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Korzystam z pomocy p. Anety i dobrze, że można podzielić się opinią, bo jest SENS. Jest SENS, by 

skorzystać z jej wsparcia, na przykład poszukując dla siebie nowej drogi zawodowej. Pracuje w dość 

zaskakujący sposób i za pomocą narzędzi, które mogą się wydawać niepotrzebne – okazuje się 

jednak, że życie składa się faktycznie z drobiazgów i dzięki nim budujemy na nowo i świadomie swoje 

nowe cele zawodowe. Co warto podkreślić – p. Aneta niesamowicie czuje i – szybko, nazwijmy to - 

rozpoznaje człowieka. Widzi, to co ukrywamy i próbuje dopasować do każdego klienta inne klucze, by 

pomóc mu zrealizować, to po czego potrzebuje i szuka. Jest też bardzo energetyczna i sam kontakt z 

nią powoduje, że zaczyna się wierzyć, że można coś zmienić i to nie będzie takie trudne. Polecam! 

 

Anna Słopiecka 

FOUNDER & CEO w Noble Brand Anna Słopiecka 

Aneta Montano, to niewątpliwie wysokiej klasy Coach i Mentor. Miałam zaszczyt i przyjemność 

skorzystać z konsultacji mentoringowej Anety. Jestem pod wrażeniem jej wysokich kompetencji, 

wiedzy, fachowego podejścia, umiejętności rozeznawania i słuchania. Ma wielkie serce do ludzi i 

potrafi dać konkretne wskazania na etapie transformacji, rozwoju osobistego i rozwoju kariery. Z 

wdzięcznością rekomenduję Anetę jako Coacha, Mentora. Ma w sobie niesamowity blask, stwarza 

niezwykle przyjazną atmosferę, pełną ciepła i atencji.   

Aneta Montano is undoubtedly a high-class Coach and Mentor. I had the honor and pleasure of using 

Aneta's mentoring consultation. I am impressed by her high competences, knowledge, professional 

approach, discernment and listening skills. She has a great heart for people and can give concrete 

indications at the stage of transformation, personal development and career development. I am 

gratefully recommending Aneta as a Coach, Mentor. She has an amazing glow, creates an extremely 

friendly atmosphere, full of warmth and attention 

 

Violeta Mihai-Staicu 

Regional Sales Director la FCM Travel Solutions 

Aneta is one of the quality people that everyone wants to have around. She is that kind of person 

who has as a main principle “Givers Gain” as she is eager and happy to share her experience with 

others. For me, Aneta is one of the most inspirational person that I met over this trip called, life. 

 

Renata Constable 

Associate Pastor at City Church Warsaw (Communitas International) 

Aneta is a great leader. She is very professional in everything she does. Her approach to every person 

is individual and mindful. She listens well, communicates clearly the expectations and creates a safe 

place to develop professionally. She manages stressful situations with calm and attentive attitude. 

She is interested in a well being of people she works with and has a unique way of highlighting the 

best in everyone. She is committed to her projects and will not accept anything less than excellence. 

Aneta is the best boss I worked for! 


