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Mysli > Slowa > Akcja > REZULTATY        Sesja 6 

  
Jak Przyciągać w Internecie 

 Budowanie Zaufania 

 Twoja Wielka Lista 

Sesja 6 

Bajka Ezopa: Wilk i Pies	  

Większy Ruch = większe dochody, ALE… 
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Mity na temat SEO – czyli  n.t. 
popularyzowania stron… 

 - że to skomplikowane 
-  że to zabiera dużo czasu 
-  że trzeba koniecznie dominować 

w wyszukiwarkach 
-  że to dużo kosztuje  

Droga do sukcesu nie jest aż 
taka kręta, jak się może 

wydawać! 
 

Nie każdy rodzaj ruchu! 

Szukasz odwiedzających, którzy… 
§  Są w twojej grupie docelowej 
§  Są w stanie podjac decyzje zakupu 
§  Stać ich na to co oferujesz 
 

Staraj się o to by być zauważonym 
 na tych witrynach które skupiaja ludzi  
którzy są JUŻ w nastroju kupowania. 

Trzy Główne Źródła Ruchu 
na Stronach www… 

1. Gratis   
2. Zakupiony    
3. Z polecenia    
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Ruch Gratis… 

§  Email marketing 
§  Wpisy we własnym blogu 
§  Komentarze na innych blogach 
§  Artykuły  
 

Ruch Gratis… 

§  Email marketing 
§  Wpisy we własnym blogu 
§  Komentarze na innych blogach 
§  Artykuły  
§  Wideo 
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Pierwsze słowo w opisie powinno być 
adresem i linkiem do twojej witryny! 

Pierwsza pozycja w Google już 
PIERWSZEGO DNIA! 
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To może dźwiek podłożony pod slajdy – albo 
nawet tylko pod jeden slajd! 

Ruch Gratis… 

§  Email marketing 
§  Wpisy we własnym blogu 
§  Komentarze na innych blogach 
§  Artykuły  
§  Wideo 
§  Portale społecznościowe 
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Ruch Gratis… 

§  Email marketing 
§  Wpisy we własnym blogu 
§  Komentarze na innych blogach 
§  Artykuły  
§  Wideo 
§  Portale społecznościowe 
§  Fora dyskusyjne 
 

Ruch Gratis… 

§  Email marketing 
§  Wpisy we własnym blogu 
§  Komentarze na innych blogach 
§  Artykuły  
§  Wideo 
§  Portale społecznościowe 
§  Fora dyskusyjne 
§  Spisy i bazy firm 
§  Wyszukiwarki 

Ruch do nabycia za opłatą 

§  PPC - Pay Per Click – za kliknięcia 
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Reaklamy AdWords sa skuteczne – i niedrogie! 

Mało konkurencji w polsko-języcznym Google! 

Ruch do nabycia za opłatą 

§  PPC - Pay Per Click – za kliknięcia 
§  Placement – wybierasz odwiedzajacych 
§  Reklama w newsletterach 
§  Banery 
§  Ogłoszenia w prasie 
§  Linki sponsorowane 
 

Koniecznie zapoznaj się z kursami Google: 
http://www.google.pl/intl/pl/adwords/seminars/index.html 
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Koniecznie	  sie	  zapoznaj	  z	  kursami	  w	  Google:	  
http://www.google.pl/intl/pl/adwords/seminars/index.html	  

Ruch z polecenia… 

§  Własny program partnerski 
§  Partnerstwa - tzw. joint venture 
§  Polecenia w blogach 
§  Polecenia klientów 
§  Polecenia fanów  

Nie startuj z programem partnerskim  
dopóki nie wypracujesz sobie  

wysokiej konwersji! 
 
 

Ruch z polecenia… 
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Ruch z polecenia… 

§  Własny program partnerski 
§  Partnerstwa - tzw. joint venture 
§  Polecenia w blogach 
§  Polecenia klientów 
§  Polecenia fanów  

Nie startuj z programem partnerskim  
dopóki nie wypracujesz sobie  

wysokiej konwersji! 
 
 

Jak zarabiać więcej? 

Sposoby na zwiększenie sprzedaży: 
-  Więcej odwiedzajacych 
-  Wyższa konwersja 
-  Wyższa cena 
-  Większa częstotliwość zakupów  

Ilu odwiedzających potrzebujesz? 

Ilość Odwiedzających x Konwersja x Cena 
 =  SPRZEDAŻ 

  

I x K x C = S 
 

100 odwiedzających  
x 2% konwersji 
x 79 zł.  
= 158 zł. 

 

200 odwiedzających  
x 2% konwersji 
x 79 zł.  
= 316 zł. 
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Przykładowo kilka mozliwości… 

100 odwiedzających  
x 2% konwersji 
x 79 zl.  
= 158 zl. 

 

200 odwiedzajacych  
x 2% konwersji 
x 79 zl.  
=  316 zl. 

 

200 odwiedzających  
x 3% konwersji 
x 79 zl.  
= 474 zl. 

 

100 odwiedzających  
x 3% konwersji 
x 97 zl.  
= 291 zl. 

 

Mierz rezultaty… 

Źródło 1 + 2 
136 odwiedzających  
x 1% konwersji 
x 79 zł.  
= 107.44  zł. 

 

Źródło 3 
64 odwiedzających  
x 4 % konwersji 
x 79 zł.  
= 202.24 zł. 

 

Różne źrodła przynoszą różne rezultaty. 
Na przykład, tylko trzy źródła ruchu… 

Zainstaluj Google Analytics  
na każdej istotnej stronie! 

Skąd ta wyższa konwersja? 

1.  Siła źródła odwiedzających 
2.  Siła osobistych relacji… 

  zwiększa wskaźnik konwersji  
  zwiększa wartość transakcji 
  zwiększa zaufanie  
  umożliwia wyższe ceny 

 

Odwiedzający z polecenia często  
przynoszą konwersję 3-6% 
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OGROMNIE istotne… 

§  Wartościowa treść stron 
§  Świetnie napisana oferta 
§  HTML bogate w słowa kluczowe 
§  Tytuł strony dla wyszukiwarki 
§  Nagłowek na stronie 
§  Tekst bogaty w słowa kluczowe 
§  Odpowiednie odnośniki w tekście 
§  Opisy ilustracji w tagu ALT 

Jak zarabiać 100 tysięcy rocznie? 

Jak zarabiać 100 tysięcy rocznie? 

37 zł  x  1%   = 100  odwiedzających 
100.000 zł = 270.270  odwiedzających 
740  odwiedzających dziennie  

197 zł  x  4%   = 100 odwiedzających 
100.000 zł = 12.690 odwiedzających 
Tylko 34  odwiedzających dziennie!  
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Ile warto zainwestować? 

WO= S/O 
WO – wartość odwiedzających 
S – sprzedaż 
O – ilość odwiedzających 

 
 
 

Czy opłaci ci się wydać 
$15,90 żeby pzyciągnąć  
10 odwiedzających? 

97 zł. cena ebooka 
Zysk – 90 zl. od ebooka 
Konwersja = 2% 
100  odwiedzających  
1,80 zl  na odwiedzającego 
 

1.  Otwórz swoje konto w Google  AdWords 
2.  Wyszukaj słowa kluczowe i przetestuj   

3.  Aktywuj Google Analytics  
4.  Umieść analytics na istotnych stronach  
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5.  Zakup reklamy AdWords 
6.  Używaj słów które dały najlepsze rezultaty 

38	  

Koniecznie	  sie	  zapoznaj	  z	  kursami	  w	  Google:	  
http://www.google.pl/intl/pl/adwords/seminars/index.html	  

Krok po kroku PPC… 

8.  Mierz rezultaty  - ZYSK! 
9.  Jeśli nie ma zysków – zmień słowa 
10.  Rozszerzaj swoje źrodła ruchu  
11.  Angażuj innych dopiero kiedy twoja 

konwersja jest sprawdzona i działa! 
12.  Rozglądaj się za partnerami dopiero 

kiedy twoje rezultaty są konsekwentne 
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Twoj pierwszy cel = 100 zł 

 Zacznij od 100 zl miesiecznie i podwajaj swoje 
zarobki  co miesiac… 
1.  100 
2.  200 
3.  400 
4.  800 
5.  1.600 
6.  3.200 
7.  6.400 
8.  12.800 

Albo zacznij od 10 złotych  
miesięcznie: – nawet od złotowki! 

1 miesiac = 1 zl 
5 miesiac = 24 zl. 
7 miesiac = 84. zl 
9 miesiac = 336 zl. 
10 miesiac = 672 zl. 
12 miesiac = 2.688 zl 

Twoj cel – 100 tysięcy rocznie! 

Twój cel – 100 tysięcy rocznie 

197 zl  produkt 
4%  konwersji   

34  odwiedzajacych 
 

Co potrzebujesz? 
 
 

•   Zainteresowanych klientów 
•   Lista mailingowa (twój cel: 
około 10 tysięcy osób) 
•   Strony, które przykuwają 
uwagę i budują zaufanie 
•   System przyciągania 
•   System podążania 
•   Pozycja eksperta  
•   Więcej niż jeden produkt - 
produkt za produktem! 
 



9/13/12	  

15	  

Twoj sukces zależy od 
szybkiego wprowadzania w 

życie nowej wiedzy! 

44	  

10	  minutowa	  przerwa	  


