
 

Osoby i firmy, które polecam do współpracy.  
Z przekonaniem. 

 
 

Nowa strona www.mojaalzacja.pl dostaje dużo komplementów. Że jest piękna  
i czytelna. Agata Dutkowska szefowa Latającej Szkoły powiedziała nawet: Aż się 
prosi, żeby wszędzie pokazywać Twoją www jako doskonały przykład strony, która 
od razu mówi, o co chodzi.  

Jestem dumna z efektu, to fakt. Ale wiem, że zawdzięczam go całej ekipie, która ze 
mną pracowała.  

HashMagnet (dawniej Opiekun Bloga) to od lat mój dostawca hostingu, z którym 
przeszłam niejeden problem na blogu i konsultowałam setki technicznych spraw. 
Rzeczywiście słowo “opiekun” bardzo pasuje do sposobu, w jaki traktują swoich 
klientów. W czasie rozwiązywania problemu technicznego, migracji bloga i stawiania 
strony i sklepu od nowa byli nieocenieni. Zdecydowanie polecam!* 
 

PAQ Studio, agencja SEO. To ludzie, którzy wydobyli mnie z otchłani problemów  
z pozycjonowaniem. Rzeczowi i kompetentni. 

Kryptonum Studio. Trzech chłopaków z kosmosu, którzy robią świetne strony www. 
Kreatywni, szybcy w działaniu, uśmiechnięci! Ta współpraca to sama przyjemność. 

 

 
Zuzia Jach. Mistrzyni fotografii dokumentalnej, autentycznej, blisko ludzi. Wszystkie 
foty w nowej odsłonie bloga wyszły spod jej oka i palca. PS. Zu robi nie tylko sesje 
wizerunkowe, ale – może nawet przede wszystkim – rodzinne. Działa na terenie 
Warszawy, ale chętnie podróżuje. 

 

Gosia Szoka i Dwa Słowa. Specka od słów. W temacie pisania nauczyłam się od niej 
więcej niż od kogokolwiek innego (absolutnie polecam jej newsletter). Przy pracy nad 
Moją Alzacją konsultowałam z nią przeróżne teksty. Wbrew pozorom nie jest tak 
łatwo czytelnie, spójnie i w miarę zwięźle opowiedzieć o swojej ofercie, gdy mieszczą 
się w niej przewodniki po Alzacji, kurs językowo-kulturowy oraz blogowanie o życiu 
codziennym we Francji. 



 

Iza Owsianny. Graficzka specjalizująca się w składzie tekstów. Współpracujemy od 
dwóch lat przy najróżniejszych projektach. Iza to skarb!  

 

Wszystkie te osoby cenię i każda była mi na wagę złota w tym trudnym ostatnim 
roku. Polecam je bardzo gorąco i bez zawahania! 

 

(*) Zamieszczony link jest linkiem afiliacyjnym. Oznacza to, że jeśli zamówisz przez niego usługę, ja 
otrzymam niewielkie wynagrodzenie za polecenie tej firmy. Co ważne, cena dla Ciebie się nie różni. 

 
 
 

Jeśli chcesz zadać mi dodatkowe pytanie na temat dane współpracy, napisz 
mejla. Mój adres to izabela@mojaalzacja.pl. 
 
 
Tymczasem do przeczytania na Mojej Alzacji! 


