Ekspertyza – internetowe oferty pracy
we Włoszech w charakterze hostessy

Ekspertyza

została

przygotowana

na

użytek

działań

profilaktycznych

prowadzonych w ramach KCI. Ponieważ od lat otrzymujemy wiele pytań
dotyczących możliwości podejmowania we Włoszech pracy w charakterze
hostessy, zdecydowałyśmy się zebrać wszelkie dostępne w sieci ogłoszenia
i uporządkować je oraz wyciągnąć pewne wnioski.

Przeszukiwanie internetu
Podstawowe szukanie, słowa kluczowe:
praca Włochy hostessa
praca w klubie Włochy
praca w pubie Włochy
praca w restauracji Włochy
praca tancerki Włochy
praca w dyskotece Włochy
praca dziewczyny Włochy
lavoro italia Polki
lavoro hostess Italia
Drugie przeszukanie – wyszukiwanie z informacji wcześniej znalezionych, na
przykład: nazwa agencji, nazwa pośrednika, nr telefonu, nr gg. Znaleziono najstarsze
informacje z 2005 roku, najnowsze z lipca 2009 roku.

Tekst ofert
Pierwsze ogłoszenie: Witam. Mam na imię Halina i od 38 lat mieszkam we
Włoszech. Od ponad 11 lat zajmuję się organizacją pracy dla hostess oraz tancerek
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w bardzo ładnych lokalach w Italii, a dokładniej w rejonie północnym – tak do Rzymu
(łącznie z Sardynią). Jest to całkowicie legalna i bezpieczna praca i nie ma nic
wspólnego z ofertami towarzyskimi. Zapewniam mieszkanie (maksymalnie 2–3 Polki
w pokoju), dojazd do pracy i pensję około 60–90 euro dziennie plus dodatki (tancerki
oczywiście więcej). Po 3 dniach próbnych, jeżeli zdecydujesz się na pracę,
podpisujemy kontrakt. Ja jestem do dyspozycji przez cały czas Twojego pobytu w
Italii. Z językiem nie ma problemu, jako że załatwiam grupy dziewcząt, na przykład 2
niemówiące po włosku + 2 mówiące. Po 2 tygodniach same dacie sobie radę, jako że
język włoski dla nas, Polek, nie jest trudny. Możliwość wyjazdu do pracy od zaraz.
Gwarantujemy bezpieczeństwo, odpowiedzialność i profesjonalizm. Wszelkie
informacje dotyczące pracy pod nr +39 328 485 94 63 (także sms), poprzez e-mail
halinag@libero.it oraz na stronie www.ghpromotion.ebaza.biz.
Drugie ogłoszenie: Chcesz naprawdę dobrze zarobić??? Jesteś ładna??? Często
się uśmiechasz??? Łatwo nawiązujesz kontakty??? Jeśli tak, to ta praca jest właśnie
dla Ciebie!!! Szukam dziewczyn do pracy w charakterze hostess na legalny kontrakt
do animacji lokali we Włoszech. Masz gwarantowane minimum 1540 euro + dodatki
i oczywiście piękne mieszkanie razem z innymi Polkami. Nie musisz dobrze znać
języka. Zainteresowana??? +39 339 436 61 79. Więcej info na stronie
www.ghpromotion.ebaza.biz.
Ogłoszenie to kieruję przede wszystkim do dziewczyn, które chciałyby spróbować
pracy jako hostessa we Włoszech, a mają dużo obaw lub po prostu nie wiedzą, jak
wybrać najlepszą ofertę dla siebie. Praca, którą Wam proponuję, jest całkowicie
legalna i nie ma nic wspólnego z ofertami towarzyskimi, a polega na towarzyszeniu
gościom podczas trwania wieczoru, animacji lokalu i wywieraniu jak najlepszego
wrażenia na otoczeniu. Zapewniam najlepsze wynagrodzenie plus dodatki (bez
żadnych odliczeń), mieszkanie bez opłat i całopobytową opiekę bardzo
doświadczonej i odpowiedzialnej osoby. Więcej informacji pod adresem
halinag@libero.it lub na stronie www.ghpromotion.ebaza.biz. Pozdrawiam, Halina.
Trzecie ogłoszenie: Organizuję wyjazdy do Włoch dla dziewczyn, do pracy jako
hostessy bądź tancerki. Gwarantuję profesjonalizm, bezpieczeństwo i bardzo dobre
warunki finansowe. Zapewniam całkowicie bezpłatnie mieszkanie i wszystkie
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formalności. Zainteresowane dziewczyny proszę o kontakt mailowy halinag@libero.it.
Wszelkie informacje na stronie www.ghpromotion.ebaza.biz.
Czwarte ogłoszenie: włoska sieć klubów w Rzymie oraz nad Adriatykiem zatrudni
od zaraz miłe, atrakcyjne panie. Praca z zakwaterowaniem. Możliwość rezerwacji
biletu przez stronę włoska.praca. Nie ma nic wspólnego z agencją towarzyską!
Piąte ogłoszenie:
Hostessy, kelnerki do Florencji szukamy
Dział: Dam pracę
Data wstawienia:

2006-09-04 16:23:33

Data ważności:

2006-10-04

Województwo:

wszystkie

POSZUKUJEMY DO PRACY ZA GRANICĄ NA TERENIE TOSKANII
(FLORENCJA, WŁOCHY)
Stanowisko: HOSTESSA, kelnerka
Miejsce pracy: POZA GRANICAMI KRAJU – FLORENCJA, WŁOCHY
Wymagamy:
wiek 18–30 lat
wzrost od 158 cm do 180 cm
szczupła sylwetka
wysoka kultura osobista
komunikatywność, otwartość na ludzi
odporność na stres
znajomość podstaw angielskiego i/lub włoskiego
Na czym polega praca hostessy?
We Włoszech wiele klubów zatrudnia hostessy w celu podniesienia swojego
prestiżu. Hostessa to dziewczyna o miłej aparycji, której zadaniem jest
dotrzymywanie towarzystwa gościom, dbanie o wizerunek lokalu i jego dobre imię.
Zaproszona za pośrednictwem kelnera do stolika, ma za zadanie zachowywać się
tak, by klient dobrze czuł się w jej towarzystwie i wrócił jeszcze kiedyś do tego
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lokalu. Zachowanie hostessy nie może mieć podtekstów erotycznych. Hostessa
musi dbać o swoje dobre imię.
Obowiązki hostessy:
Hostessa przebywa na terenie lokalu w godzinach pracy (zazwyczaj 22:00–4:00).
Prowadzi sympatyczne konwersacje z klientami, kiedy otrzymuje niemoralną
propozycję, zawsze grzecznie odmawia, poproszona do tańca, nie powinna
odmawiać. Powinna nienachalnie (!) sugerować klientowi możliwość zakupu napoi
i dań serwowanych w lokalu. Powinna mile pożegnać klienta, który opuszcza lokal,
i zaprosić go do odwiedzenia klubu ponownie.
Hostessa nie powinna umawiać się z gośćmi poza terenem lokalu, a tym bardziej
nie powinna zapraszać do domu żadnych mężczyzn (wyjątek: gość z Polski, na
przykład narzeczony). Nie powinna opuszczać miejsca pracy w godzinach pracy (z
wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą, na przykład nagłą chorobą).
ZAROBKI: od 1300 euro miesięczniecznie gwarantowane. Wypłaty tygodniowe.
Zapewniamy:
zakwaterowanie – bezpłatnie
opiekę polskiego rezydenta
pracę z tzw. papierami (kontrakt – umowa zlecenie)
brak oplat prowizyjnych
Informacje dotyczące pracy pod numerem tel.: 698 811 766 lub e-mail.
Ogłoszeniodawca:
Firma: Praca Italia
Osoba: Marcin Pawlowski
Szóste ogłoszenie: We Włoszech wiele klubów zatrudnia hostessy w celu
podniesienia swojego prestiżu. Hostessa to dziewczyna o miłej aparycji, której
zadaniem jest dotrzymywanie towarzystwa gościom odwiedzającym dany klub przez
prowadzenie z nimi rozmowy, a zarazem dbanie o dobry wizerunek lokalu.
Zaproszona za pośrednictwem kelnera/ki do stolika ma za zadanie zachowywać się
tak, aby klient dobrze się czuł w jej towarzystwie i wrócił ponownie do tego lokalu.
Zachowanie hostessy nie może być pruderyjne. Musi dbać o swoje dobre imię.
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Praca odbywa się w eleganckich klubach we Włoszech od godziny 22:00 (22:30) do
4:30 (5:00) rano. Obowiązki hostessy to prowadzenie konwersacji z klientami,
zamawianie drinków. Kiedy otrzymuje niemoralną propozycję, powinna grzecznie
odmówić. Poproszona do tańca, nie powinna odmawiać. Do jej obowiązków należy
także sugerowanie klientowi możliwości zakupu napojów i dań serwowanych
w lokalu. Powinna miło pożegnać klienta, który opuszcza lokal, i zaprosić go do
odwiedzenia klubu ponownie.
Na miejscu dziewczyna jest pod opieką opiekuna (rezydenta, rezydentki, w tym
przypadku byłabym to ja), który dba o to, aby dziewczyna otrzymywała pieniądze i
nic jej się nie stało. Zakwaterowanie jest zagwarantowane (bez obaw, ponieważ
znam bardzo dobrze dziewczyny, które tam pracują). Jest naprawdę świetna
atmosfera. Hostessa nie powinna zapraszać do domu żadnych obcych mężczyzn,
wyjątek gość z Polski (na przykład narzeczony). Możliwość wyjazdu od zaraz,
długość pracy zależy od samej zainteresowanej.
Sprecyzowane informacje do ogłoszenia:
Numer ogłoszenia: 26033
Rubryka ogłoszenia: kobiety do towarzystwa
Bezpośrednie dane kontaktowe:
Ogłoszeniodawca: Magdalena Messina (niezarejestrowany)
Województwo: zagranica
E-mail: aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza

PODSUMOWANIE
Generalnie od 2007 roku ogłoszenia mają taką samą treść: wypoczywaj i pracuj,
wakacje i praca, sylwester i praca, praca legalna i bezpieczna – hostessa, praca jak
marzenie, jesteś ładna, szukasz pracy... Najstarsze znalezione ogłoszenia: z 2005
roku i z 2006 roku.
Ciekawa rzecz, że ogłoszenia znajdują się na portalach o pracy, na portalach
lokalnych (Tychy, Rzeszów, Wrocław, Tarnów itd.), na portalach o nauce języka
(szlifuj włoski), na portalach społecznościowych (randkowe, xxx).
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Regiony w Polsce, regiony we Włoszech
Regiony w Polsce: Śląsk (Tarnowskie Góry, Bytom, Katowice, Tychy), Olsztyn,
Kraków, Wrocław, lubuskie (Cybinka, Dobiegniew, Bytom Odrzański), lubelskie
(Biłgoraj, Annopol, Dęblin), kujawsko-pomorskie, łódzkie (Bełchatów, Łęczyca, Biała
Podlaska), opolskie (Biała, Gorzów Śląski), małopolskie (Alwernia, Bochnia),
zachodniopomorskie (Bobolice, Tarnów, Gdańsk, Gdynia, Sopot).
Regiony we Włoszech: Turyn, Alessandria, Tortona, Pescara, Parma; Reggio
Emilia, Mediolan, Ancona, Carrara, Firenze, Anov, Massa, Civitanova Marche,
Sardynia, Genova, Tortony, Voghery (region Mediolanu), około Florencji, Viareggio,
Monte Catini, Lucca, Ferrara, Adria, Grosseto, Livorno, Firenze, San Marino,
Rimini/Riccione.

Pośrednik
Firmy:
Agencja Artystyczna Hayda P&P: mazowieckie hostessy, Katarzyna
Kowalczyk, strona już nieaktualna: www.pracaitalia.com.pl
Work Agency z Krakowa, ul. Dajwór 14
Agenzia Model and Fashion: adres Polska, woj. śląskie, Katowice/Kraków,
gg 5796612, e-mail malazmijka@hotmail.com
firma Ani i Luciano: www.hostesspromo.ebaza.biz, www.hostesspromo.com
firma Agata Kulak: www.injob.pl
firma Gabrieli z Dolnego Śląska: pracanasardynii.blog.interia.pl
firmy Haliny G: kiedyś również ukazywały się ogłoszenie firmowane przez
Halina i Dominik (dominik.z@autograf.pl) i Agnieszka;
www.ghpromotion.ebaza.biz; www.impression_art.ecom.net.pl;
http://pl.hostessmanagement.eu, Hostess Management Polska, 22 2195736;
firma ma też siedziby w Rumunii i Bułgarii
http://www.fotomodelki.warszawa.pl/news_pokaz_1.htm
Karolina: HOSTESSYIT@interia.pl, Gadu Gadu 5070097, Tel. Cell. +48
515957408 +39 3290487128 (po 18.06.09 proszę dzwonić na nr włoski,
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ponieważ jestem na urlopie w Polsce); UWAGA! NIE POBIERAMY ŻADNYCH
OPŁAT!
Pracodawca: HOSTESSYit
Ogłoszenia firmowane imieniem:
Justyna (praca_italia@interia.pl)
gabriela Nowak (e-mail: praca2007@poczta.fm, adres internetowy:
pracanasardynii.blog.interia.pl)
Nadia (praca_italia@wp.pl)
Paula (bagietka_17@wp.pl, 791642725): ogłoszenie dziewczyny, która szuka
koleżanki na wyjazd w charakterze hostessy
MARE Bryl (mare351@wp.pl): poszukuje dziewczyn do barów go go
Ania bova (tel: 0039 3405805349, info@hostesspromo.com)
Nadia Nowak (aperegina_italia@interia.eu, praca_italia@wp.pl)
Magdalena Messina
Hej, chce zaproponować Ci pracę we Włoszech :) Wynagrodzenie płacone jest co 15 dni.
Hostessa ma zawsze jeden dzień wolny w tygodniu. Wymagania dotyczące kandydatek to:
– w miarę zgrabna sylwetka
– wysoka kultura osobista
– odporność na stres
– wiek 18-30 lat
– komunikatywna znajomość języka włoskiego lub/i angielskiego
We Włoszech wiele klubów zatrudnia hostessy w celu podniesienia swojego prestiżu.
Hostessa to dziewczyna o miłej aparycji, której zadaniem jest dotrzymywanie towarzystwa
gościom odwiedzającym dany klub przez prowadzenie z nimi rozmowy, a zarazem dbanie
o dobry wizerunek lokalu. Zaproszona za pośrednictwem kelnera/ki do stolika ma za zadanie
zachowywać się tak, aby klient dobrze się czuł w jej towarzystwie i wrócił ponownie do tego
lokalu. Zachowanie hostessy nie może być pruderyjne. Hostessa musi dbać o swoje dobre
imię.
Praca odbywa się w eleganckich klubach we Włoszech od godziny 22:00 (22:30) do 4:30
(5:00) rano. Obowiązki hostessy to prowadzenie konwersacji z klientami, zamawianie drinków.
Kiedy otrzymuje niemoralną propozycję, powinna grzecznie odmówić, poproszona do tańca,
nie powinna odmawiać. Do jej obowiązków należy także sugerowanie klientowi możliwości
zakupu napojów i dań serwowanych w lokalu. Powinna miło pożegnać klienta, który opuszcza
lokal, i zaprosić go do odwiedzenia klubu ponownie. Na miejscu dziewczyna jest pod opieką
opiekuna (rezydenta, rezydentki, w tym przypadku byłabym to ja), który dba o to, aby
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dziewczyna otrzymywała pieniądze i nic jej się nie stało. Zakwaterowanie jest
zagwarantowane (bez obaw, ponieważ znam bardzo dobrze dziewczyny, które tam pracują).
Jest naprawdę świetna atmosfera:-) Hostessa nie powinna zapraszać do domu żadnych
obcych mężczyzn; wyjątek gość z Polski (na przykład narzeczony). Możliwość wyjazdu od
zaraz, długość pracy zależy od samej zainteresowanej.

Anonimy
tel. +39 366 533 1224
e-mail: pracaitalia@gmail.com
anonim: hostessy_italia@interia.eu
anonim (ogłoszenie z 2006 roku): hostesy@poczta.fm, 508610124

tel: +393806322996
e-mail: kalinka-malinka@wp.pl
anonim: virgo5@tlen.pl (agencja poszukująca do go go)
anonim: Se interessate inviare foto recenti e richiesta informazioni a
info.immagine@gmail.com, hostess management, tel 3891670856, Mariola e
Fabio – jedno ogłoszenie na Pomorzu z 2009 roku

Wnioski – o reklamodawcach
Od lat główni reklamodawcy to Halina G. i Ania. Ich ogłoszenia można znaleźć w
internecie od 2005 roku (Ani) i od 2006 roku (w przypadku Haliny). Reklamują swoje
firmy: Halina G. (GH PROMOTION, Impression Art, dane adresowe firmy z
ogłoszenia z 2009 roku – Hostentrata Silva 2/5, 12 152, Włochy tel. +39 339
4366179), e-mail: dominik.z@autograf.pl), Ania (Hostess Promo). Starsze ogłoszenia
Impression Art podpisywane są też innymi imionami: Dominik, Agnieszka.
W 2003 roku TVN program Superwizjer nadał reportaż o Halinie G., w którym
dziewczyny mówią o wykorzystywaniu seksualnym w ramach pracy jako hostessy we
Włoszech, jest też rozmowa telefoniczna z Haliną G. o tym, że hostessa ma pójść
żyć z klientem. Po tym programie prokuratura w Krakowie wszczęła śledztwo, ale
zostało ono umorzone w 2004 roku, ponieważ dziewczyny wycofały się z tego, co
mówiły TVN, i nie było wystarczających dowodów.
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Oprócz wymienionych pojawiają się też inne firmy: Hostess Management (która to
ma siedziby w kilku państwach i rekrutuje dziewczyny w Polsce, Rumunii, Bułgarii).
Znalazłam tylko dwa ogłoszenia tej firmy: info.immagine@gmail.com (ma
ogłoszenia po polsku, kilka na portalach, ma też ogłoszenia po włosku; w
ogłoszeniach włoskich mówi, że nie ma kontaktu fizycznego), Hostessyit
(ogłoszenia podpisane Karolina), Agencja Artystyczna Hayda P&P (Katarzyna
Kowalczyk), Agenzia Model and Fashion (jedno ogłoszenie).
Pojawiają się ogłoszeniodawcy występujący indywidualnie: Virgo5@tlen.pl
(poszukuje tancerek, striptizerek i hostess, ogłasza się również na erotycznych
portalach), Mare351@wp.pl (poszukiwał hostess do Włoch, m.in do Parmy, ale
szuka też tancerek go go; nie tylko do Włoch, także do Niemiec, ogłoszenie już w
2006 roku), Nadia Nowak (aperegina_italia@interia.eu; ogłoszenie już w 2007 roku,
ale też w 2009 roku; poszukuje do pracy w Modenie, Parmie; wypowiada się na
forach o Ani i o pracy hostessy, że jest ok.), Justyna (praca_italia@interia.pl; w
ogłoszeniu mówi, że sama tak pracowała.

Wnioski – o ogłoszeniach
Forma ogłoszeń: praca na portalach, praca za granicą, allegro, szlifuj włoski,
modelki, fotomodelki, ogólnopolskie, lokalne (z miast), nawet portale erotyczne, fora
internetowe.
Treść ogłoszeń: czego można się dowiedzieć o pracy hostessy z ogłoszeń:
że jest łatwa, przyjemna, w sumie to, co robisz na dyskotece, robiłabyś w
pracy w klubie
animujesz atmosferę, sprawiasz, żeby goście wypili dużo drinków i wrócili do
klubu, zapewniasz miłą atmosferę
dostajesz kontrakt, zakwaterowanie, nie pracujesz jeden dzień, dostajesz
opiekę „rezydenta/rezydentki”
nie ma mowy o kontakcie fizycznym z klientami
„na niemoralną propozycję powinna grzecznie odmówić”; nie powinnaś
odmówić tańca
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czasami płaci sama za podróż do Włoch, czasami dostaje pożyczkę od tego,
kto załatwia
czasami bilet jest jej kupiony (bez wspominania, że ma zwrócić za niego kasę)
czasami jest informacja o mieszkaniu, w którym będzie mieszkać
godziny pracy – czasami jest informacja: 11.00 wieczorem–5.00 rano, 10.00–
04.00, 10.30–04.30
rozliczanie: czasami jest info, że na koniec miesiąca dostaje kasę
nie musisz znać włoskiego, nauczysz się w pracy
jednocześnie powinnaś konwersować z klientami
najczęsciej w ogłoszeniach Ani, Haliny, Mare, Nadii nie mówi się za dużo o
warunkach pracy czy mieszkania
zapewnienie, że wszystko jest legalne, bezpieczne
praca dla ładnych, rozrywkowych dziewczyn, praca dla wesołych, otwartych
na znajomości
Ania i Halina podkreślają doświadczenie 10-letniej pracy w tym biznesie
zarobki 50–90 euro dziennie
słowa pojawiające się w ogłoszeniach: hostessa, tancerka, showgirls,
animatorka
„praca polega na dobrej zabawie”, zachowanie hostessy nie może być
„pruderyjne”
czasami, bardzo rzadko jednak, ogłoszenia pojawiają się w sekcjach
erotycznych ogłoszeń
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