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Poznaj mój salon
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Pani Agnieszka Borecka, w³aścicielka
ci¹gle rozwijaj¹cego siê salonu oraz
instytutu edukacji kosmetycznej
„Kaszmir Ambasada Piêkna” w Rumi
jest bohaterk¹ kolejnego wywiadu.
Mi³ego czytania.
Od czego zaczê³a siê Pani przygoda
z paznokciami?
Moja mama zawsze nosi³a paznokcie
d³ugie, wypielêgnowane i najczêściej pomalowane na czerwono. Odk¹d pamiêtam
przygl¹da³am siê bacznie wszystkim rytua³om pielêgnacyjnym mojej mamy i mo¿e
to dziwnie zabrzmi, ale uwielbia³am zapach lakieru do paznokci. W liceum do
mojego pokoju w internacie zaprasza³am
kole¿anki na wieczór z pilniczkiem i lakierami, zdobytymi niemal¿e cudem. To by³y
lata- 90 te i ciê¿ko by³o w mojej ma³ej
miejscowości zdobyæ potrzebne akcesoria.
W 2000 roku na studniówkê zapisa³am siê
do stylistki, to by³y moje pierwsze paznokcie akrylowe. Zakocha³am siê w jej pracy
i to w³aśnie wtedy z³apa³am bakcyla.

Od jak dawna zajmuje siê Pani Paznokciami?
W po³owie studiów przekona³am siê, ¿e
świat beauty to mój świat. Pierwszy kurs
stylizacji paznokci ukoñczy³am w 2002
roku, potem kolejne i coraz ciekawsze. Po
skoñczeniu studiów, koñczy³am równie¿
kolejne kursy i nadal czu³am niedosyt.
Bardzo siê zaanga¿owa³am w rozwój zawodowy i skoñczy³am 2 letni¹ szko³ê
kosmetyczn¹. Wiele lat pracowa³am
mobilnie. W 2010 roku otworzy³am swój
salon. Dziś nie tylko świadczê us³ugi, ale
tak¿e prowadzê szkolenia.
Jak wygl¹da organizacja pracy w Pani
salonie?
Organizacj¹ pracy w salonie zajmuje siê
manager. Mój m¹¿ administruje stronê
internetow¹ i FB. W salonie pracuje 6 osób:
kosmetyczki, kosmetolodzy i stylistka
paznokci, która przejê³a du¿¹ czêśæ pracy
w zakresie stylizacji. Cieszê siê, ¿e w moim
salonie pracuje Magdalena Muraszewska
– manicurzystka, która swoje wieloletnie
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doświadczenie zdoby³a w USA, pracowa³a tam zawodowo kilkanaście lat. Magda
wspó³pracowa³a z organizatorami na Fashion Week w Nowym Yorku, przygotowywa³a modelki do najwiêkszych pokazów mody. Jej indywidualne stylizacje
zachwyca³y nowojorskich celebrytów.
Obecnie jest opiniodawc¹ na temat produktów dla marki La Femme. Wykreowa³a doskona³e techniki pracy, wspólnie
poszerza³yśmy ofertê salonu.
Jakie stylizacje s¹ wykonywane w Pani
salonie?
Wiele klientek wybiera klasykê i szybkie
stylizacje. Jest te¿ spora grupa klientek,
które inspiruj¹ siê zdjêciami z internetu
lub te¿ inspiruj¹ nas. Tworzymy bardzo
indywidualne stylizacje.
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Jak udaje siê Pani pogodziæ wielogodzinn¹ pracê w salonie z ¿yciem rodzinnym?
Prywatnie jestem ¿on¹ i mam¹ trojga
dzieci, dlatego ju¿ nie spêdzam weekendów i późnych wieczorów w salonie. Pocz¹tki by³y ciê¿kie, chcia³am byæ doskona³a w pracy i perfekcyjna w domu. Korzystam z us³ug przedszkola, niani i pomocy
teściowej. Zawsze wspiera mnie mój m¹¿,
który przejmowa³ 100% obowi¹zków, gdy
wyje¿d¿a³am na kilkudniowe szkolenia
poza województwo. Jestem osob¹ dobrze
zorganizowan¹ i zawsze wszystko skrupulatnie planujê. Prawda jest taka, ¿e bycia
przedsiêbiorc¹ nie da siê wy³¹czyæ magicznym guzikiem przekraczaj¹c próg domu.
Na chwile obecn¹ wiem, ¿e mam w zespole zaufane osoby i mogê spokojnie
wyjechaæ na wakacje z rodzin¹.
Czy czêsto siê Pani doszkala?
Od 2014 roku jestem szkoleniowcem, co
mnie motywuje i wymaga doskonalenia
warsztatu pracy. Szkolenia to pocz¹tek
przygody w bran¿y. Czêsto uczestniczê
w pokazach, seminariach, je¿d¿ê na
targi i czytam prasê bran¿ow¹. Ca³okszta³t tych dzia³añ ma charakter edukacyjny, pozwala mi poznawaæ ludzi z pasj¹
i obserwowaæ trendy.
Jak kszta³towa³a siê Pani droga prowadz¹ca do w³aścicielki dobrze dobrze prosperuj¹cego salonu?
By³am pracownikiem i przedstawicielem
handlowym w jendej z firm bran¿owych,
równie¿ jako mobilna kosmetyczka przyjmowa³am klientki, co pozwala³o mi zbieraæ doświadczenie oraz nieustannie siê

dokszta³caæ. W momencie kiedy zaczê³o
mi brakowaæ czasu na dojazdy do klientek, podpowiada³y mi „wynajmij lokal, ju¿
czas iśæ dalej!”. W ten sposób moje sta³e,
wierne do dziś klientki mog¹ ju¿ przychodziæ do mnie. Mój pierwszy salon mia³
tylko jeden gabinet zabiegowy i jedn¹
pracowniê stylizacji paznokci. Dziś jest
inaczej, po 7 latach przez kilkanaście
godzin dziennie funkcjonuj¹ cztery gabinety i placówka szkoleniowa.
Poza prac¹ w salonie, w jakiego typu
przedsiêwziêciach bierze Pani udzia³?
Czêsto biorê czynny udzia³ w organizacji
i sponsorowaniu imprez charytatywnych,
rozrywkowych i sportowych. Miêdzy innymi w listopadzie 2016 r po raz drugi
by³am partnerem organizatorów ogromnego wydarzenia sportowego, pe³nych
emocji Mistrzostw Świata XIII Profesional
Armwrestling World Cup Z³oty Tur 2016
w Rumi oraz I Puchar Świata w Armwrestlingu Osób Niepe³nosprawnych (mistrzostwa w si³owaniu siê na rêkê). Co
roku jestem partnerem organizatorów
i sponsorem nagród w rozrywkowych
Ogólnopolskich Mistrzostwach we Wbijaniu Gwoździ w kultowym Barze Country w ¯elistrzewie.
Jaki wp³yw maj¹ na Pani pracê te
przedsiêwziêcia?
Dziêki zaanga¿owaniu w takie przedsiêwziêcia poznajê bardzo ambitnych ludzi,
poszerzaj¹ siê moje horyzonty. Aktualnie
przygotowujê siê do sta³ej wspó³pracy
z Fundacj¹ MY DREAM. Chcê propagowaæ
onkokosmetykê, w tym ideê pielêgnacji
paznokci po terapiach onkologicznych.

Jakie s¹ Pani dalsze plany?
Plany to marzenia, a marzenia s¹ bodźcem
do dzia³ania. Teraz czujê siê niebywale
silna i stabilna, dlatego wyobraźnia podsuwa mi ró¿ne pomys³y. Kto wie, mo¿e
ma³y hotel MedSPA z ogromnym nail barem, gdzieś nad morzem. Jest determinacja i s¹ mo¿liwości, ale na chwile obecn¹
jest to cel d³ugoterminowy i dalsze plany.
Czy czuje siê Pani spe³niona zawodowo?
Czujê siê spe³niona absolutnie. To co osi¹gnê³am do tej pory to jeszcze nie jest koniec, bo szukam kolejnych wyzwañ i stawiam sobie wysoko poprzeczkê. Przede
wszystkim widzê sens w tym co robiê,
uśmiech na twarzach wracaj¹cych do
mojego salonu klientek i to w³aściwie jest
miar¹ mojego spe³nienia zawodowego.
Redakcja czasopisma „Paznokcie”
dziêkuje za rozmowê.
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