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Dlaczego ten krótki raport? – w szkole mówili, że wstęp musi być zawsze..  

 

W sieci, a zwłaszcza na FB można doświadczyć wiele grup tematycznych. Dzięki wielu z nich 

można udoskonalić swoją wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, pogłębić tematykę 

hobby, znaleźć sposoby na domowe problemy. 

 

To są czasy, kiedy wręcz wiedzę docierającą do nas musimy selekcjonować, bo nie jesteśmy 

w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Jest tego bardzo dużo. 

 

W związku z rozwojem technologii, jaki widzimy na co dzień, pojawiła się jeszcze jedna 

możliwość. 

 

Owszem kiedyś nasi rodzice nie mieli tej możliwości. Jeszcze do tej pory wiele osób dziwi się 

i zastanawia: „jak to możliwe przecież ja to musiałam po 8h siedzieć w zakładzie, nie wiedząc, 

co się dzieje na zewnątrz. Trzeba wyjść z domu i swoje odrobić. No nie ma opcji. Dziecko 

przez Internet to jakaś ściema… I tak musisz znaleźć pracę” 

 

Jednak to, że tutaj jesteś i to czytasz, znaczy, że już jakiś czas interesujesz się tematyką 

zarabiania w Internecie. Wiesz także, że jest to możliwe, że możliwe jest zarabianie dzięki 

internetowi. 

 

Dobra, idźmy dalej. Przez twój komputer przewinęło się mnóstwo ogłoszeń typu: „przyłącz 

się do mnie…”, 

„współpracuje z bardzo dobrą firmą, podejmij działanie”, „u nas się tak zarabia…” albo 

zdjęcia wręcz grubej kasy rozrzuconej po dywanie. 

 

Takie ogłoszenia praktycznie same się nam wciskają na ekrany czy to OLX czy ogłoszenia 

Allegro, nie wspomnę już o dominacji takich ogłoszeń na „niebieskiej tablicy”. Wszędzie trwa 

gorączka złota. 
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Zapewne już jakąś firmę masz wybraną i z jakąś współpracujesz. Cieszysz się produktem. 

 

Wszystko jest dobrze do momentu, kiedy tematem staje się działanie w Internecie. Od czego 

tu zacząć? Skąd ja wezmę ludzi? Jak rekrutować przez Internet? Kurde jak się do tego zabrać? 

 

I tutaj następuje jakby cisza – temat tabu. Nikt nic nie wie. Nie ma się kogo spytać. 

 

Jestem człowiekiem, który lubi od razu mięcho. Dlatego i w tym przypadku zależy mi na 

konkretach i nie pasuje mi zbędne gadanie. Uważam, że jest potrzebny jakby elementarz 

dotyczący działań w marketingu internetowym. Jest to jednak stwierdzenie na wyrost. 

 

Dlaczego? 

 

Portale społecznościowe to takie twory, które potrafią zmienić politykę swoich działań 

praktycznie z dnia na dzień. Coś nam ukrócą, czegoś nam nie będzie można pisać. Być może 

wprowadzą abonament … różnie z tym bywa. 

 

Moim pierwotnym założeniem jest wskazać ci zasady. Pokazać ci obraz tego, co Ty sam/sama 

możesz zrobić. W jaki sposób można pracować, jak działać, żeby odnieść sukces. Chcę ci też 

pokazać zagrożenia oraz to jak je rozpoznawać.  

Wiem, że jesteś osobą mądrą i inteligentną i zdaje sobie sprawę, że po lekturze tego ebooka 

znajdziesz swoje „Gwiezdne Wrota”. 

 

Zanim przystąpimy do działań mam na początku zadanie dla ciebie. 

 

Przygotuj gruby zeszyt w kratkę oraz papierowy kalendarz. 

 

Ale ja pracuje na komputerze! - powiesz. 
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Owszem, przerabiałem to sam i wiem, że nic, ale to zupełnie nic, nie zastąpi kartki papieru i 

długopisu, papierowego kalandarza. To taka podstawa działania. Niebawem dowiesz się, do 

czego to będzie potrzebne. 

 

Jeśli pracujesz offline to też odniesiesz korzyści z tego ebooka – pokaże ci jak przenosić relacje 

do Internetu i jak z Internetu przenieść na płaszczyznę realnych spotkań. 

 

Jakie możliwości daje nam dziś Internet czyli gdzie mogę działać?  

 

 

 

Właśnie widzisz cześć najpopularniejszych portali społecznościowych. Wiem, że 

przynajmniej kilku z nich używasz. Każdy z tych portali to inna etykieta zachowania i zupełnie 

inna grupa ludzi. 
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Tak np.: 

Instagram – portal do publikowania swoich zdjęć, swoich filmów, czyli pokaż swoje 

życie. Trafisz tutaj na ludzi w wieku od 16 do najczęściej 30 lat, którzy mocno trenują, gotują, 

chwalą się swoimi wystawnym życiem, podróżują. 

 

Linkedin – twoje CV w Internecie. Tutaj budujesz swój profil zawodowy. Już po samej 

rejestracji jesteś zobowiązany, by wypełnić swoją historię zawodową. Dokładnie tak jak w 

tradycyjnym cv. Jest to portal oparty na relacjach, przyjmijmy: pracownik – pracodawca. Tutaj 

zdobędziesz dokładne informacje o swoim pracodawcy a pracodawca o tobie. W podobnym 

klimacie działa GoldenLine, z tym że są tutaj jeszcze rozbudowane fora tematyczne, na 

których można się udzielać i ściągnąć uwagę potencjalnego pracodawcy na swoją osobę. 

 

Twitter – krótkie treściwe informacje. U nas w Polsce kojarzony jako portal typowo 

polityczny. Może kiedyś się do niego przekonam. 

 

Myślę, że YouTube i całej pozostałej gromadki nie muszę Ci przedstawiać. 

 

Bez względu na to, w jaki sposób się publikuje treści na poszczególnych portalach, nie 

ulega wątpliwości, że wszędzie tutaj znajdziemy ludzi. Tak, na każdym z tych portali 

społecznościowych, za każdym profilem — stoi człowiek. 

Warto się zatem zapoznać dokładnie, na jakich zasadach działa dany portal, aplikacja, do 

jakich osób jest skierowany, czyli kto z nich korzysta. 

 

Wyobraź sobie teraz, że te portale są Twoimi mikro-blogami. Na każdy z nich wrzucasz swoje 

treści, coś publikujesz. 

 

Jak myślisz ile osób, może oglądnąć publikowane przez ciebie treści? 
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Potocznie mówi się, że jak kogoś nie ma w internatach, to nie istnieje. Gdyby, czysto 

teoretycznie złożyć, że każda dorosła osoba ma gdzieś w sieci swoje konto. (wg… GUS jest 

nas Polaków ponad 39 mln) 

 

To dla Ciebie dużo czy mało? 

Możesz zatem działać na każdej platformie, na każdym portalu możesz mieć konto. Pamiętaj 

jednak, że równoległe i jednolite prowadzenie tych profili będzie wymagać ogromnego 

wkładu pracy i czasu. 

 

Dlatego proponuje wybrać jeden portal, w którym czujesz się najlepiej. 

 

Ja do tego celu wybrałem Facebook. 

 

Dlaczego Facebook ? 

 

Mógłbym napisać krótko: bo jest tutaj wystarczająca ilość ludzi. 

….. konkretniej:  

 

Najpopularniejszym 

serwisem na świecie jest 

właśnie Facebook. Ma on już  

ponad 2 miliardy 

użytkowników.  

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 8 

 

 

                                                                                          

https://www.instagram.com/rysujefejsbuki/ 

 

Najliczniejszą grupą użytkowników portalu na świecie są osoby w przedziale wiekowym 18-

55. Ponadto co trzecia osoba powyżej 65 roku życia posiada aktywne konto. 

 

Aż 70 procent Polaków jest aktywnych codziennie na fb (wg GUS mamy obecnie w Polsce 

ponad 39mln ludzi zatem 70% to – 27mln). Co ciekawe, polska zajmuje w rankingu 

użytkowników, którzy codziennie korzystają z social media trzecie miejsce na świecie. 

 

Budowanie relacji na FB przebiega w sposób naturalny, bez jakiś szablonów, czyli to do czego 

miała służyć niebieska platforma, czyli poznawanie i komunikowanie się na płaszczyźnie 

koleżeńskiej. 

 

Czy widzisz tutaj swoją szansę? 

 

Nie? – dobrze, to jeszcze inaczej. 

 

Czy wiesz co dzieje się na Facebooku w ciągu minuty? 

 

Oczywiście statystyki bez przerwy się zmieniają, ale jeszcze niedawno w ciągu minuty 

na Facebooku pojawiało się ponad pół miliona komentarzy, 300 000 statusów, 500 nowych 

kont i niemal 150 000 zdjęć.  

 

Czy trudno w takim gronie znaleźć chociaż jedną osobę, która będzie Twoim potencjalnym 

klientem, która przeczyta Twój post? 

 

Od czego zacząć? 

 

https://www.instagram.com/rysujefejsbuki/
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Profil prywatny. 

 

Imię i Nazwisko… o to pierwsze co musisz zmienić. Twoje imię i nazwisko to Twoja marka 

– nie żaden „kotek fielmonek”, „żółw ninja”, „ babcia jaga”. Nawet nie…. „Moni Ka” tylko 

Monika Nazwisko 

 

Profil prywatny. Jest to od dziś Twoja wizytówka. Dobra powiem Ci prawdę – cała, nagą 

prawdę. To jakie masz zdjęcie profilowe, jakie zdjęcia wrzucasz na swoją oś czasu, w jaki 

sposób komentujesz, co lajkujesz – wszystko to ma wpływ na opinie o Twojej osobie. 

 

Wszystko to może sprawić, że kogoś przyciągniesz do siebie albo wręcz Cię zablokują. 

 

Z ciekawostek mogę Ci powiedzieć, że nawet szukając pracy na etacie jako najzwyklejszy 

pracownik, jesteś inwigilowany/a przez pracodawcę. 

 

Co sobie pomyśli pracodawca o Tobie, kiedy zobaczy zdjęcia z grubo zakrapianej imprezy, 

zdjęcia, na których widać, że sam nie wiesz co się z Tobą dzieje. Dodaj jeszcze komentarz… 

„oj było tak fajnie, że nie pamiętam” i możesz być pewien, że pracy nie dostaniesz. No bo z 

tego samego powodu możesz kiedyś nie przyjść do pracy albo jeszcze lepiej w takim stanie 

przyjść… Masakra. 

 

 

Co sobie pomyśli pracodawca, z postów 

pełnych wulgaryzmów nasyconych 

nacjonalizmem, faszyzmem lub skrajnymi 

myślami politycznymi? 
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To taka dygresja, ale to samo mogą sobie pomyśleć o Tobie osoby, które być może chciałby 

się do Ciebie przyłączyć. 

 

Teraz chcesz zarabiać. Teraz chcesz szukać nowych kontaktów. 

 

Teraz profil na FB będzie Twoją wizytówką biznesową. 

 

 

Krok #1. Zmień zdjęcie profilowe  

 

Ludzie chcą widzieć z kim rozmawiają.  

 

Przejdź się do fotografa, niech pstryknie ci kilka fajnych, profesjonalnych fotek w plenerze, 

studiu (zdjęcia naturalne, uśmiechnięte np. Uchwycony kadr, podczas gdy jedziesz na 

rowerze, bawisz się z psem, trzymasz szczura na ręku, pracujesz w ogrodzie z łopatą). Poproś 

koleżankę, kolegę, męża, żonę niech zrobi ci zdjęcie aparatem albo telefonem. Telefony mają 

już możliwości robienia zdjęć w wysokiej rozdzielczości. 

 

Zdjęcie powinno przyciągać i zachwycać jakością. Zrób ich kilka i różnych, następnie wstaw 

je do swojego albumu zdjęć na FB 

 

Zdjęcie profilowe: 180 x 180. Zdjęcie „reprezentujące”, widoczne m.in. na stronie, w 

komentarzach i wyszukiwarkach, powinno mieć przynajmniej 180 x 180 i wyświetlane będzie 

jako 160 x 160. 

 

Jeżeli jednak planujesz typowo biznesowe działania, warto mieć zdjęcie na, którym: 

- jesteś tylko ty (sam/sama) w kadrze, 

- ubiór (musi być spójny z Tobą) nieodbiegający wiele od strojów biznesowych (jeśli nie lubisz 

krawatów – w porządku, ale warto mieć marynarkę, koszulę, ładnie ogarnięte włosy etc.). 
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Krok #2 zmień zdjęcie w tle 

 

 

Cover Photo jest to grafika na Facebooku umieszczona za zdjęciem profilowym. Niektórzy 

zapominają o tym, że może ono spełniać dodatkową funkcję informacyjną i wstawiają tam 

pierwsze lepsze zdjęcie z galerii. Wykorzystaj je jako dodatkowy element promocji i użyj jej 

jako okładkę Twojej firmy, przy pomocy której przekażesz główną misję firmy, 

zaprezentować najważniejsze produkty lub hasło. 

 

Nie traktuj go jednak jak typowy banner reklamowy. Jego społecznościowy i luźny charakter 

nie powinien ulec zmianie. Żadnych haseł w stylu: tylko u nas, kup teraz i ostro kolorowych 

elementów graficznych, które mają przykuć uwagę. Kompozycja jest tu nadal ważna i 

powinna korelować z resztą elementów na profilu. Poniżej kilka porad. 

Ciekawa myśl. Ciekawy kadr – postaraj się poszukać taki cover, który będzie odzwierciedlał 

twoje osobiste marzenia lub pokazywał, w czym pomagasz. Zdjęcie, które daje nadzieje, 

radość – optymizm i pozytywne myślenie. Przecież właśnie takich ludzi chcesz spotykać na 

swojej drodze. Również postaraj się, aby i to zdjęcie było wysokiej jakości. 
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Rozmiar:  

820 x 360 

 

 

Zasada: 20% tekstu na całe zdjęcie 

Również postaraj się, aby i to zdjęcie było wysokiej jakości. 

 Zrób wszystko, aby efekt był: Wooooooow!!! 

 

Zdjęcie w tle ma za zadanie przekazać – w sposób natychmiastowy, że masz coś istotnego do 

pokazania, zaoferowania. Pokazuje, w czym pomagasz… lub w jaki sposób. 

Przykłady:
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Poniżej program, który będzie nam pomocny cały czas podczas naszej podróży.  

canva – niezwykły i intuicyjny, czyli też prosty program graficzny. Zaloguj się przy użyciu 

swojego konta FB i postaraj się zrobić niesamowite Cover Photo. 

 

Krok #3. Wstaw szczegółowe informacje o sobie  

 

Może to być kilka słów, czym obecnie się zajmujesz. W czym możesz pomóc. Albo jaką 

radość daje ci pogłębianie wiedzy na temat twojego hobby. Przedstaw się z tej dobrej, miłej, 

pomocnej i praktycznej strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/
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Krok #4. Wstaw kilka cytatów w rubryce „ulubione cytaty” 

 

Pokaż, czyje słowa Cię motywują. Pokaż, kto ma wpływ na Twoje działania. Takich perełek 

znajdziesz na stronach www bardzo dużo. Zastanów się, które pasują najlepiej do Twojej 

osoby.  (zdjęcie powyżej)  

 

W sieci znajdziesz całe mnóstwo takich stron: wpisz w wyszukiwarkę Google hasło: „cytaty”, 

„motywujące cytaty”  

 

Krok #5. Uzupełnij dane kontaktowe 

 

Nie podawaj publicznie adresu zamieszkania.  

 

Musisz jednak pamiętać, że zależy i na kontakcie, więc nie możesz się od niego odcinać 

całkowicie. Załóż Skype, Zoom, Whatsapp. Załóż dodatkowy mail (tz. Biznesowy). 

Poinformuj wszystkich, aby śmiało pisali do Ciebie na Messenger. Bądź otwarty/a. Podaj 

swoją miejscowość zamieszkania, być może niebawem ktoś z Twojej okolicy będzie chciał 

się spotkać i omówić coś na realnym spotkaniu. (miejsce zamieszkania to zupełnie co innego 

niż adres) 

 

Uzupełnij prezentacje: 
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Dlaczego Twój profil na FB jest taki ważny.  

- To Twoja wizytówka 

- Im lepszy profil, tym lepsze pierwsze wrażenie  

- budujesz ciekawość – „czym się zajmujesz” 

- budujesz zaufanie i sympatię do ludzi 

- poprzez profil budujesz pierwsze relacje i interakcje 

- profil to magnes 

- ludzie dołączają do Ciebie (zdjęcie, imię, nazwisko) a nie do firmy. 
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Zapamiętaj ! zbuduj wizerunek osoby: 

- przedsiębiorczej  

- znającej się na biznesie online 

- pozytywnej 

- otwartej 

- zmotywowanej 

- osiągającej cele 

- zajętej 

- szkolącej się 

- wartościowej 

- rozwijającej się 

- znającej się na swojej branży 

- kochającej to co robi 

 

Krok #6a Znajdź grupę docelową – poznaj swojego klienta 

 

Grupa docelowa (ang. Target group) to zbiór osób lub firm, do których kierujemy lub 

planujemy skierować nasze działania marketingowe i sprzedażowe.  

Grupa docelowa czyli kto… jak określić? 

Kryteria geograficzne 

W tym przypadku sprawa jest oczywista. Chodzi o położenie geograficzne.  

Gdzie mieszka twój wzorowy klient: 

• Region - określone państwo, województwo, część kraju (np. Południowa część 

polski), dzielnica miasta itp., 

• Miejsce zamieszkania - wieś lub miasto, 
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• Wielkość miasta - np. Do 100 tys. Mieszkańców, od 100 tys. Do 500 tys., powyżej 

500 tys. Itp., 

Kryteria demograficzne 

Kryteria demograficzne są cechami, które może łatwo określić czy wymierzyć. A niektóre z 

nich (np. Wiek) przekładają się bezpośrednio na zachowania i styl życia mogące decydować 

o preferencjach konsumenckich.  

Pośród kryteriów demograficznych wyróżniamy między innymi: 

• Wiek, - określ wiek swojego perfekcyjnego klienta 

• Płeć, 

• Dochód – ile twój klient zarabia rocznie, miesięcznie …  

• Wielkość gospodarstwa domowego lub/i liczba członków rodziny twojego klienta 

• Wykształcenie, 

• Zawód, 

• Narodowość, 

Kryteria psychograficzne 

Zarówno kryteria geograficzne, jak i demograficzne można określić bardzo szybko . Jednak 

nie zawsze są one w stanie opisać potencjalnego klienta ze względu na jego skłonność do 

zakupów. Dlatego rozpatruje się grupy potencjalnych klientów ze względu na kryteria 

psychograficzne, do których możemy zaliczyć: 

• Styl życia – jak wygląda codzienne życie twojego klienta 

 Jakie zajmuje stanowisko, w jakiej branży, dla jak dużej firmy pracuje? 

 Ceni sobie szybkie życie w dużym mieście, czy ucieka z niego przy najbliższej okazji? 

 Jak wygląda jego plan dnia? 

 W jaki sposób dostaje się do pracy? 

 Z jakimi ludźmi się przyjaźni? 

 Czym kieruje się w życiu, jego ambicje, cele? 
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 Jakie wyzwania na niego czekają? 

 Czym się interesuje? 

 Z jakiego medium korzysta, poszukując informacji? 

 Jakie gazet, blogi czyta? 

 Czy używa gadżetów tj.. Tablety, smartfony? 

 Czy potrafi używać komputera i innych peryferyjnych rzeczy i w jakim stopniu? 

 W czym możesz mu pomóc za pomocą treści, które tworzysz? 

 Jakie ma kompleksy? 

 Co go martwi? 

 Ma żonę/męża? 

 Jest rodzicem? 

 Czy udziela się w organizacjach non-profit? 

 Gdzie używa Internetu? W pracy etatowej, domu, komórka? 

 Kim są klienci Twojej niszy? 

 Kim są liderzy? 

 Które marki konkurencyjne przyciągają najwięcej fanów? 

 Jakie blogi sa najczęściej czytane przez Twoich klientów? 

 Jakie czasopisma czytają osoby, które interesują się produktami lub usługami 

podobnymi do Twoich? 

 Jakie książki czytają? 

 Jakich autorów i coachów śledzą? 

 W jakich wydarzeniach uczestniczą? 
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• Osobowości, 

 

1. Jak rozmawiać z flegmatykiem 

2. Jak rozmawiać z sangwinikiem 

3. Jak rozmawiać z melancholikiem 

4. Jak rozmawiać z cholerykiem 

 

• Wartości  (rozsypanka) 

Miłość niezależność rozwój osobisty 

Akceptacja elastyczność wykształcenie 

Zaufanie wolność kreatywność 

Wiara mądrość wyobraźnia 

Zdrowie wygoda marzenia 

Piękno dobra zabawa bezpieczeństwo 

Intymność humor komfort 

Spokój energia spokój 

Szczerość satysfakcja pewność 

Wdzięczność radość sprawiedliwość 

Wsparcie szczęście lojalność 

https://coaching4smart.wordpress.com/tag/jak-rozmawiac-z-flegmatykiem/
https://coaching4smart.wordpress.com/tag/jak-rozmawiac-z-sangwinikiem/
https://coaching4smart.wordpress.com/tag/jak-rozmawiac-z-melancholikiem/
https://coaching4smart.wordpress.com/tag/jak-rozmawiac-z-cholerykiem/
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Wrażliwość bogactwo duma 

Balans dostatek przygoda 

Harmonia sukces ryzyko 

Intuicja perfekcjonizm wyzwania 

Motywacja niezależność finansowa  

Pasja   

  

Teraz gdy już wiesz, kto jest Twoją grupą docelową, (jak wygląda Twój klient wzorowy) 

pozostało jeszcze ci zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań. 

Te pytania pomogą ci w podjęciu decyzji marketingowych tj. Czy twój biznesplan jest 

trafiony. 

• Czy moja grupa docelowa może pozwolić sobie na mój produkt lub usługę? 

• Czy istnieje popyt na mój produkt lub usługę w tej grupie osób? 

• Czy uważasz, że rozumiesz motywację grupy odbiorców do kupowania Twojego 

produktu lub usługi? Krótko mówiąc, czy Twój produkt ulepszy ich życie i będzie 

spełniał większość wymogów? 

 

Jeżeli nie potrafisz znaleźć odpowiedzi na te pytania, to warto zainwestować więcej czasu w 

badania grupy docelowej oraz poznanie produktów firmy. 

Z drugiej strony, gdy odpowiedzi na te pytania są negatywne, może to oznaczać, że biznesplan 

nie jest odpowiedni i się nie sprawdzi. 

Postaraj się rzetelnie podejść do zagadnienia. Wiem, że to taki punkt, poprzez który można 

potem nie mieć efektów. 
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Dla przykładu: Kiedy masz produkt zdrowotny – ogólnie szukasz ludzi z grup fitnessu, 

zdrowia, radzenia sobie z dolegliwościami, które może rozwiązać Twój produkt/usługa. Jeśli 

natomiast budujesz grupę osób i zapraszasz do biznesu skupiasz się na grupach na FB które o 

tym mówią tj. zarabianie przez Internet, praca bez szefa etc.  

 

 Krok #6. Zacznij postowac na swojej tablicy  

 

Rozróżniamy 3 rodzaje postów: 

 

Motywacyjne/życiowe: 

 

 • dawaj wartość, lekcję.  

 

Dobieraj dokładnie grafikę do tekstu. Obie te składowe muszą się uzupełniać i czynić twój 

przekaz bardziej wyraźnym. Jasno pokazuj wskazówki proste do zastosowania. Osoba, która 

taki post przeczyta, powinna wynieść cos ważnego coś kluczowego i coś prostego do 

szybkiego zastosowania we własnym życiu. Fajnie jak jest to Twoja osobista wartość z Twoim 

zdjęciem. 

 

Dziel się wiedzą – poszukaj jaka dziedzina Cię interesuje i pisz o tym. 

Lubisz prawo – wstaw przepis prawny jak, można dzięki temu rozwiązać taki lub inny 

problem. Pokaż, jak się pisze różne pisma. 

Lubisz księgowość – pokazuj, jak można prowadzić firmę, pokaż - jak odliczyć Internet od 

podatku. Jesteś florystką – zobrazuj piękne kompozycje kwiatów do domu. Jesteś technikiem 

dentystyki – może masz triki na wybielanie? 

 

Ludzie szukają rozwiązań. Pomagaj innym żyć lepiej. 
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• Zmotywuj.  

 

Każdy dzień dostarcza nam wielu przykrych chwil. Wokalista „dżem” śpiewał, że w życiu 

piękne są tylko chwile. Owszem tak jest, że czasami w Internecie szukam odrobiny radości. 

Zatem daj wiarę w lepsze jutro, daj nadzieję. Pokaż, że każdy nas jest wartościowy i potrzebny. 

Pisz pozytywnie albo refleksyjnie, ale bez negatywnych tekstów. Ty masz „fejsbukowi” 

pokazać tę lepszą stronę, a ci, co Ciebie czytają, mają czerpać pozytywną energię. 

Pokaż, że jesteś człowiekiem, że masz przemyślenia. 

 

Obserwuj ludzi – zastanów się, czego im brakuje, tylko w taki sposób do nich dotrzesz. 

 

Posty biznesowe rekrutacyjne. 

 

Staraj się ująć to, co ludzi najbardziej boli i z czym chcieliby sobie poradzić. 

 

Co to może być? 

 

• Wiele osób kiepską pracę i chce ja zmienić (masa ludzi jest wypalonych przez korpo) 

• Wiele osób ma rodziny, marzenia, a nie mają środków na utrzymanie rodziny, bądź 

realizacje swoich pasji. 

 

… generalnie pokazuj, że każdy ma wpływ na swoje życie i każdy może je zmienić. 

 

 

• pokazuj jak pracujesz. 

 

Nie wrzucaj tylko biznesowych postów, bo wygląda to wtedy tak, jakbyś chciał/a kogoś 

naciągnąć i za wszelką cenę ich mieć. 
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Ny Ny – tak to my sobie nie podziałamy.       

 

Warto się zastanowić nad kilkoma sprawami. Najlepiej weź kartkę i zobacz jak „wygląda Twój 

klient idealny” 

 

To jest proste: jeśli to ustalisz, będziesz wiedzieć jakie posty pisać, jaką dawać wartość > 

będziesz wiedzieć, jakie możesz dać rozwiązania problemów. 

 

Być może lubisz ryby i wędkowanie? 

Kiedy idziesz na ryby wybierasz to, co lubi ryba nie to lubisz Ty sam/a. 

 

Posty prywatne 

 

Pokazuj, że masz normalne życie. Zdjęcia zabaw z dziećmi, fajnego wypadu, wakacji, spaceru, 

czegokolwiek, ale z sensem. Wstaw zdjęcie, kiedy zajmujesz się swoim hobby lub jakieś inne 

ot kadr z codziennych zajęć (czytasz książkę, zajadając sernik i pijąc kawę – fajny kadr?) – 

dodaj do tego ciekawe zdanie, komentarz. 

 

Dodatkowo: 

 

• Wstawaj linki z YouTube, ale filmów, które dają wartość i są w kręgu Twoich 

zainteresowań. 

• Wstawiaj linki do Webinariów, do szkoleń – profil biznesowy 

• Od czasu do czasu wstaw jakiś dobry niewulgarny i nikogo nieośmieszający 

dowcip. 

• Wstaw mem’a 

• Wstaw link z YouTube do muzyki, której słuchasz (dzisiejszy Facebook 

zdecydowanie woli zatrzymać osobę na portalu jak najdłużej z tego też względu, 
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zamiast dawać linki na YouTube – zaprasza nas do robienia własnych filmów, 

robienia live.. Webinar’ów i innych spraw na żywo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaufanie zbudujesz przez życiówki, rozwiązania problemów, pomoc w trudnych sytuacjach - 

a biznes to następny krok. 

Wszystko powinno być zbalansowane.  

 

Dbaj o wygląd postów. To pokazuje twój profesjonalizm. -> zdjęcia powinny być full hd 

(1980x1080) lub 4k. 

 

We wszystkich postach, jakie dodajesz, pokazuj przede wszystkim siebie! (ja mimo upływu 

czasu wciąż nad tym pracuje – wniosek jest jeden to nie jest łatwy biznes) 

 

Pomysły na różne rodzaje postów 😊- 82 pomysły 

https://websoul.pl/blog/posty-na-facebooka-82-pomysly
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Postanów sobie: będę pisać jeden lub dwa wartościowe posty dziennie. 

 

 

Kiedy najlepiej pisać posty? 

 

1. Post – 6 a 9 rano wtedy wiele osób je śniadanie, jedzie do pracy i przegląda FB – poranny 

zastrzyk energii, motywacji. 

2. Post — w godzinach obiadowych 13 – 15 – zdjęcie, komentarz, szybka notka bo ludzie na 

przerwie w pracy mają mało czasu 

3. Prawdziwy ruch w FB zaczyna się po godzinie 19 – 23 to czas na dłuższe posty, filmy, live. 

 

 

Najlepiej sam/a patrz, kiedy najwięcej osób lajkuje i daje komentarze. (notuj - dni i godziny, 

kiedy najwięcej jest Twoich czytelników) 

 

 

W jakim systemie warto pisać posty? 

 

System : 10/4/1 – jak widać postów jest 15        

 

10 postów o motywacji – jeśli rozumiesz swoich odbiorców, rozumiesz wyzwania, przed 

którymi stoją. Masz wielką wiedzę na temat wszystkich problemów, w jakich możesz im 

pomóc. Pomagasz innym na milion różnych sposobów. Z biegiem czasu twoi widzowie 

zaczynają postrzegać cię jako zaufanego doradcę, eksperta. 

 



S t r o n a  | 27 

 

 

4 posty Twoje osobiste – tak, twoje oryginalne osobiste treści. Twoje radości. Twoja energia. 

Bądź osobiste chwile trochę gorsze – takimi też się dziel. Stajesz się wtedy bardziej 

autentyczny. Zauważ, że nawet pisarze biblijni pisali o swoich porażkach, gorszych chwilach. 

 

1 post – post biznesowy. Wezwanie do działania. Zapisania się na listę mailingową. Pobranie 

ebooka. Jakaś akcja biznesowa. Z różnych artykułów wywnioskowałem, że najlepszym dniem 

do tego typu postów jest środa.       sadzę jednak, że to też kwestia tego do jakiego rodzaju 

publiczności piszemy 

 

Pisząc 3 posty dziennie mamy 15 w ciągu piecu dni. Zatem w ciągu pracującego tygodnia 

zamyka nam się cały cykl postów. (to tylko przykład robisz wszystko wedle swojego czasu) 

 

 

Uwaga! 

 

Pamiętaj, to co piszesz i jakie zdjęcia umieszczasz, ma swoje odbicie również w 

rzeczywistości. Jeśli robisz zdjęcia swoich drogich przedmiotów, a potem wstawiasz datę, 

kiedy Cię nie będzie, bo wyjeżdżasz akurat na urlop to osobom o brudnych i kudłatych 

myślach, dajesz pretekst do zaopiekowania się Twoim mieszkaniem. 

 

Myśl i nie wystawiaj siebie oraz swojej rodziny na niepotrzebne przykrości i kłopoty.  

 

Profil biznesowy nie jest od pokazywania „pępka z kolczykiem” no, chyba że jesteś trenerką 

fitnessu i kształtowanie ciała to Twój sposób na życie z uśmiechem. W takim wypadku brawo 

Ty! 

 

Twój profil nie jest przeznaczony do reklamowania biznesu, produktu usług etc.  
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Absolutnie nie wstawiaj zdjęć żadnych produktów firmy, z którą współpracujesz. Nie 

zachwalaj, że u Ciebie jest najlepiej i w ogóle naj naj naj… - to jest 1 grzech główny. To jest 

spam, jeśli chodzi o działania biznesowe. 

 

Nie poruszaj kwestii polityki, wiary, Syrii, uchodźców i tego, dlaczego Tusk jest 

odpowiedzialny za pogodę w Polsce a Szyszko wycina puszczę. 

 

Profil masz po to, aby pokazać, że masz wiedzę niezbędną ku temu, by rozwiązać problem, 

który ich nurtuje. Zatem rozwiązuj problemy i sytuacje swojej grupy docelowej. 

 

Twoje cacko fejsbookowe       ma być tak przygotowane i tak prowadzone, aby osoba po 

przeciwnej stronie komputera mogła sobie wyrobić pozytywną opinię o Tobie. Napiszę więcej 

— Twoje posty muszą wzbudzić zaufanie, mają być magnesem, mają intrygować – niczym 

piękna, tajemnicza kobieta na imprezie. 

 

Teraz już wiesz, że twój profil to twoja wizytówka – od teraz ludzie będą widzieć i poznawać 

osobę wesołą, pogodną, optymistyczną i zdecydowanie — osobę biznesu. 

 

Mogę śmiało powiedzieć, że taki profil zrobi dużo pracy i z czasem osoby same będą się do 

Ciebie odzywać: 

 

„cześć. Świetny profil. Powiedz mi czym się zajmujesz?”  

 

Mam dla ciebie ciekawostkę.  

 

Wspominałem wcześniej, że portale społecznościowe mogą w każdej chwili zmienić swoją 

politykę działania. Tak też się będzie działo w roku 2018. (mówię tutaj tylko i wyłącznie o 

profilach prywatnych) 
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Facebook postawił na wartość.  W jakim sensie? 

 

1)  

publikuj więcej postów, w których Twoi znajomi mają coś do powiedzenia: mogą 

podjąć decyzję, współtworzyć projekt – takie posty będą wyświetlane jako pierwsze. 

Dla FB wartość mają nieszybkie puste migawki, tylko właśnie posty zachęcające do 

konwersacji. Jednocześnie uważaj, żeby w postach nie zmuszać nikogo do 

konkretnego działania w stylu: daj komentarz, udostępnij to, polub. Takie posty będą 

miały przycinane skrzydła (nie dotyczy grafik z takimi tekstami) 

2)  

organizuj więcej live'ów. – to daje niezwykłe zasięgi i możliwość dyskusji na żywo. 

Promuje twoją osobę. 

3)  

załóż grupę i promuj w niej swoją markę, usługę, biznes, produkt 

4) 

     twórz więcej wydarzeń. 

5) 

Przekonaj fanów, żeby zaznaczyli opcję "wyświetlaj najpierw” – dotyczące twojego 

fanpage, grupy lub też profilu osobistego. 

 

Kilka pomocy do tworzenia Twoich postów. 

 

Gdzie szukać darmowych grafik do postów? 

 

1) Pixabay – darmowy bank wysokojakościowych zdjęć → link do strony 

https://pixabay.com/pl/
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Dreamstine → link do strony 

 

 

 

Wybieramy opcję: free photos. Jeśli chcemy pobrać zdjęcie, należy wcześniej zarejestrować 

się w portalu podając email 

 

3) Freepik → link do strony 

 

W wersji darmowej trzeba się zgodzić, że info o pochodzeniu zdjęcia będzie widniało w 

dolnym rogu zdjęcia. 

 

https://www.dreamstime.com/
https://www.freepik.com/
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4)  Kaboompics → link do strony 

 

5) Busrst Shopify → link do strony 

 

 

 

 

 

 

 

6) pexels → link do strony 

 

 

 

 

https://kaboompics.com/gallery
https://burst.shopify.com/
https://www.pexels.com/
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7) Unsplash → link do strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe narzędzia pomocne przy tworzeniu treści na FB. 

 

#1 CleanPNG – czyli bank obrazów bez tła tz: PNG  ( takie łatwo wkleisz w obraz) → link 

#2 Ortograf.pl – czyli strona sprawdzająca ortografię naszego posta bądź wpisu. Obsługa jest 

banalnie prosta. Wklej lub wpisz naciśnij sprawdzanie i popraw swoje błędy→ link 

#3 Myecovermaker – tworzenie coverów książek, pudełek, naklejek też w formie 3D → link 

#4 Canva – wielkie ułatwienie do tworzenia grafik na posty Fb, na Instagram i wiele innych 

platform. Umożliwia zmianę grafik, zmianę tekstu. W rozszerzonej wersji można robić 

animowane posty. Ja osobiście uważam, że Canva jest wystarczającym i prostym narzędziem. 

→ link 

 

Postarałem się dla Ciebie i znalazłem jedno szkolenie z działań na Canva umieszone w 

serwisie YouTube. → link   

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/
https://www.cleanpng.com/
https://www.ortograf.pl/
https://www.myecovermaker.com/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bCoDnU9gYAM


S t r o n a  | 33 

 

 

Kilka ciekawych ustawień fb 

 

 

Ustaw nazwę użytkownika.  

 

 

Ukryj listę znajomych (wyświetlaj tylko wspólnych znajomych) 

 

 

Wejdź na swój profil  → kliknij na „znajomi” 

 

naciśnij edytuj – ten symbol w niebiskim polu 

 

 

Ustawienia, które ułatwią ci życie na fb oraz pozwolą generować większe zasięgi. 



S t r o n a  | 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używaj #hashtag to zwiększa zasięg twoich postów. 

 

Tutaj: jak umiejętnie korzystać z hashtag na fb 

 

Tak może wyglądać przykładowy post: 

 

 

http://sasdesign.pl/jak-umiejetnie-korzystac-z-hashtagow-na-facebooku/
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Kiedyś Cię znajdę…. Czyli jak wyszukiwać potencjalne osoby do biznesu?  

 

Dobrze wiesz, że w każdym biznesie podstawą są wciąż nowe kontakty. 

 

Teraz przyda Ci się zeszyt. 

 

Pierwsze zadanie: - w dalszym rozdziałach dowiesz się co z tym robić, jak rozmawiać.  

 

Teraz pokażę ci jak wyszukiwać nowe osoby 

 

1) Komentarze. Polubienia. Udostepnienia 

 

Przeglądnij swoje posty. Zwróć szczególną uwagę na to, kto komentuje, kto polubił oraz kto 

udostępnił Twój post. Komentarze i polubienia świadczą, że ktoś jest już z nami w dobrych 

ciepłych relacjach.  Warto w pierwszej kolejności wpisać na listę właśnie te osoby.   

Zrób przegląd swoich postów – dodaj te osoby do listy w swoim zeszycie. 

Imię nazwisko – Facebook -->  taki wpis wystarczy. 
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2) Twoi znajomi 

 

 

Ilu masz znajomych na FB? 200? 400? 900…. Więcej świetnie! 

 

• Czy z każdą osobą z mojej listy chociaż raz kiedyś rozmawiałem / rozmawiałam?  

• Co mogę powiedzieć o każdej z tych osób? Co o niech wiem?  

 

Może warto odnowić kontakty i przeanalizować listę osób pod względem ich wartości. 

 

Zrób listę wszystkich osób… - dodaj do zeszytu każdą osobę - przepisuj. (ewentualnie 

rób porządki). 

 

3) Święta. Urodziny. Imieniny. Inne uroczystości. 

 

W okresie świąt dostajemy masę życzeń często od osób, które de facto mamy na liście 

znajomych a z którymi nie mieliśmy jeszcze okazji rozwiać. Jest to świetna okazja, żeby 

odnowić kontakt.  

 

Facebook świetnie podpowiada nam kto i kiedy świętuje. 
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W lewej kolumnie. --> „wydarzenia” --> „urodziny” 

… i masz jak na dłoni kto i kiedy robi się starszy.  

 

Składasz życzenia i już rozmowa się układa. 

 

<-- kiedy dostaniesz życzenia – odnów relacje. 

Wpisz te osoby do zeszytu. 

 

 

 

 

4) Grupy. Strony. Wydarzenia 
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Wydarzenia to niesamowite okazje do spotkania nowych osób. Zobacz wydarzenie powyżej. 

Wystarczy, że trochę interesują cię „wartości w biznesie” i już masz o czym rozmawiać z 

ponad 95 osobami. Zapytaj kto i jakie wartości ma na myśli? Co sądzi o takich sprawach jak 

wartości w biznesie… i już rozmowa się kręci.  – również wpisz te osoby do zeszytu.  

 

Strony, grupy – czego można szukać? 

 

Przede wszystkim tego co Ciebie interesuje. Tak, Ty wiesz najlepiej.  

 

Oto kilka tematów, które możesz wpisywać w wyszukiwarkę fb  

• Zdrowie, dieta, zioło lecznictwo 

• Rozwój osobisty – książki etc. 

• Motywacja 

• Biznes  

• Biznes online 

• Biznes mlm  

• Coach 

• Szkolenia 
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Kategorie związane z Twoim klientem docelowym – wypisz wszystkie hasła 

 

Naprawdę można tego wymieniać bardzo dużo. Wszystko zależy od twoich zainteresowań, 

twojej wyobraźni oraz przede wszystkim otwartości na innych. 

 

 

5) Promowanie własnego produktu 

 

To jest bardzo fajny sposób na prowokację rozmowy. Dajesz komuś swoją wiedzę, jakąś 

wartość, rozwiązanie jakiegoś problemu. Wysyłasz przykładowo ebooka jak dbać o kota z 

włosami.  

Początek jest banalnie prosty. Za kilka dni wystarczy, że zapytasz „co się podoba w Twoim 

poradniku?” lub jak pomogły Twoje rady w „praniu kota”. I jest kontynuacja. 

Zobacz 79 komentarzy i ponad 20 kciuków – ponad 100 osób, z którymi możesz mieć wspólne 

zainteresowania i wiele rozmów. – wpisuj takie osoby na listę w zeszycie.  
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6) Osoby, które Ciebie zapraszają.  

 

Jest to raczej oczywiste, że w miarę jak postujesz. Piszesz coraz ciekawsze komentarze. 

Wchodzisz w dialog w tych komentarzach. Jednocześnie wzbudzasz ciekawość innych osób. 

Tym samym Inni Ciebie zapraszają.  

Warto wykorzystać ten fakt. – wpisuj osoby na listę w zeszycie 

 

Jak działać na grupach i stronach? 

 

Na fb istnieją tak zwane grupy. Mają one na celu zrzeszanie ludzi o podobnych 

zainteresowaniach. Zrzeszają ludzi, którzy sobie pomagają, wspierają, dają ogłoszenia itp. 

Wiem, że już takich używasz. 

Mam racje? 

 

• Co interesuje Twojego klienta? Vs co interesuje mnie? 

• Co lubi robić, oglądać? Vs co lubię oglądać, czytać, jakie blogi, strony? 

• Jakie książki czyta? Vs jakie książki czytam? 

• Co studiował / studiowała… vs z jakiej dziedziny mam wiedzę? 

• Wiedzą, o czym może się pochwalić? VS z jakiej dziedziny życia, hobby mam obszerną 

wiedzę? 

• Z czego doświadczenie ma mój klient? VS z czego doświadczenie mam ja? 

 

Teraz wyszczególnij wszystkie wspólne cechy. Bardzo dokładnie! 

 

Jesteś profesjonalnym mechanikiem albo dekarzem? 

 

O! No tak….. Może wiesz jak upiec chleb, który jest bardzo zdrowy. Masz wiedzę z tej 

dziedziny. Z tyłu głowy jednak masz przecież usługę, która dodatkowo rozwiązuje problemy 

związane ze zdrowiem. W tym momencie kreujesz się jako profesjonalista/ka 
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Usiądź ponownie i pomyśl, w jakich grupach możesz się udzielać. 

 

Wypisz sobie jak najwięcej zwrotów, haseł. Określające twoją wiedzę, ale zarazem grupę 

docelową. 

 

Znajdź takich od 5 do 10 grup – jesteś ambitny/ambitna znajdź więcej. 

 

Teraz najważniejsze udzielaj się w nich. Bierz aktywny udział codziennie. Pisz z szacunkiem, 

ale bardzo wartościowe wpisy. Opisuj swoje spostrzeżenia. W ten sposób kreujesz się na osobę 

z wiedzą. Kogoś kompetentnego, godnego zaufania. Zagaduj do ludzi, co skomentowali 

ciekawe posty. Możesz wykazać aprobatę, uznanie dla tej osoby, poprzez komentarz albo 

wiadomość prywatną: 

 

„cześć <imię>. Spotkałem cię na grupie <xxxxxxx>. Twoja opinia pod postem odnośnie 

………. Jest niezwykle trafna. Widzę, że interesuje Cię temat <zdrowie/rozwój osobisty/biznes 

– to musisz dostosować do grupy i tematu w jakim się obracasz, do klienta, biznesu>. Bardzo 

mi miło Cię poznać. Czy mogę zapytać czym się zajmujesz na co dzień?” – nie kopiuj tego to 

tylko przykład.  

 

Postanów sobie: będę codziennie brać udział w życiu grup. Dam po 2 komentarze w każdej 

mojej grupie. Zakładając, że masz 15 grup zatem codziennie, odwiedzasz po 3 grupy. Daje 

to 6 komentarzy.       

 

Zobacz co się wtedy dzieje, gdy zostawiasz regularny wartościowy Content. Coraz więcej 

osób odwiedza Twój profil (ten profesjonalny, biznesowy). Na początku obserwuje. Patrzy co 

ciekawego wstawiasz na Swoją tablicę FB. Dochodzi do momentu, kiedy zaczynasz pisać w 

wiadomościach prywatnych – przecież o to nam chodzi. 
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Zapytasz o ogłoszenia na grupach. → owszem polecam. Kombinuj, tak krótko ujmę. Czy sam 

tekst, czy tekst z obrazkiem — musisz trafić. Warto jest poznać jak tutaj działa reklama. 

Reklama to język emocji, wartości i korzyści. Staraj się brać to pod uwagę. 

 

Jaka zasada przy umieszczaniu na grupach? 

 

Rano wrzucasz wartościowy post - na 5 grup. 

W południe wrzucasz kolejne wartościowe wezwanie do działania na kolejnych - 5 grup. 

Na wieczór znów kolejne  - 5 grup. 

 

Krok #7 Załóż swój fanpage 

 

Tutaj, ile ludzi tyle pomysłów. Możesz wykorzystać punkty z tematu o wyborze grup na FB. 

Jednak podejrzewam, że na tym etapie już wiesz, co chcesz pisać i o czym. Znasz swojego 

klienta, znasz idealnie swoją usługę lub produkt, znasz swoje mocne strony oraz masz 

niezbędną wiedzę do kreowania się jako specjalisty w swojej dziedzinie. Już burza myśli 

zrobiła swoje. 

 

Pamiętaj, że fanpage to tematy z wąskiej grupy zainteresowań. Tutaj piszesz tylko o jednej 

interesującej Ciebie sprawie. I ten temat rozwijasz. Pokazujesz. Wręcz prowadzisz za rękę. 

Nadajesz życie. Tutaj Ty mobilizujesz osoby do zabierania głosu, do wypowiedzi, nawiązujesz 

relacje. Odpisujesz na posty. Potem przechodzisz na płaszczyznę prywatną ot messenger, 

telefon – spotkanie realne. 

 

Przekieruj osoby zainteresowane do swojej grupy … tajnej bądź zamkniętej gdzie dokładnie 

opisujesz w postach swoją usługę, produkt. Pokazujesz korzyści z jego stosowania. Pokazujesz 

zasady działania. Tutaj Ty mobilizujesz osoby do zabierania głosu, do wypowiedzi, 

nawiązujesz relacje. Odpisujesz na posty. Potem przechodzisz na płaszczyznę prywatną ot 

messenger, telefon – spotkanie realne. 
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Fanpage – wiedza ogólna, rozwiązania problemów, ciekawe tricki do zastosowania w życiu 

Grupa – dyskusja, bądź prezentacja biznesu, usługi, produktu – korzyści, zastosowanie – czyli 

jak używanie mojego produktu poprawi twoje życie kliencie (osoby chętniej się otwierają, gdy 

grupy są kontrolowane, zamknięte). 

 

Jak oglądać i wybierać wartościowe profile? 

 

Doszliśmy już do sytuacji, kiedy udzielasz się na grupach i stronach. Piszą do Ciebie nowe 

osoby. Na co warto zwrócić uwagę? Czy przyjmować, każdego jak leci? – oj chyba raczej w 

ten sposób po pierwsze nie zdobędziesz wartościowych kontaktów, które będą w stałych 

relacjach z Tobą. To, co teraz Ci powiem, jest to jakby wstępna selekcja. 

 

Wejdź na profil osoby, która cię interesuje: 

 

▪ Rok założenia – popatrz, kiedy zostało założone konto - im później tym lepiej ☺ uważaj, 

na profile założone rok dwa temu lub w obecnym roku.☺.  

▪ Ilu i jakich ma znajomych? – sami mężczyźni, same kotki, kwiatki, celebryci. 

▪ Ilu wspólnych znajomych? – min 1 – 2 osoby, żeby fb nie zablokował Twoich próśb 

dotyczących zapraszania do znajomych. (rok 2021: możesz dodać do 70 osób do FB) 

▪ Co ta osoba prezentuje na swoim profilu? Jakie posty? Jakie zdjęcia? Czy jest osobą 

optymistyczną? Jeśli widzisz posty bądź co bądź dziwne – mocno depresyjne, mocno 

polityczne itp. – odpuść sobie profil. Ty szukasz osób pozytywnych.  

▪ Jakie ma zdjęcie profilowe? Jakie ma zdjęcie w tle? – nie przyjmuj osób bez zdjęcia, w 

końcu chcesz budować relacje. Nie może być to anonim.  

▪ Warto prześledzić informacje na tyle dokładnie, żeby wychwycić ze 3 takie elementy, 

szczegóły, za które możesz pochwalić, wyrazić szczere uznanie np.: ładne ujęcia, super 

motywacyjne posty, fajnie ujęte spostrzeżenie  

UWAGA na profile tz. FAKE: 
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Zwykle jest to jakieś zdjęcie profilowe, brak zdjęcia w tle, zablokowany dostęp lub brak 

znajomych. Ponad to profile takie nie mają jak jeden lub dwa wpisy. Takie profile 

pomijaj od razu.  

Przykład takiego profilu poniżej: Brak zdjęcia profilowego, minimalna ilość 

znajomych, brak zdjęcia cover, ostatni wpis – bardzo dawno temu. Oczywiście nie było 

tez imienia i nazwiska – co musiałem zamazać. 

 

 

Jak rozmawiać w Internecie? 

 

A jak to wygląda realnie? 

 

Zobacz, gdy idziesz do sklepu z butami lub krawatami. Gdy wchodzisz, wita Cię jakaś 

sympatyczna osoba. Zapewne schludnie i skromnie ubrana blond piękność. Zwracasz uwagę 

na jej szczegóły ubioru, może ma bransoletkę, zegarek. Wszystko perfekcyjnie dopasowane. 
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Jak się zachowuje? 

 

Każdy ruch wyważony. Być może 

ujmuje Cię miły głos pani 

ekspedientki, która jeszcze potrafi 

szczerze opisać produkt i polecić ten 

najlepszy odpowiednio, dobierając 

słowa, tak byś poczuł się „panem 

klientem”. 

 

Czyż nie wzbudzi to Twojego zaufania? W jakim humorze wyjdziesz wtedy ze sklepu? Czy 

fakt, że wydałeś więcej niż myślałeś/aś, jest w tym wypadku nie do zniesienia? 

 

Nie… bo obsłużyła Cię osoba bardzo profesjonalnie. Dostałeś wiedzę na temat tego, jak 

wiązać krawat, dobierać krawat do koszuli i marynarki. Ba być może nawet miła, młoda pani 

zawiązała Ci krawat – wypas! 

 

W Internecie jest trochę inaczej. 

 

Nie widzisz gestów drugiej osoby. Nie widzisz uśmiechu. Nie czujesz humoru. Nie widzisz 

grymasu twarzy spowodowanego zmęczeniem. Tak, perfum też nie czujesz. Fakt ludzie w 

Internecie są bardziej otwarci i ciepli nie mniej więcej czasu potrzebują na wyrobienie sobie 

zaufania. Zanim całkiem się ktoś otworzy, może minąć trochę czasu. Ty musisz dawać 

optymizm, radość, nadzieje.       Chcesz lepiej sobie to wyobrazić? Pomyśl, jak wygląda 

budowanie relacji dwojga osób. Chłopaka i dziewczyny, którzy to poznają się na imprezie… 

Ile tam jest etapów? Ile czasu musi trwać zdobycie numeru? Po jakim czasie jest kolejne 

spotkanie? Aaa kiedy, po jakim czasie jest ślub? Hmm… postaraj się o tym pomyśleć i przełóż 

to na grunt Internetu. 
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Reguły gry w Internecie: 

 

• Nie „wciskaj” swojego biznesu ani produktów 

• Nie wysyłaj linka do prezentacji bez pozwolenia. 

(zasada: min 3 interakcje przed ofertą) 

• Ludzie nie mają zbyt wiele czasu dlatego nie pisz długich historii lub wiadomości. 

• Nigdy nie rób kopiuj/wklej do wszystkich. Do każdej osoby musisz podejść 

indywidualnie. Każda osoba coś innego prezentuje na swoim profilu. Twórz 

wiadomości dostosowane do sytuacji – co innego napiszesz osobie, która otrzymała od 

Ciebie ebooka. Jeszcze inna wiadomość wyślesz do osoby poznanej na jakiejś grupie. 

A jeszcze inaczej zagadasz do osoby, która wysłała zaproszenie. 

 

 

Pamiętaj : Ludzie muszą Cię poznać, zaufać i polubić, zanim zaczną robić z Tobą biznes. 

I nigdy pod żadnym pozorem nikogo nie krytykuj i nie wypowiadaj się negatywnie o 

konkurencji. Takie działanie to strzelanie sobie nie w kolano a w głowę. 

 

Działaj profesjonalnie!!!!! 

 

* wiesz, jakie jest najpiękniejsze słowo na świecie? Twoje imię! To wzbudza zaufanie. 

Przykuwa uwagę. Nadaje powagi rozmowie. Zatem: używaj imienia Twojego rozmówcy. 

 

* przeglądnij profil! Może mamy coś wspólnego? Jakie ma hobby?– to punkt do 

zapoczątkowania rozmowy. 

 

* czy osoba wygląda na pozytywną? (pamiętaj, że nie chcesz smutasów, pesymistów i 

osoby wciąż na anty w zespole i na profilu) 
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* czy ta osoba jest kimś z kim chce pracować albo mieć kontakt? 

 

* wyślij, krótką wiadomość powitalną bez linka! 

 

* czy rozmowa potoczyła się tak, że mam już 3 interakcje z daną osobą?  

 

* wysyłaj zaproszenie.  

 

Po to masz zeszyt, żeby sobie notować, kiedy była pierwsza wiadomość, kiedy była 

kolejna. Jeśli wysyłasz jedna, za kilka dni drugą i nie ma nadal odpowiedzi. Co dalej…? 

Hmm uważam, że duchy nam nie są potrzebne       TY postąpisz jak uważasz       

* powiedz komplement / uznanie dla tej osoby. 

 

* opowiedz coś o sobie i swoim dlaczego? 

 

Jak pokierować rozmową? 

 

Jak to się mówi, kto zadaje pytania, ten ma władzę. Jednak nie o władzę nam chodzi podczas 

rozmowy. Poprzez umiejętne zadawanie pytań budujesz relacje i sprawdzasz, czego szuka ta 

osoba. W pewnym sensie odgrywasz rolę przyjaciela, który szczerze się interesuje oraz 

„konsultanta”, który szczerze doradza. Dzięki pytaniom masz możliwość uzyskania 

maksymalnej ilości informacji. 

 

Zasada przy zadawaniu pytań: 20/80 

 

Jak to rozumieć? 

 

Musisz na tyle szczerze, taktownie i umiejętnie zadawać pytania, aby Twój udział w danej 

rozmowie nie przekroczył 20% czasu. 
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80% to ma być dla twojego rozmówcy. To on jest tutaj najważniejszy. On ma mówić przez 

większość czasu. Zbuduje to obraz osoby, która szczerze interesuje się drugimi. Ba ludzie 

właśnie tego potrzebują i to lubią. Ludzie uwielbiają o sobie mówić. Pozwól na to. 

 

Pamiętaj, aby po zadaniu pytania dać komuś czas na odpowiedź. Jeśli rozmowa toczy się na 

bieżąco, to może to potrwać kilka sekund do kilku minut. Jeśli mijasz się z kimś – bo nie każdy 

ma czas siedzieć przy komputerze – poczekaj dłużej na taką odpowiedź, być może nawet kilka 

dni. 

 

Prawidłowo zadane pytania pozwalają nam na kierowanie rozmową, mają duży wpływ na 

zachowanie klienta i efektywną finalizację sprzedaży produktu. 

 

Jakie pytania zadajemy? 

 

• Co robisz na co dzień? 

• Czym się zajmujesz? 

• Skąd jesteś? 

• Długo mieszkasz za granicą? 

• Dlaczego akurat UK? Dlaczego Niemcy? 

• Jak długo się tym zajmujesz? 

• Jesteś z tego zadowolony/a? 

• Lubisz to robić? Lubisz swoją pracę? Podoba Ci się to? 

• Ile godzin dziennie pracujesz? 

• Gdybyś miał/a wybór, co byś wolał wolała robić? 

• Czy myślałeś/aś robić coś innego? Myślisz zając się czymś nowym? 

• Czy przyda ci się kilkanaście stówek co miesiąc więcej w portfelu? 

• Jaka kwota miesięcznie w portfelu była by dla ciebie satysfakcjonująca? Ile chcesz 

zarabiać? 
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• Czy robiąc to co robisz, będziesz kiedykolwiek tyle zarabiać? 

 

W tym momencie znasz już problemy swojego rozmówcy. 

 

Ogólnie można problemy ludzi podzielić i przyporządkować do dwóch głównych 

dziedzin: 

 

Czas – ludzie nie mają czasu, na rodzinę, na relaks 

Pieniądze – brakuje od 1 do 1 albo na realizacje marzeń oraz na to, by poprawić 

zdrowie. 

 

Potrzeby jakie możemy dopasować do osoby 

• Dorobienie 

• Niezależność finansowa 

• Dostęp do produktów 

• Kontakty 

• Samorozwój 

 

Przykładowe pytanie/rozmowa: 

 

• A czy byłbyś/ byłabyś otwarta ma moją propozycje? 

• Słyszałeś/słyszałaś o marketingu internetowym? 

 

„Jeśli wysyłałbym Ci prezentacje w której, jest wyjaśnione z jaką firmą współpracuje i 

ile możesz zarobić, obejrzałbyś?” 

„Gdybym pokazał Ci prostą metodę na zarabianie regularnych 5000zł miesięcznie do 

końca roku, to czy była by to dla Ciebie korzyść?” 
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Pamiętaj, że nie wciskasz nikomu swojego biznesu i większość rozmów może się 

zakończyć stanowczym: NIE! Nie krytykuj. Nie obrażaj się. Podziękuj za szczerość: 

„Szanuję Twoją decyzję. Naprawdę miło się rozmawiało. Tak, z ciekawości mogę 

zapytać dlaczego jesteś na ‘nie’?k 

Jeśli ktoś jest na: TAK przejdź do kolejnego działania : „Jak myślisz, kiedy znajdziesz 

xx minut czasu by spotkać się na rozmowie na zoom (by obejrzeć krótki film, który jest 

wprowadzeniem do biznesu i pokaże Ci jaki mamy system i w jaki sposób działmy)” 

 

Pigułka otwierania klienta (pogłębienie): 

 

1. Powiedz mi, jaka jest Twoja wizja Ciebie? Jaki jest Twój cel? Gdzie widzisz siebie 

za 5 lat? 

2. Wyobraź sobie, że osiągasz ten cel. Jak wtedy wygląda Twoje życie? Jak wygląda 

Twój dzień? Gdzie mieszkasz? Jakie masz wartości? Wokół jakich ludzi 

przebywasz? 

3. No dobrze, to powiedz mi jaki cel jest dla Ciebie najistotniejszy tak do osiągnięcia 

w pierwszej kolejności, w ciągu np. Dwóch miesięcy od teraz 

4. Co by musiało się wydarzyć w ciągu tych 2 miesięcy, aby Cię to przybliżyło do 

osiągnięcia Twojego celu. 

5. Jaka jest w tym momencie największa przeszkoda, która hamuje Cię przed 

osiągnięciem Twojego celu? 

6. Co do tej pory robiłeś/aś, że Ci to nie wychodziło? (rozbijasz temat na czynniki 

pierwsze: znalezienie grupy docelowej, robienie profilu, prowadzenie rozmów, 

zamykanie. Etc) 

7. Jak ważne jest dla Ciebie, osiągniecie Twego, założonego celu? Co to dla Ciebie 

znaczy? 

8. Co w czujesz w obecnej sytuacji? Jakie są koszty tego stanu, w jakim się znajdujesz.. 

( nie chodzi o finanse, ale raczej koszty emocjonalne, związane z brakiem czasu, 

relacjami z rodzina i znajomymi) 
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Podsumowanie lekkie (miła rozmowa – to ma być cały czas dialog) 

 

„Czy gdybym zaproponował Ci projekt, który da ci możliwość (wybadana potrzeba) a 

dodatkowo nie kolidowałoby to z Twoją pracą i nauką, to czy byłaby to dla ciebie korzyść?” 

(możesz to pytanie dowolnie zmieniać i mieszać z wersja pierwszą)  

 

<tak> 

 

Czy jeśli wyśle Ci prezentacje, to ją oglądniesz? - tutaj musisz zadać tego tupu pytanie 

i musisz uzyskać odpowiedź. Bez tego jakiekolwiek działanie będzie kojarzone ze 

spamem. Nie ma odpowiedzi — po prostu nie wysyłasz prezentacji. 

 

<tak> 

 

Słuchaj, będę chciał do Ciebie zadzwonić. Tak, za zaraz po oglądnięciu prezentacji. (tak 

działaj pytaniami aby od razu umówić się na rozmowę albo od razu teraz rozmówca oglądał 

Twoją prezentację, ) 

 

Wolisz w czwartek o 14 czy po 20? 

 

<raczej po 20> 

 

Zadaj pytanie : Co Ci się podobało w obejrzanej prezentacji? 

 

Jeżeli będą inne okoliczności bądź elastyczny. 

 

To podaj numer telefonu albo spotkajmy się na Skype.  
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Ważne: dla osób, które doprowadziłeś w jakiś sposób do prezentacji przeznacz całą 

kartę w zeszycie. 

 

Zanotuj, co wiesz o tej osobie… 

Imię nazwisko, 

Datę pierwszej rozmowy, datę wysłania prezentacji 

Dane do kontaktu – tel, mail, nick Skype 

Ma kotka i że ten kotek sika w doniczkę… - napisz 

Ma problemy (z czym), ze zdrowiem — napisz. 

Uczy się i w lutym ma egzaminy…- napisz 

Ma samochód, lubi drifty… - napisz 

Wyciągnij wszelkie możliwe wnioski i je zanotuj. 

Zanotuj datę i godzinę, kiedy masz się do takiej osoby odezwać 

 

(napisać, zadzwonić) 

 

Notuj – jaki ma cel, za jaki czas chce osiągnąć, dlaczego chce to zmienić. 

 

Dzięki temu łatwiej będzie Ci przypomnieć sobie i jednocześnie ustalić bazę pod 

kolejne rozmowy. 

 

Dodatkowo : jakie mamy rodzaje pytań: 

 

• Zamknięte ( rozpoczynają się od „czy….?” Odpowiedź jest zawsze tak lub nie) 

• Otwarte ( jak, gdzie, kiedy, co, dlaczego…) – otwierasz osobę 

• Alternatywne (dajesz opcje wyboru – 2 opcje „albo to albo to”) pytania o dzień 

kontaktu, godzinę spotkania,  

• Sugerujące (zawierają w sobie słowa: nawet, przecież, a więc, także, zatem) np. A więc 

zgadzasz się ze mną, że ten biznes/sklep spełnia twoje oczekiwania? 
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• Scenariuszowe ( zadajemy, gdy chcemy skonstruować pewien hipotetyczny rozwój 

wypadków) np. „ wyobraź sobie, że….”, „załóżmy, że…”, zakładając, że…” 

 

 

Gdy osoba już pracuje w domu? 

 

Może się tak trafić, że dana osoba już pracuje w domu? 

 

I na to są pytania: 

 

• Z jaka firmą współpracujesz? 

• Jak długo już z nimi działasz? 

• Jak Ci idzie? 

• Masz już jakieś sukcesy? 

• Co cię na początku przekonało do tej firmy? 

• Jak ci idzie budowanie twojego biznesu? 

• Masz jakieś konkretne strategie działania? 

• Jak duży masz już zespół? 

• To Twoja pierwsza firma? 

• Z czym masz największe trudności? 

• Budujesz swój biznes na pełen etat czy na poł? 

• Jakie masz długoterminowe cele związane z firma? 

• Czy pracujesz z kimś kto pomaga Ci osiągnąć sukces? 

 

Warto zapisać też taką osobę w zeszycie. Staraj się wyczuć, z jakim entuzjazmem rozmawia. 

Jeśli wyczujesz mega podjaranie to pogratuluj dodaj jeszcze skrzydeł, ale nie rezygnuj z 

kontaktu. Może się okazać, ze za pół roku ta osoba będzie potrzebowała nowych wiatrów. 

Wtedy to będzie szansa dla Ciebie. 
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Kiedy jednak wyczujesz, że ktoś ma z czymś problemy, możesz delikatnie zasugerować, że 

masz wiedzę i środki, które dany problem rozwiązują. 

 

A gdy Tobie ktoś wyśle zaproszenie? 

 

“<Imię>, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Z ciekawości - co słychać w Twoim 

biznesie? Jak Ci idzie? Czy jest coś w czym mogę Cię wesprzeć? Jakich kontaktów 

potrzebujesz? 

 

Lub  

 

“<Imię>, dziękuję za zaproszenie - co sprawiło, że wysłałeś zaproszenie ?” – najczęściej       

 

Pytania związane z biznesem: - badanie potrzeb 

 

Jakich kontaktów poszukujesz? 

Jakie największe wyzwania napotykasz w swoim biznesie ? 

Gdybym miał rozwiązać dla Ciebie jeden problem, który aktualnie nie daje Ci spać, to co by 

to było ? 

Jak dużo czasu zajmuje Ci Twój biznes? 

Jak długo jeszcze będziesz musiał tak długo pracować ? 

Pytania związane z rodziną/życiem prywatnym 

Piszesz, że ciężko i dużo pracujesz - czy masz czas dla rodziny ? 

Co Twoja rodzina na to, że tak dużo pracujesz? 

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby więcej podróżować? 

Co tak naprawdę chciałbyś mieć w życiu ? 

Jak to życie miałoby wyglądać ? 

Jeśli miałbyś magiczną różdżkę, to jak wyglądałoby Twoje idealne życie/relacje …? 
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BONUS Check List rozmów: 

- użyłem imienia? 

- spojrzałem na profil 

- mamy coś wspólnego? 

- czy ta osoba wygląda na pozytywną? 

- czy ma jakieś hobby? 

- czy swoim profilem prezentuje osobę, z którą chciałbym pracować? 

- czy wysłałem wiadomość powitalną? 

- czy wszedłem w 3 interakcje przed zaproszeniem do biznesu/sklepu? 

- czy zadałem pytania otwierające? 

- czy dałem jej / jemu komplement / uznanie? 

- czy powiedziałem coś o swoim ‘dlaczego’? 

- czy coś powiedziałem o sobie? 

 

 

Co jeszcze warto? – proponuj rozmowy głosowe.  

 

Najszybciej jak to możliwe przechodź na rozmowę głosową – telefon, Skype. 

 

Kiedy? 

 

W momencie kiedy już konwersujesz z daną osobą. Znasz już historię tej osoby. Znasz jej 

problemy, potrzeby, oczekiwania etc. 

 

Zaproponuj krótko: 

 

„cześć. Mam fajny pomysł podaję tutaj swój numer telefonu😊 <uśmiech>Proszę 

podaj mi swój numer telefonu to zadzwonię i Ci o tym opowiem.” – to działa tylko kiedy 

osoba nam zaufa. 
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Robisz chwilową pogadankę, bo zapewne obie strony muszą rozładować stres. Rozluźniasz 

atmosferę. Wspomnij o czymś, o czym pisaliście na Messenger. 

 

Potem przejdź do zaciekawienia osoby twoim projektem, ale nie mów zbyt dużo. 

 

„…. Słuchaj zapraszam Cię dziś na 20 na taką internetową prezentację, a zaraz po niej 

zadzwonię i chętnie się dowiem co Ci się spodobało? Tu link… pamiętaj godzina 20. „ 

(wyślij link do spotkania zoom 30 min przed spotkaniem i upewnij się, że spotkanie jest 

aktualne) 

 

 

BONUS Najczęstsze błędy rozmów: 

 

1. Zbyt szybko przedstawiasz temat firmy 

2. Nie robisz wprowadzenia do relacji 

3. Nie zadajesz pytań i nie zakańczasz wiadomości pytaniem (bądź ciekawy tej osoby, kim 

jest co robi, czy chciałaby coś zmienić, czym się zajmuje, czy jest zadowolona z tego 

co robi, czy byłaby otwarta na na nowy projekt?) 

 

BONUS Argumenty za działem w softmarketingu: 

 

1. Więcej wolnego czasu 

2. Dodatkowy dochód  

3. Więcej czasu dla rodziny i dzieci 

4. Szybsza emerytura ( dla Ciebie i Twojego partnera) 

5. Więcej czasu na hobby i pasje osobiste 

6. Szybsze spłacenie kredytów i długów 

7. Zabezpieczenie finansowe na lata 
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8. Więcej wakacji i urlopów, podróżowanie 

9. Czas by zwolnić swojego szefa : praca w domu, Twój biznes (jesteś szefem sam dla 

siebie) 

10.  Biznes odporny na wirusy, lockdown, - działa zawsze, kiedy Ty działasz 

 

Bonus TELEFON:  

 

Gdy używasz telefonu do rozmów. 

• Bądź podekscytowany, zafascynowany tym co robisz  

• Bądź entuzjastyczny 

• Pamiętaj, że Twój ton głosu to az 38% wpływu na reakcje człowieka ( 7% słowa a 55% 

jezyk ciała) 

• Dobieraj odpowiednie słowa 

• Bądź pewny siebie 

• Bądź przekonany ( emocje przekonują) 

• Bądź otwarty 

• Staraj się, żeby rozmowa była miła, zwięzła, grzeczna i nie graj kogoś, kim nie jesteś. 

 

Taki trik: przed rozmową 10 razy zaklaszcz w dłonie wzbudzisz w sobie entuzjazm 

i podekscytowanie – nastawi Cię to pozytywnie do rozmowy.   

 

Przykłady rozmów (ciepły rynek – grono znajomych): 

 

Ktoś wrzucił nowe zdjęcie :  

# „Cześć Kasiu       wrzuciłaś piękne zdjęcie z dziećmi. Co nowego u Was?” 

Lub  

#”Witaj Krzysztof. Widziałem, że ostatnio odwiedziłeś Włochy. Myślę, żeby wybrać się tam 

na urlop. Jak tam było?” 
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#”Cześć <imię>. Sporo czasu minęło od naszej ostatniej rozmowy. Co dobrego u Ciebie?” 

#”Cześć <imię>. Zauważyłem, że jesteśmy znajomymi na FB ale nie mieliśmy do tej pory ze 

sobą kontaktu. Chciałbym to zmienić. Co dobrego u Ciebie?” 

 

Zimny rynek: 

#”Cześć Grzegorz. Zauważyłem, że mieszkasz w Katowicach a chciałbym nawiązać kontakt 

ludźmi z tamtej okolicy więc pomyślałem, że wyślę Tobie zaproszenie. Co u Ciebie?” 

#”Cześc Agnieszko       bardzo spodobał mi się Twój post, który dałaś na grupie dla 

podróżników. Pomyślałem, że wyśle Ci zaproszenie do znajomych. Co u Ciebie?” 

 

BONUS : CO? JAK? DLACZEGO? 

 

„Ludzie nie kupują tego co sprzedajesz. Ludzie kupują dlaczego to sprzedajesz/robisz. Jakim 

człowiekiem jesteś” 

Celem nie jest robienie interesu, z każdym, kto potrzebuje tego co masz. Celem jest robienie 

interesów z ludźmi, którzy wierzą w to, co Ty wierzysz. 

 

 



S t r o n a  | 59 

 

 

Kiedy komunikujemy się z zewnątrz do wewnątrz, ludzie sa w stanie zrozumieć ogromne 

ilości skomplikowanych informacji takich jak cechy i zalety, fakty i liczby ale to nie wpływu 

na ich zachowanie. 

 

Kiedy komunikujemy od wewnątrz do zewnątrz mówimy bezpośrednio do tej części mózgu, 

która kontroluje zachowanie, a następnie pozwalamy ludziom zracjonalizować to poprzez 

konkretne rzeczy, liczny, argumenty, które mówimy i pokazujemy.  

 

Jeśli mówisz o tym, w co wierzysz przyciągasz do siebie tych, którzy wierzą w to co Ty 

wierzysz.  

 

BONUS NAWYK WART MILIONY 

 

Metoda 30/30/30 

Nawyk wart miliony ...? 

Najlepiej wykonywać ją rano, aby programować się pozytywnie na cały dzień - po pierwsze 

umysł z rana lepiej chłonie, gdyż nie jest zmęczony i przeładowany różnymi informacjami. 

Łatwiej też nam potem przeczytane rady czy informacje wprowadzać w życie, bo mamy przed 

sobą cały, piękny dzień. 

 

Ale o co tutaj chodzi? 

 

Chodzi o to, by zająć swój mózg pozytywnymi informacjami. Co więcej, te informacje 

wprowadzą z czasem zauważalne zmiany w Twoje życie. Być może rozwiążesz jakąś 

stresująca sytuację, poznasz ciekawe zagadnienia z branży, która Ciebie interesuje albo po 

prostu czytając biografie "po przebywasz w towarzystwie" wybitnych osób. 

metoda 30/30/30 to nic innego jak czytanie codziennie rano książki przez 30 minut, 

następnie słuchanie w ciągu dnia 30 minut audiobooka, jakiegoś motywacyjnego nagrania na 

YouTube, szkolenia. 



S t r o n a  | 60 

 

 

Jest to też wyzwanie, gdyż ostatnia 30 to informacja o tym, że powyższy cykl powtarzasz bez 

przerwy przez 30 dni. 

 

Koniecznie wybieramy materiały z 6 obszarów: 

- rozwojowe 

- motywacyjne 

- biografie 

- branżowe np. hodowla rybek, dłubanie w drewnie, może jakieś zagadnienia prawnicze. 

- dot. sprzedaży 

- dot. zarządzaniem finansami. 

 

Jak to robić efektywnie? 

 

Przede wszystkim pilnuj czasu - 30 minut to 30 minut - nie zmęczysz sie i nie znużysz. Po 

drugie wymieniaj obszary tz: jeśli czytałeś/aś 30 minut książki o tematyce rozwojowej to teraz 

oglądaj szkolenie branżowe albo film motywacyjny. Poczujesz efekt energii. 

podsumowując: 

 

30 minut - czytania 

30 minut - oglądania / słuchania 

i tak przez 30 dni. 

 

Dzięki tej metodzie nauczysz się jak podchodzić do swoich wyzwań, być może znajdziesz 

rozwiązania na swoje problemy, ale na pewno poznasz niesamowite, inspirujące historie ludzi, 

które pozytywnie będą wpływać na Ciebie codziennie! 

Przede wszystkim podaruj sobie odpoczynek od "medialnego szamba" i podnieś swoje 

wibracje o kolejne poziomy. 
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BONUS Książki, które polecam:  

1. T.Harv Eker – Bogaty albo Biedny po prostu różni mentalnie. 

2. David Schwartz – Magia myślenia na wielką skalę 

3. Robert T. Kiyosaki – Bogaty Ojciec Biedny ojciec   

4. Napoleon Hill – Myśl! .. i bogać się 

5. Eric Worre – Bądź Pro 

6. Andy Harrington – Jak czerpać zyski z pasji 

7. Anthony Robbins – Obudź w sobie olbrzyma 

8. Rhonda Byrne – Sekret 

9. Esther i Jerry Hicks – Proś a będzie Ci dane 

10.  Joseph Murphy – Potęga podświadomości 

11.  Eckhart Tolle – Potęga teraźniejszości  

12.  Timothy Ferriss – 4-godzinny tydzień pracy 

13.  Brian Tracy – Psychologia sprzedaży 

14.  Biran Tracy – Nieograniczony sukces w sprzedaży 

15.  Frazer Brooks – Rzucam Ci wyzwanie  

16.  Magdalena Pawłowska – Jedna kampania do wolności 

17.  Joanna Ceplin – Uwierz w swoją markę online 

18.  Mark Fisher  -Sekret Milionera 

19.  Robert T. Kiyosaki – Kwadrant przepływu pieniędzy    

20.  Robert B. Cialdini - Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ 

21.  Kevin Hogan, James Speakman - Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki 

wywierania wpływu 

22.  Branson Richard - Biznes do góry nogami wywrócony 

23.  Dale Carnegie - Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi 

24.  Dale Carnegie - Jak tworzyć doskonałe relacje zdobądź zaufanie i wpływaj na ludzi 

25.  Joe Vitale – zacznij przyciągać pieniądze 

26.  Zig Ziglar – Do zobaczenia na szczycie  

27.  Robert T. Kiyosaki – Biznes XX wieku 

https://helion.pl/autorzy/kevin-hogan
https://helion.pl/autorzy/james-speakman
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=branson+richard
https://www.taniaksiazka.pl/autor/dale-carnegie
https://www.taniaksiazka.pl/autor/dale-carnegie
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28.  John Kalench – MLM marketing wielopoziomowy 

 

No cóż, obaliłem tutaj przy okazji jeden z mitów internetowego e-biznesu. 

Czy zarabianie przez Internet jest łatwe? 

 

Nie, nie jest. Odsetek niewypałów w biznesach, które są prowadzone z domu, jest bardzo duży 

— aż 90% ludzi doznaje ciężkich frustracji z powodu kolejnego nie powiedzenia swojego 

biznesu, pomysłu. 

 

Tymczasem żeby zarobić pierwsze pieniądze trzeba sporej wiedzy albo ciekawego pomysłu 

na zarabianie, a najczęściej jednego i drugiego, niekiedy nawet wkładu finansowego. Dodam 

do tego cierpliwość i konsekwencje w działaniu, wytrwałość i zdecydowanie. 

 

Pozdrawiam cię, życząc trwałego szczęścia. 

Wysokiego poczucia własnej wartości.  

Wytrwałości i szybkiego sukcesu. 

Daniel Górniak 

 

 

 

Nic nie jest przypadkiem i nie się nie dzieje przypadkowo. To, że trafiłeś na ten poradnik 

znaczy, że poważnie interesujesz się działaniem jakie daje nam w dzisiejszych czasach 

Internet. Jeśli jesteś zainteresowany/a poważnym działaniem chętnie pokaże Ci system i 

oraz czynności, które należy wykonywać by z satysfakcją pracować z domu. 

Koniecznie napisz do mnie.  

Messenger - https://www.facebook.com/daniel.gorniak/   

 

 

https://www.facebook.com/daniel.gorniak/
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Mam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę… być może jest tak, że coś w pewnym momencie 

nie pykło. Nie widzisz efektów mimo usilnych Twoich starań. Przygotowałem dla Ciebie koło 

biznesu. 

Dlaczego koło ? Mówi się „fortuna kołem się toczy”… żeby samochód poruszał się do 

PRZODU, musi mieć koła. Podobnie wszystko, co robisz, musi przypominać „koło”. Ma być 

w równowadze. Dokonując analizy – szczerze — przekonasz się i zobaczysz, nad czym musisz 

popracować i w jakiej kolejności. Warto sobie to ćwiczenie powtarzać regularnie. 

 

Przyjmując, środek koła za 0%, a zewnętrzne jego obramowanie za 100% zaznacz procentowo 

poziom Twojego zadowolenia. 

 

Jeśli już narysowałeś swoje koło, odpowiedz sobie na pytania: 

• Co widzisz? 

• Czy mam spójny, wzorowo biznesowy profil (zdjęcie, cover photo)? 

• Czy zainwestowałem/am w zdjęcie profesjonalne np. U fotografa? 

• Czy zainwestowałem w Cover foto np. Grafika albo dołożyłem/am starań, aby to 

zrobić samemu/ej najlepiej jak potrafię? 

• Czy mój profil to „imię nazwisko” bez żadnych krzaczków, ksywek itp. 

• Czy ludzie wiedzą, w czym im pomogę? 

• Czy Twój klient idealny patrząc na Twój profil, widzi w Tobie profesjonalistę? 

• Czy znam swojego klienta idealnego i potrafię powiedzieć, w jakich grupach go 

szukać na fb? 

• Czy znam grupę docelową? 

• Czy umiem powiedzieć wszystko o swoim produkcie, usłudze, biznesie? 

• Czy znam korzyści, jakie daje mój produkt? 

• Jakie problemy rozwiązuje moja usługa, produkt? 

• Czy poświęcam czas na dawanie trafnych postów, wartościowych? 

• Czy mam wybrane grupy, w których jestem aktywny/na? 

• Mam swój fp, grupę? 
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• Czy nawiązuje nowe relacje i interesuję się nową osobą, by poznać co go boli? 

• Ile zaproszeń tygodniowo wysyłam na webinary? 

• Ile robię rozmów telefonicznych? 

• Czy kontynuuje relację z osobami i domykam zainteresowanie rejestracją, 

sprzedażą etc? 

• Jak wygląda moje koło? 

• Co możesz zrobić, aby oczekiwany poziom satysfakcji osiągnąć? 

• Co jeszcze możesz zrobić? 

• Jaki wpływ będzie mieć zwiększenie poziomu satysfakcji jednego z obszarów na 

pozostałe? 

• Którym obszarem chcesz się zająć w pierwszej kolejności, aby obraz całego koła 

w Twoim przekonaniu się poprawił? 

• Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy zajmiesz się tym obszarem? 

 

Wypisz poniżej dwie pierwsze czynności, które potrzebujesz wykonać, aby poprawić stan 

wybranego obszaru. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Wypisz kolejne trzy czynności, które doprowadzą cię do poprawy wybranego obszaru. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(jedna aktywność to cześć okręgu odcięte dwoma liniami prostopadłymi do środka okręgu) 
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1 Profil FB 

2. Grupa docelowa 

3. Produkt 

4. Postowanie 

8. 

Domykanie 

(tj. rejestracja 

sprzedaż) 

7. Prezentacja 

biznesu, 

usługi, 

produktu 

6. 

Nawiązywa

nie nowych 

relacji, 

znajomości 

5. Aktywność 

w grupach i na 

innych FP 


