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Kris Florek
Krzysztof (Kris) Florek urodził się Zdunskiej W oli. W ychow ał się w domu gdzie
nie zaw sze można było sobie na w szystko pozw olic. W domu gdzie też czasem
nie było co jeść. To jedna z rzeczy która motyw ow ala Krisa by się uczyć i
osiagnąć w życiu w iecej. Po ukończeniu szkoły technicznej w Sieradzu Kris
zaczął studia w Szkole Biznesu w Szczecinie. Z braku funduszy niestety musiał
studia przerw ać. Kris w yjechal w pogoni za pieniądzem. Holandia jest krajem
gdzie w łaśnie bardzo mu sie spodobało i gdzie znalazł sw oje miejsce. Na
początku nie było mu łatw o znaleźć pracę nie znając żadnego obcego języka.
W tedy w łaśnie Kris poczuł też jak to jest czuć się obcokrajow cem i być
dyskriminow anym z pow odu jego pochodzenia.To w łaśnie spraw iło też że Kris
nie poddaw al sie i tym bardziej chcial coś stw orzyć w Holandii. Jak row nież
pokazać Holendrom że Polak też potrafi. W 2005 znalazł pierw szą pracę w
restauracji gdzie pracow al za €3 na godzinę pracując średnio 14 godzin
dziennie. Z uśmiechem na tw arzy czyscił toalety i w ierzył że kiedyś będzie mialł
lepsze życie. Rok później Kris dostal szansę by móc pomalow ać sąsiadow i
mieszkanie – bo przecież każdy z Polski umie malow ać – tak myślał sąsiad. Nie
znając fachu Kris podjął się w yzw ania i tak zaczęła się jego kariera w budow lance.
W 2006 pow stala firma Klussenbedrijf Florek.Kris czerpał motyw acje z książek i telew izji. Głów ną motyw acją było życie
św iatow ej sław y biznesmenow tj. Donald Trump, Alan Sugar czy Richard Brandson. Studiując ich myślenie Kris zaczął
osiągać coraz w ięcej w sw oim zaw odzie. Ucząc się języka holenderskiego w idzial że dzięki temu drzw i do ‘’lepszego
św iata’’ zaczną się dla niego otw ierać. W 2009 Firma przekształciła sie na Florek Onderhoud BV. Firma ta sw iadczyła
usługi nie tylko pryw atnym osobom ale rów nież oferow ała kompletne renow acje biurow ców . Na dzien dzisiejszy
Florek Onderhoud BV w spółpracuje z okolo 150 podw ykonaw cami z czego 10% to polskie firmy. Klientami są
fundacje, biura nieruchomości oraz spółki inw estycyjne z calego św iata między innymi MPC Capital czy tez DTZ, CBRE
oraz C&W .
Przykadem projektów są W orld Fashion Center w Amsterdamie oraz W orld Trade Center w Arnhem. Między innymi w
tych biurow cach Florek św iadczy sw oje usługi w postaci abonamentu czyli opiekow anie się budynkiem. W 2009 dla
Krisa Florka kolejną inw estycją po kupnie w łasnego domu było stw orzenie firmy Flow Roll. Firma ta zajmuje się
sprzedażą amerykanskich narzędzi dla profesjonalnych malarzy. Najlepjej sprzedaw anym produktem jest rolka 46cm do
malow ania ścian. Dzięki tej bardzo lekkiej rolce malarze malują w ciągu godziny średnio 100m2. Mała inw estycja w ysoki
zarobek. Flow Roll ma klientów w Anglii, Niemczech, Belgii a naw et w Afryce. Kris Florek od młodych lat chciał
pomagać innym. W 2011 Kris postanow ił zrobić kolejny krok, mianow icie sposób by móc podzielic sie sw oimi
osiągnięciami z innymi firmami i osobami. Jego dośw iadczenie miałoby pomóc innym ominąć te problemy które Kris sam
dośw iadczył w ciągu ostatnich lat. W 2011 roku Kris zostal członkiem Profesional Speakers Academy w Londynie. Tam
w łaśnie nauczył się w jaki sposób można przekazać informacje publiczności, jak rów nież w płynąć na jeszcze lepsze
osiągnięcia w sw oich firmach. Marzeniem Krisa było móc stanąć na scenie na której stali najbardziej znani i w ielcy
biznesmeni sw iatow ej klasy.
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W 2013 roku na National Achievers Congress w W arszaw ie i Amsterdamie Kris Florek stanął na scenie gdzie mógł się
zaprezentow ać przed praw ie 9000 osobom! Na scenie tej stały rów nież takie slaw ne osoby jak Donald Trump, Alan
Sugar, Tony Robbins, Richard Bradson, Jordan Belford i w iele innych. 2013 i 2014 Kris Florek zajmuje sie nie tylko
prow adzeniem firm, ale głów nie szkoleniem, motyw acją i inspracją innych osob i firm które chcą osiągnąć sukces i
potrzebują w skazów ek. Na podstaw ie sw oich osiagnięć Kris Florek stw orzył model który jest używ any jako ‘’mapa’’ w
osiągnięciu w yznaczonych celów . Jeden z systemów których Kris uczy jest ‘’jak stw orzyć idealną prezentację i jak
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prezentow ac’’. Czyli jak opanow ać jeden z najw iększych lęków człow ieka. Model ten używ a Kris na codzień dzięki
czemu w 2014 dokonał kolejnych inw estycji tj. stw orzenie now ej firmy w W arszaw ie o nazw ie ‘’PATAT’’. Jest to
firma która będzie sprzedaw ać holenderskie frytki w Polsce.
Rów nież Kris inw estuje w budynki biurow e które przetw arza na apartamenty z myślą o samotnych osobach oraz tych
ktorych nie stać na w ynajem drogich mieszkań. Marzeniem Krisa jest by przynajmniej jedno mieszkanie w sw oich
budynkach przenaczyc dla bezdomnych. W ten sposob dając komuś szansę której może nigdy by nie dostał. Pasją
Krisa jest podróżow anie po św iecie. Szkolenie firm i osób pozw ala Krisow i podróżow ac po całym św iecie. Krisa motto
jest "nie da się nie istnieje" i "w ystarczy uw ierzyć w siebie". Kris skontaktow ał polskie i holenderskie przedsiębiorstw a
ze sobą i pozw olił im w spółpracow ać. Kris jest bardzo dokładny, pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
Jest aktyw nym przedsiębiorcą, w łaścicielem kilku zakładów . Jego motto‘’nie da się nie istnieje’’ w prow adza sam w
życie. Znajdzie na w szystko radę.
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