
Kliknij w nazwę, a z pliku PDF przejdziesz bezpośrednio do strony
narzędzia (aplikacji).

PORZĄDEK W CELACH I ZADANIACH
Asana – doskonałe narzędzie do zarządzania projektami i pracą zdalnego
zespołu. Korzystam z darmowej wersji tego programu (pracuję z asystentką)
i sprawdza się on bez zarzutu.
Evernote – notatki na trzech urządzeniach, zupełnie za darmo. To właśnie
tutaj przechowuję ważne informacje, które zawsze muszę mieć pod ręką.
Numbers lub Excel w zależności od tego z jakiego systemu operacyjnego
korzystasz. Tutaj mam koszty, przychody, zapytania o oferty i obroty na
poszczególnych klientach. Prosto i przejrzyście. Póki firma jest mała nie
potrzebujesz skomplikowanych i zaawansowanych systemów CRM.

EDYCJA TEKSTU
Jasnopis – podkreśla zbyt rozbudowane zdania i sugeruje zamianę zbyt
trudnych słów.
Grammarly – funkcjonalność taka sama jak Jasnopisu, tylko dla języka
angielskiego. Wygodna aplikacja do używania na telefonach (podpowiada
błędy i podaje właściwą pisownię).
Hemingway Editor 3 – analizer tekstu wskazujący błędy. Podpowiada, w
jaki sposób poprawić dany błąd, czy zastąpić niepasujące frazy i słowa.

Nie potrzebujesz setki aplikacji, aby lepiej sobie radzić. 
Wręcz przeciwnie potrzebujesz mniej, a bardziej

dostosowanych do Twoich potrzeb; takich bez setek
przycisków i możliwości, z których i tak nie korzystasz. 

Do wyboru 3 narzędzia w każdej kategorii.

NAJLEPSZE NARZĘDZIA I APLIKACJE 

DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY

https://asana.com/
https://evernote.com/intl/pl
https://jasnopis.pl/
https://www.grammarly.com/
http://www.hemingwayapp.com/desktop.html


ORGANIZACJA NOTATEK I INTERNETOWYCH INSPIRACJI
Pocket – każdy ważny link jednym kliknięciem schowasz do wirtualnej
kieszonki, do której w dowolnym momencie sięgasz. Pocket to system
tagowania, archiwizowania i dodawania do ulubionych. Narzędzie, bez
którego nie wyobrażam sobie gromadzenia wartościowej wiedzy.
Feedly – miejsce, w którym robię biznesową prasówkę. Wklejasz adresy
URL ważnych stron, a potem wartościowe treści same do Ciebie wpadają.
Dzięki temu oszczędzasz czas.
MindMup – jeżeli lubisz notować w formie map myśli, to MindMup jest
rozwiązaniem dla Ciebie.

DARMOWE ZDJĘCIA Z LICENCJĄ CC
Unsplash – strona ze zdjęciami, najbliższa mi stylistycznie. Dość
popularna, więc zdjęcia z niej można zobaczyć w wielu miejscach w sieci.
Pixabay – również strona ze zdjęciami, ale mniej popularna.
Grafmag – wiele wartościowych treści dotyczących projektowania i
designu, darmowe grafiki i mockupy produktowe.

3 KSIĄŻKI NA DOBRY POCZĄTEK
Konkretnie i bez owijania w bawełnę o tym jak być przedsiębiorcą.

https://getpocket.com/
https://feedly.com/
https://www.mindmup.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/pl/
https://grafmag.pl/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4873263/model-story-brand
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/161/mit-przedsiebiorczosci-dlaczego-wiekszosc-malych-firm-upada-i-jak-temu-zaradzic
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4902263/wlasna-firma-krok-po-kroku-dzialaj-skutecznie-na-kazdym-etapie-rozwoju-swojego-biznesu

