
Tekst na stronę „O mnie” 

Ja – dziewczyna, która tworzy strony 
 

Nazywam się Maria Słońska. Jestem właścicielką firmy WebMasters. Mój zespół – ja, grafik, 

programista i copywriterka – tworzy strony internetowe. Planuję rozszerzać działalność i zatrudnić 

więcej osób. Brzmi pięknie? Tak, to efekt kilku lat marzeń, planów i pracy. 

Nie od razu Kraków zbudowano 
Dwa lata temu zaczynałam sama. Pełna wątpliwości, obaw, stresu. Mnie – pedagożce z 

wykształcenia, która do tej pory pomagała dzieciom pokonywać trudności szkolne – zachciało się 

bawić WordPressem. 

Kto by pomyślał, że pozaetatowa pasja zamieni się w dochodowy biznes. A jednak! 

Jako samouk czerpiący wiedzę z tutoriali internetowych nie miałam odwagi, żeby od razu startować 

na poważnie z biznesem. Wdrożyłam więc to, co zawsze powtarzałam swoim uczniom: ćwiczenie 

czyni mistrza. Ćwiczyłam więc na znajomych. Okazało się, że są zachwyceni stronami, które dla nich 

wykonałam.  

To mnie zmotywowało – odważyłam się myśleć o stawianiu stron na poważnie.  

Odbyłam kurs programowania. Nie chciałam, żeby mnie cokolwiek (np. kody) ograniczało. 

Przesłuchałam setki podcastów o prowadzeniu biznesów, zasięgnęłam porad od kilkunastu 

specjalistów, a w dodatku zrobiłam test Gallupa.  

Test Gallupa? To ma jakiś związek? 
 

Chciałam mieć pewność, że jako klient otrzymujesz ode mnie nie tylko tradycyjnie rozumianą jakość, 

ale coś jeszcze – coś, co nie kojarzy się na pierwszy rzut oka ze stronami internetowymi. Wyniki testu 

uświadomiły mi, że: 

• Dzięki empatii patrzę na projektowaną stronę Twoimi oczami – lepiej rozumiem Twoje 

potrzeby. 

• Odpowiedzialność czyni mnie niezawodną – dotrzymuję każdej umowy i wszystkich 

terminów. 

• Nie robię niczego po łebkach. Zawsze zagłębiam się w temat, bo jednym z moich talentów 

jest intelekt. 

• W parze z intelektem maszeruje uczenie się – nie ma szans, żeby umknęły mi jakieś nowinki. 

Zdobywanie wiedzy kieruję na rozwój swojej firmy. Nic tu nie jest przestarzałe. 

• Moja talentowa gwiazda na koniec – wizjoner. To dlatego jestem tu, gdzie jestem. Z 

pozytywną energią patrzę w projekty, które powstaną.  

Z tą swoją przebojową wizją i pozostałymi talentami, z umiejętnościami, które nabyłam i wrodzonymi 

zdolnościami, a także ze wspaniałym zespołem czekam na Ciebie. Ja już idę swoją właściwą drogą, 

teraz mogę pomóc wystartować Tobie.   

Sprawdzam Twoją ofertę 


