
 

 

SUKCES PISANY SZMINKĄ 
 
 
Pierwsza w Polsce organizacja kompleksowo promująca i wspierająca kobiety w świecie 
biznesu,  nauki i kultury. Powstała w 2008 roku z inicjatywy Olgi Kozierowskiej. Bodźcami do 
jej powstania były zarówno rosnąca potrzeba wzmocnienia pozycji i docenienia roli kobiet w 
życiu społeczno-gospodarczym, jak i osobiste doświadczenia i przekonania założycielki. Misją 
Sukcesu Pisanego szminką jest inspirowanie kobiet do podejmowania odważnych działań, 
nagłaśnianie ich sukcesów na arenie ogólnopolskiej oraz dostarczenie im fachowej wiedzy, 
niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego.  
 
ponad 36 tysięcy fanów na Facebooku 
4 000 publikacji o Sukcesie Pisanym Szminką rocznie  
ponad 1 000 000 zainspirowanych kobiet 
52 programy radiowe rocznie 
 
MÓWIMY DO 
 
Kobiet Sukcesu   
Kobiet, które odniosły 
sukces, chcą go nagłośnić i 
tym samym zainspirować 
inne kobiety, żeby podążały 
ich drogą. 
 

Kobiet Pracujących   
Kobiet, które pracują w 
firmach, korporacjach bądź 
prowadzą własny biznes. 
Szukają wiedzy przydatnej 
do rozwoju zawodowego. 
 

Kobiet Poszukujących  
Kobiet szukających inspiracji, 
które chcą zmienić swoje 
życie. Poszukują motywacji, 
wiedzy, są lojalne, 
aspirujące. 

Więcej na: www.sukcespisanyszminka.pl 
 
NASZE DZIAŁANIA 
 
Audycja radiowa (obecnie na antenie Radio ZET Chilli) dzięki której od 2008 roku z inicjatywami Sukcesu 
Pisanego Szminką miało kontakt ponad 1 mln osób. W swoich programach radiowych Olga 
Kozierowska nie boi się podejmować kontrowersyjnych i trudnych tematów. Sukces Pisany Szminką to 
duża dawka motywacji, energii i praktycznej wiedzy.  
 
Portal www.sukcespisanyszminka.pl 
Platforma pierwszego wyboru dla kobiet, które chcą wiedzieć więcej i pragną się rozwijać. Piszemy o 
tym, co aktualne, ważne i potrzebne. Nie unikamy tematów trudnych ani kontrowersyjnych. Podajemy 
je jednak bez sensacji, za to rzetelnie, mądrze i przystępnie. Mamy swoje zdanie i nie zawahamy się go 
przedstawić, ale jesteśmy otwarte także na inne opinie i poglądy. Jesteśmy ciekawe, co sądzicie i 
myślicie – stawiamy na dziennikarstwo, które jest rozmową.      
 
Bizneswoman Roku 
Pierwszy ogólnopolski i jedyny stricte biznesowy konkurs dla przedsiębiorczych kobiet. Prestiżowi 
partnerzy i patroni medialni. Silna i uznana marka posiadająca 8-letnią tradycję. Nagrody w konkursie 
przyznawane są kategoriach: Moja Firma, Start-up Roku, Sukces w Korporacji i Działalność Społeczna, 
Kobieta w Nowych Technologiach, Pomysł na Start. Dodatkowo przyznawane są dwie nagrody 
specjalne: Bizneswoman Publiczności i Grand-Prix. Więcej informacji na: www.bizneswomanroku.pl 

http://www.sukcespisanyszminka.pl/


 
Program „Sukces to Ja” 
Ogólnopolski program aktywizujący zawodowo kobiety poprzez dostarczenie im praktycznej wiedzy z 
zakresu kreowania kariery oraz tworzenia własnego biznesu. Program służy wzmocnieniu motywacji 
oraz wiary we własne możliwości. Jednocześnie umożliwia poszerzenie sieci kontaktów zawodowych, 
wymianę doświadczeń oraz znalezienie inspiracji, aby móc rozwijać swoją aktywność zawodową. 
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Na program „Sukces TO JA” składa się pierwszy w Polsce 
portal wiedzy dedykowany kobietom www.sukcestoja.pl oraz bezpłatne konferencje i warsztaty. 
 
Power Show 
Cykl 20 motywujących, angażujących monodramów Olgi Kozierowskiej z akompaniamentem 
muzycznym Gabi Drzewieckiej (Radio ZET Chilli). 90 minut wyjątkowej energii, siły słowa, inspiracji i 
muzyki. Power Show „Możesz więcej niż myślisz, że możesz” to niezwykłe wydarzenie dedykowane 
paniom. Stworzone zostało dla kobiet, które poszukują pomysłu na siebie, pragną zmiany w życiu, ale 
nie potrafią podjąć działania lub nie wiedzą jak to zrobić. Kobiet, które chciałyby od życia więcej, 
poszukujących motywacji i inspiracji oraz rady popartej życiowym doświadczeniem.  
 
21 Dni Przebudzenie 
Autorski projekt stworzony w oparciu o deklarowane potrzeby kobiet dotyczące pozyskania inspiracji, 
motywacji i wiedzy, która pomoże im wzmocnić poczucie własnej wartości, znaleźć swoje miejsce w 
życiu, oswoić lęki i nauczyć się działać mimo ich istnienia, oraz zrozumieć co to oznacza - wziąć 
odpowiedzialność za kreowanie własnego szczęścia. 21 Dni Przebudzenie to zbiór 21 zadań do 
samodzielnego wykonania. Na każdy dzień Olga Kozierowska przygotowała inne wyzwanie. Audiobook 
oraz Zeszyt Ćwiczeń 21 Dni Przebudzenie jest dostępny w sklepie Sukcesu Pisanego Szminką 
www.sukcespisanyszminka.pl/sklep 
 
Power PODręcznik  
To 128 stron przepełnionych pozytywną energią. POWER PODręcznik jest zbiorem auto-motywacji i 
auto-inspiracji. Zadania w nim zawarte z pozoru błahe mają niesamowitą moc. Zastosowane z pełnym 
zaangażowaniem, wpłyną pozytywnie na przekonania o nas samych, co stanowi pierwszy krok do 
wprowadzania wszelkich życiowych zmian. POWER PODręcznik skierowany jest do kobiet 
poszukujących motywacji i inspiracji. Więcej informacji na: www.sukcespisanyszminka.pl/sklep 

Mój przyjaciel kryzys 
Najnowsza powieść Olgi Kozierowska przedstawia w książce 19 autentycznych historii kobiet, które nie 
poddały się przeciwnościom. W niesprzyjających okolicznościach, wbrew lękom, słabościom i 
negatywnym przekonaniom podjęły wyzwanie i zmierzyły się z rzeczywistością. Ich historie intrygują i 
zmuszają do zastanowienia się nad sobą i swoimi problemami, spojrzenia na życie z innej 
perspektywy. Autorka wzbogaciła je praktyczną wiedzą i wskazówkami, które krok po kroku pokazują, 
jaki sposób myślenia i działania sprzyja oswojeniu sytuacji kryzysowej, a także jak pokonać strach, 
uwierzyć we własne możliwości i szukać konstruktywnego rozwiązania.  
Więcej informacji na: www.sukcespisanyszminka.pl/sklep 
 
Liderka Pro 
Projekty dla firm i korporacji, których celem jest zmotywowanie uczestniczek do mierzenia wyżej, niż 
wydaje im się, że mogą mierzyć a następnie przygotowanie ich do podjęcia wyzwań. Pokazanie jakie 
kompetencje i jak używane są w stanie zapewnić im zawodowy sukces i trwałą motywację. Podstawą 
projektu jest budowanie efektywnej polityki różnorodności męsko-damskiej w strukturach firmy.  
Więcej informacji pod adresem e-mail: liderkapro@sukcespisanyszminka.pl 

http://www.sukcestoja.pl/
http://www.sukcespisanyszminka.pl/sklep
http://www.sukcespisanyszminka.pl/sklep
mailto:liderkapro@sukcespisanyszminka.pl

