
Julia Izmałkowa: Inspiruje 

mnie... 
Julia Izmałkowa – założycielka firmy Izmałkowa Consulting, która 

jako jedyna w Polsce specjalizuje się w wykorzystywaniu 

badań etnograficznych do celów marketingowych i 

biznesowych. Współpracując ze specjalistami i ekspertami 

różnych dziedzin, realizuje liczne badania konsumenckie i 

organizacyjne dla firm polskich i międzynarodowych. Z 

wykształcenia jest psychologiem. Zanim zajęła się badaniami 

etnograficznymi, pracowała jako strateg w agencjach 

reklamowych. 

 

 

 

 
Julia Izmałkowa 

...każda historia o spełnionym marzeniu i pokonaniu własnych ograniczeń. 

 

 

Naszą ankietę wypełnia Julia Izmałkowa, założycielka firmy Izmałkowa Consulting. 

 

 

 Gdybym od jutra miała rok płatnego urlopu, to... 
 

A po co mi rok płatnego urlopu? 

 

 Jadąc do pracy, myślę o... 
 

Słucham rosyjskiego R&B i nie myślę. 

 

 W ludziach imponuje mi... 
 

...kiedy mają cierpliwość wysłuchać wszystkich, a potem mają odwagę postąpić tak, 

jak uważają za słuszne 

 

 Ulubione hasło reklamowe... 
 

„We’re number two. We try harder”. [Avis Rent a Car System Inc. – przyp. red.] 

 

 Chciałabym, żeby w polskim marketingu/PR, polskiej reklamie było więcej..., a 

mniej... 
 

http://www.marketing-news.pl/redirect.php?fs=a1844&adv=&url=http://www.izmalkowa.com/page.php?s=intro
javascript:;


Więcej pogodzenia się z tym, że rzeczywistość jest tylko taka, jaka jest, a mniej 

tworzenia pseudorzeczywistości. 

 

 Śmieszy mnie... 
 

...kiedy ktoś głaszcze swoje ego, udając, że ma naprawdę coś ważnego do 

powiedzenia. 

 

 Pod koniec studiów myślałam, że zostanę... 
 

...kimś, kto zmieni świat na lepsze... 

 

 Moje największe osiągnięcie zawodowe to... 
 

...przekonanie tych, których szanuję i podziwiam, że etnografia to inwestycja, a nie 

moda. 

 

 Unikam współpracy z kimś, kto... 
 

...dba bardziej o wrażenie niż o prawdę. 

 

 Kupuję... 
 

...przez Internet. 

 

 Nie widzę siebie w... 
 

...korporacji. 

 

 Największe wyzwanie to dla mnie... 

 

...spaść z nieba, wstać, i znowu zacząć latać. 

 

 

 

 

 

Komentarze do artykułu  

"Życie jest przygodą dla odważnych - albo niczym". /Hellen Keller/ 

aksjomat (13:50 2010-03-19) 

Wspaniała Dziewczyna, która miała odwagę "odłączyć się od stada" i wziąć swoje życie w swoje ręce. Z pewnością nie jeden raz 

"spadła z nieba", więc imponuje tym, że zawsze wstawała i nadal "lata". Jestem przekonany, że to, co dotąd osiągnęła, jest tylko 

jednym z etapów realizacji jeszcze piękniejszych jej marzeń, bo: "Droga do sukcesu jest zawsze w budowie..."  

Fajne 

bez podpisu (11:03 2010-03-23) 

Odpowiedzi na luzie i bezpretensjonalne. 

Współpracowałam z nią, to fantastyczna dziewczyna 

c. (16:16 2010-03-23) 



Takiego zapału do pracy i kompetentnego podejścia dawno nie widziałam. Kompetencja, dbałość o szczegóły, serdeczne podejście 

do współpracowników, rzetelność w stosunku do klienta - tylko pozazdrościć. 

Niezłe zdjecie 

A. (18:46 2010-03-23) 

Niezłe zdjecie 

Inspirujące 

a. (20:44 2010-03-24) 

Inspirujące:-) 

DZIEKUJE 

julia izmałkowa (23:42 2010-05-13) 

chcialam wszystkim BARDZO podziekowac za niezwykle zyczliwe komentarze!!!! I za duze wsparcie, wiare we mnie i w to co 

robimy w izmałkowa consulting!!!!:) obiecuje ze nadal bede wstawala ilekroc zdarza mi sie upasc i bedzimy latac razem co raz 

wyzej!!!! dziekuje:) 

Linki do fajnych tekstów J. Izmałkowej 

Łucja P. (09:26 2010-05-31) 

Wygrzebałam fajne strony z tekstami Julii Izmałkowej o badaniach etnograficznych: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dlaczego-

etnografia-nie-jest-zla-2140335.html http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pracownik-jako-zrodlo-dochodu-2140352.html 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-zmieniaja-nas-media-2140349.html http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szukam-ale-nie-wiem-

czego-czyli-badanie-metoda-obserwacji-2140360.html 

 


