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1. Wykorzystaj Wiedzę Innych 

    
  
   

 2. Twój Proces Sprzedaży 
    
 
   

  3. Z Szybkością Dźwięku 

Sesja 4 

Był kiedyś Lis i Kot…	  

Jedna metoda, która jest 
wprowadzona w życie, która 

przynosi choćby skromne 
rezultaty jest lepsza niż 

rozległa wiedza.	  
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Często mniejszy wybór daje 
lepsze rezultaty. 

 
Koncentracja jest twoim 

sprzymierzeńcem. 
 
 	  

Często mniejszy wybór daje 
lepsze rezultaty. 

 
Koncentracja jest twoim 

sprzymierzeńcem. 
 

Brak koncentracji jest twoim 
największym wrogiem!	  

Przepis na sukces w biznesie	  
§  Kochaj swoich klientów 
§  Znajdź klientów, których chcesz kochać 
§  Dowiedz się co oni chcą 
§  Daj im to co oni chcą 
§  Dowiedz się jakie mają problemy 
§  Rozwiązuj ich problemy 
§  Zaoferuj, żeby kupili pewne rozwiązania 
§  Poproś, żeby powiedzieli o tobie znajomym 
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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 
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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 
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Od Pytania do Produktu	  

9	  
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xxxxxxxxxxxxx	  

10	  

MagiaPodazania.com 
11	  

xxxxxxxxxxxxx	  

xxxxxxxx! 
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Dlaczego pliki PDF?	  

PDF – to format, który jest łatwy do rozpowszechniania 

xxxxxxxxxxxxx	  
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www.FreePDFconvert.com 

www.doPDF.com 

Bezpłatna konwersja PDF	  
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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 
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Prosty proces sprzedaży online	  

1. Wyciskacz 

5.  Strona z produktem 6. Autoresponder podąża 4.  Zapisanie na listę 

3. Pobranie opłaty 2. Opis – list z oferta 

Konsekwentne kapanie kropelka po 
kropelce jest bardzo skuteczne… 
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Stwórz proces dla JEDNEJ osoby	  

§  Nie myśl kategoriami “lista” 
§  Żeby zbudować wielką listę musisz 

komunikować się z jedną osobą 
§  Każdy adres jest konkretną osoba  
§  Zwracaj się na stronach i w emailu 

bezpośrednio do jednej OSOBY 
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§  	  	  

Nagranie uzupełniające 

MagiaWysokiejSamooceny.com 
21	  
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xxxxxxxx! 
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ZAPYTAJ – dwa rodzaje pytań	  

§ 	  	   Pytanie zbliżające do czegoś     
§   Np. ulga, radość, atrakcja …   
§   Co chcesz się dowiedzieć o ….? 
§   Co jest dla ciebie najważniejsze w…..? 

§   Pytanie oddalające   
§   Np.  ból, frustracja, długi, problemy… 
§   Co jest twoim największym problemem 
związanym z …..? 
§   Co sprawia ci najwięcej kłopotów przy…..?	  

Szybko, łatwo 
i przyjemnie!	  
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10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie	  

1.  Wykorzystaj to co jest już stworzone - 
artykuły, wpisy w blogu, specjalne 
reporty, broszury, lekcje, szkice itp.) 

	  

26	  

Wykorzystuj  w różnych formatach 
swoje wpisy w blogach, specjalne 
reporty, broszury, lekcje, szkice itp. 
Nawet e-maile!  

10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie	  

1. Wykorzystaj to co jest już stworzone - 
artykuły, wpisy w blogu, specjalne 
reporty, broszury, lekcje, szkice itp.) 

2. Wywiad z ekspertem (albo z 
ekspertami) DRUK - zrób listę pytań i 
przekonaj eksperta albo kilku ekspertów, 
żeby odpowiedzieli na pytania emailem. 
Zrób też wywiad ze sobą!	  	  
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10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie  c.d	  

3. Wywiad z ekspertem (albo z ekspertami) 
AUDIO -  zapros eksperta na rozmowe na 
skypie.	  Opublikuj	  audio	  i	  zapis	  tekstu	  

	  

Nie czekaj aż ktoś ci zaproponuje wywiad! 

Nie czekaj aż ktoś ci zaproponuje wywiad! 
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10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie  c.d	  

3. Wywiad z ekspertem (albo z ekspertami) 
AUDIO -  zaproś eksperta na rozmowę na 
skypie.	  Opublikuj	  audio	  i	  zapis	  tekstu	  

	  

Zarabiaj na wiedzy innych  

Zarabiaj na wiedzy innych  
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Zarabiaj na wiedzy innych  

Zarabiaj na wiedzy innych 	  

Zarabiaj na wiedzy innych 	  

Oryginalna	  data	  chatu!	  



8/5/12	  

13	  

10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie  c.d	  

3. Wywiad z ekspertem (albo z ekspertami) 
AUDIO -  zaproś eksperta na rozmowę na 
skypie.	  Opublikuj	  audio	  i	  zapis	  tekstu	  

4.	  Zorganizuj	  telekonferencje	  i	  wykorzystaj	  
nagrania	  -‐	  zapis	  tekstu	  i	  audio	  	  (jedna	  godzina	  
pozwala	  na	  ogół	  na	  stworzenie	  40	  stron	  
tekstu)	  

	  

10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie  c.d	  

5.	  Krok-‐Po-‐Kroku-‐Instrukcje	  -‐	  stworz	  
szczegolow	  opis	  jak	  to	  sie	  robi	  	  albo	  
precyzyjny	  plan	  dzialania	  	  np.	  dzien-‐po-‐dniu	  -‐	  
opublikuj	  jako	  e-‐kurs	  (tekst,	  audio	  albo	  
video)	  

10 sposobów na tworzenie treści 
– szybko, łatwo i przyjemnie  c.d	  

3. Wywiad z ekspertem (albo z ekspertami) 
AUDIO -  zapros eksperta na rozmowe 
na skypie. Opublikuj audio i zapis tekstu 

4. Zorganizuj telekonferencje i wykorzystaj 
nagrania - zapis tekstu i audio  (jedna 
godzina pozwala na ogol na stworzenie 
40 stron tekstu) 
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Przed wyciskaczami… 

Rok 2000 – ten 
ebook był gratisowo 
rozdawany,  forma 
marketingu 
wirusowego. 

How to Wow Customers…	  

41	  

Najpopularniejszy ebook,	  
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xxxxxxxxxxxxx	  

xxxxxxxx! 
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W roku 2008 - www.InstantJVSecrets.com 

Pod koniec tego kursu zrobimy 
podobną akcję - też wydamy 

wspólnie ebooka! 

Koniec części pierwszej…	  


