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ЗМІСТ ЗМІСТ
Вітання від редакції

Шлях суперзірки

ТОП-9 якостей керівника

Рецепти вдалого робочого дня

Тревел-рубрика

Гороскоп



Поспішаю привітати та порадіти твоєму дню народження! 

Бажаю купатися в океані позитиву, жити в радості, не знати смутку, 
гармонії в душі та безхмарного неба. Дякую тобі за все та за те, 

що ти збираєш усіх нас разом.  

Куди б не заносила нас доля, ми знаємо, що далі тільки нові 
підкорені вершини та неймовірні світанки! Бажаю тільки позитивних 
пригод та емоцій, здоров‘я та обов‘язково кльових челенджів! Щоб 
життя було сповнено сміхом, перемогами та здійсненням мрій! 

Кожен день – найкращий для втілення будь-яких бажань! 

А сьогодні особлива кожна хвилина. Освітлюй життя 
найяскравішими моментами, рухайся тільки вперед, 

а ми будемо тобі допомагати. Обнімаю, з днем народження

— Даша Ж

— Ніка

— Вероніка



Альона, з Днем Народження! Бажаю міцного 
здоров’я, любові, наснаги та успіхів у починаннях! 
Нехай і надалі твої мрії перетворюються у стратегії 

та рішучі дії. Дякую за те, що збираєш навколо себе

гарних людей, за можливості та досвід. Мирного 

неба та швидшої нашої перемоги! 

Альона, ти реально Неймовірна!  З тобою не 
страшно, куди б ми не йшли. Великий приклад 
Керівника з великої літери, Людини з великої літери. 

І від того, завжди боляче тебе розчаровувати. Моє 
серце переповнене вдячністю. І я щиро бажаю, щоб 
усі твої грандіозні плани успішно втілилися у життя, 
щоб усі ринки світу підкорилися тобі - чутливому і 
естетичному смаку. Будь Щаслива! Я міцно тебе 
обіймаю! 

Не так важливий подарунок, як важлива увага! Стільки уваги до своїх 
ковбасок, як ти, нікому й на думку не спаде приділяти! За це і любимо, 

і цінуємо, і поважаємо!


Альона, вітаю тебе з твоїм новим роком  З днем, який зараз дуже цінуєш. 
Так, минулий рік був складним. Повним нових викликів та складних рішень. 
Але, крім того, було багато віри, любові, щирості та жаги до життя. Хай ця 
жага не згасає, любові навколо стає тільки більше, а щирість інших надає 
тільки натхнення на нові перемоги. Знай, що тебе дуже цінують та люблять. 

І що ти дуже на це заслуговуєш 

— Влад

— Аня

— Даша М

— Олексій

Дуже любо, що ти дожила до цього ДР (останнім часом це все складніше), у зв'язку з чим вітаю від щирого серця! Хочеться 
побажати тобі, щоб у тебе все виходило легко і безшовно. Швидких європейців, поступливих клієнтів, врівноважену та плідну на 
креатив команду, здорового та веселого пса, чоловіка, батьків, президента. Смачних булочок та не булочок!

І насамкінець, як кажуть, пережили цей рік – переживемо і все, що завгодно! З Днем народження! 



локації. Буденне життя у військовій 
родині. Альона з ранніх років знала, 
що таке виживання.



У своїх мемеуарах вона згадувала, 
що ходила в школу через величезні 
снігові стіни, які були заввишки 

за 2 метри. 



Батько постійно брав її з сестрою 

на полювання та рибалку, де Альона 
натренувала свій сталевий характер.


Навчання у школі було мінливе, 

але цікаве. Школярка Альона 

завжди була старанною лідеркою. 
Університетське життя перевернуло 

її будні з ніг на голову. Альона 
зустріла своє кохання, інтимні 

деталі ми залишимо не для преси.



Доленосна зустріч принесла Альоні 
перше хоббі. Вона полюбляла грати 
в кіберклубі разом з хлопцями. 
Удача часто посміхалася сміливій 
дівчині, так що бунтівні молодики 
почали її боятися. 


ШЛЯХ СУПЕРЗІРКИ
ікаве дитинство в Польщі.                  

Засніжені дитячі роки в таємній  Ц



З роками інтереси сталі більш 
екстремальними. Альона 
знайшла своє місце в 
автоквестах. Деталі невідомі, 
але треба знати, що вона 
завжди прагнула першості.



Величезний відрізок життя 
Альона присвятила роботі 

в одній небезвідомій компанії. 

Ця чудова хмаринка в її 
біографії завжди буде десь 
поруч. До речі, одна цікава 
персона не покидає нове життя 
Альони. Він причепився як 
гумка, але гумки і так завжди 
лежать у неї в автомобілі. Як би 
не було, цей досвід назавжди 

в її портфельчику знань. 



Самостійне плавання Альони 
почалося зі взлетів та падінь, 
але смілива пташка завжди 
знайде дорогу до перемоги. 

На її шляху зустрічалися і досі 
зустрічаються найкращі люди, 
як не крути.



А що далі?



«Суки! Мы свергнем их! Простите» 

У суспільстві прийнято вважати, що бранна мова – та, якою люди з низьким рівнем культури. Але секрет в обставинах, 

де ця мова звучить. Щоб було влучно й красиво, варто памʼятати про гармонію та структурність. Альона вчить нас 
знаходити той момент, коли це буде звучати моцно, коли ти без слів береш уявні вили і біжиш підкорювати непідконтрольне. 

Народне віче okay monday – це таїнство. Від нього кидає в холодний піт. Твій вибір має бути чітко вивірений. Тут немає місця 
на похибку. Є тільки твоя думка, є тільки відчуття, що скаже твоє козаче серце. Альона вчить нас прислухатися до себе - 
крок за кроком, все глибше й глибше. Витримують тільки найсильніші. Слабкі виходять з нею за двері «поговорити» 

і вже не вертаються.

ТОП-9 

якостей керівника
● Структурний календаризм

● Неочікувані корпоративи, які доступні тільки нашій команді

● Естетичний мат-момент

● Прийняття рішень козацьким шляхом 

«Давайте обговоримо, хто за?»

Одне з найголовніших правил okay monday: «Подивись в календар». Це гасло настільки популярно, що можна було б 
зробити з ним татуювання на лобі. Тоді б колежки дивилися один на одного та завжди згадували про календар. До того ж, 
важливим аспектом календарності вважається кнопка «Так», яку треба натискати, відкривши повідомлення про зустріч. 
Альона навчила нас завжди казати «Так», бо вибору небагато.

Коли ти на етапі обнулення, клієнти задовбали…Вона… все… бачить! А це значить - час для смачної шаурми, грузинської 
їжі, Маргарити, Джин-тоніку, Аперолю та настільних ігор…А може Мюнхен? А давайте в Дубаї на експо! 

О БОГІ! КАННИ? Ми такі вже балувані малюки.



ТОП-9

якостей керівника
● Срач-clients корпоративний

● Гастронавігація

● Орієнтування на назнайомій території 

● Знання dog-language 

● Ghost boss

Найприємніше з приємніших. toxic monday — без цього немає мотивації. Квіточки в минулому… Інколи має бути тільки 
хардкор. І як добре, коли бос з тобою на одній хвилі. Це доступне тільки для найпросвітленіших open-minded керівників. 
Вчиться у найкращих!

Інколи здається, що ти на дієті, не їж фастфуд, або вегетеріанец. Але коли Альона відкриває свої найпотаємніші хот-споти 
найближчих хот-догів — ти стаєш сам не свій. І найголовніше, там завжди знайдеться все для всіх. 

У тебе не працює GPS? Ти у темних дєбрях Німеччини і не знаєш як вибратися? Не страшно, якщо Альона з тобою. 

Її очі та нюх вивидуть навіть з твоїх найстрашніших фантазій. Цей внутрішній унікальний навігатор відчуває, 

де той самий вірний шлях. І не тільки в бізнесі.

Англійська? Французьська? Ні, Альона знає толк в трендах. Доктор Дулітл вже пішов на пенсію, час нової зірки настав. 
Колись і про неї будуть знімати фільми. Цей унікальний скіл також допомагає у спілкуванні з клієнтами 

«лососьового левела». 

Ера босів з ман’ячелло-переслідувательським синдромом вмирає. Контроль команди виходить на новий рівень. Коли босу 
не потрібно завжди контролити твоє Трелло, стояти над столом, коли він знає все шостим відчуттям. О, мама міа, ваша 
команда тоді ніколи не облажається. Альона вчить довіряти, але перевіряти до повного дедлайну. І це можна робити навіть 
за мільйони кілометрів, коли ти супер прокачаний керівник. А ще маєш доступ до усіх айфоні твоєї команди.



Рецепти 

ідеального 

робочого дня



Найкращий робочий день

починається зі смачного сніданку,

огляду соцмереж клієнтів, 

чашечки чаю і Скутера, який лягає 

на ноут, наполягаючи на обіймах

Серед інших важливих 

атрибутів класного дня:
– м’якенький костюмчик;

– дискотека на фоні;

– чашка чая, чашка чая, ще чашка чая;

– перерва на потанцювати;

– відсутність серйозних zoom-колів.

Я просто хочу жилу,

щоб мене чухали, а

потім бігти на вулицю

гавкати на квіти»

«

— Скутер*

Скутер (пер. з англ. Scooter) – cтандартна 
довгошерста такса з великим серцем і міцним голосом. 



Собака середнього розміру на коротких лапах. 

Зріст близько 35 см і вагу 9–12 кг. 

Має привабливу м'яку шерсть найрізноманітніших 
кольорів, в данному випадку – кремова незалежність.



TIME TO TRAVEL
гігантське планування 

Сезон відпочинків настає 

в той момент, коли ти 

найбільше цього прагнеш. 

В нашому випадку – 

будь-коли. Бо ми вже 

прокачалися 

у 
балансі та можемо 

працювати деінде.


work-war-life 




ЛИСТОПАД 2022



Початок місяця може бути невтішним.

Будьте обережні зі своїми бажаннями. 

Вже в середині листопада будуть

яскраві луні дні для початку нових справ.



Сприятливі дати: 3, 13, 19, 28 листопада.

ЛЮТИЙ 2023



Важкий місяць по всіх аспектах. У перші тижні

краще зменшити будь-які навантаження. 

Деякі справи просто не отримають поштовху.

А от у другій частині лютого можна сміливо

планувати важливі бізнес-зустрічі за 

смачним обідом.



Сприятливі дати: 1, 16, 24 лютого.

ГРУДЕНЬ 2022



Приділіть максимум уваги вашим рідним,

подзвоніть близьким, можливо їм 

потрібна ваша термінова допомога. 

Кінець грудня може принести раптові 

приємні новини.



Сприятливі дати: 3, 13, 19, 27 грудня.

БЕРЕЗЕНЬ 2023



Готуйтеся до хвилі натхнення!

Використайте максимум свого потенціалу,

щоб стати супер-зіркою березня. Приділіть

увагу новим видам спорту, у вас точно вийде

справити враження на інших людей.



Сприятливі дати: 2, 12, 17, 26, 31 березня.

СІЧЕНЬ 2023



В центрі уваги маєте бути виключно ви

та ваші потреби. Займіться власним

здоров’ям, можливо у вас були якісь питання –

саме час в них розібратися.

Не напрягайтеся, оскільки вас очікують

великі справи.



Сприятливі дати: 1, 12, 16, 26, 31 січня.

КВІТЕНЬ 2023



Найкращій місяць для планування подорожі.

Організуйте велику компанію та відправляйтеся

на активний відпочинок. Ковток свіжого

повітря зарядить вас свіжими ідеями.



Сприятливі дати: 4, 14, 18, 23, 30 квітня.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ 

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР



ТРАВЕНЬ 2023



Згадайте ваші корні, заземліться,

зупиніться та згадайте, хто ви насправді.

Пошук самого себе цього місяца 

повпливає на ваше майбутнє.



Сприятливі дати: 8, 19, 21, 29 травня.

СЕРПЕНЬ 2023



Чекайте на несподівану і приємну новину або

вигідну пропозицію, яку потрібно постаратися

використовувати по максимуму виключно для себе.

Придивіться до вашого оточення, можливо 

яюдина, яка вас кохає з’явиться перед вами

у новому світлі.



Сприятливі дати: 8, 12, 23, 31 серпня.

ЧЕРВЕНЬ 2023



Зробіть акцент на спорт, приділяйте

максимум уваги фізичній активності,

особливо на початку місяца. Більше

Гуляйте на свіжому повітрі, запускаючи

до себе більше нових ідей.



Сприятливі дати: 2, 14, 26, 31 червня.

ВЕРЕСЕНЬ 2023



Чітко дотримуйтесь свого плану, і обов'язково

досягнете того, на що розраховували.

Головне – робити це впевнено. 

Чужі поради допоможуть не втрапити в

неприємні історії. Тож уважніше слухайте.



Сприятливі дати: 5, 15, 21, 29 вересня.

ЛИПЕНЬ 2023



На початку місяца будьте готові здобути

перемогу над собою, скинути тяжкий вантаж,

позбутися сумнівів при ухваленні важливого рішення.

У другій частині липная приділіть час сім’ї та

своїм найближчим людям. Можливо комусь із них

буде необхідна ваша увага.



Сприятливі дати: 11, 16, 22 липня.

ЖОВТЕНЬ 2023



Це ваш місяць! Зверніть увагу на власні сни,

є Велика вірогідність, що вони віщі. Краще записуйте

зранку побачене та шукайте знаки у 

реальному житті. Виділіть час на зустріч з рідними.



Сприятливі дати: 16, 24, 30 жовтня.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ 

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР




