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Izabela jest filologiem, lektorem języka węgierskiego i tłumaczem 
literatury. Otrzymała dyplom ukończenia studiów na Węgrzech i planowała 
pracę naukową na uniwersytecie.  

Marek najpierw został inżynierem budownictwa - studia z tego 
kierunku  ukończył w Moskwie.  Następnie podjął studia  doktoranckie 
z ekonomii na Akademii Nauk w Budapeszcie, jednocześnie rozpoczynając 
świetnie zapowiadającą się karierę w administracji państwowej.  

Obydwoje pragnęli wyjątkowego życia, chcieli wspólnie poznawać 
świat, spotykać ciekawych ludzi. Byli otwarci na nowe możliwości, zarówno 
na polu kariery naukowej, jak i biznesu. Doświadczenia zdobyte 
w tradycyjnym biznesie szybko pokazały, że osiągnięcie wygodnego stylu 
życia będzie wiązało się z ciągłym brakiem czasu i stresem. Gdy pokazano 
im ten projekt jako alternatywę dla dotychczasowych działań - ujrzeli w nim 
bardzo interesującą szansę na zapewnienie stabilizacji finansowej dla 
rodziny.   

Z entuzjazmem zaangażowali się w nową dziedzinę światowej 
gospodarki i dziś wiedzą, że to była świetna decyzja. Konsekwentną pracą 
osiągnęli sukces - mają dziś styl życia przerastający ich młodzieńcze 
marzenia, a co równie ważne, pomogli przy tym wielu innym rodzinom 
zrealizować własne życiowe  cele. Dziś ich biznes rośnie dynamicznie już nie 
tylko w Polsce i nie tylko w Europie, lecz również w wielu krajach świata.  

 
    „Wdzięczność jest kluczem do szczęścia i sukcesu” 
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