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Skąd Brać Pomysły  
na Nowe Produkty   

 
Magia Wideo w Sieci  

 
  
   
   

  
 

Sesja 7 

Nie koncentruj się na swoich słabościach! 

Marketing 101 

Przepis na porażkę: 
§  Staraj się sprzedawać wszystkim 
§  Udawaj, że jesteś wielki  

Pamietaj – kluczem do sukcesu małej 
firmy jest zawężanie grupy docelowej.  
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Coca-Cola stara się także o najmłodszych 
konsumentów– ale innymi sposobami! 

Cztery najgorsze słowa 
w języku polskim… 

Ja to już wiem! 
Na ogół to objawa  

kosztownej ignorancji 

Trzy sposoby na większą 
sprzedaż… 

§  Większa wartość sprzedaży 
§  Większa częstotliwość sprzedaży 
§  Więcej klientów 
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Stale Nowe Produkty   

§  Klucz do sukcesu – klienci, którzy wracają 
coraz częściej i kupują coraz więcej 

§  Musisz mieć im stale do zaoferowania coś 
nowego – coś za co zechcą zapłacić. 

§  Planuj wypuszczać na rynek jeden nowy  
produkt każdego miesiąca. 

§  Staraj się myśleć dwa produkty naprzód. 

Stwórz sobie system tworzenia stale 
nowych produktow! 

 

Jak jest w twojej branży? 

§  Sa branże które zamierają w lecie 
§  Inne właśnie się ożywiają w lecie 
§  Niektóre są najaktywniejsze wiosną 
§  Który sezon jest najważniejszy? 
§  Zaplanuj zawczasu swoje oferty 

Stwórz sobie system i kalendarz. 
Twórz stale nowe produkty! 

 

1. Wyprawa do Empiku 

§  Przejrzyj uważnie czasopisma w twojej 
niszy i w twojej dziedzinie  

§  Zwracaj uwagę na poruszane tematy 
§  Tytuły, reklamy, listy do redaktora 
§  Przestudiuj książki w swojej dziedzinie 
§  Zapisuj wszystkie pomysły, które ci 

przychodzą do głowy 
 

Koszt: filiżanka kawy w Empiku 
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2. Ebooki  i książki napisane 
    przez innych autorów 
§  Szukaj dziury w całym  
§  Czego w tej książce brakuje? 
§  Co nie zostało dokładnie wytlumaczone? 
§  Jakie pytania nasuwają się czytelnikowi 

po przeczytaniu tego ebooka? 
§  Jaki temat warto rozszerzyć? 

Nie chodzi tutaj o naśladownictwo! 

3.  Oprogramowanie 

§  Jakimi programami posługują się twoi 
potencjalni klienci? 

§  Przyjrzyj się instrukcjom – większość jest 
okropnie skomplikowana  

§  Często instrukcji brak – albo są niepełne 
§  Stwórz własne instrukcje – albo jeszcze 

lepiej: zleć stworzenie instrukcji innym!  
 

Koncentruj się na potrzebach swojej niszy. 

xxx? 

x 

-  xxx 

www.ACTasap.net 
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x 

-  xxx 

BlogDlaEksperta.pl 
 

3.  Oprogramowanie 

§  Jakimi programami posługują się twoi 
potencjalni klienci? 

§  Przyjrzyj się instrukcjom – większość jest 
okropnie skomplikowana  

§  Często instrukcji brak – albo są niepełne 
§  Stwórz własne instrukcje – albo jeszcze 

lepiej: zleć stworzenie instrukcji innym!  
 

Koncentruj się na potrzebach swojej niszy. 

x 

-  xxx 

CamtasiaCashSecrets.com 
 



10/11/12	  

6	  

Ty też możesz stworzyć biznes w 
oparciu o posługiwanie się Skypem! 

A może by tak… 

§  ACT & Outlook etc.  
§  Skype 
§  GoldenLine & NaszaKlasa 
§  YouTube  
§  Camtasia 
§  Google –tutaj cała MASA mośliwości 

Klucz do sukcesu: koncentruj się   
na potrzebach swojej grupy docelowej! 

 

4. Jeśli znasz angielski… 

x 

-  xxx 

How to grow tomatoes – 50 tytułów! 
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Możesz zobaczyć co w środku… 
 

xxx? 

x 

-  xxx 

Możesz przeczytać listę rozdziałów… 

xxx? 

x 

-  xxx 

Możesz nawet zajrzeć do środka 
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Opinie czytelników – KOPALNIA pomysłów! 
 

x 

-  xxx 

W Merlinie - niestety tylko tyle… 

5. Zbieraj pytania 

§  Twoja strona “zapytaj eksperta” 
§  Wytężaj słuch w towarzystwie   
§  Śledz dyskusje na forach i w blogach 
§  Na co ludzie się skarżą? 
§  Czego szukają? 
§  Obserwuj grupy na GoldenLine 
§  Kolekcjonuj emaile od czytelników 

Stale prowadź badania rynku! 
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6. Pokochaj problemy  

§  Szukaj WIELKICH problemów – nie małych 
zadraśnień, ale urwanych palców 

§  Co im spędza sen z powiek? 
§  Co sprawia, że się łapią za głowę pytając: 

§  O rany, jak ja sobie z tym dam radę? 
§  Matko, co mam zrobić w tej stuacji? 

 
 Twoj cel: pojawić się na białym koniu  

z magicznym rozwiązaniem. 
 

7. Czytaj uważnie artykuły  
   pisane przez innych autorów 

§  Czytaj nie tylko artykuły, ale także 
komentarze czytelników w blogach. 

§  Co artykuły poruszają powierzchownie? 
§  Co jest najczęściej publikowane? 
§  Co jest najwyżej oceniane? 
 

Szukasz tylko pomysłów – nie kopiuj! 

x 

-  xxx 

 Artelis.pl 
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8. Dziesięć najważniejszych  
     rzeczy które twój klient  
     powinien wiedzieć 
§  Co sprawia, że klient się czuje zagubiony 

i nie może podjąć inteligentnej decyzji? 
§  W czym ma wyrobioną błędną opinię? 
§  Co powstrzymuje go od podjęcia decyzji 

zakupu właśnie od ciebie? 
§  Czego nie wiedzą – a gdyby wiedzieli, 

kupowaliby właśnie od ciebie? 
 

9.  Weź kąpiel  - zrelaksuj się! 

Historia nas uczy, że świetne myśli wpadają 
człowiekowi do głowy podczas kapieli. 

 

Dziewięć sposobów  
na nowe pomysły.. 

Tylko 5 produktów w oparciu o 
każdy z tych sposobów na nowe 
pomysły oznacza… 

 

5 x 9 = 45 nowych produktów 
 
 Jak będzie wyglądać twój biznes jeśli 

bedziesz mieć 45 dodatkowych produktow? 
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Kilka faktów nt. wideo w sieci 

§  Tylko w YouTube ogląda się biliony 
wideo klipów dziennie  

§  Większość ruchu w sieci jest 
generowaba przy pomocy wideo 

§  Średnia długość wideo -  3,5 minuty 
§  Wideo ukazuje się we WSZYSTKICH 

wyszukiwarkach 

Nowe wideo w YouTube jest w Google 
w ciągu kilku minut po umieszczeniu! 

Na czym polega twoja okazja? 

§  Wideo sprzedaje lepiej niż jakakolwiek 
inna forma przekazu 

§  Masz natychmiastowe rezultaty w 
wyszukiwarkach  

§  Jest wielkie zapotrzebowanie 
§  Masz niewiele konkurencji  
§  Tradycyjne media padają jak muchy – 

wideo w sieci się stale rozwija! 

To znaczy, że… 

§  Możesz natychmiast przyprowadzać na 
swoje strony zainteresowanych tym co 
masz do zaoferowania 

  Ruch GRATIS! 
§  Możesz mieć nawet swój własny kanał 

telewizyjny w sieci 

 Też GRATIS! 
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www.Ustream.tv 

xxx? 

x 

-  xxx 

WandaTV.com - na YouTube 

xxx? 

“jak zarabiać na wiedzy” 
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xxx? 

x 

-  xxx 

“kiedy delegować” 
 

xxx? 

x 

-  xxx 

“sukces małej firmy”    
 

xxx? 

x 

-  xxx 

“jak podążać za klientem” 
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Zacznij opis od linku do swojej strony! 

Formuła na szybki start… 
Zrób serię dwudziestu  kilkuminutowych 

wideo typu  “Pytania  & Odpowiedzi” 
§ 10 x co ludzie już często pytają  
§ 10 x co ludzie powinni pytać 
§ Koncentruj się na grupie docelowej! 

Co z tego wszystkiego masz? 

§  Budujesz zaufanie i widzialność 
§  Wzmacniasz pozycję eksperta 
§  Zwiększasz popyt na to co oferujesz 
§  Sprawiasz, że ludzie sami chcą od ciebie 

kupować – i tylko od ciebie 
§  Zmniejszasz – a nawet często możesz 

WYELIMINOWAĆ sprzedawanie! 

Najważniejsze –  budujesz także listę...  
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Zamiast tekstu– zrób wideo! 
 
 §  “Żeby obejrzeć więcej podobnych 

wideo” wejdź na tę stronę… 
§  “Zapisz się, żeby uzyskać dostęp do 

wideo”  - wyciskacz z wideo… 
§  “Dzięki za zapisanie się” – wideo 
§  “Kup co mam na sprzedaż: - wideo 

Wideo zwiększa OGROMNIE konwersję! 

Sekrety dobrego wideo 

1.  Zaplanuj   
2. Nagraj 
3.  Zredaguj 
4. Opublikuj 

Powiedz co masz do powiedzenia  
w formie ciekawej opowieści.  

Twoja opowieść… 

§  Przedstaw problem 
§  Rozjątrzyj rany 
§  Twój bohater? 
§  Rozwiązanie 
§  Wezwanie do akcji 

Jesteśmy tak  zaprogramowani, że lubimy 
słuchać interesujących opowieści 
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Zaplanuj swoją produkcję 

§  Scenariusz 
§  Plan czy plener? 
§  Oświetlenie 
§  Lista ujeć 
§  Ustal daty 
 

Uwaga – kręcimy! 

§  Wyjdź na zewnątrz 
§  Oszacuj światło 
§  Uważaj na dźwięk 
 

Dzienne światło jest twoim przyjacielem! 
 

Przed kamerą… 

§  Zrelaksuj się 
§  Bądź sobą 
§  Patrz w kamerę 
§  Usmiechaj sią 
§  Nie czytaj! 
 

Potrzebna jest tylko praktyka, żeby się 
 otrzaskać z kamerą – zapomnij o perfekcji! 
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ZAWSZE zredaguj! 

§  Przygotuj klipy 
§  Wytnij co niepotrzebne 
§  Zrób przejścia   
§  Dodaj muzykę 
§  Efekty dźwiekowe 

Najlepsze firmy są świetnie ZREDAGOWANE! 

Umieść w sieci 

x 

-  xxx 

YouTube.com – twój własny kanał telewizyjny! 
 

Kilka ważnych uwag 

§  Nie komplikuj – reguła KISS 
§  Koncentruj się na budowaniu listy 
§  Daj swoje NAJLEPSZE informacje 
§  Koncentruj się na budowaniu relacji 
§  Podążaj osobiście, jeśli masz czas. 
§  Nawet przy użyciu telefonu!  

Najważniejsze żeby zacząć. 
Zacznij jak najszybciej! 

 



10/11/12	  

19	  

Co jest ci potrzebne? 

§  Camtasia – 30 dni gratis 
§  Kamera – może być zwykły webcam 
§  Vegas Studio – 30 dni gratis 
§  YouTube, Google hosting itp. – GRATIS! 
§  Jeśli chcesz mieć SUPER-DUPER wyniki  

zainwestuj w TrafficGeyser.com 

Pamiętaj KISS - nie komplikuj! 
 

TrafficGeyser.com 
 

xxx? 

x 

-  xxx 

www.techsmith.com/camtasia.asp  
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xxx? 

x 

-  xxx 

Logitech Webcam 
 

x 

-  xxx 

Sanyo Exacti 
 

xxx? 

x 

-  xxx 

Eagle-I Built-in Video/Audio Recording 
okulary słoneczne z kamerą 
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xxx? 

x 

-  xxx 

www.SonyCreativeSoftware.com 

http://aws.amazon.com/s3/ 
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Wideo - podsumowanie 

§  To jest możliwe do nauczenia się 
§  Bardzo mały wydatek – duże korzyści 
§  Wiele potrzebnych narzędzi gratis 
§  Umożliwia wysokie dochody 
§  Nie musisz wiedzieć wszystkiego 

Nie musisz wiedzieć wszystkiego! 
 

Twoj GŁÓWNY cel: 
 

Niech odwiedzający się zapisze  
na twoją listę mailingową. 

 
Nie łudź się, że to łatwa sprawa.  

To wymaga PERSWAZJI! 
 

Zawsze staraj się zaaoferować  
legalną i etyczną “łapówkę”! 

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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Proces dla JEDNEJ osoby	  

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

komunikować się z jedną osobą 
§  Każdy adres jest konkretną osobą  
§  Zwracaj się bezpośrednio do jednej 

tylko OSOBY 

Twoj Plan Akcji	  

§  Kontynuuj blog - trzy razy w tygodniu  
§  Zapoznaj się z programem Camtasia 
§  Zainstaluj webcam jeśli nie masz 
§  Stwórz swoje pierwsze wideo  
§  Umieść na YouTube   
§  Zaplanuj następne CZTERY produkty 
§  Skończ zadania z poprzednich sesji! 

§  Czy masz wlaściwy sposób myślenia? 
§   Czy wierzysz w to co robisz? 
§   Czy koncentrujesz się na tym co ważne? 
§   Czy masz wystarcząjaca wiedzę? 
§   Czy masz odpowiednie umiejetności? 

Ja cię tylko mogę PRZYPROWADZIĆ  
do wodopoju – ty sam się musisz napić! 
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Kto Pyta Nie Błądzi	  

Jeśli	  masz	  pytanie	  –	  zapytaj!	  


