
w o r k  i t

FO
TO

: 
A

RC
H

IV
 W

IL
D

M
O

O
N

 (
A

N
ET

A
 V

RK
O

TO
VÁ

);
 P

ŘI
PR

A
V

IL
A

: 
A

N
N

A
 B

A
S

IK
O

VÁ

„Utahaná, ale konečně šťastná!” 

Tereza Goktas (40) během pár 
let dokázala vybudovat ekologický 
lovebrand a na její šaty se dnes 
stojí fronty. Zakladatelka značky 
Wildmoon fandí kvalitě, ne kvantitě.

se donekonečna trápit, že jsem 
neudělala nic. Jeho optimismus mě 
přesvědčuje a jdu do akce! Stavím 
malý web, nechávám si dělat logo 
i balicí materiál, propočítávám 
ceny, oslovuji značky, zakládám IG 
a čerpám ze svých zkušeností. Ale 
je to síla. Vyrážím na první prodejní 
akci, stoupám si za stánek a čekám. 
Prodá se všechno! Jsem nadšená.”

Totální divočina
2019
„Můj malý byznys stále roste. Z pěti 
značek jich najednou mám třicet 
a nedokážu se obejít bez lepšího 
time managementu a implementace 
procesu. Narodí se nám další mimi 
a ta pravá challenge přichází právě 
teď. Zvykám si na práci po večerech 
a nikdy jsem nebyla tolik ochotná 
zaplatit si čas… Nabírám první 
kolegyni, stavíme pořádný e-shop, 
nasloucháme si, vymýšlíme a učíme 
se za pochodu. Mít se o koho opřít 
považuju za největší benefit.” 

Balanc & vděčnost
2021
„Moje mantra pro loňský rok? 
Work - life balance. Pořád se to 
učím, jde o běh na dlouhou trať. 
Větší plány nesou i větší uspokojení, 
nikdy jsem nebyla víc přesvědčená, 
že tohle je skutečně moje. Poprvé 
chápu, že úspěch = dělat, co baví 
mě i ostatní a co mě zároveň živí. 
Mám jazyk na vestě, ale cítím se 
pokornější a vděčnější než kdy dřív.”

C O  B Y C H  P O R A D I L A  S V É M U  M L A D Š Í M U  J Á ?

„Na nic nečekej, buď odvážná a drž se hesla: ‚Dream big.’ A hlavně ničeho nelituj!” 

Dítě reklamky
2006
„Končím vysokou a získám první 
full time práci. V Ogilvy dělám holku 
pro všechno, ale jsem fascinovaná. 
Myslím si, že reklamka je to nejvíc 
cool místo na světě, pokukuju všude 
kolem, nasávám, co se dá. Ale taky 
se trápím administrativou a toužím 
po něčem kreativnějším. Přecházím 
do agentury Euro RSCG a dostávám 
na starost prvního klienta, značku 
L’Oréal. Zjišťuju, jak je důležitá 
preciznost a estetika, ale taky jak 
stresující může být zodpovědnost.” 

Pětiletka
2009
„Vedu marketingové oddělení 
v Pietro Filipi. Zažívám uspokojení, 
ale taky velké nervy! Mám volnou 
ruku a jsem prací absolutně 
posedlá. Budování lovebrandu mě 
chytne a nepustí, ale táhne mi na 
třicet a toužím po změně. Opouštím 
dobře placenou práci i korporát.”

New place, new me
2014
„Odcházím za láskou do Budapešti. 
Pracuji pro dva módní start-upy 
a pomalu se nořím do tajů retailu 
a velkoobchodu. Totální neznámo, 

strach a taky svoboda. Jezdím na 
světové veletrhy a nabízím značky 
do různých concept storů. A chci 
to taky! Začínám přemýšlet nad tím, 
jaké by bylo mít vlastní firmu…”

Miminko a nápad
2017
„Vymýšlím byznys plán a mezitím 
otěhotním. Až s příchodem miminka 
mi to dojde! Absolutně nenacházím 
na trhu věci, co potřebuju. Napadá 
mě myšlenka lifestyle concept storu: 
niche produkty, vizuálně krásné, 
vyrobené z udržitelných materiálů 
a za fér podmínek. Nadšení roste 
a s ním i naše baby Max. Trvá mi to, 
hledám, rozhlížím se, přemýšlím… 
Chci vůbec začít? Jasně, že jo!”

Just do it!
2018
„Manžel se mě ptá, jestli je lepší 
podnikání zkusit a neuspět, nebo 
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