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Z zawodu są ekonomistami, krótko pracowali  

na etatach. Jak tylko pojawiła się możliwość założenia 

własnej firmy, skorzystali z niej mimo wielu wątpliwości 

i sceptycznych rad otoczenia. Kiedy zapoznali się 

z koncepcją tego biznesu, byli bardzo zajętymi ludźmi, 

bez czasu dla siebie i rodziny. Znając już smak i cenę 

pracy na własny rachunek, zauważyli, że bez ryzyka 

finansowego można tu zbudować w stosunkowo krótkim 

czasie wolność finansową dla siebie, rodziny i zrealizować 

swoje marzenia. Wiedzieć, czego się chce to wielka rzecz, 

ale mieć na to prosty sposób, to gwarancja sukcesu. 

Obecnie biznes budują razem z córkami.  

  

„Spotkaliśmy biznes, w którym panują zdrowe 

i czyste zasady oraz wysoka etyka pracy. Znakomity 

program edukacji biznesowej oferowany przez Network 

Twenty-One dał nam nieograniczone możliwości rozwoju 

osobistego i wprowadził we wspaniałe środowisko 

ludzi sukcesu”.  
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