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Kraków, Gdańsk, Sopot, Gdynia czy Międzyzdroje. Dzięki temu że 
już od lat działam na rynku, mam doświadczenie i szeroką wiedzę 
o aktualnych trendach. Dokładnie wiem, w jakie miejsca warto 
zainwestować. Sukces w mojej branży to bardzo złożona sprawa, 
to połączenie wiedzy, doświadczenia, znajomość rynku popytu oraz 
podaży, znajomość mechanizmów finansowych i ludzkich zacho-
wań. Mimo że mamy epokę nowych technologii, to jednak czynnik 
ludzki jest najważniejszy. Nawiązanie dobrych relacji jest podstawą 
każdego udanego procesu sprzedaży czy kupna. Klient zadowolony 
poleca nas dalej.
BWL: Na czym polega wyjątkowość oferowanych przez 
Panią nieruchomości?
MC: Reprezentuję interesy firm oraz zamożnych osób i obowiązują 
tutaj ścisłe reguły poufności. W większości przypadków oferowane 
przeze mnie nieruchomości nie są 
dostępne na rynku i nie są publiczne. 
Stąd cenna jest dyskrecja i wysoki 
stopień zaufania. W swoim portfolio 
posiadam atrakcyjne i bardzo różne 
obiekty, począwszy od hoteli, apar-
tamentów, działek inwestycyjnych, 
rezydencji, domów, po lokale użytkowe. 
BWL: Drugą Pani pasją jest branża 
kosmetyczna. Jest Pani konsul-
tantką firmy Arbonne. Co Panią urzekło w tej branży? 
Jak godzi się tak odległe dziedziny jak nieruchomości  
i beauty?
MC: Te rozbieżne dziedziny godzę niejako w sposób naturalny, 
bo jak każda kobieta cenię sobie dobre kosmetyki oraz zdrowy 
styl i tryb życia. Poza tym, tu muszę to podkreślić, nigdy nie szu-
kałam dodatkowego zajęcia. To ono przyszło do mnie. Klientka, 
której kiedyś pomogłam, przyniosła mi zestaw bardzo ciekawych 
kosmetyków: były wyprodukowane z naturalnych komponentów. 
Postanowiłam zostać konsultantką w branży beauty.
BWL: Co wyróżnia kosmetyki 
Arbonne na rynku beauty, który 
jest przecież bardzo zatłoczony?
MC: Produkty marki Arbonne są czyste, 
bezpieczne, skuteczne i hipoalergiczne. 
Nie zawierają składników ropopochod-
nych takich jak benzen, olej mineralny, 
wazelina, ftalany, Paba, olej propylowy, 
parabeny. Kosmetyki te posiadają 
również certyfikat wegański, czyli nie 
zawierają syntetycznych barwników  
i zapachów. Dla mnie ważne jest to, że 
produkty nie są testowane na zwierzę-
tach. Oparte są tylko na komponentach 
roślinnych, przyjaznych człowiekowi. 
Nie są dostępne w drogeriach. Można je 
kupić za pośrednictwem konsultantki. 
BWL: Wielką Pani pasją są podróże. 
Poznawanie świata wynika z po- 
trzeby rozwoju osobistego czy 
pozwala po prostu rozwijać dzia-
łalność biznesową?
MC: Moja pierwsza ważna podróż to ta, 
którą odbyłam w wieku dziewiętnastu 
lat. Wyjechałam wówczas z małej miej-
scowości do dużego miasta i musiałam 

się nauczyć funkcjonować w moim nowym życiu. Potem już było 
trochę łatwiej. Staram się raz lub dwa razy w miesiącu wyjechać, 
łącząc wypoczynek z biznesem, bo poznaję miejsca, które mogą być 
atrakcyjne nie tylko urlopowo, ale też inwestycyjnie. Jest oczywiste, 
że dzięki podróżom poznajemy otaczający nas świat oraz rozsze-
rzamy swoje zainteresowania. Każda podróż jest inspiracją. Nie 
zastąpi jej wiedza z internetu.
BWL: Jest Pani kobietą przedsiębiorczą. Co to oznacza  
w dzisiejszym bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie?
MC: Przedsiębiorczość w dzisiejszych czasach oznacza przede 
wszystkim umiejętność dostosowania się do zmieniających 
się warunków rynkowych oraz zmieniającej się rzeczywistości. 
Zdaję sobie doskonale sprawę, że nic nie trwa wiecznie i świat się 
ciągle rozwija, pojawiają się nowe trendy, nowe wyzwania i moż-

liwości. Dlatego cały czas staram 
się doskonalić swoje umiejętności  
i cały czas się kształcę i rozwijam. 
Wiedza i szlify, które zdobyłam, 
pomagają mi w codziennym życiu, 
zwłaszcza przy analizach trudnych 
zagadnień. Branża moja nauczyła 
mnie bardzo ważnej umiejętności – 
logicznego myślenia. W dzisiejszych 

czasach trzeba być elastycznym i trzeba 
umieć dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych 
oraz do oczekiwań klientów. Kiedyś pracowaliśmy trzydzieści lat  
w jednej firmie. Dzisiaj jest to niemożliwe. Nie ma żadnej gwarancji, 
że za piętnaście lat będziemy w tym samym miejscu.
BWL: Pani w jednym miejscu raczej stać nie będzie, bo to 
chyba nie leży w Pani naturze. Oprócz wspomnianych firm, 
prowadzi Pani jeszcze trzecią o nazwie MC Sweet Sp. z o.o. 
Czym zajmuje się ta firma?
MC: Etymologia nazwy  jest bardzo ciekawa. Technolodzy, z którym 
współpracuję, zajmują się doradztwem technologicznym na rynku 

słodyczy, takich jak: krówka, sękacze itp. 
Była to inspiracja do powstania nazwy  
i marki MC Sweet Sp. z o.o. Głównym 
obszarem działalności tej firmy jest 
zdrowa żywność oraz produkty wegań-
skie, bezglutenowe i dla alergików. 
Zespół technologów, z którymi współ-
pracuję, przygotował kilkadziesiąt 
autorskich receptur, między innymi pie-
rogów i innych produktów kulinarnych, 
z uwzględnieniem komponentów zdro-
wych, smacznych oraz ekologicznych. 
Właściciele kilku restauracji bardzo 
pozytywnie ocenili nasze produkty i są 
nimi zainteresowani. Dlatego obecnie 
poszukuję do współpracy producentów, 
którzy chcieliby skorzystać z naszego 
know-how i podjąć współpracę. Szcze-
góły na stronie: www.zdrowepierogi.pl n

BWL: Prowadzi Pani kilka firm, ale tą wiodącą jest Welcome-
finance związana z branżą nieruchomości. Co zadecydowało 
o tym, że związała Pani swoją karierę właśnie z rynkiem nie-
ruchomości?
MC: Zaczynałam wcale nie od nieruchomości, ale od finansów 
i bankowości. Studia i początek pracy zawodowej związałam wła-
śnie z tym sektorem. Kiedy jednak udzieliłam pomocy pierwszemu 
klientowi, który potrzebował wsparcia przy sprzedaży nieruchomo-
ści, okazało się, że zrobiłam to na tyle dobrze, iż zostałam polecona 
dalej. Kolejne rekomendacje zadowolonych klientów wskazały mi 
kierunek dalszego rozwoju mojej kariery. Postanowiłam skończyć 
studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
uczestniczyłam też w licznych szkoleniach, zaczęłam rozwijać 
kompetencje, które były niezbędne do prowadzenia firmy w branży 
nieruchomości.
BWL: Firmę założyła Pani ponad dziesięć lat temu. Doradza 
Pani bardzo wymagającym klientom przy zakupie i sprze-
daży nieruchomości komercyjnych. Jakie cechy charakteru 
przydają się na co dzień w tak absorbującej pracy?

MC: Rzeczywiście, już od ponad dzie- 
sięciu lat działam na rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych oraz komercyjnych. 
Praca, choć ciężka, mocno wciąga. Może 
dlatego, że w tej coraz bardziej zwirtu-
alizowanej rzeczywistości ja mam na 
co dzień mnóstwo kontaktów z ludźmi. 
Cieszę się, że cenią mnie i moje zaanga-
żowanie. Przez te wszystkie lata zdobyłam 
wiele doświadczeń. Ale najważniejsze, co 
udało mi się zdobyć, to zaufanie klientów. 
Doceniają moją pracę i polecają mnie 
dalej. Dostrzegają, że do każdego z nich 
podchodzę bardzo indywidualnie, nie 
zapominając przy tym, że obsługa sprze-
daży czy zakupu nieruchomości to złożony 
proces wymagający niejednokrotnie zbu-
dowania relacji nie tylko z inwestorem, ale 
także z architektami, prawnikami, inży-
nierami budowlanymi. Gdybym miała 
wymienić kilka cech charakteru pomoc-
nych w tej pracy, to zaczęłabym od bardzo 
podstawowej: kultury osobistej. Mnie 
cechuje ponadto rzetelność, lojalność, 
dyskrecja, elastyczność, konsekwencja, 

skrupulatność i cierpliwość. Myślę, że moim atutem jest też fakt, że 
nie sprzedaję przez internet. Zawsze prowadzę rozmowy bezpośred-
nio, a każdą nieruchomość bardzo dokładnie sprawdzam.
BWL: Co decyduje o sukcesie w branży nieruchomości? Za 
co klienci cenią najbardziej Welcomefinance.pl?
MC: Przede wszystkim muszę zaznaczyć, że w tej branży nie ma 
szybkich sukcesów. Pracuje się na nie latami i to bardzo ciężko. 
Rynek jest kapryśny i wymagający. Trzeba cały czas trzymać rękę na 
pulsie, śledzić rynkowe trendy, właściwie analizować oferty, umieć 
dotrzeć do inwestora i potencjalnego klienta. Welcomefinance.pl 
wyróżnia się tym, że traktuje każdego klienta indywidualnie. 
Naszym znakiem szczególnym jest jakość, szybkość w działaniu 
i rzetelność świadczonych usług. Każde zlecenie jest wykonywane 
w należytą starannością. Zawsze bardzo dokładnie oglądam daną 
nieruchomość, sprawdzam stan prawny, możliwości architekto-
niczne. To pomaga ocenić potencjał danej inwestycji. Obsługuję 
klientów z całej Polski, ale szczególnie skupiam się na lokaliza-
cjach w dużych miastach oraz nad morzem i w górach. Interesują 
mnie największe miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Wrocław, 

OBLICZA
KOBIECEGO BIZNESU

O RYNKU NIERUCHOMOŚCI, KOSMETYKÓW ORAZ O FIRMIE MC SWEET, KTÓRA RACZEJ NIE JEST SŁODKA, 
Z JEJ WŁAŚCICIELKĄ, PRZEDSIĘBIORCĄ I DORADCĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONIKĄ CHAJĘCKĄ 

ROZMAWIA URSZULA DZIEWIT-GONTOWSKA.

WIEDZA, 
DOŚWIADCZENIE 
I ZNAJOMOŚĆ RYNKU.

MONIKA CHAJĘCKA
www.chajecka.pl  

www.welcomenieruchomosci.pl 
www.welcomefinance.pl 

www.zdrowepierogi.com


