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Telekonferencje i Webcasty 

 
Sprzedawanie w Sieci 

 

 
  
   
   

  
 

Sesja 8 

Furman i Herkules 

Bogowie pomagają 
tym, którzy sami sobie 

starają się pomóc! 
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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	  

Skąd brać pomysły? 
§  Zapytaj na stronie “ZAPYTAJ” 
§  Odwiedzaj fora, portale i media 

społecznościowe- notuj pytania i 
problemy 

§  Odwiedzaj strony konkurencji: 
ú  W czym się specjalizują? 
ú  Jak uzasadniają swoje oferty? 
ú  Co obiecują swoim klientom? 

Produkt – ale w jakiej formie?  
§  Tekst 

ú   strony internetowe 
ú   w formacie pdf  

§  Nagrania: 
ú  audio/wideo do sciagniecia 
ú  audio/wideo na plytach CD i DVD 

§  Na żywo 
ú  Webcast 
ú  Teleseminar 
ú  Ustream TV 
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ustream.tv 

NA ŻYWO -  pro i contra 

§  PRO: 
ú  Impreza na żywo ma termin  
ú  Zrobione i sprawa z głowy 

§  CONTRA: 
ú  Nieprzewidziane komplikacje 
ú  Techniczne trudności 
 

Im częściej coś robisz 
tym więcej masz wprawy! 
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Telekonferencje 
§  Spotkania prowadzone na linii telefonicznej  
§  Mogą być z udziałem uczestników 
§  Najprostszy sposób tworzenia treści   
§  Na początek wiele serwisów gratis 
§  FreeConferenceCall.com  (po polsku!) 
§  Płatne serwisy - zaawansowane funkcje 
§  Z małą ilością osób – na Skypie 

FreeConferenceCall.com    GRATIS po polsku! 

Skype –  konferencje w małym gronie 
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Webcasty - Webinaria 
§  Prowadzone są w internecie  
§  Kombinacja różnych oprogramowań 
§  Audio przez mikrofon/telefon 
§  Także slajdy, czat, prezentacja pulpitu 
§  Uczestnicy mogą uczestniczyć na żywo 
§  Mogą słuchać na stronie i przez telefon 
§  Najpopularniejsze:  

ú  InstantTeleseminar .com 
ú  GoToMeetings.com – GoToWebinar.com  

InstantTeleseminar.com 

GoToWebinars.com 
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Prosty Sposób Zarabiania 

§  Możesz zarabiać spore pieniądze 
minimalnym nakładem czasu i pracy 

§  Teleseminaria pozwalają na mnożenie 
rezultatów bez dodatkowych nakładów 

§  Zamiast sprzedawać jednej osobie – 
robisz prezentacje i składasz ofertę 
dziesiątkom, setkom a nawet tysiącom 
osób za jednym zamachem 

Jakie są MOŻLIWOŚCI? 

§  Alex zarabia MILIONY dolarów na jednym 
kursie organizowanym raz w roku 

§  Aktualna cena $2500 od uczestnika 
§  Pomnożone przez 1000 + uczestników 
§  Nie jest to skrajny wyjątek 

Jak rekord w biegu na 100 metrów – kiedy 
szlak jest przetarty, zdarza się to często. 
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Teleseminaria - Warsztaty 

§  Tylko 100 uczestników x 100 zł. za udział 
= 10.000 zł. z JEDNEJ prezentacji 

§   PLUS – tworzysz jednocześnie nagranie i 
produkt do sprzedania później 

§  Ile możesz na tym zarobić w przyszłoćci? 

Prosty koncept.. 

§  Zaoferuj teleseminar swoim subskrybentom 
§  Albo subscrybentom kogoś innego 
§  Świetny sposób na budowanie listy 
§  Możesz być wykładowcą 
§  Możesz być prowadzącym wykłady innych 
§  Możesz być gościem kogoś innego 
§  Wszelkie inne kombinacje  

Co można sprzedawać w 
czasie teleseminariów? 

§  Możesz sprzedawać WSZYSTKO – od 
ebooka za 10 zł do programu za 10 tysięcy 

§  Lepiej sprzedawać cos droższego 
§  Jeśli masz 100 osób i tylko 10% kupi coś 

za 50 zł – zarabiasz 500 zł 
§  Ile osób potrzebujesz, żeby zarobić te 

same 500 zł. jeśli cena wynosi 250 zł? 
§  A ile jeśli to zaoferujesz  za 495 zł? 
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Wyższe ceny są lepsze 
§  Wiekszość ludzi obawia się wystawiać coś 

za wysokie ceny = mała konkurencja 
§  Jeśli oferujesz wysoką jakość możesz mieć 

konwersję 5-15% przy cenach 100 zł PLUS 
§  Jeśli będziesz mieć 100 uczestników i tylko 

dziesięciu kupi – zarabiasz 1000 złotych. 
§  Jeśli będziesz mieć 1000 osób przy tej 

samej konwersji – zarobisz 10.000 złotych! 

Niesamowita dochodowość 

§  Koszt marketingu jest zero jeśli 
promujesz teleseminaria wśród swoich 
własnych czytelników 

§  Twoje ryzyko przy tych potencjalnych 
dochodach jest zatem ZERO. 

§  Nawet jeśli masz partnerów, którzy to 
promują na swoich listach – też nie ma 
ryzyka, bo płacisz tylko od uczestnika.  

Niesamowita Dochodowosc c.d. 

§  Teleseminaria są świetnym produktem do 
stworzenia partnerstwa  

§  Łatwiej o partnera z drogim produktem 
§  Masz wysoką prowizję do zaoferowania 
§  Możesz zaoferować atrakcyjną cenę dla 

subskrybentów od partnera 
§  W partnerstwie masz ZERO ryzyka bo 

partner zarabia tylko wtedy kiedy ty JUŻ 
na tym zarabiasz! 
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Prosty Proces  

§  Strona z informacją dlaczego warto się 
zapisać na gratisowe teleseminarium 

§  Formularz dla zapisujących się 
§  Strona z potwierdzeniem, na której są 

dodatkowe informacje teleseminarium 
§  Autoresponder z informacją – podążanie 
§  Ludzie MUSZĄ się zapisać zanim dostaną 

informacje gdzie i jak słuchać/oglądać 

Musisz podążać! 

§  2.567 ludzi odwiedziło stronę-wyciskacz 
§  1.480 zapisało się na listę 
§  405 wzięło udział w teleseminarium 
§  47 osób zamówiło reklamowany kurs 
§  11.6% konwersja 
§  $1.995 cena od osoby 
§  $93.765.00 dochód 

Ale to tylko początek 

§  Zaoferuj nagrania z teleseminarium tym 
którzy się zapisali, ale nie wzięli udzialu 
na żywo – za dodatkową opłatą 

§  Wyślij emaila jak najszybciej, że nagranie 
jest już gotowe – kuj żelazo póki gorące 

§  Jeśli 10 osób dodatkowo się zapisze na 
główny kurs – zarabiasz $19.950 

§  To jeszcze nie wszystko…. 
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Najprostszy sposób zarabiania 

§  Zamiast prowadzenia na żywo – możesz 
teraz odtwarzać nagrane teleseminarium. 

§  Kiedy nagrywasz każde – w pewnym 
momencie masz idealne nagranie. 

§  Zredaguj jeśli to konieczne, żeby nie było 
uwag na temat daty albo pory roku (np. 
uwagi na temat swiąt albo letnich upałów) 

§  Nawet gości możesz mieć nagranych 

Nie masz nic na sprzedaż? 

§  Możesz promować innych, którzy mają 
coś do zaoferowania – ty zarabiasz w 
tym wpypadku prowizje 

§  Możesz zakupić prawa do jakiegoś 
programu albo produktu   

Co można tak sprzedawać? 
§  Usługi biznesowe, finansowe, medyczne 
§  Szkolenia i coaching, doradztwo 
§  Suplementy i produkty zdrowotne 
§  Porady prawne, psychologiczne itp. 
§  Pożyczki na nieruchomości 
§  Zbiórki na działalność charytatywną 
§  Możesz przyciągać zainteresowanych 

dosłownie w KAŻDEJ branży 
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Największe pomyłki 
§  Niewystarczająca ilość prmocji – jeden 

email to za mało! 
§  Email przynajmniej 3-4 razy przed każdą 

imprezą – i to już po zapisaniu się 
§  Brak przygotowania i opracowanego 

systemu powodują kiepskie dochody   
§  Idąc na żywioł popelnia się kosztowne 

błędy na każdym kroku 
§  Nie wymaganie podjęcia decyzji 

Przepis na szybkie zarobki 

§  Musisz mieć zawężoną grupę docelową  
§  Znajdź ekspertów, którzy mają: 

ú  Listę mailingową (im wieksza tym lepiej) 
ú  Produkt na sprzedaż (wyzsza cena) 

§  Szukaj w Google – 10-20 ekspertów  
§  Skontaktuj się – email, lepiej telefon, 

poczta, albo nawet ekspresem 

Przepis na szybkie zarobki cd. 
§  Jesteś sponsorem serii gratisowej 

teleseminariów na temat xyz – np. temat 
odchudzania się 

§  Masz dwa główne pytania:  
ú  1. Co maja na sprzedaż?  
ú  2. Ile osób maja na swojej liście? 

§  Wybierz na razie wstępnie  
§  Powiedz ile będzie teleseminariów  
§  Każdy zobowiązuje się do promowania 
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Przepis na szybkie zarobki  cd. 

§  Ludzie sie zapisują na TWOJĄ listę 
§  Nawet jeśli nic nie zarobisz, będzie warto 
§  Na stronie z potwierdzeniem dostaną info 

PLUS secjalną ofertę – dostęp do nagrań 
i do zapisow 

§  W cenie np. 99 złotych 
§  Zapłać za zrobienie zapisów 
§  Zredaguj nagrania audio 

Przepis na szybkie zarobki cd. 

§  Zaoferuj 50% ekspertom którzy będą tą 
całą serię promować.  

§  Wyślij emaile – już się zaczęło, gratis na 
żywo, ale możesz mieć też nagrania 

§  Masz teraz swój własny produkt 
§  Bonus – sprzedaż w czasie seminariow 
§  Kiedy masz tyle wywiadów – masz niemal 

natychmiast pozycję eksperta 

Nie tylko strona sprzedaje… 

§  Także audio… 
§  Także wideo…. 
§  Nawet prezentacja PowerPoint 

Nie zawsze długa strona 
Czasami najlepszy tekst sprzedający jest 

zaprezentowany na 5-cio minutowym audio, 
wideo – albo nawet w postaci krótkiego listu! 
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Musisz być copywriterem 

§  nie możesz zatrudnić najlepszych  
§  to nie jest umiejętność wrodzona 
§  każdy się może tego nauczyć 
§  TY też! 

Podejmij decyzję, że nie tylko CHCESZ się tego 
nauczyć, ale że chcesz zostać najlepszym 

copywriterem jakim tylko możesz być!  
 

Dobry tekst sprzedąjacy 

§  Dobry tekst ma ogromne znaczenie 
§  Słowa sprzedają za ciebie 
§  Musisz potrafić ich przekonać, żeby 

przyszli, żeby klikneli, żeby zapłacili 
§  Bez tego nie możesz zarabiać na wiedzy 
§  Ma nagłówki i wypunktowania   

Nagłówki sa najważniejsze! 

§  Rola nagłówka: przyciągnąć uwagę 
§  Każda strona potrzebuje nagłówek 

ú  Zwiastun tego  co interesuje czytelnika 
ú  Czemu mnie to ma zainteresować? 

1. Trzydzieści Sposobów  
na Zarabianie na Wiedzy 

 
2. Jak Zamienić Wiedzę na Produkt Który 

Się Sam Sprzedaje w Internecie 
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Wypuktowania (bullets) 
§  Przykuwają wzrok  i wzmagają ciekawość 
§  Pozwalają na opis szczegółów ale nie 

zdradzają tajemnicy (CO– nie JAK ) 
§  Powodują efekt pt. “Ja chcę to mieć” 
§  Budują rozpęd do zakupu 
§  Według Armanda Morina - idealne jest  

9-12 wypunktowań  
§  Oddziel wypunktowania wolną linijką, 
żeby to się łatwo czytało 

Już wkrótce… 

§  Program na temat copywritingu! 
§  W międzyczasie: 

ú  Studiuj uważnie dobre teksty (przede 
wszystkim te, które CIEBIE przekonały) 

ú  Kolekcjonuj dobre teksty 
ú  Skorzystaj z szablonu do pisania ofert 
ú  Pracuj cierpliwie nad własną ofertą 
ú  Stale ulepszaj swoje teksty! 

Proces dla JEDNEJ osoby	  

§  Nie	  myśl	  kategoriami	  “lista”	  
§  Żeby	  zbudować	  wielką	  listę	  musisz	  
komunikowac	  się	  z	  jedną	  osobą	  

§  Każdy	  adres	  emailowy	  jest	  jedną	  osobą	  	  
§  Zwracaj	  się	  bezpośrednio	  do	  jednej	  OSOBY	  
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Twój Plan Akcji	  

§  Kontynuuj blog - trzy razy w tygodniu  
§  Stwórz projekt – pierwsze teleseminarium 
§  Zaplanuj datę i treść – zaoferuj GRATIS 
§  Stwórz stronę sprzedającą  
§  Nawet  teleseminarium gratisowe musisz 

umiejętnie “sprzedać” 
§  Skończ zadania z poprzednich sesji! 

Kto Pyta Nie Blądzi	  

Jeśli	  masz	  pytanie	  –	  wpisz	  w	  okienko.	  	  
w	  sekcji	  Pytania	  i	  Odpowiedzi	  

	  	  
Na	  wszystkie	  pytania	  odpowiem	  	  

w	  czasie	  specjalnej	  sesji	  	  
Pytania	  i	  Odpowiedzi.	  

Ja cię tylko mogę PRZYPROWADZIĆ  
do wodopoju – ty sam się musisz napić! 


