
6/13/12	  

1	  

Zarabiaj	  Na	  Wiedzy	  
Sesja	  1	  

  
Najważniejsza Strona 

Marketing Na Drożdżach  
.Lista Mailingowa 

Część 3 

Jak sobie radzisz z ebookiem? 
Będziemy kontynuować ten temat… 

Bajki Ezopa: Lis i Winogrona	  

Ludzie	  na	  ogół	  nie	  darzą	  sympa9ą	  tego	  
czego	  nie	  mogą	  mieć. 
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Bajki Ezopa: Lis i Winogrona	  

Stawiaj sobie realistyczne cele, 
które jesteś w stanie zrealizować. 

Przepis na sukces w biznesie	  

§  Kochaj swoich klientów 
§  Znajdź klientów, których chcesz kochać 
§  Dowiedz się co oni chcą 
§  Daj im to co chcą 
§  Dowiedz się jakie maja problemy 
§  Zaoferuj im rozwiazania problemów 
§  Zaoferuj, żeby kupili twoje rozwiązania 
§  Poproś, żeby cię polecili znajomym 

Jak zarobić na  
“Zarabianiu Na Wiedzy”	  

§   Zaangażuj się w 100% 
§   Szybkość wprowadzania w życie 
§   Miej jasny powód DLACZEGO 
§   Ustal cele, w które naprawdę wierzysz 
§   Przejrzyj swoje cele i swoje DLACZEGO 
przed każdą kolejną sesja kursu 
§   Wprowadzaj to co się uczysz w życie 
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Jak zarobić na  
“Zarabianiu Na Wiedzy”	  

§   Zaangażuj się w 100% 
§   Szybkość wprowadzania w życie 
§   Miej jasny powód DLACZEGO 
§   Ustal cele, w które naprawdę wierzysz 
§   Przejrzyj swoje cele i swoje DLACZEGO 
przed każdą kolejną sesja kursu 
§   Wprowadzaj to co się uczysz w życie 

Zarabianie Na Wiedzy	  

§  Co to naprawdę jest marketing? 
ú  Zaspokojenie egoistycznych potrzeb klienta 
ú  Musisz znać potrzeby klienta, żeby mu pomóc   

   

	  
Dla klienta liczą 
się tylko rezultaty. 
 
Musisz wiedzieć 
jakie klient CHCE 
mieć rezultaty! 

Nowe + Lepsze + Wyniki 

Postepuj zgodnie ze wskazówkami 
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Wybierz tylko segment rynku i koncentruj się 
na stworzeniu dominacji w tej NISZY! 

Jak stworzyć dominację w niszy	  

§  Rób badanie rynku –  STALE! 
§  Pisz często/codziennie w blogu   
§  Pisz i publikuj artykuły 
§  Buduj listę mailingową – ebook gratis 
§  Zaoferuj osobiste porady – coaching 
§  Zaoferuj pierwszy produkt na sprzedaż 
§  Wywiady z ekspertami – audio/wideo 
§  Następny produkt – o wiele droższy 

Idź wąskim klinem – ale głęboko! 
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Zarabianie na ebookach	  

§  Zacznij od rozdawania za darmo 
	  

Zarabianie na ebookach to o wiele więcej 
niż sprzedaż indywidualnych ebooków 

Jednym z twoich głównych zadań jest 
budowanie listy mailingowej 
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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 inne produkty… 
§ … z bardziej zaawansowaną wiedza  - za 

bardziej zaawansowana cena. 

Daj im to co masz najlepsze!	  

§  Kiedy reklamują nowy film…   
ú  Które sceny są w zwiastunach? 

§  Kiedy wypuszczają nową płytę CD… 
ú  Które utwory są gratis do ściągnięcia? 

NAJLEPSZE! 

Twoj pierwszy e-book	  

1.  Wybierz interesujący temat 
2.  Stwórz streszczenie 
3.  Zrób listę rozdziałów i pod-rozdziałów 
4.  Zacznij pisać codziennie 
5.  Zredaguj i sformatuj publikację 
6.  Zamień na plik PDF 
7.  Zaoferuj na stronie www 
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Sekret Hemingwaya: 
zmobilizuj się do codziennego pisania 

Nie nudź wstępem innych – i nie nudź SIEBIE! 

Żeby zaangażować innych – i SIEBIE też 
przejdź od razu do sedna! 



6/13/12	  

8	  

Zadanie z sesji drugiej:	  

§  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	  	  

Zaplanuj swoje podrozdziały	  

§  Przygotuj listę trzech kluczowych 
wyrazów przy każdym podrozdziale 

Np. podrozdział  
“Ty Też Potrafisz Szybko Pisać” 
każdy – koncentracja - konsekwencja 

Dobra wiadomość! 
 

Możesz pisać od środka 
Albo od końca!	  
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10 minut na każdy podrozdział	  

§  Przygotuj listę trzech kluczowych 
wyrazów przy każdym podrozdziale 
ú  Zaczniesz pisać pierwsze zdanie 

od jednego z tych trzech słów 

Zaplanuj swoje podrozdziały	  

§  Przygotuj listę trzech kluczowych 
wyrazów przy każdym podrozdziale 
ú  Zaczniesz pisać pierwsze zdanie 

od jednego z tych trzech słów 
ú  Pozostałe dwa wyrazy użyjesz od 

razu w pierwszym akapicie 

Zaplanuj swoje podrozdziały	  

§  Przygotuj listę trzech kluczowych 
wyrazów przy każdym podrozdziale 

Np. podrozdział  
“Ty Też Potrafisz Szybko Pisać” 
każdy – koncentracja - konsekwencja 
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 Np. podrozdział  
“Ty Też Potrafisz Szybko Pisać” 
każdy – koncentracja - konsekwencja 

Każdy jest w stanie szybko napisać 
książkę.   

 Np. podrozdział  
“Ty Też Potrafisz Szybko Pisać” 
każdy – koncentracja - konsekwencja 

Każdy jest w stanie szybko napisać 
książkę. Jedyne co potrzebujesz to 
koncentracja. I równie ważne jest, 
żeby robić to konsekwentnie. 

Ćwiczenie.. – najlepiej pisz odręcznie… 
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 ciemno  
 

klient   
 

planeta 

Koniec części pierwszej…	  

Sesja Trzecia 
Część druga	  
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Ile udało ci się napisać? 

 
 
 
 

Z reguły możesz stworzyć 
jeden podrozdział  

w ciągu pięciu minut! 

    

 Z pewnością możesz wygospodarować 
sobie 3 x pięć minut w ciągu dnia! 

    

 A więc już wiesz, że napiszesz tego ebooka… 
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Jak sformatować ebooka	  

§ Prosty profesjonalny układ. 

§  Im bardziej to skomplikowane 
tm gorzej wygląda!  

Jak sformatować ebooka	  

§ Prosty profesjonalny układ:  
ú  tylko jedna szpalta 
ú  wyrównanie zawsze do lewej strony 
ú  1-2 rodzaje czcionki 
ú  1-2 kolory  + czarny 

	  

Czarne na białym to symbol jasności! 

Jak sformatować ebooka	  

§ Prosty profesjonalny układ:  
ú  tylko jedna szpalta 
ú  wyrównanie zawsze do lewej strony 
ú  1-2 rodzaje czcionki 
ú  1-2 kolory  + czarny 
ú  1-2 wielkości czcionki   
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Żyła złota w WORDZIE!	  

Koniecznie	  zaopatrz	  się	  w	  porządne	  narzędzia!	  

Twój pierwszy e-book	  

1.  Wybierz interesujący temat 
2.  Stwórz streszczenie 
3.  Zrób listę rozdziałów i pod-rozdziałów 
4.  Zacznij pisać codziennie 
5.  Zredaguj i sformatuj publikację 
6.  Zamień na plik PDF 
7.  Zaoferuj na stronie www 

 www.wspoluzaleznienie.pl  
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SprzedawcaInternetowy.pl 

PodwojneOpodatkowanie.pl 

Jak wybrać dobrą domenę	  

§  Nazwa łatwa do wymówienia 
§  Jak się pisze tak się mówi 
§  Najlepiej zwrot albo słowo kluczowe 
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Koniecznie obejrzyj to wideo 
Na stronach kursu! 

Jak wybrać dobrą domenę	  

§  Nazwa łatwa do wymówienia 
§  Jak się pisze tak się mówi 
§  Najlepiej zwrot albo słowo kluczowe 
§  Bez - albo jak najmniej - ogonków 
§  Bez myślników – unikaj także liczb 
§  Jak najkrotsza nazwa, liczy się łatwość 

wymawiania - wielowyrazowe zwroty OK 
np. ZarabiajNaWiedzy.com 

Koniec części drugiej…	  
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Sesja Trzecia 
Część trzecia	  

Twoja domena w adresie 
emailowym to gratisowa reklama 

@TwojaDomena.pl 

Emailowa Korespondencja 

§  Twoje imię i nazwisko 
§  Twoja domena w adresie 
§  Nagłówek - linijka z tematem 
§  Zacznij od pozdrowienia  
§  Podpisz się signaturką  
§  Zwykły text czy HTML? 

Doradzam zwykły tekst – prostota się opłaca! 
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Najtańsza Drukarnia Świata 

§  Natychmiastowo dostarczane listy  
(autoresponderem) 

§  Żadnych opłat za znaczki  
(to samo - 10 albo 10.000 e-maili) 

§  Automatycznie wysyłane sekwencje  
§  Wygladają jak osobiście pisane listy 

Żadnych cold calls, żadnego 
proszenia żadnej odmowyl  

Nie czytamy wszystkich emaili – najpierw je przeglądamy! 

Musi Się To Łatwo Czytać 
 

•  Unikaj DUŻYCH LITER 
•  Ostrożnie z wykrzyknikami!!!!! 
•  Krótkie akapity  
•  Szerokość max. 45 znaków 
•  Dużo białego miejsca 
•  Listy i przerywniki 
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Musi Się To Łatwo Czytać 

Czarne na białym to symbol jasności! 

 

•  Unikaj DUŻYCH LITER 
•  Ostrożnie z wykrzyknikami!!!!! 
•  Krótkie akapity  
•  Szerokość max. 45 znaków 
•  Dużo białego miejsca 
•  Listy i przerywniki 

Zainwestuj w Dobre Narzędzia 

§  E-Mail Program 
§  Korespondencja 
§  Autorespondery 
§  Lista Mailingowa  

Zainwestuj także czas, żeby się nauczyć 
jak te narzędzia dzialają. 
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Który E-Mail Program?  

§  Z wlasna domena  
§  Foldery i filtry 
§  Nieograniczone sygnaturki 
§  Szablony 
§  Automatyczny system 

Poczta Google jest POZA konkurencją! 

Prywatna Armia Poslancow 
Inteligentne Autorespondery 

•  Bez większych kosztów 
•  24 godziny dziennie 
•  Prosta odpowiedź … 
•  Złożona seria e-maili 
•  Osobiste adresowanie 
•  Mierzenie rezultatów! 
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Polecam wam GetResponse.pl 

Elektroniczny Biuletyn 

§   Dochodzi także do nie surfujących 
§   Zacieśnia znajomości 
§   Zapewnia regularne kontakty 
§   Można czytać poza siecią 
§   Okazja do częstej reklamy 
§   Okazja do wymiany reklam 
§   Okazja do pochwalenia się 
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ABC Budowania Listy 

§  Zaproś swoich klientów 
§  Zaproś potencjalnych klientów 
§  Zaoferuj gratisowy upominek 
§  Poproś o podaj dalej  
§  Zaoferuj gratisowy kurs 
§  Posługuj się sygnaturką  
§ Strona-wyciskacz 

IdealneZycie.com 

ZmieniamyNawyki.com 
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SekretyPowodzenia.com 

RadioSukces.com 

IdealneZycie.com 
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Proces dla JEDNEJ osoby	  

§  Nie myśl kategoriami lista-mailing 
§  Żeby zbudować wielką liste musisz 

komunikować się z jedną osobą 
§  Każdy adres jest konkretną osobą  
§  Zwracaj się w swojej komunikacji 

bezpośrednio do jednej OSOBY 

Twój Plan Akcji	  

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

§  Kontynuuj pisanie ebooka – zobowiąż się 
do skończenia ebooka w trzy tygodnie 

§  Zarezerwuj domenę związaną z ebookiem, 
który tworzysz – najlepiej zwrot kluczowy 

§  Stwórz następna stronę z wyciskaczem  

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

Ja cię tylko mogę PRZYPROWADZIĆ do wodopoju! 
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Kto Pyta Nie Błądzi 

Jeśli masz pytanie – pytaj w blogu kursu  
albo w sekcji Pytania i Odpowiedzi 

 
Postaram się odpowiedzieć w blogu,  
jeśli to wymaga krótkiej odpowiedzi.   

 
Na pozostałe pytania odpowiem  

w czasie specjalnych sesji  
Pytania i Odpowiedzi. 


