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Wystartuj
z Głową Na Karku

Zbuduj Solidne
Fundamenty

Witaj w programie
Zarabiaj Na Wiedzy

§ Czy masz właściwy sposób myślenia?
§ Czy wierzysz w to co robisz?
§ Czy koncentrujesz się na tym co ważne?
§ Czy masz wystarczająca wiedzę?
§ Czy masz umiejętności?
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Jak zarobić na programie
“Zarabiaj Na Wiedzy”

Jak zarobić na programie
“Zarabiaj Na Wiedzy”
§ Zaangażuj się w 100%

§ Szybkość wprowadzania w życie
§ Miej jasny powód DLACZEGO
Im większe będzie twoje
DLACZEGO – tym łatwiej ci
będzie znaleźć odpowiedź JAK.
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Jak zarobić na programie
“Zarabiaj Na Wiedzy”
§ Zaangażuj się w 100%

§ Szybkość wprowadzania w życie
§ Miej jasny powód DLACZEGO
§ Ustal cele, które cię naprawdę
inspirują - w które naprawdę wierzysz
§ Przeglądaj swoje cele i DLACZEGO
przed każdą sesją i przed każdą
kolejną implementacją

Przestaw się na
właściwy sposób myślenia
§ Płacą mi za rezultaty – nie za pracę.
§ Problemy to okazja do znalezienia
rozwiązań – dla siebie i dla klientów

Pokochaj problemy!

Przestaw się na
właściwy sposób myślenia
§ Płacą mi za rezultaty – nie za pracę.
§ Problemy to okazja do znalezienia
rozwiązań – dla siebie i dla klientów
§ Na dłuższą metę bądź optymistą, ale
przygotuj się także na najgorsze
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Daj mi coś przeczytać a zapomnę.
Powiedz mi - zapamiętam na jeden dzień.
Pokaż mi - zapamiętam na tydzień.
Powiedz mi, pokaż mi i zaangażuj mnie
- wtedy nauczę się NA ZAWSZE!

Tylko TY możesz siebie zaangażować!

Ważna dewiza – obiecaj mniej,
dostarcz o wiele więcej

§ Kluczem do sukcesu są nie tylko same
umiejetności, ale ich MISTRZOSTWO
§ Koncentruj się na zdobyciu umiejętności
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Tylko TY decydujesz o tym
co jest twoją porażką
§ Porażka jest chwilowym niepowodzeniem
– albo całkowitą klęską zależnie od tego jak
TY zadecydujesz
§ Jak natychmiast wyeliminować porażki
§ Dlaczego ludzie sukcesu nigdy nie
odnoszą porażek
Samo pojecie niepowodzenia jest bardziej
bolesne niż rezultaty popełniania pomyłek.

Pamietaj, że budujesz
biznes jak MASZYNĘ
§ Biznes, który funcjonuje jak system –np.
komputer, samochód albo nawet człowiek

Pamietaj, że budujesz
biznes jak MASZYNĘ
§ Biznes, który funcjonuje jak system –np.
komputer, samochód albo nawet człowiek
§ Każdy element wpływa na system
§ Elementy: Produkt, Marketing, Systemy
§ Każdy element musi działać zarówno
osobno jak i jako część systemu

Pamiętaj, że budujesz maszynę!
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Zawody wygrywaja ci, którzy podażają do
mety spokojnie - wolno, ale zdecydowanie.

O czym będzie mowa podczas
tych ośmiu sesji…
1. Wystartuj z głową na karku - solidne
fundamenty
2. Skuteczne sposoby zamieniania
wiedzy na produkty do sprzedaży
3. Jak zbudować najważniejsze strony i
ofertę która sprzedaje
4. Jak wykorzystać email do budowania
i zacieśniania relacji
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O czym będzie mowa podczas
tych ośmiu sesji…
5. Jak zdobyć pozycję eksperta od
którego ludzie chcą kupować
6. Skuteczne sposoby przyciągania
potencjalnych klientów
7. Jak testować, mierzyć rezultaty i
zwiększać konwersję
8. Jak pomnażać źródła zarabiania
na wiedzy

… i dużo dużo więcej!

Od czego zacząć?
§
§
§
§
§
§

Wybierz grupę docelową
Zacznij blog dla tej grupy
Pisz często – min. 3 razy na tydzień
Stwórz stronę “zapytaj”
Skonfiguruj pierwszy autoresponder
Buduj liste mailingową

Bierz przykład z Edisona!

7	
  

4/27/12	
  

Właściwe Podejście
§ Nie jesteś perfekt
§ Nigdy nie będziesz perfekt
§ Pierwszy raz ci się nie uda
§ Każdy musi przejść przez proces
uczenia się od podstaw
§ Baw się w czasie tego procesu!
Pamietaj – pierwszy raz tylko
PRAKTYKUJESZ!

Model Który Działa
Twoj	
  cel:	
  dopracować	
  ten	
  
model,	
  stworzyć	
  proces,	
  
stale	
  go	
  ulepszać	
  i	
  
powtarzać.	
  	
  

	
  

1. Zacznij od podstaw - co chce twój potencjalny klient?

Model Który Działa
Twoj	
  cel:	
  dopracować	
  ten	
  
model,	
  stworzyć	
  proces,	
  
stale	
  go	
  ulepszać	
  i	
  
powtarzać.	
  	
  

	
  

2. Buduj listę potencjalnych klientów
1. Zacznij od podstaw - co chce twój potencjalny klient?
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Model Który Działa
Twoj	
  cel:	
  dopracować	
  ten	
  
model,	
  stworzyć	
  proces,	
  
stale	
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3. Przygotuj się do sprzedaży
2. Buduj listę potencjalnych klientów
1. Zacznij od podstaw - co chce twój potencjalny klient?

Model Który Działa
Twoj	
  cel:	
  dopracować	
  ten	
  
model,	
  stworzyć	
  proces,	
  
stale	
  go	
  ulepszać	
  i	
  
powtarzać.	
  	
  

4. Przyciągaj klientów
	
  

3. Przygotuj się do sprzedaży
2. Buduj listę potencjalnych klientów
1. Zacznij od podstaw - co chce twój potencjalny klient?

Model Który Działa
Twoj	
  cel:	
  dopracować	
  ten	
  
model,	
  stworzyć	
  proces,	
  
stale	
  go	
  ulepszać	
  i	
  
powtarzać.	
  	
  

5. Sprzedawaj! 	
  

4. Przyciągaj klientów
	
  

3. Przygotuj się do sprzedaży
2. Buduj listę potencjalnych klientów
1. Zacznij od podstaw - co chce twój potencjalny klient?

Zacznij od znalezienia klienta – nie od produktu!
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Prosty Proces Sprzedaży …
Wyciskacz > Oferta > Zakup > Produkt

Od	
  strony	
  klienta	
  ….	
  

Wyciskacz > Oferta > Zakup > Produkt

Prosty Proces Sprzedaży …
Wyciskacz > Oferta > Zakup > Produkt

Od	
  strony	
  klienta	
  ….	
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Wyciskacz > Oferta > Zakup > Produkt

Prosty Proces Sprzedaży …
Wyciskacz > Oferta > Zakup > Produkt

Od	
  strony	
  klienta	
  	
  

Koniec częsci pierwszej
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Koniec częsci pierwszej
10 minutowa przerwa
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