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Zarabiaj	  Na	  Wiedzy	  
Sesja	  1	  

Jak Zamieniać 
Wiedzę Na Produkty 

   
 Zasady Perswazji 

  
Twój Pierwszy Ebook 

§  Czy masz właściwy sposób myślenia? 
§  Czy wierzysz w to co robisz? 
§  Czy koncentrujesz się na tym co ważne? 
§  Czy masz wystarczającą wiedzę? 
§  Czy masz umiejetności? 

Ja cię tylko mogę PRZYPROWADZIĆ do wodopoju! 

Wiedza techniczna…	  

§  Zatrudnij	  na	  cały	  dzień	  kogoś	  kto	  się	  zna	  na	  na	  
internecie	  -‐	  	  nawet	  ucznia	  szkoły	  średniej,	  	  

§  Praktykuj	  tworzenie	  prostych	  stron,	  	  obrobkę	  
tekstu	  w	  wordzie,	  zamianę	  plików	  na	  pdf	  

§  To	  nie	  jest	  fizyka	  teoretyczna!	  	  
§  Zapłać	  	  za	  to	  –	  	  bo	  WARTO!	  
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Jak wykorzystać w pełni 
“Zarabiaj Na Wiedzy” 

§  Zaangażuj się w 100% 
§  Szybkość wprowadzania w życie 
§  Miej jasny powód DLACZEGO 
§  Ustal cele, w które naprawdę wierzysz 
§  Przejrzyj swoje cele i DLACZEGO 
przed każdą sesją i przed implementacją 

Słońce i Północny Wiatr 

Często delikatna perswazja o wiele 
więcej zdziała niż wielka siła. 

Od wiedzy do produktu	  

1.  Przekształć	  zapis	  w	  blogu	  w	  artykuł	  
2.  Opublikuj	  serię	  artykułów	  jako	  ebook	  
3.  Albo	  jako	  kurs	  emailowy	  
4.  W	  oparciu	  o	  to	  nagraj	  audio	  –	  	  możesz	  to	  

rozpowszechniać	  w	  formie	  MP3	  albo	  CD	  
5.  Stwórz	  prezentację	  mutimedialną	  
6.  Oprzyj	  się	  na	  tym	  tworząc	  szkolenie	  
7.  Zaoferuj	  serię	  szkoleń	  jako	  dłuższy	  kurs	  
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Od wiedzy do produktu c.d.	  

8.  	  Zaoferuj	  zapis	  szkolenia	  w	  formie	  tekstu	  
9.  	  Nagraj	  wideo	  –	  pokaż	  jak	  się	  to	  robi	  
10. 	  Zaoferuj	  serię	  wideo	  jako	  kurs	  
	  

Nie lubisz pisać? Nagrywaj! 
 

Możesz tworzyć produkty                      
z szybkością dźwięku! 

Dlaczego ludzie kupują od CIEBIE?	  

§  Bo cię znają 
§  Bo mają do ciebie zaufanie 
§  Bo cię lubią 

§ 	  	  Bo cię nie rozumieją 
§   Bo ci nie wierzą 
§   Bo to nie jest dla nich odpowiedni moment 

Dlaczego ludzie  nie kupują od CIEBIE?	  



6/11/12	  

4	  

Zasady Etycznego Przekonywania	  

1.  Zasada	  wzajemności	  
2.  Zasada	  niedostępności	  
3.  Zasada	  autorytetu	  
4.  Zasada	  zaangażowania	  
5.  Zasada	  lubienia	  
6.  Zasada	  społecznego	  

dowodu	  słuszności	  

Zasada wzajemności	  

Zasada niedostępności	  
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Zasada autorytetu	  

Zasada Autorytetu 

Zasada lubienia 

Zasada zaangażowania	  

Zasada lubienia	  

Zasada Lubienia Zasada Zaangażowania 
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Zasada lubienia	  

Zasada lubienia 
Zasada Autorytetu 

Kogo jest łatwiej polubić?	  

Zasada dowodu słuszności	  
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Sukces zależy od ciebie	  

§  Wysokiej jakości produkt 
§  Skuteczny proces 
§  Odwrócenie ryzyka 
§  Daj się lubić 
§  Koncentruj się na dwóch 

produktach za jednym 
zamachem 

Żeby wydać książkę…	  

§  Trzeba znaleźć wydawcę… 
§  Trzeba podpisać kontrakt na wyłączność… 
§  Trzeba pozbyć się własności dzieła … 
§  Trzeba podporządkować się redaktorom… 
§  Trzeba się zadowolić niewielkim odsetkiem 

zysku od sprzedanych książek… 
§  I to tylko wtedy kiedy masz szczęście! 

Żeby wydać ebooka…	  

§  Możesz sam wydać - bez zadnych kosztów 
§  Możesz szybko przetestować i dopieścic 
§  Zachowujesz wszystkie prawa autorskie 
§  Tworzysz pasywny dochód 
§  Zachowujesz lwią część zysku z każdego 

sprzedanego ebooka dla siebie 
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Co to jest e-book?	  

§  Książka,	  która	  jest	  wydana	  w	  wersji	  cyfrowej.	  
§  Na	  ogół	  do	  sciągnięcia	  w	  internecie	  
§  Może	  być	  rozprowadzana	  na	  dyskietkach	  
§  Na	  ogół	  w	  formacie	  PDF	  	  
§  Można	  ją	  błyskawicznie	  ściagnąć,	  czytać	  z	  
ekranu	  albo	  wydrukować,	  żeby	  czytać	  z	  dala	  
od	  komputera.	  

Ebook to także…	  

§  Najszybszy	  produkt	  do	  stworzenia	  	  
§  Najłatwieszy	  model	  zarabiania	  w	  sieci	  
§  Najlepszy	  sposób	  na	  	  budowanie	  listy	  
§  Idealne	  źrodło	  pasywnego	  dochodu	  

Stworzenie ebooka to także najlepszy sposób 
na uczenie się o zarabianiu w internecie.       

To idealny produkt dla każdego! 

Zarabianie na ebookach	  

§  Zacznij	  od	  rozdawania	  za	  darmo	  
§  Ludzie	  szukają	  darmowych	  publikacji	  
§  Wiekszość	  darmowych	  publikacji	  jest	  warta	  
tyle	  ile	  wynosi	  cena	  –	  ZERO	  

§  Daj	  ludziom	  więcej	  niż	  się	  spodziewają	  
§  DUŻO	  więcej	  –	  gratis!	  	  
§  Poźniej	  zaoferujesz	  im	  także	  inne	  produkty.	  
§  Z	  	  bardziej	  zaawansowaną	  wiedzą	  	  -‐	  za	  
bardziej	  zaawansowaną	  ceną.	  
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Talent do pisania?	  

§  Nie	  jest	  ci	  potrzebny	  talent!	  	  
§  Jeśli	  potrafisz	  napisać	  email	  –	  potrafisz	  
napisać	  ebook.	  

§  Nawet	  jeśli	  jesteś	  z	  gramatyką	  na	  bakier	  
§  Jedyne	  co	  potrzebujesz:	  	  pasja	  do	  tematu.	  	  
§  Jeśli	  jestes	  artystą	  –	  zapomnij	  o	  tym!	  	  

“Inwestuje tylko w to, co dobrze rozumiem” 
 – Warren Buffet 

1. Wybierz interesujacy temat	  

§  Koncentruj	  się	  na	  grupie	  docelowej	  
§  Co	  ludzie	  chcą	  wiedzieć?	  
§  Nie	  to	  co	  potrzebują	  –	  co	  CHCĄ?	  
§  To	  musi	  cię	  pasjonować	  
§  Ale	  najważniejsze	  jest	  znać	  ich	  pytania	  
§  Jeśli	  nie	  znasz	  odpowiedzi	  na	  ich	  pytania	  	  
–	  dowiedz	  się!	  

Przepis na sukces w biznesie	  

§  Kochaj	  swoich	  klientów	  
§  Znajdź	  klientów,	  których	  chcesz	  kochać	  
§  Dowiedz	  się	  co	  oni	  chcą	  
§  Daj	  im	  to	  co	  chcą	  
§  Dowiedz	  jakie	  mają	  problemy	  
§  Rozwiązuj	  ich	  problemy	  
§  Zaoferuj,	  żeby	  kupili	  pewne	  rozwiązania	  
§  Poproś,	  żeby	  powiedzieli	  o	  tobie	  znajomym	  
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2.   Stwórz streszczenie	  

§  Zacznij	  od	  10	  głównych	  tematów	  	  
§  Na	  przykład	  na	  temat	  	  wegetarianizmu	  …	  

ú  Skąd	  się	  wziął	  wegetarianizm	  
ú  Przykładowe	  menu	  na	  tydzień	  	  
ú  Na	  co	  trzeba	  uważać	  planując	  menu	  
ú  Problemy	  zdrowotne,	  których	  unikniesz	  
ú  Problemy	  zdrowotne	  	  które	  mogą	  się	  pomnożyć	  
ú  itd…	  

Te tematy staną się rozdziałami twojego ebooka 

Najprostszy temat…	  

§  10 pytań, na które ludzie chcą znać 
odpowiedź odnośnie …   
ú  uczenia	  się	  obcego	  jezyka	  
ú  wychowywania	  	  psa	  od	  szczeniaka	  
ú  eksportu	  z	  Chin	  
ú  zarabiania	  na	  giełdzie	  
ú  	  zakupu	  pierwszego	  mieszkania	  
ú  	  przejścia	  na	  wegetarianizm	  
ú  	  problemów	  z	  bezsennością	  

3. Zrób listę pod-rozdziałów	  

§  Każdy	  z	  tych	  rozdziałów	  podziel	  na	  podrozdziały	  	  
-‐	  	  stwórz	  liste	  5	  pytań.	  

§  	  Zacznij	  od	  problemów,	  które	  najbardziej	  dręczą	  
twoich	  potencjalnych	  czytelników/klientów	  

§  	  Nie	  pisz	  rzeczy	  oczywistych	  -‐	  koncentruj	  się	  na	  
tym	  co	  nie	  jest	  powszechnie	  znane	  

§  10	  rozdziałow	  x	  5	  podrozdziałów	  =	  50	  	  

Przeznacz na każdy podrozdział jedną stronę 
Masz teraz zaplanowane 50 stron! 
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Metoda Briana Tracy…	  

§ 	  	  	  Zaczyna	  od	  takiego	  właśnie	  planu	  
§ 	  	  	  4-‐5	  nowych	  książek	  co	  rok!	  
§ 	  	  	  Każda	  zajmuje	  mu	  40-‐50	  godzin	  
§ 	  	  	  Dyktuje	  treść	  
§ 	  	  	  Z	  audio	  tworzony	  jest	  zapis	  	  
§ 	  	  	  Zapis	  jest	  redagowany	  -‐	  	  GOTOWE!	  
 

 Pisz SWOIM głosem..	  

§  Ton	  głosu	  jest	  ważny	  nie	  tylko	  w	  audio	  
§  Pisz	  jak	  mówisz	  –	  bo	  to	  	  się	  chętnie	  czyta	  
§  Zwracaj	  się	  do	  jednego	  czytelnika	  –	  pamietaj,	  
że	  to	  czyta	  tylko	  jedna	  osoba.	  

§  Odłóż	  formy	  grzecznościowe	  na	  osobistą	  
korespondencję	  –	  zwracaj	  się	  do	  czytelnika	  
przez	  TY	  –	  jak	  do	  przyjaciela	  

§  Posługuj	  się	  wszelkim	  odmianami	  zaimka	  TY	  
często	  –	  ty,	  tobie,	  twoje,	  ciebie,	  z	  tobą	  itp.	  

4. Zacznij pisać - codziennie!	  

§  Zobowiąż	  się	  do	  minimum	  30	  minut	  dziennie	  
§  Odpowiedz	  	  min.na	  3	  pytania	  każdego	  dnia	  
§  Limit	  -‐	  10	  minut	  na	  każde	  pytanie	  
§  W	  ciągu	  17	  dni	  skończysz	  pisanie	  
§  Pisz	  swoim	  własnym	  głosem	  –	  jakbyś	  
rozmawiał	  z	  przyjacielem	  przy	  kawie	  

Nie redaguj tekstu w tej fazie tworzenia ebooka. 
Szczególnie nie redaguj w trakcie pisania! 
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Żeby zarabiać na wiedzy	  

§  Nie	  zaczynaj	  od	  stworzenia	  produktu!	  
§  Koncentruj	  się	  na	  tych,	  którzy	  są	  głodni	  
informacji,	  	  które	  możesz	  zaoferować	  

§  Nie	  próbuj	  łowić	  ryb	  przynętą	  truskawek	  
§  Zrób	  badanie	  rynku,	  żeby	  wystarczająco	  
dobrze	  zrozumieć	  potencjalnych	  klientów	  

§  Musisz	  być	  w	  stanie	  wyobrazić	  sobie	  myśli,	  
problemy,	  dążenia,	  nawet	  skryte	  marzenia	  
twojego	  	  potencjalnego	  klienta	  

Twoj Plan Akcji	  

§  Zrob listę metod, którymi będziesz się 
posługiwać żeby: 
ú  zademonstrować swoją wiedzę 
ú  budować zaufanie 
ú  wzbudzać poczucie wzajemności 
ú  sprawić zaangażowanie 
ú  stworzyć element niedostępności 
ú  dać się łatwo lubić 

Twoj Plan Akcji  c.d.	  

§  Kontynuuj pisanie w blogu – 
zobowiaz się do MINIMUM trzy razy 
w tygodniu! 

§  Stwórz plan swojego pierwszego 
ebooka i napisz go jak najszybciej. 

§  Skończ także wszystkie zadania 
podane w pierwszej sesji! 
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Kto Pyta Nie Bladzi 

Jeśli masz pytanie – zapytaj! 
  

Na wszystkie pytania odpowiem  
w czasie specjalnych sesji  

Pytania i Odpowiedzi. 

Tylko ty się możesz napić ze 
źródelka – ja cię mogę tylko do 

wodopoju przyprowadzić! 


