
Wirtualna, osobista asystentka. Temat, który zdecydowanie warto przemyśleć. Czy wolisz siedzieć 

przy biurku w pracy przygnieciony papierami czy może koncentrować się na właściwym biznesie, 

który prowadzisz. Preferujesz radosne wakacje z rodziną, kiedy o Twoich klientów zadba osobista 

asystentka czy może chcesz leżeć na basenem nękany telefonami. 

 

Wirtualne, osobiste asystentki to bardzo duży i szybko rozwijający się rynek, nie tylko w Stanach 

Zjednoczonych, ale także wielu krajach europejskich. JUZLACZE.PL to firma oferująca wirtualne, osobiste 

sekretarki – przeszkolone, pełne energii, wykwalifikowane dziewczyny, które idealnie wpasują się w twoją 

firmę i twój sposób pracy. 

To twoja szansa na obniżenie kosztów, pozbycie się pracy, której nie lubisz wykonywać, uporządkowanie 

swojego grafiku a także na zbudowanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy, na który tak znaczny wpływ ma 

pierwsze wrażenie. 

 

 

Dlaczego warto skorzystać z wirtualnej asystentki?  

OTO KORZYŚCI: 

 TWÓJ BIZNES – TWOJE PIENIĄDZE: potwierdzanie spotkań, odbieranie telefonów, prowadzenie 

kalendarza – te czynności kradną twój czas, który możesz poświęcić na skoncentrowanie się na 

kwestiach biznesowych, które bezpośrednio mogą przynieść pieniądze 

 OUTSOURSUJ TO, CZEGO NIE LUBISZ: to żaden grzech nie lubić wykonywać pewnych czynności, 

dlatego najlepiej znaleźć pełną zaufania osobę, która zrobi je za nas 

 PIERWSZE WRAŻENIE WPŁYWA NA WIZERUNEK TWOJEJ FIRMY: nerwowy i zirytowany głos, 

kiedy odbierasz kolejny telefon i nie możesz skoncentrować się na tym co aktualnie robisz? Zostaw 

to wirtualnej sekretarce, która pewnym i miłym głosem odbierze telefon, a Ty zdecydujesz czy podjąć 

rozmowę 

 TELEFONY Z OFERTAMI NIE POWINNY PRZESZKADZAĆ CI W PRACY: nie znasz numeru 

telefonu, nie wiesz kto do ciebie dzwoni – pozwól odebrać swojej osobistej asystence, która od razu 

powiadomi cię kto dzwonił 

 TWOJA FIRMA – TWÓJ ZESPÓŁ: nie jesteś jednoosobową firmą, masz własną sekretarkę – 

pamiętaj, że twoi potencjalni klienci widząc, że masz swój team, utożsamiają cię z osobą sukcesu  

 NIE TRAĆ CZASU NA NON STOP DZWONIĄCE TELEFONY: potrzebujesz skoncentrować się na 

prezentacji, jesteś na kilkugodzinnym spotkaniu albo po prostu wyjeżdżasz z rodziną na urlop – 

niech osobista asystentka odbiera przychodzące do ciebie telefony, a Ty zdecydujesz czy i kiedy 

należy oddzwonić 

 NIE POTRZEBUJESZ KOMPUTERA I STANOWISKA DLA SWOJEJ ASYSTENTKI: jeśli masz 

jednoosobową działalność nie potrzebujesz wynajmować biura, mając firmę nie potrzebujesz 

organizować miejsca dla swojej sekretarki 

 TRZEBA WIEDZIEĆ JAK REKRUTOWAĆ PRACOWNIKÓW: juzlacze.pl to firma, która zna się na 

sekretarkach i włożyła już pracę by wybrać kompetentną osobę dla ciebie – ominie cię proces 

rekrutacji, a finalnie zdasz się na przeszkoloną asystentkę, której znalezienie samemu mogłoby 

zająć dużo czasu 

 TWOJA FIRMA MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ BEZ REALNEGO POWIĘKSZANIA SIĘ – potrzebujesz 



sekretarki podobnie jak twój partner? Dzięki juzlacze.pl większa liczba osób nie oznacza większego 

biura i większych kosztów 

 PAMIĘTAJ PRACOWNIK KOSZTUJE CIĘ WIĘCEJ NIŻ JEGO PENSJA: pracownik to nie tylko jego 

wynagrodzenie na końcu miesiąca, to także składki, miejsce w biurze, opłaty za telefon, komputer 

 DYSPOZYCYJNOŚĆ NIE JEST TYM SAMYM CO KOMPETENCJA: ważne aby twój pracownik 

godnie reprezentował twoją firmę, aby miał doświadczenie i odpowiednie przeszkolenie 

 PRACOWNICY ZWYKLE NIE PRACUJĄ 8 GODZIN: przerwy na lunch, rozmowy, wyjście na 

papierosa – poza tym ty sam nie zawsze masz zadania dla swoich pracowników na całe 8 godzin 

dziennie, po prostu płacisz im za ich dyspozycyjność – WIRUALNA SEKRETARKA JEST 

OPŁACANA TYLKO ZA CZAS, KIEDY DLA CIEBIE PRACUJE 

 ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW NIE JEST ŁATWE: Wirtualne 

  Sekretarki nie musisz zwolnić jeśli nie jest ci już potrzebna – po prostu nie wykupujesz kolejnego 

abonamentu, bez tłumaczenia się i  

twój budżet na personel dusi możliwość wzrostu 

 PRACUJESZ W PLACÓWCE MEDYCZNEJ: juzlacze.pl to idealne rozwiązanie –  jesteśmy w stanie 

zintegrować się z systemem, z którego korzysta placówka, prowadzić kalendarz online oraz kartoteki 

pacjentów 

 WSZYSTKO ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI - ty decydujesz czy chcesz dostawać informację 

emailem czy smsem, może osobista asystentka ma potwierdzać spotkania w twoim imieniu, 

prowadzić kalendarz czy odbierać telefony etc. 


