
 
 

Nazywam się Elżbieta Jachymczak i jestem dziennikarką ekonomiczną, wydawcą, redaktor 

naczelna Dwumiesięcznika Business Intelligence, założycielką i pomysłodawczynią Akademia 

Kobiecej Przedsiębiorczości 

Od ponad 15 lat związana jestem z dziennikarstwem, polską przedsiębiorczością i edukacją. 

Z sukcesem prowadzę swój biznes. Pasjonuje mnie nauczania i przekazywania wiedzy.  

 

W nominacji do nagrody Polskiej Rady Biznesu napisano: 

„W roku 2020 Elżbieta Jachymczak dokonała niemożliwego. Stworzyła i rozwinęła prężnie 

działającą redakcję Business Intelligence, Akademię Kobiecej Przedsiębiorczości. W 40 dni 

napisała swoją książkę pt. „69 Biznesowych Porad dla Przedsiębiorczych Kobiet”. Napisała  

setki artykułów ekonomicznych dla największych redakcji branżowych w Polsce m.in. 

Rzeczpospolita, infor.pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl, zafirmowani.pl, dwutygodnik Krakowski 

Rynek Nieruchomości.  

Jej działalność ma trwały i widoczny wpływ na polski rynek wydawniczy oraz polską 

przedsiębiorczość. Jest ekspertką od skutecznego budowania marki osobistej, czego 

potwierdzeniem są zaproszenia w roli prelegentki i wykładowcy w tym temacie przez uczelnie 

z kraju i za granicy. Współpracuje z Fundacją Szkolnictwo Dziennikarskie przy Uniwersytecie 

Warszawskim, gdzie szkoli dziennikarzy polonijnych ze wschodu w projekcie "Media Plus". 

Kilka dni temu udzieliła wywiadu dla Aberystwyth University in UK, wygłaszała wykład pt. 

"Dlaczego warto budować markę osobistą, wykorzystując do tego media?" podczas 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2020 organizowanego przez Koło Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w najbliższych dniach będzie prowadzić prelekcje 

"Media narzędziem budowania marki" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu 

https://www.facebook.com/BusinessIntelligenceComPl/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBxxM1BxeCWe-F1OT6gnsKhGxV9Fq-5rJJnNqMgcAcV6KaWvZhi2Cl9Sd8FWUZgSP3c1LusAqRQwu5G&fref=gs&dti=486597071420127&hc_location=group
https://www.facebook.com/ElzbietaJachymczakAKP/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAk079L5FN1JR-_FTb0FiIKOl1ye8av08YfnzqZu9fwFCBHIS5-8zTkl0lIDBWc29qstIs1tGnMwlOi&fref=gs&dti=486597071420127&hc_location=group
https://www.facebook.com/ElzbietaJachymczakAKP/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAk079L5FN1JR-_FTb0FiIKOl1ye8av08YfnzqZu9fwFCBHIS5-8zTkl0lIDBWc29qstIs1tGnMwlOi&fref=gs&dti=486597071420127&hc_location=group


oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb. Redakcja 

stworzona przez Elżbietę Jachymczak to bezkonkurencyjny projekt, który zrealizowała 

samodzielnie i wywarła spektakularny wpływ na polską przedsiębiorczość. Dzięki takim 

osobom, jak Elżbieta Jachymczak mali i średni przedsiębiorcy są kołem zamachowym polskiej 

gospodarki.” 

 

Mówią o mnie tak:  

Ambitna i niezależna dziennikarka ekonomiczna, zapraszana w roli prelegentki na najbardziej 

prestiżowe wydarzenia ekonomiczne i dziennikarskie w Polsce, takie jak Forum Ekonomiczne 

w Krynicy, Forum Mediów i Komunikacji czy Festiwal Rok Kobiet. Cyferki i wystąpienia 

publiczne ma we krwi. Następstwem ponad trzynastoletniej pracy w największych bankach w 

Polsce oraz prowadzeniem własnego biznesu stało się rozpoczęcie drogi dziennikarskiej. W 

2018 roku red. Elżbieta Jachymczak samodzielnie znalazła drogę do redakcji ekonomicznych, 

z którymi dzisiaj współpracuje. Jej determinacja, odwaga i zaangażowanie są godne podziwu 

i powinny być wzorem do naśladowania dla młodych adeptów dziennikarstwa. W konsekwencji 

od stycznia 2020 roku piastuje stanowisko Redaktor naczelnej dwumiesięcznika Business 

Intelligence o tematyce biznesowo-finansowej, który sama stworzyła i wyprzedziła 

rzeczywistość, ponieważ magazyn wydawany jest tylko w wersji cyfrowej i ma zasięg 

ogólnopolski. Pokazuje, że dziennikarzem może zostać osoba, która ma bogatą wiedzę i 

doświadczenie, ale również wie, dokąd chce iść. Wykonuje swój zawód profesjonalnie, czego 

dowodem jest prowadzona przez nią redakcja współpracująca z najlepszymi 

specjalistami/autorami artykułów w dziedzinie prawa, finansów, nieruchomości oraz biznesu.  

Wolontariuszka Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. 

Szkoleniowiec z pasją, który uwielbia dzielić się wiedzą z tymi, którzy jej potrzebują. 

Uczestniczka I edycji projektu #KobietyKrakowa. Pomysłodawczyni i twórca projektu „Kopalnia 

zawodów” dla młodzieży. Prywatnie miłośniczka porannej kawy. 

 

www.jachymczak.pl  

 

 
 

Portfolio: 

https://jachymczak.pl/wp-content/uploads/2021/01/Business_Intelligence_5_2021.pdf 

 

https://www.krn.pl/artykul/najwazniejsze-tendencje-rynkowe-po-i-polroczu-2019,3207 
https://www.zafirmowani.pl/eksperci/71-elzbieta-jaczymczak 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/autor/elzbieta-jachymczak 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-finansowanie-nieruchomosci-komercyjnych-jak-to-dziala 
https://www.infor.pl/eksperci/38698,Elzbieta-Jachymczak.html 

https://www.miastokobiet.pl/kobiety-krakowa-elzbieta-jachymczak/ 
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