnia sprzedaż, ponieważ 

fotografia agenta transferuje emocje na ofertę i odwrotnie. Dlatego 

jeśli już dodajesz zdjęcie, postaraj się aby było jak najatrakcyjniejsze 

i naturalne.

 – stwórz unikalny opis, precyzyjnie wskazujący w czym się specjalizujesz 

i w czym możesz pomóc klientowi. Dzięki temu zagwarantujesz sobie 

kilka punktów do wiarygodności i autentyczności.

 – zamieść kontakt do siebie: mailowy, telefoniczny, a jeśli jest możliwość 
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również do social media. Ułatwisz komunikację i pokażesz otwartość 

– bardzo cenne wartości. 

b) świat realny

•	 spotkania z klientami/prezentacje/wydarzenia branżowe

 – biznesowy ubiór, nienaganny wygląd i kultura osobista to oczywisto-

ści, nad którymi nie chciałbym się rozwodzić. Z drugiej strony, wiem 

jak rzadko jeszcze można spotkać pośredników/agentów godnie pre-

zentujących się przed klientami. Nie chodzi nawet o to, aby być pod 

krawatem, wiecznie w koszulach czy garsonkach. Sęk w schludnym 

i  atrakcyjnym wizerunku, który buduje zaufanie i profesjonalizm. Jak 

o to wszystko zadbać? Zerknij na kilka materiałów:

 – Ubiór w biznesie: http://malawielkafirma.pl/ubior-w-biznesie/

 – Rady dla Pań: http://dobrywizerunek.com.pl/

 – Rady dla Panów: http://www.lozadzentelmenow.pl/ciekawostki/

dress-code-w-biznesie

 – materiały. Rzadko na to zwracamy uwagę, ale to jakiej jakości posiada-

my materiały wizerunkowe, jak ich używamy znacząco wpływa na po-

strzeganie naszej fachowości.

 – postaraj się o obecność na branżowych eventach takich jak recamp, 

ARA, czy śniadania z gratką. W jakim celu? Aby dać się poznać i nawią-

zywać relacje. Nie tylko biznesowe, ale przede wszystkim koleżeńskie. 

Osobiście Ci powiem, że dzięki obecności na różnego rodzaju eventach 

przyszło mi do głowy i zrealizowałem wspólnie więcej pomysłów niż na 

biznesowych gadkach. Oczywiście nie każdy lubi takie „spędy” (i tu też 

się przyznam, że aż takim bywalcem sam nie jestem), co nie znaczy że 

nie warto się postarać. Jeśli już będziesz zapomnij proszę o wręczaniu 

wizytówek na lewo i prawo, poruszaniu tylko biznesowych rzeczy czy 

100% poważnej postawie. Pokaż siebie jako człowieka, zarażaj energią, 

uwodź intelektem i rezonem. Inni muszą przede wszystkim zapamiętać 

Ciebie a nie Twoją wizytówkę. 

http://dobrywizerunek.com.pl/
http://www.lozadzentelmenow.pl/ciekawostki/dress-code-w-biznesie
http://www.lozadzentelmenow.pl/ciekawostki/dress-code-w-biznesie
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ROZDZIAŁ IV

Jak działać? (Twoja komunikacja)
Własne marki budowaliśmy od wieków. Internet nie wprowadził rewolu-

cji, ale na pewno zmienił sposób osiągania celów. Świat online zdecydowa-

nie ułatwił pozyskiwanie intratnych kontaktów, poznawanie ciekawych 

ludzi, wreszcie pomógł lepiej dbać o rozwój osobisty. Dlatego nie ma sensu 

wzdrygać sie na wirtualną rzeczywistość tylko czerpać z niej korzyści. 

Tak jak dobry brand, aby zająć umysł swoich klientów pożądanymi skoja-

rzeniami musi tworzyć odpowiednią komunikację marketingową, tak dobra 

marka osobista powinna ze swoją grupą odniesienia prowadzić ciągły dialog. 

Oto kilka prostych sposobów na to, jak wspierać rozwój marki osobistej wy-

korzystując podstawowe kanały social media i mediów tradycyjnych.

Co możesz zrobić online?
Podstawą sukcesu są interakcje. Musisz wchodzić w interakcje z ludźmi, 

starać się zdobywać ich zaufanie w sferze, którą chcesz zagospodarować. 

Wybierz miejsce, w którym czujesz się najlepiej i w które pozwoli Tobie zre-

alizować zakładany w kroku pierwszym cel: zdobycie określonej pracy, sta-

nowiska, renomy w środowisku, wiedzy, kontaktów, mentora, pieniędzy itd. 

Jedna uwaga. Nie warto być w medium, którego nie będziesz wykorzysty-

wać. Najdobitniejszym przykładem jest twitter. Wiele osób założyło tam 

konta, ale są to profile widmo. Po co? Bodajże Sokrates powiedział: lepiej 

milczeć i wydawać się być głupim niż się odezwać i rozwiać wszelkie wąt-

pliwości. Analogicznie. Lepiej być tam gdzie faktycznie będziesz działać, 

niż założyć profil/stronę/bloga i pozostawić go na pastwę relacyjnej pustki. 

To mocno obniża wiarygodność marki. 

Oto kilka prostych sposobów na to, jak wspierać swój wizerunek wykorzy-

stując różne narzędzia.
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Facebook – najpowszechniejszy, ale wcale nie najłatwiejszy kanał komuni-

kacji. To czym dla nas jest facebook zależy do tego jak z niego korzystamy. 

Dla budowy personal branadingu 

Polecam:
•	 aktywne włączanie się do dyskusji na grupach pośredników, blogach, 

podcastach,

•	 udostępnianie zdjęć/galerii z fanpage’a zawsze z osobistym komenta-

rzem,

•	 subskrybowanie wpływowych osób i wchodzenie z nimi w interakcje. 

•	 nie wysyłanie zaproszeń do osób, których nie znamy. Zamiast tego – roz-

poczęcie obserwowania ich i wchodzenie w interakcje,

•	 dzielenie się ciekawymi materiałami (przeczytany artykuł, wpadająca 

w ucho piosenka, świetna książka, nietypowa reklama, ciekawy telefon 

od klienta itp.), rzeczami które są dla nas ważne, które wzbudzają w nas 

emocje. Nie można być biernym obserwatorem. 

•	 dyskutowanie na grupach pośredników:

 – recamp: https://www.facebook.com/groups/recamppl 

 – https://www.facebook.com/groups/233661826725634

 – na temat nieruchomośc: https://www.facebook.com/groups/1447794862115596

 – PTEiDRN: https://www.facebook.com/groups/PTEiDRN/

 – Doradcy, pośrednicy: https://www.facebook.com/groups/1642239406018408

 – Strefa DOSPON - Pośrednicy i Zarządcy Nieruchomości - 

 – Morizon - https://www.facebook.com/groups/morizon/

 – Akademia Rozwoju Agenta - https://www.facebook.com/groups/Otodom/
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Blog/podcast – twoja prywatna twierdza i miejsce spotkań z Twoją grupą 

odniesienia. Nawet jeśli nie masz pomysłu, zapału czy po prostu potrzeby 

do jego prowadzenia zawsze możesz wykorzystywać blogi/podcasty innych 

osób. Każdy z nas czyta przynajmniej kilka. Warto być ichnie tylko biernym 

obserwatorem, ale aktywnym i świadomym uczestnikiem. Zacząć je komen-

tować, włączać się do dyskusji, wyrażać własne poglądy i stanowisko. Poka-

zać jakim się jest człowiekiem i co ma się do powiedzenia. 

Goldenline – bardzo ciekawe miejsce nie tylko ze względu na możliwość 

założenia swego wirtualnego CV, ale przede wszystkim wymieniania się po-

glądami i zaprezentowania pracodawcom. Goldenline wziął to co najlepsze 

z nieistniejącego już grono.net i popularnego LinkedIn. Na płaszczyźnie lo-

kalności pozwala stawiać pierwsze korki w wirtualnym świecie. Wystarczy 

założyć konto, uzupełnić swój profil i dodać się do grup zainteresowania 

a szczególnie do grup lokalnych miejscowości. Tam są Twoi klienci ;) 

Linkedin – to coś więcej niż wizytówka biznesowa. W świecie personal bran-

dingu spełnia taką rolę jak strona www w Google. Jeśli Cię tam nie ma, coś 

jest nie tak. Warto poświęcić kilka chwil i zadbać o miejsce w sieci, z które-

go doskonale widać Twoją wizytówkę. Profil na LinkedIn pozwala nie tylko 

chronologicznie ułożyć nasze doświadczenie, ale przede wszystkim groma-

dzić rekomendacje, poświadczające o naszej skuteczności oraz budowa bazę 

umiejętności. Warto! Profesjonalnie wyglądająca i systematycznie prowa-

dzona komunikacja pozwala nawiązywać ciekawe kontakty i poszerzać moż-

liwości współpracy. 

Instagram – świetny kanał do tego, aby prezentować efekty swojej pracy. 

Zdjęcia nieruchomości, backstage, fotografie z klientami. Dodatkowo prze-

platając to z życiem prywatnym możesz uzyskać ciekawy misz-masz pośred-

nika z ludzką twarzą. 

Profile w wyszukiwarkach nieruchomości: otodom.pl, gratka.pl, domiporta.pl, 

morizon.pl – działają one na prostej zasadzie wyświetlania się obok oferty 

nieruchomości zdjęcia i danych kontaktowych opiekuna. Taka forma daje 

ogromne korzyści, ponieważ pozwala naszym klientom nabyć pozytywne 

http://otodom.pl
http://gratka.pl,
http://domiporta.pl
http://morizon.pl
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skojarzenia z nami już przed samą rozmową czy spotkaniem. Dwa po prostu 

nas zapamiętać. Czego potrzebujemy? Dobrej, wyróżniającej się i pozytywnej 

fotografii oraz odrobiny chęci by uzupełnić profil. 

Materiał do pracy własnej 

W czym mogę innym pomóc? To bardzo konkretna odpowiedź pokazująca, ja-
kich korzyści mogą oczekiwać klienci od Ciebie?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Na przykład:  ja mogę pomóc zrozumieć na czym polega rola marketingu nierucho-
mości i jak wykorzystać jego narzędzia by budować niepowtarzalną markę: biura, 
ofert, pośrednika.

a) przykłady konkretnych działań online/offline

•	 publikuj informacje o ogłoszeniach nieruchomości na swoim prywatnym 

profilu, zachęcając znajomych do udostępniania treści, tym samym licząc 

na tzw. promocję lokalną,

•	 załóż dedykowany fanpage dla oferty, zbierz wokół niego określoną spo-

łeczność i promuj nieruchomość,

•	 promuj poszczególne posty koncentrując się na dotarciu do jak najwięk-

szej a przy tym pożądanej grupy klientów,

•	 prowadź zintegrowaną kampanię wykorzystując możliwości reklamy na 

Facebook’u,

•	 dodawaj ofertę do dedykowanych grup, zarówno ogólnych sprzedaży, jak 

i lokalnych,

•	 twórz wydarzenia poprzez organizację np. dni otwartych czy specjalnych 

akcji promocyjnych,
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•	 pomyśl o własnym medium: fanpage, rozbudowany profil, blog, strona, 

newsletter itd. dzięki któremu będziesz komunikować się z grupą odnie-

sienia,

•	 nawiąż kilka współprac biznesowych (3-4) z partnerami, którzy pozwolą 

Ci osiągnąć większy zasięg i budować świadomość marki,

•	 zorganizuj własną inicjatywę/wydarzenie bądź przyłącz się do obecnych.

b) kogo warto obserwować?

•	 Agnieszka Szałęga-Gazda https://www.facebook.com/ideainvest.agnieszka

•	 Barbara Chalińska https://www.facebook.com/barbara.chalinska.5

•	 Katarzyna Pianko-Szlachta https://www.facebook.com/kasia.piankoszlachta

•	 Agnieszka Grotkowska https://www.facebook.com/agnieszka.grotkowska.73

•	 Marta Bczewska-Golik https://www.facebook.com/martkabaczewska

•	 Michał Rozwałka https://www.facebook.com/michalrozwalka

•	 Katarzyna Wiśniewska https://www.facebook.com/kasia.katarzyna.142

•	 Dominika Dąbrowska https://www.facebook.com/dabrowska.dominika

•	 Krzysiek Kowalkowski https://www.facebook.com/krzysiek.kowalkowski

•	 Maciej Górka https://www.facebook.com/maciej.gorka.18

•	 Zbigniew Kubiński https://www.facebook.com/zbigniew.kubinski

•	 Katarzyna Stachurska-Rexha https://www.facebook.com/katarzyna.stachurskarexha

c) serwisy, z którymi warto współpracować?

•	 gratka.pl w ramach http://www.gratka.pl/mieszkam/ oraz cyklu śniadania z gratką,

•	 otodom.pl w ramach cyklu wydarzeń Akademii Rozwoju Agenta,

•	 szybko.pl w ramach obecności na abcnieruchomosci.pl

•	 rynekpierwotny.pl w ramach obecności na blogach serwisu,

•	 nieruchomości-online w ramach obecności w Estate oraz Firmer a także 

udział w programie Profesjonalny Agent

https://www.facebook.com/katarzyna.stachurskarexha
http://abcnieruchomosci.pl
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•	 domiporta: domiporta.pl

•	 morizon.pl w ramach obecności na blogu

•	 agentpozytywnejzmiany.pl w ramach obecności na blogu, budowania wi-

zerunku

Wybierz 3 działania, które czujesz i które najlepiej będą komunikowały Twoją 
markę. Które doprowadzą Cię do celu, jaki chcesz osiągnąć. Następnie ustal har-
monogram akcji i zacznij działać. Wzór poniżej:

Cel:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Moje kluczowe umiejętności i kompetencje:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Specjalizacja:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Obszar:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Deklaracja:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

http://domiporta.pl
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Kanały komunikacji oraz jakie efekty chcesz dzięki nim osiągnąć?

•	 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

•	 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

•	 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Plan działania:

miesiąc: ____________________________________________________

co zrobię: ___________________________________________________

 *Wykorzystaj tę tabelkę i stwórz podstawy marki własnej. Następie ułóż prosty 
plan działania - na najbliższy kwartał/pół roku. Spójrz na to z dystansu i zacznij 
działać. Zapewne w trakcie wiele się zmieni, ale będziesz już dalej niż wcześniej! 
I oto w tym wszystkim chodzi.
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WSKAZÓWKI MARKETINGOWE:
•	 stwórz strategię odpowiadającą na pytanie „jaki problem chcę rozwiązać?”,

•	 zbuduj harmonogram, co chcesz publikować (artykuły, infografiki, wideo, 

prezentacje, memy) i jak często,

•	 zainwestuj we własne medium (np. blog, vlog) publikując tam wartościo-

we treści (takie, które czytelnikom przynoszą realną wartość i jednocze-

śnie wzmacniają Twój biznes),

•	 szukaj miejsc promocji własnych treści (np. media społecznościowe, inne 

blogi, fora), jak również samemu propaguj treści innych osób,

•	 pamiętaj, że content marketing to doskonały sposób na budowanie zain-

teresowania swoją marką. W końcu chcesz być zauważony,

•	 monitoruj założone cele (np. wzrost fanów, wzrost zaangażowania, wzrost 

zapytań o ofertę, wzrost ruchu na stronie, spadek negatywnych wypowie-

dzi itd.),

•	 szukaj partnerów i wsparcia; pytaj.
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ROZDZIAŁ V

Coś o czym mówią wszyscy,  
a co robią nieliczni 
Dzisiejszy personal branding nie może być pozbawiony od dwóch rzeczy. 

Tworzenia treści i dzielenia się nimi. Za 2-3 lata nie wyobrażam sobie sku-

tecznego pośrednika nieruchomości, którego nie można znaleźć w sieci, 

o którym nie można się niczego dowiedzieć. Sprawdzić z kim współpracu-

je, kto jest jego znajomym, jak buduje relacje z bliskimi, jaką wiedzą dys-

ponuje. Po prostu jakim jest człowiekiem. 

O ile więc jeszcze dziś znajdą się tacy, którzy stronią od social media, o tyle 

za kilka lat pozostaną już tylko ci lepiej i gorzej sobie radzący w sieci. Tych, 

którzy nie korzystają z dobrodziejstw Nowych Mediów po prostu nie będzie. 

Co więc wybierzesz?

Genialny personal branding musi uwzględniać 5 elementów, które dają 

mu synergicznego kopa. To takie absolutne „must” skutecznego działa-

nia.

Bądź konsekwentnym
Po pierwsze, konsekwencja. Bez względu na to czy prowadzisz bloga, 

publikujesz artykuły do prasy, prowadzisz fan page’a, ćwierkasz na Twit-

terze, podsycasz dyskusje na Goldenlinie czy Google +, wysyłasz mailin-

gi do swoich klientów czy chociażby chwalisz się referencjami, pasjami, 

czymkolwiek musisz to robić regularnie. Nie ma nic gorszego niż podko-

panie zbudowanego ciężkim trudem zaufania. Jasne, że są chwile zwąt-

pienia i załamania, nieogarniętego szału i niemocy, ale jeśli pozwolimy 

im wygrać to znaczy, że my przegraliśmy. Nie dojrzeliśmy do roli, którą 

wybraliśmy, ponieważ niszczymy najważniejszą rzecz w życiu. Zaufanie 

drugiego człowieka.
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Pamiętaj o relacjach

Po drugie, nawiązywanie relacji z osobami wpływowymi w branży. Nie po 

to by pławić się w ich chwale (takie postępowanie zgodnie z regułą psycho-

logii społecznej tylko obniży naszą pewność siebie, więc nie radzę), lecz by 

korzystać z ich mądrości. Czerpać z ich wiedzy, z doświadczeń. Próbować 

zrozumieć świat z innego punktu widzenia. Dużego biznesu, małej firmy, nie-

standardowej organizacji czy kreatywnego podejścia do spełniania potrzeb 

użytkowników. Już starożytni Grecy odkryli, że najlepszą drogą nauki jest 

znalezienie mentora i czerpanie z jego wiedzy pełnymi garściami. To rozwija 

naszą markę, inspiruje do działania, broni przed malkontenctwem. 

Dziel się swoją pasją
Jakiś czas temu napisałem artykuł na temat internetowych porad nierucho-

mości. Tak jak przypuszczałem spotkał on się z niezrozumiałą krytyką, ale 

cóż. Droga pod prąd kosztuje. W świecie Nowych Mediów nie ma możliwości 

budowania zaufania i roli specjalisty, eksperta, dobrego człowieka bez dzie-

lenia się tym, co mamy najcenniejsze. Wiedzą i doświadczeniem. Jeśli nasza 

wiedza jest naszym szczęściem podzielmy się nią. Jak? Wykorzystując me-

dia społecznościowe. Nie bez przyczyny ta forma komunikacji przeżywa nu-

klearny rozwój. Jest z jednej strony pierwotną tęsknotą za nieskrępowaną 

wymianą, z drugiej nowoczesnym narzędziem odnajdywania się w eksplozji 

informacji. 

Bądź człowiekiem
Po czwarte, bycie człowiekiem. Z krwi i kości. Budowanie własnego wize-

runku oprócz interentowej aktywności musi być poparte realną obecno-

ścią. Na warsztatach, seminariach, szkoleniach, konferencjach itp. Uczest-

nictwo na nich zarówno od strony obserwatora, jak i wykładowy/prelegenta 

to potwierdzenie naszych kwalifikacji i pasji. Tak jak nie od razu Rzym zbudo-

wano, tak też za dotknięciem czarodziejskiej różyczki nie zostaniemy wybit-

nym mówcą czy dawcą ripost, lecz nie w tym rzecz. Chodzi o potwierdzenie 

naszego status quo. Tego, że jesteśmy i działamy w każdej możliwej formie. 
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Zaskakuj. Innych i siebie!

Po piąte. Ciągle zaskakiwać! Ludzie się szybko przyzwyczają, szczególnie 

do dobrego a w konsekwencji też nudzą (wiem co piszę:). Wiemy to dobrze 

pracując z klientami. Budując personal branding trzeba mieć to na uwadze 

i ciągle zaskakiwać. Robić coś nowego, nietypowego. Wprowadzać zmia-

ny, dostarczać inspiracji, bawić. Czasami szokować, denerwować, iryto-

wać. Trudno, tego wymaga ciągły rozwój. Najważniejsze jednak to pamiętać 

o spójności, o tym kim się jest i co do tej pory zbudowaliśmy. Odrobina sza-

leństwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale za dużo wyobraźni aż za bardzo.



Koniec
To wszystko co dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że wiedza okaże 

się przydatna i pozwoli Ci na przemyślane i skuteczne zaplanowanie rozwoju 

swojej marki. Najważniejsze – działaj zgodnie z sercem i zdrowym rozsąd-

kiem. Z dala od wariactwa dnia codziennego :)

Jeśli na Twojej drodze budowy własnej marki pojawią się jakieś pytania, wąt-

pliwości bądź sugestie co do samego materiału - z chęcią je poznam.

Dobrego!

Łukasz

Kontakt:

kom. 662 547 264

e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl

www: lukaszkruszewski.pl
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