
1. Blog https://marciniwuc.com/  oraz podcast tego samego autora Finanse
Bardzo Osobiste Marcin pisze i opowiada o finansach domowych od 2014 roku i
już wtedy miał zebrane bogate doświadczenia w tej dziedzinie. Słucha się go
i czyta lekko oraz przyjemnie. Dodatkowo Marcin jest autorem dwóch książek.

2. Blog https://jakoszczedzacpieniadze.pl/ oraz podcast tworzony także przez
Michała o tytule Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Blog niedługo obchodzi 10
lat (wystartował w 2012 roku) i jest miejscem licznych wpisów oraz testów
usług ze świata finansów (podobnie jak u Marcina). Również Michał napisał i
wydał dwa tytuły z czego pierwszy "Finansowy Ninja" przebił barierę
sprzedaży 100.000 egzemplarzy

3. Maciej Wieczorek i jego Kanał na YT Ekspert w Bentleyu Tam czeka na
Ciebie całe mnóstwo treściwych wywiadów ze ludźmi znanymi przede wszystkim
ze świata biznesu. Maciej nie unika trudnych tematów, mierzy się nawet z
legendami dzisiejszych czasów. Na FB zbudował grupę o nazwie "Biznes 2.0"
liczącą ponad 40 tys. osób

4. Blog i podcast Mała wielka firma to dom dla każdego przedsiębiorcy, który
chce zacząć swój własny biznes, myśli o jego rozwoju lub o rozwoju
osobistym. Marek jest przedsiębiorcą i cenionym podcasterem (uczy także
podcastingu) publikującym co tydzień a do każdego swojego odcinka dokłada
ciekawe bonusy. To właśnie od Małej wielkiej firmy sam zacząłem przygodę z
podcastami.

5. Bartek Popiel i jego blog https://liczysiewynik.pl/ Warto chociaż raz w
życiu posłuchać Bartka ponieważ sądzę, że ten gość jest jedną z najbardziej
energetycznych osób w kraju a może nawet Europie. U Bartka jest dużo
motywacji, rozmów o biznesie, marketingu. Strona bloga poprowadzi Ciebie
także do kursów, kanału na YT i fanpage na FB. Niedawno też pojawił się
podcast autorstwa Pana Popiela i jest w nim równie dużo energii co w
pozostałych "produktach" jego autorstwa.

W MOJEJ OCENIE
NAJLEPSZE

Blogi, podcasty, kanały YT o finansach, sensownym
prowadzeniu firmy i motywacji do działania:

https://marciniwuc.com/
https://open.spotify.com/show/3SMKr1XJ9jeXz2TUX0RlJQ
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/
https://open.spotify.com/show/3i8MzCn9AuMbqsWRyr4dnr
https://www.youtube.com/c/MaciejWieczorek
https://malawielkafirma.pl/
https://liczysiewynik.pl/


6. Kursy, szkolenia i oczywiście blog Kamili Rowińskiej
https://rowinskabusinesscoaching.com/ Ta kobieta to prawdziwa business
woman, która dzieli się historią swojego sukcesu z innymi kobietami. Mówi o
tym tak ciekawie, że bez problemu z jej rad mogą czerpać także panowie

7. Blog rozwijany dzisiaj przez 3 osoby Subiektywnie o finansach Stery wciąż
trzyma Maciej Samcik a dołączyli do niego Maciej Bednarek i Ireneusz Sudak.
Ponad 6000 artykułów, liczne case study i pomoc w obronie praw konsumentów a
wszystko tworzone przez fachowców

 

W MOJEJ OCENIE
NAJLEPSZE

Blogi, podcasty, kanały YT o finansach, sensownym
prowadzeniu firmy i motywacji do działania:

Rozważne podejście do finansów i ich umiejętne pomnożenie stanowi w
dzisiejszym świecie spore wyzwanie. Warto więc sięgać po wiedzę.

Życzę Tobie dobrych decyzji finansowych.

Pewnie teraz myślisz: Ej ale czemu Ty polecasz konkurencję przecież to
jakby strzał we własne kolano.

Uczymy się całe życie więc dlaczego nie czerpać inspiracji z dobrych
źródeł. A ponieważ inwestycja w swoją wiedzę jest jedną z najlepszych

dlatego i ja dzielę się z Tobą własnymi źródłami inspiracji. 
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