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Szybko Zarabiaj Na Wiedzy!

Jeszcze w liceum znalazłam aforyzm-swoje credo życiowe:
Okazać się mądrym i należytym człowiekiem, który umie 
dobrze swe życie przeżyć, oto co wydaje mi się najpiękniejsze 
i najbardziej godne pochwały. 

/Charon, Mądrość/

POSTAW NA JAKOŚĆ
czyli ZROZUMIENIE TWOICH POTRZEB, 
ESTETYKĘ, PROPORCJE, POMYSŁ, “klasę”… 
bo to buduje twój wizerunek.

Zaufaj Doświadczeniu Eksperta 
ds. Promocji Samorządów i Firm
Wydawnictwa drukowane to najwygodniejsza forma 
zaprezentowania swoich osiągnięć i budowania relacji 
na spotkaniach biznesowych.

Nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń, 
komputera, odtwarza DVD itp. Łatwo też odszukasz 
potrzebny fragment.

Czym się zajmuje moja firma? 
Przygotowuję do druku wydawnictwa w pełnym zakresie 
DTP, korekta, redakcja, opracowanie grafiki w Adobe Pho-
toshop i Corel Draw, skład w InDesign. Realizuję projekty 
poligraficzno-marketingowe promocji samorządów jako 
menadżer projektu pracy zespołu Wydziału Promocji. 
Wspólnie opracowujemy plan działania, zbieramy materiały, 
ja opracowuję także publikację pod względem DTP.

Zaczęło się we wrześniu 1994 roku od wydawnictwa Regio-
nalista, półrocznika Kraśnickiego Towarzystwa Regional-
nego. Chciałam wykonać jego skład, więc zarejestrowałam 
działalność poligraficzno-reklamową. 
To redaktor naczelny śp. Leopold Makuch w słowie wstępnym 
drugiego numeru przypomniał słowa Czesława Miłosza 
o „małej Ojczyźnie”:
„Mała ojczyzna” to świat, w którym żyjemy na co dzień, 
to najbliższy krajobraz, wszystko, co jest wokół obecne: 
przyroda, ludzie, stworzona przez nich kultura. /.../ 
Zajęcie się „małą ojczyzną” to wielka szansa dla naszego 
jednostkowego bytu i naszej Ojczyzny.
Tak sądzę. Poznawanie „od podszewki” dziejów Kraśnika
i osiągnięć „synów tej ziemi” w istotny sposób wpływało 
na moje życie, przywiązywało do tradycji i mojego miejsca 
tu w Kraśniku. Wzbudzało także ogromne pokłady niespo-
żytej energii do działania, gdy czytałam o tych wspaniałych 
ludziach – pasjonatach. To działa!

Obecny album, jak i dwa duże wydawnictwa autorskie z lat 
poprzednich, Powiat kraśnicki z 1999 roku i Oblicze Kra-
śnika z 2000 roku, są wyrazem mojej pasji przekazywania 
swojej wiedzy o walorach regionu, kulturze i osiągnięciach 
ludzi i przechowywania od zapomnienia tych ważnych 
informacji. 
Nieodłącznym elementem wydawnictw jest prezentacja 
znaczących na rynku firm.
A w planach mam... kulturę. Wszak kultura w Kraśniku „ma 
się dobrze”, jak zatytułowałam jeden z rozdziałów Oblicza 
w 2000 roku.

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśni-
ku stale mam kontakt z wiedzą o regionie, przygotowując 
wspólnie publikacje: Ze starostwem przez powiat (2002),  
Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 
1474-1975 (2003), Podaj dłoń – I Międzynarodowe Spo-
tkania Integracyjne Młodzieży (VI 2004), Odkryj swój szlak  
(VII 2004), Połączył nas folklor – powiat kraśnicki, rejon 
żółkiewski i łucki (XII 2005), Powiat kraśnicki zaprasza 
inwestorów, kontrahentów i turystów (III 2007).

Realizowane Cele 
Marketingowe
NASZYM CELEM jest wypracowanie WYSOKIEJ 
JAKOŚCI w promowaniu samorządów i firm na rynku 
wewnętrznym i zagranicznym, by pomóc im w budo-
waniu MARKI. Marka to zaufanie, pewność, duma, 
gwarancja uzyskania określonych, pożądanych 
przez nabywcę korzyści.
Mając w tym duże doświadczenie, służymy klientom 
pełną fachową pomocą w realizacji ICH PLANÓW 
MARKETINGOWYCH!

Dajcie nam do dyspozycji swoje kroniki, materiały, 
fotografie, artykuły prasowe, a... stworzymy dla Was 
ARCYDZIEŁO :-)
NASZĄ SIŁĄ jest wzbogacanie wydawnictw 
pod względem treści czy choćby grafiki.
Nawet tych wstępnie zaplanowanych – zdawałoby
się – co do szczegółu.
Dzięki naszej INWENCJI TWÓRCZEJ 
i PRACOWITOŚCI takie wydawnictwo od razu
NABIERA BLASKU i CHARAKTERU...

Cechy Szczególne Naszej Oferty
intuicyjnie idealna korekta literacka – wrodzony talent literacki, 
piszę pamiętnik od ósmej klasy podstawówki, obecnie dziennik 
skrócony oraz artykuły do Millionaire Magazine;
bardzo duże tempo pracy;
wygodne konsultacje mailem, możliwość łączenia również 
telekonferencji na Skypie w celu omówienia szczegółów;
dostępność w różnych godzinach, zarówno w godzinach
10:00 – 13:30, jak i bardzo długo po godzinie 20:00;
duże doświadczenie w organizacji pracy, co przekłada się
na dopracowanie szczegółów – nie zapominam o niczym dzięki 
notatkom, o czym napisałam w blogu w tekście „kostka biała” 
a praca twórcza oraz „kostka biała” a kompresja strategiczna, 
a nawet przydało mi się to do zorganizowania w Kraśniku 
dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz w przedszkolu sprawnie przeprowadzonej dwudniowej 
konferencji Alternatywne Lekcje Przedsiębiorczości, za co 
otrzymałam pochwały od Kamila Cebulskiego i Michała Jan-
kowiaka, wykładowców

Śr 2008-03-26 10:31
Kraśnik, Kraśnik… Jadąc na spotkanie z młodzieżą w Kraśniku myśla-
łem, że na widowni będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Uczest-
nicząc w spotkaniach organizowanych przez ludzi nie zajmujących się 
tym zawodowo, przywykłem do błędów organizacyjnych – 
do tego, że “miało być” 50 osób, a jest 5.
Na imprezie zorganizowanej przez Grażynę Dobromilską było od-
wrotnie. 500-osobowa sala prawie pękała w szwach! Muszę przyznać 
– jedna z największych widowni przed którą występowałem :)
Grażynko – chwała Ci za to :) 
Chwała za genialną organizację – czas mieliśmy wypełniony 
w 110% – z jednej lekcji przedsiębiorczości jechaliśmy na drugą,              
z drugiej jechaliśmy do przedszkola (także uczyć przedsiębiorczości 
:), potem na szybki obiad i znów na kolejne spotkania. Trenerzy                
zarządzania czasem – możecie uczyć się od Grażyny :)

Michał Jankowiak, Master Mind Training – właściciel, trener

duże doświadczenie w grafice i obsłudze programów 
do grafiki Adobe Photoshop oraz Corel Draw od 1994 roku;
duże doświadczenie w obsłudze programu do składu kompute-
rowego, kiedyś Adobe Page Maker, obecnie InDesign;
zmysł plastyczny i cierpliwość jako cechy wrodzone, co 
opisałam na stronie www w swoich Ulubione/Astrologia;
wsparcie na wiedzy specjalistów od marketingu, szczególnie 
Wandy Loskot, amerykańskiej specjalistki, o której napisałam 
artykuł do Millionaire Magazine, oraz Piotra Majewskiego, 
o którym piszę w swoich Ulubione/Marketing;
możliwość konsultacji problemów w zespole Master Mind, 
o czym napisałam artykuł do Millionaire Magazine

FOTOGRAFIE do publikacji wykonujemy GRATIS!
ZAPEWNIAMY rzetelną KOREKTĘ LITERACKĄ.
WAŻNE! – NIE ZOSTAWIAMY! w publikacjach na końcu 
wiersza i, wy, z, pod... itd.

BARDZO STARANNIE obrabiamy fotografie. GRATIS.
Wykonujemy retusz twarzy i zbędnych elementów.
Retuszujemy także idealnie rysy i zagięcia fotografii
i starych dokumentów, które skanujemy.
ROZWIĄŻEMY KAŻDY twój PROBLEM z grafiką. 
GRATIS.
Posiadasz logo albo mapkę tylko w rozdzielczości 
internetowej? 
Nie martw się, stworzymy wersję wektorową w Corelu.

Możesz NAM ZAUFAĆ. Wykonamy dla ciebie pracę
na WYSOKIM POZIOMIE MERYTORYCZNYM 
i EDYTORSKIM...

Szybko Zarabiaj Na Wiedzy!
Praca nad projektami skomplikowanymi, których już wiele 
zrealizowałam, wymaga sprawności, dobrej organizacji 
pracy, a moje doświadczenie stale rośnie.
Dzięki temu skład prostej książki z tekstem wykonuję bły-
skawicznie, a że kocham poszerzanie swoich możliwości  
i psychologię – więc rozszerzyłam ofertę o współpracę 
także z autorami książek oraz e-booków o rozwoju osobi-
stym nad redakcją, korektą i składem – dając im możliwość 
szybkiego zarabiania na „przygotowanej wiedzy”.

Szukam partnerów, którzy... 
Swoje doświadczenie w promowaniu regionu kraśnickiego 
chcę także wykorzystać w pracy z innymi SAMORZĄDA-
MI. Szukam więc partnerów, którzy w celu promocji firm 
i samorządów na swoim terenie w publikacji – poszukują 
doświadczonego menadżera projektu. 
O projektach i problemach klientów piszę dużo na blogu 
Poligrafia – Wykorzystaj jej siłę w promocji.

Dużo więcej o firmie, o naszych planach rozwoju 
i o mnie możecie Państwo przeczytać na naszej stronie 
internetowej 
                 www.madgraf.eu 

oraz w  blogu www.blog.madgraf.eu

Kontakt ze mną możecie nawiązać poprzez e-maila 
madgraf@madgraf.eu, telefonicznie 081 825 6341

0691 66 6341
lub w siedzibie firmy Al. Niepodległości 34/21

23-210 Kraśnik

Pozdrawiam serdecznie, Grażyna Dobromilska


