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pasję

Z Anną Kulec- 
-Karampotis, 
właścicielką sieci salonów 
Trendy Hair Fashion, 
ale również estetką, 
wielbicielką piękna, 
miłośniczką kwiatów  
i przyrody oraz sztuki, 
rozmawia  
Elżbieta Jeznach

Ile istnieje obecnie salonów Trendy 
Hair Fashion?
Ponad sześćdziesiąt. Jest to model biz-
nesowy oparty o franczyzę, ale niektóre 
salony są naszą własnością.

Czy właścicielka tylu salonów musi 
jeszcze chodzić do pracy? Jak wygląda 
pani typowy dzień?
Nie pamiętam, żeby zdarzyło mi się nie 
pójść do pracy – to moja pasja i miłość. 
Zresztą moje motto to parafraza słów 
Konfucjusza: Wybierz zajęcie, które ko-
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chasz, a nie będziesz musiał pracować przez 
resztę swojego życia. Jeśli nie idę do salonu, 
wyjeżdżam w sprawach biznesowych. 
Nie pamiętam wolnej soboty. Rano 
zawsze sprawdzam pocztę, odpisuję na 
ważniejsze wiadomości, kontaktuję się z 
biurem, żeby zorientować się w bieżących 
tematach. Omawiam z mężem sprawy 
marketingowe, dotyczące naszych usług. 
Przyjeżdżam do salonu i pracuję z klien-
tami, którzy są mi wierni od kilkunastu 
lat. Przychodzi wiele osób, które chcą 
mnie zaprosić do ciekawych projektów. 

Oprócz tego wymyślam nowe kolekcje, 
które są dość często publikowane w 
magazynach na całym świecie – m.in. w 
Paryżu, Tokio, Londynie, Dżakarcie – i 
zbierają bardzo dobre recenzje. Często 
biorę też udział w różnych konkursach 
jako członek jury. Jestem zapraszana jako 
ekspert do wielu programów. Codziennie 
staram się coś tworzyć, ale i zachęcać 
młodych ludzi, którzy u mnie pracują, do 
wychodzenia ze swoimi talentami poza 
salon, do pokazania swoich możliwości 
szerszej publiczności.
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Czy od początku wiedziała pani, że 
poświęci się pani sztuce fryzjerskiej?
Początkowo nie była to moja pasja. 
Wykazywałam natomiast wyjątkowe 
zdolności manualne, co dostrzegła moja 
mama, która do dziś także prowadzi 
salon fryzjerski. Ja zawsze chciałam w 
życiu robić różne rzeczy, ale nie myślałam 
poważnie, żeby zająć się fryzjerstwem. W 
odkryciu tej pasji bardzo pomogła mi 
właśnie mama, która mną pokierowała. 
Dopiero w momencie rozpoczynania 
praktyki zrozumiałam, że w tym zawo-
dzie można daleko zajść, że fryzjerstwo 
to sztuka. Wiedziałam też od samego 
początku, że będę walczyć ze stereoty-
pem, który mówi, że fryzjerami są tylko 
osoby niewykształcone i takie, które nie 
miały co zrobić ze sobą w życiu. Myślę, 
że udało mi się udowodnić przez te lata, 
że fryzjerstwo to nie tylko strzyżenie 
włosów. Uważam, że to cudowny zawód, 
dający nieograniczone możliwości twór-
cze. Obecnie w tym zawodzie realizują 
się osoby bardzo dobrze wykształcone, 
z tytułami naukowymi. Ci ludzie uczą 
się u mnie, chcą poznawać nieogra-
niczoną niczym sztukę fryzjerstwa. Z 
perspektywy czasu jestem przekonana, że 
dokonałam w życiu właściwego wyboru 
i jestem dumna,że udało mi się stworzyć 
firmę o międzynarodowym zasięgu i 
osiągnięciach.

Jak udało się pani przekuć zamiłowanie 
do sztuki fryzjerskiej w biznes?
To nie stało się w jednej chwili. Zawsze 
wysoko stawiałam poprzeczkę zarówno 
sobie, jak i swoim współpracownikom. 
W osiągnięciu sukcesu pomógł mi bar-
dzo mój mąż, który ma świetną rękę do 
biznesu. Udało nam się połączyć stronę 
artystyczną z biznesową. Nasza sieć 
salonów powstawała przez lata. Pierw-
sze salony zostały otwarte na Śląsku w 
latach dziwiędzesiatych. Naszą misją jest 
tworzenie miejsc, w którychfryzjerstwo 
tosynonimprofesjonalizmu, posiada-
międzynarodowy i artystyczny wymiar. 
Stale powiększamy sieć naszych salonów 
dzięki współpracy z kreatywnymi i 
pracowitymi osobami,a nasza wiedza 
i wieloletnie doświadczenie sprawiają, 
że marka Trendy HairFashion jest roz-
poznawalna w całym kraju i npoza jego 
granicami.

Czy pani artystyczna dusza i bizneso-
we podejście pani męża nie stanowiły 
źródła konfliktów?
Praca w usługach ma to do siebie, że cią-
gle stajemy w obliczu wieluzagadnień. 
Dlatego przenosimy sprawy biznesowe 
do domu. Często do późnych godzin 
nocnych żyjemy problemami ludzi 
i firmy. W takiej sytuacji nie można 
też uniknąć konfliktów. Te wymiany 

poglądówsą bardzo różnorodne. Niejed-
nokrotnie mamy odmienne spojrzenia 
na daną kwestię, a że jesteśmy oboje 
niezwykle emocjonalni, spory istnieją. 
Te różnice między nami są jednak czymś 
jak najbardziej pozytywnym, twórczym, 
niezwykle rozwijającym. Związki takie 
jak nasz są bardzo ciekawe, a ja nie 
należę do osób, które lubią rutynę. 
Pomimo emocji i różnic fantastycznie 
się uzupełniamy.

Czy to prawda, że poznała pani swoje-
go męża w USA?
Tak. Wyjechałam z myślą, że pozostanę 
w Stanach pół roku i zdobędę nowe 
doświadczenia z zakresu fryzjerstwa. 
Poznanie mojego przyszłego męża 
przedłużyło ten pobyt do dwóch lat. 
Potem przyjechaliśmy razem do Polski. 
Mój mąż, który już w USA prowadził 
z dużym sukcesem biznes gastrono-
miczny, planował przenieść go na grunt 
Polski, ale tak bardzo zaangażował 
się w sprawy związane z otwieraniem 
kolejnych salonów fryzjerskich, że na 
gastronomię ostatecznie nie wystarczy-
ło już czasu.

Pani mąż jest Grekiem. Czy znajduje 
pani czas na odwiedzanie Grecji?
Wyjeżdżam do Grecji, kiedy tylko znaj-
duję wolną chwilę. Podróżuję bardzo czę-

sto w wiele miejsc w celach zawodowych, 
żeby zdobyć nowe doświadczenia, poszu-
kiwać nowych rozwiązań. Często bywam 
w USA, w Japonii. W Polsce także przyj-
mujemy gości z całego świata w ramach 
zawodowych kontaktów. Wolnego czasu 
jest bardzo niewiele, ale np. Wielkanoc 
i,obowiązkowo, lato spędzamy w Gre-
cji. Kocham ten kraj, ludzi, zwyczaje 
uwielbiam klimati kuchnię. Ateny to 
mój drugi dom, znam język grecki, więc 
poruszam się tam swobodnie. Kultywuje 
na co dzien greckie tradycje

Jakie różnice dostrzega pani w stylu 
życia Greków i Polaków?
Są pewne różnice, a ich główną przy-
czyną jest klimat. Grecy mają inny rytm 
dnia, dużo czasu spędzają w tawernach i 
kawiarniach, późno kładą się spać, rano 
nigdzie się nie spieszą. Spóźnianie się 
jest tam czymś naturalnym. Przeszkadza 
mi to, że w Grecji bardzo dużo osób pali 
papierosy, nikt nie przestrzega zakazu 
palenia w miejscach publicznych. Gre-
cy są mistrzami w łamaniu przepisów 
drogowych, np. ulica jednokierunkowa 
to kwestia umowna, każdy też parkuje 
samochód tam, gdzie chce, ale lubię ich 
spontaniczność, pogodę ducha, której 
zdecydowanie brakuje mi w Polsce.

A czy Greczynki to kobiety przedsię-
biorcze?
Polki są zdecydowanie bardziej zaradne 
i przedsiębiorcze od Greczynek – młode 
kobiety w Grecji dłużej pozostają na gar-
nuszku rodziców. Ale za to greczynki są 
w większości wspaniałymi gospodynia-
mi i bardzo wiele się od nich nauczyłam 
w kwestii prowadzenia domu. Bardzo 
ważźe dla mnie jest  prowadzenie domu 
na wysokim poziomie

Co przeniosłaby pani z innych kultur 
na polski grunt?
Imponuje mi na przykład kultura 
japońska, uczę się od Japończyków 
pokory, skromności, lojalności, pra-
cowitości, rzetelności, słowności. Za 
każdym razem dostrzegam w nich coś 
nowego, wartościowego.
Od Greków natomiast przeniosłabym 
uśmiech i pozytywne podejście do 
życia – sama jestem niepoprawną 
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optymistką – pozytywne nastawienie, 
otwartość. Oni lubią prawić komple-
menty, zdarza się, że obca osoba, płacąc 
w sklepie, powie ci komplement. Nie 
jest to źle widziane, a uważane za wręcz 
sympatyczne.

Czy podróżując tak często po świecie, 
nadal czuje się pani patriotką?
Czuję, że jestem obywatelką świata. 
Cieszę się, że dożyłam takich czasów, 
że ludzie mogą się w miarę łatwo prze-
mieszczać. Znam wiele dużych miast na 
świecie, poruszam się po nich swobod-
nie. Jednak Polska jest moim krajem, 
chyba nie potrafiłabym mieszkać na sta-
łe w innym miejscu. Chciałabym,żeby-
śmy jako Polacy przestali tyle narzekać. 
Cieszęsię,że żyję w czasach ciekawych 
przemian gospodarczych i chcęw nich 
aktywnie uczestniczyć. Na ile moge to 
zawsze promuje Polskę w swiecie

Jakie cechy powinna posiadać kobieta, 
która chciałaby osiągnąć taki sukces w 
biznesie jak pani?
Najważniejsza jest pracowitość. Jestem 
osoba bardzo wymagajaca i zawsze mam 
ambicje osiagnac cos więcej.. Poza tym 
trzeba mieć pasję, coś kochac to pomaga 
w przezwyciężeniu trudności. Ważna 
jest też konsekwencja, założenie sobie 
celu i determinacja, by go osiągnąć. nie 
zrazac się przeciwnosiami losu

A jaką rolę w osiągnięciu sukcesu od-
grywa zespół?
Ogromną. Wspaniali ludzie, którzy ze 
mną pracują, specjalizują się w różnych 
czynnościach, np. jeden w upinaniu, 
ktoś inny ma oko do kolorów – staram 
się, żeby te talenty wychwytywać i je 
rozwijać. Wysyłam swoj cudowny zespół 
na najlepsze na świecie szkolenia, jeżdżę 
z nimi. Dużo od nich wymagam, ale to, 

że daję im też sporo z siebie, procentuje, 
bo niektórzy pracują już ze mną 22 
lata. Relacje międzyludzkie i człowiek 
w ogóle są dla mnie niezwykle istotne. 
Bez tych ludzi nie byłoby mnie tu, gdzie 
znajduję się obecnie, są oni w moim 
życiu niezmiernie ważni.

Stworzenie zgranego teamu wymaga 
dużego wysiłku i jest to spory sukces…
Niektóre z tych osób zaczynały praco-
wać ze mną jako młodzież. Przez te lata 
rozwinęli się zawodowo, dużoosiągnęli 
również na arenie międzynarodowej, są 
uznanymi stylistkami fryzur! Mają wspa-
niałe rodziny, z którymi utrzymujemy 
bliskie, rodzinno-przyjacielskie stosunki, 
dorosłe już dzieci. Czuję się w pewnym 
sensie odpowiedzialna za nich i jestem 
z nich dumna. Mamy wspólną pasję – 
fryzjerstwo. Ważne dla mnie jest też to, 
że zawsze możemy wzajemnie na siebie 
liczyć! A to naprawdę rzadko spotykane!

Nadal zamierza pani rozbudowywać 
sieć salonów?
Cały czas się rozwijamy i otwieramy 
nowe salony, dbając równocześnie o ja-
kość. Koncentrujemy się przede wszyst-
kim na utrzymywaniu wysokiej jakości 
usług w tych salonach, które już mamy, 
a to jest bardzo trudne i czasochłonne. 
Jednocześnie jednak otwieramy nowe 
miejsca – niedługo w Czechach.

Myślała pani o stworzeniu w przyszło-
ści własnej szkoły fryzjerskiej?
Myślałam, ale kształcenie osób pragną-
cych doskonalić swoje umiejętności – w 
takiej naszej wewnętrznej szkole – jest 
bardzo czasochłonne. prowadzę bardzo 
dużo szkoleń, pokazów, ale wciąż nie 
mam na tyle czasu aby zajac się prowa-
dzeniem szkoly.

Wychowuje pani swojego syna w du-
chu przedsiębiorczości?
Jak najbardziej. Mój syn studiuje zarzą-
dzanie w Krakowie, ale dodatkowo uczy 
się fryzjerstwa i ma wiele zainteresowań, 
np. fotografia, squash, motoryzacja. 
Dorastał w atmosferze prowadzenia i 
rozwijania sieci salonów. Mam nadzieję, 
że docelowo będzie prowadził Trendy 
HairFashion i rozwijał tę firmę.   
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