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Pojęcie consierge nie jest jeszcze w Pol-
sce do końca znane i powszechne. Co ono 
znaczy?

Consierge to nic innego, jak nazwa zawodu 
osoby, która jest Twoim osobistym asysten-
tem. Jednak nie jest to tylko asystent, który 
wykonuje za Ciebie telefony czy drobne obo-
wiązki związane z pracą biurową. Prawdziwy 
consierge może dla Ciebie załatwić wszystko, 
bez względu na to z jakiego kraju przyjecha-
łeś czy w jakim języku się porozumiewasz. To 
pomocna dłoń w obcym państwie. Osobisty 
asystent zapewni ci wsparcie w różnych ży-
ciowych sytuacjach - wyprowadzi psa, ale 
też zorganizuje jego transfer do Malezji, gdy 
Twój kontrakt w Polsce dobiegnie już końca.

Czy consierge naprawdę jest 
dla wszystkich?

Usługi concierge stają się coraz bardziej 
powszechne. Znacznie większa liczba lu-
dzi decyduje się na tego typu rozwiązanie, 
chociaż nadal prym wśród zamawiających 
tego rodzaju usługi wiodą ludzie zamożni. To 
usługa dla tych, którzy cenią sobie swój czas 
i nie chcą zawracać sobie głowy różnymi-
sprawami. Zdecydowanie, usługi consierge 
wcale nie są drogie, jeśli zwrócimy uwagę na 
to, ile mogą zaoferować. Wbrew przekona-

niu usługa consierge nie należy do bardzo 
drogich dóbr, a to, co jest w stanie nam za-
oferować, może niekiedy okazać się nieoce-
nione. Korzystający z osobistej asystentury 
mogą liczyć na wszelkiego rodzaju pomoc, 
począwszy od bardzo prostych, prozaicz-
nych rzeczy, skończywszy na czasami nieco 
ekscentrycznych pomysłach. Cena zostanie 
przedstawiona w indywidualnej ofercie we-
dług zapotrzebowania klienta.

Dlaczego akurat Trójmiasto?

Concierge jest zawodem, który można wy-
konywać właściwie wszędzie. Ja wybrałam 
akurat ten region, ponieważ jest mi on naj-
bliższy. Trójmiasto znam jak własną kieszeń 
i nie chodzi tutaj tylko o ciekawe miejsca 
które można zwiedzić, czy w których można 
dobrze zjeść ale również o specjalistów to 
których warto się udać gdy zajedzie taka 
potrzeba. Poruszając się po regionie, który 
dobrze znam, jestem w stanie zagwaranto-
wać mojemu klientowi, najwyższy standard 
usług z danego zakresu. 

Dlaczego consierge?
Określenie asystent tutaj nie pasuje?

Historycznie słowa „come des cierges”  
w średniowieczu oznaczały osobę odpowie-

dzialną za utrzymywanie palących się świec 
w pokojach zamkowych, w języku francuskim 
„concierge” znaczy wprost dozorca, zarząd-
ca, ale ma kilka znaczeń intuicyjnych: dys-
krecja,cierpliwość, kurtuazja, chęć niesienia 
pomocy innym. Wskazana jest znajomość 
języków obcych i innych kultur. Osobisty 
asystent zazwyczaj przejmuje tylko część 
obowiązków, ale nie dokonuje rzeczy z po-
zoru niemożliwych.

Z jakich przykładowych usług możemy 
skorzystać, rozpoczynając współpracę z 
consierge?

Segmenty usług dzielą się na kilka sekto-
rów, są to m.in.:

•  Relacje biznesowe w tym: aranżacja spo-
tkań, MatchMaker inwestorów, organi-
zacja eventów, przedstawiciel biznesu.

• Doradztwo przemysłowo-techniczne,
• Usługi personalne i relokacyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie: www.aqaba.pl
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CONSIERGE
PO CO NAM
OSOBISTY ASYSTENT?
DROGA DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU NIE 
ZAWSZE JEST NAJKRÓTSZA I NAJŁATWIEJSZA, 
WTEDY Z POMOCĄ PRZYCHODZI CONSIERGE. 
O JEGO OBOWIĄZKACH I SPOSOBIE PRACY 
OPOWIADA ALICJA K. BOCHEŃSKA.

Alicja K. Bocheńska – magister inżynier chemii i ochrony śro-
dowiska. Dynamiczny Manager Zarządzający z 17-sto letnim 
doświadczeniem zawodowym. Dzięki pozytywnemu nastawie-
niu, łatwo nawiązuje relacje z kluczowymi klientami. Doskonale 
odnajduje się w pracy w środowisku międzynarodowym oraz 
wielokulturowym. Posiada obszerną wiedzę merytoryczną  
z zakresu negocjacji, sprzedaży, a także prowadzenia projektów, 
zarządzania zespołem i organizacji eventów biznesowych. Dzięki 
szerokiej sieci kontaktów, z powodzeniem pełni rolę consierge 
biznesowego i personalnego. 

Liczne podróże przyczyniły się do wypracowania praktycznej 
znajomości języków: angielskiego, włoskiego oraz rosyjskiego.


