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Pozyskiwanie klientów
online, w ramach którego
chcemy budować naszą
markę - a nie "złapać"
kogoś niemalże przez
przypadek - to proces. 
Tak, wiem - być może
chciałaś tu usłyszeć o
magicznym sposobie, w jaki
nagle sprzedasz setki
swoich produktów.

W tym kursie powiem Ci o
kluczowych elementach,
które musisz wdrożyć, by
pozyskiwać klientów online.
W dzisiejszych czasach
klientów online jest
mnóstwo. Nie w tym tkwi
problem, że ich nie ma.
Wyzwanie #1 to dotarcie do
tych WŁAŚCIWYCH klientów. 
Wyzwanie #2 to być
przygotowanym, kiedy trafią
na nas i naszą ofertę.

Co mam na myśli? Już
wyjaśniam. Wyobraź sobie,
że masz do sprzedania
diamentowy naszyjnik.
Decydujesz się mówić o tym
w internecie by pozyskiwać
klientów online.
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Świetnie tylko... jeśli nie
określisz najpierw z
laserową dokładnością kto
jest idealnym klientem dla
takiego naszyjnika, gdzie te
osoby przebywają online,
jakie formy promocji czy
bonusów są dla nich
atrakcyjne i jak powinien
brzmieć skierowany właśnie
do nich komunikat... może
się zdarzyć, że owszem
będziesz mówić o tym, że
masz naszyjnik - ale
osobom, które nie są nim
zainteresowane, nie mają
na niego pieniędzy lub
wręcz uważają, że
diamentowe naszyjniki to
wyzysk głodującej części
świata.

Jeśli mówisz do
niewłaściwych osób - tracisz
czas. I chyba nikogo nie
powinien dziwić w tym
przypadku brak klientów i
brak sprzedaży. A jednak
znam osoby, które
uparcie reklamują swoje
produkty i usługi w
niewłaściwych miejscach.
Na nietrafionych grupach
na Facebooku, poprzez
spamujące wiadomości na
Messangerze wysyłanych
do kogo popadnie czy
poprzez reklamę bez
poświęcenia czasu na
odpowiednie stargetowanie
by docierać z nią do
właściwych osób.
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Czy mówisz do

właściwych osób?



I te osoby naprawdę są
zdziwione, że nie mają
klientów. Albo, że jeśli
klienci już się pojawią, to nie
wracają. No cóż - jeśli ja
kupię coś, co okazuje się
zwyczajnie nie dla mnie - czy
wrócę? 

Znów pytanie wydaje się
mieć oczywistą odpowiedź.
A jednak nie dla wszystkich
;)

Złota zasada jest prosta -
chcesz mieć w swoim
"pokoju" (wśród swoich
klientów) tylko właściwe
osoby. Takie, które
potrzebują, szukają i
docenią Twój produkt lub
usługę. Nie kogoś
przypadkowego, kto będzie
potem niezadowolony. Na
przykład ja nie chciałabym
by mój program
Superbootcamp - Akademia
Kursów Online, który
startuje 7 stycznia, kupiła
kobieta nie będąca na
etapie chęci stworzenia
kursu online lub innego
produktu digitalowego i
jego sprzedawania online.
Bo choć daję tam perły
wiedzy o działaniu online -
ona nie będzie zadowolona.

CZY KLIENT DOCENIA

CIEBIE I TWÓJ PRODUKT?
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Unikam przypadkowych
osób jak ognia. Nie chcę
klientek z przysłowiowej
łapanki, by zyskać kilka
dodatkowych tysięcy
złotych. Powtórzę raz
jeszcze - jeśli nie są one
gotowe na zaangażowanie
się w proces tworzenia
produktu i marki online to
nie przerobią kursu
pomimo moich
najszczerszych wysiłków i
nie będą polecać mojej
Akademii Kursów Online
dalej. 

W tym kursie powiem Ci o
najważniejszych zasadach i
najważniejszych
narzędziach do
pozyskiwania WŁAŚCIWYCH
klientów dla Twoich
produktów i usług ONLINE.

Powiem Ci też jak dobrze
przygotować się na
moment, w którym ten
właściwy klient na nas trafi.

KAŻDY PIENIĄDZ 

SIĘ LICZY?
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No bo pomyśl sobie - w
końcu udało się właściwie
stargetować reklamę, trafia
ona do tych osób, do
ktorych chcesz żeby trafiała,
ale na przykład kierujesz w
niej tylko do zakupu
produktu. Albo kierujesz na
swoją www, gdzie masz
mnóstwo różnych treści.
Albo masz fatalną grafikę i
źle dobrane treści i mimo, iż
reklama wyświetli się
właściwym osobom - nie
będą w nią klikać. Albo
klient kupi produkt, ale
produkt nie jest idealnie dla
niego, nie spełnia jego
oczekiwać, budzi
rozczarowanie bo
niewłaściwie określiłaś
potrzeby klienta.

Tego typu sytuacje
oznaczają jedno - nie jesteś
właściwie przygotowana na
spotkanie z Twoim
klientem.

Musisz zastanowić się nad
tym jakie grafiki i treści
przemówią do Twojego
klienta, jak go
zainteresować, jeśli nie jest
gotowy na zakup od razu,
jak wzbudzić zaufanie i dać
wartość zanim w ogóle
zachęcimy do wyciągnięcia
karty kredytowej, plus co
zawrzeć w produkcie by
klient miał swój efekt.

PRZYGOTUJ SIĘ!
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Ale uwaga - bycie
przygotowaną nie oznacza
przygotowywania się w
nieskończoność i
dopracowywania do
perfekcji wszystkich
elementów zanim ujrzą
światło dzienne. O nie.
Wiem, że to dla wielu z Was
wymówka przed tym, by w
ogóle ZACZĄĆ.

Nie ma jednak sensu
zaczynać, jeśli strzelamy na
oślep, nie wiemy kim jest
nasz klient, czego
potrzebuje i co preferuje,
gdzie przebywa online i jaki
produkt lub usługa będą dla
niego najlepsze.

CZEKAĆ NA 

PERFEKCYJNY MOEMNT?
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W biznesie liczy się 
planowanie działań i

analizowanie
efektów.

Nie trać czasu na bezsensowne
działania - upewnij się, 

że masz właściwą niszę i
określonego

klienta!

Zrób check-listę zadań:
- badanie rynku (pytania do

obecnych obserwujących/klientów o
ich potrzeby i aktualne problemy)

- określenie niszy
- zawężenie niszy

- określenie produktu/ów w ramach
tej niszy

- zaplanowanie stworzenia i
sprzedaży tych produktów



W sprzedaży w ogóle - w
tym sprzedaży online - nie
chodzi o to, żeby być dla
wszystkich (marka "dla
każdego"), czy mieć produkt
dla wszystkich. To po prostu
nie jest możliwe i nie da się
tego odpowiednio
komunikować i promować.

Jeśli na pytanie "dla kogo
jest mój produkt"
odpowiadasz "dla
wszystkich" to przed tobą
pierwszy najważniejszy krok
tego kursu czyli określenie
Twojej NISZY i IDEALNEGO
KLIENTA. 

MODUŁ 1 - NISZA
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Zadaj sobie pytania:
- czy klienci wiedzą czym się

zajmuję?
- czy moja marka ma jasny
komunikat w czym i komu

pomagam?
- czy moje media społecznościowe

zawierają jasne informację o mnie i
moich produktach? 

- czy kieruję do stron zapisu/stron
sprzedażowych?

- czy moja marka jest spójna i
zgodna z moimi wartościami?



Czym się zajmujesz? Jak
często zadajesz sobie to
pytanie i czy potrafisz na nie
precyzyjnie odpowiedzieć?

Komu pomagasz?

W czym tym osobom
pomagasz? 

Jak Twoje produkty/usługi
gwarantują pomoc w tym
zakresie?

Te pytania są kluczowe do
określenia Twojej niszy (i
klienta, ale o tym więcej w
kolejnym module). Dlaczego
używam akurat 
 sformułowania nisza a nie
na przykład branża?

 

 

 

Bo chcę byś tę niszę
zawęziła jak to tylko
możliwe. Najwęziej jak się
da!  To ma być rzeczywiście
nisza - a im węższa tym
lepiej.

Być może zaskoczyło Cię to,
co właśnie napisałam (a
może jest jasne jak słońce)
;)

SPRAWDŹ
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Im węższa nisza
tym lepiej!



Dlaczego teoretycznie
ograniczać sobie ilość
potencjalnych klientów
przez zawężanie niszy?

Po pierwsze dlatego, że - jak
napisałam wcześniej -
chcesz móc odpowiednio i
jak najdokładniej
formułować komunikaty
sprzedażowe i docierać do
osób, które nie będą mieć
żadnego problemu, by
powiedzieć "to jest o mnie,
to jest dla mnie".

Po drugie dlatego, że nie
chcesz mieć tłumu osób z
przeróżnymi oczekiwaniami
co do Twojego produktu.
Nie da się sprostać
sprzecznym niekiedy
oczekiwaniom. Im węższa
nisza i dokładniejsze
określenie czym się
zajmujesz i w czym
pomagasz - tym mniejsza
szansa, że w pokoju są
niewłaściwe osoby i nie
będziesz w stanie im
pomóc.

OGRANICZ KLIENTÓW?
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“When you speak to everyone, you speak to no one.”  
Meredith Hill



Czyli paradoksalnie
zawężając niszę nie
zmniejszasz ilości
klientów a ją zwiększasz.
Bo klient nie ma
niepewności co do tego, czy
jesteś w stanie mu pomóc i
czy produkt jest dla niego.  

Kolejny powód jest super
ważny - odbiorcy i
potencjalni klienci
dokładnie wiedzą czym się
zajmujesz. Twoja marka
jest mocniejsza i bardziej
rozpoznawalna.

Ilu znasz fizjoterapeutów?
Pewnie przynajmniej kilku.
A ilu fizjoterapeutów, którzy
specjalizują się w leczeniu
sportowców? Albo jeszcze
węziej - w leczeniu kontuzji
kolana u sportowców? Lub
kontuzji kolana u biegacza?
Na pewno mniej. Czy to
oznacza, że taki
fizjoterapeuta nie będzie
miał klientów bo pomaga
tylko przy urazach kolan i
tylko biegaczom?

WIĘCEJ KLIENTÓW
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“Wyspecjalizuj się w wąskiej niszy i wyrżznij na tle konkurencji.
Niech Twoja marka będzie znana z...........”  



Prawdopodobnie będzie
miał jako pacjentów
wszystkich biegaczy z
miasta i okolic, którzy mają
problem z kolanem.

Pomyśl o tym w ten sposób
- kiedy możesz wybrać
spośród kilku
fizjoterapeutów, nie za
bardzo wiesz czym się
kierować. Pewnie spojrzysz
na opinie, sprawdzisz do
którego masz najbliżej. Ale
co, jeśli masz problem z
kolanem i zobaczysz, że jest
fizjoterpaeuta, który
zajmuje się wyłącznie
kolanami? 

Na pewno bez
zastanowienia zapiszesz się
właśnie do niego, nawet jeśli
liczy sobie więcej za wizytę.

Mam nadzieję, że widzisz już
do czego tu dążę :)

Kiedy klient online spotyka
standardowy tekst
reklamowy lub post, gdzie
reklamujesz, że pomagasz
uczyć się języków obcych -
nie będzie prawdopodobnie
zbyt zainteresowany. Widzi
takich postów i reklam
przynajmniej kilka dziennie.

JESTEŚ JAK KAŻDY 
CZY WYJĄTKOWA?
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Jak się wyróżnisz? Jak
sprawisz, że część
odbiorców powie "O! to
właśnie dla mnie!".

Autorska metoda? 

Angielski tylko dla
przedszkolaków? 

Hiszpański przez zagadki dla
znudzonych pracowników
korporacji? 

Inaczej mówiąc - jak możesz
zawęzić swoją niszę??

CZAS DOOKREŚLIĆ
TWOJĄ NISZĘ

Poniżej zadania dla Ciebie.

Wypełnij je rzetelnie - to dla
Ciebie i Twojego biznesu
najważniejsza kwestia, więc
warto sprawę potraktować
poważnie. Nie bez powodu
w Superbootcampie w
jednym z modułów
pracujemy intensywnie
właśnie nad zawężaniem
niszy zanim przechodzimy
do generowania właściwych
klientów.

Budowanie strategii
sprzedaży i docierania do
klientów nie ma sensu bez
silnych fundamentów.
Sprawdź czy przypadkiem
nie budujesz biznesu na
słomianej podstawie!

Superkob i e ty Onlajnu

karolinakizinska.pl



ZADANIA DO WYKONANIA

Czym się zajmujesz?
 

Odpowiedz sobie na pytania:

Komu pomagasz?

W czym tym osobom
pomagasz?
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ZADANIA DO WYKONANIA

Czym możesz się wyróżnić? Wypisz
pomysły na bycie wyjątkową

 

Odpowiedz sobie na pytania:

W czym możesz się specjalizować?
Rozpisz jakie specjalizacje możesz

rozważyć

Jak zawęzisz swoją niszę? Czas na
decyzję
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Wczoraj rozmawiałyśmy
przede wszystkim o
zawężaniu niszy. Mam
nadzieję, że zrealizowałaś
zadania - odpowiedziałaś na
pytania i podzieliłaś się
swoją odpowiedzią na
zadanie dodatkowe na
Instagramie ;)
(#superkobietyinlajnu).

Dziś porozmawiamy o
określaniu IDEALNEGO
KLIENTA. By go znaleźć
online, musimy dokładnie
wiedzieć kim jest i czego od
nas potrzebuje.

Potem pozostaje jedynie
wyjść na przeciw jego
oczekiwaniom.

Kiedy tworzyłam
Superkobiety Onlajnu
miałam misję pomagania
kobietom zarabiania online
na tym co już wiedzą. Na
swoich supermocach. Ale
od strony koncepcyjnej
wyszłam naprzeciw ich
oczekiwaniom również w
inny sposób - łącząc
motywację z narzędziami.

To czego brakowało im u
innych polskich ekspertek i
ekspertów uczących o
tworzeniu kursów i marek
online to właśnie silny
element mindsetu i
motywacji. Z kolei u
zagranicznych często
brakowało konkretów i
narzędzi.

Moduł 2 - 
IDEALNY KLIENT
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Na własnym przykładzie
wiem, że możesz mieć całą
wiedzę techniczną. Ba!
Pieniądze na zatrudnienie
specjalistek i specjalistów
od wszystkiego - zrobienia
strony www, prowadzenia
Fanpage'a, kanału na
YouTube'ie, tworzenia
lejków sprzedażowy i
webinarów. Ale jeżeli
brakuje Ci najważniejszego,
czyli powera do działania i
wiary, że jesteś
wystarczająca, dasz radę i
przejdziesz przez niejedną
burzę - to albo w ogóle nie
zaczynasz działać albo
"padasz" po drodze. Za
wcześnie. Zanim te 

 

 

 

wszystkie narzędzia i ich
wdrożenie przyniesie
wymierne efekty.

Do sukcesu niezbędna jest i
motywacja, i strategia, i
narzędzia. Plus ciągłe
wsparcie. 
W Superbootcambie -
Akademii Kursów Online
cały pierwszy moduł
poświęcony jest właśnie
Mindsetowi. Żeby moje
kursantki były nie do
zatrzymania. Żeby był w
nich ogień. Żeby uodpornić
je na krytykę. Żeby szły
niezłomnie po swoje. A
potem - pokazuję krok po
kroku jak to zrobić :)

JAK ODPOWIADASZ NA
POTRZEBY KLIENTÓW?
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Tak ja odpowiedziałam na
potrzeby swoich klientek.
Ponieważ albo narzekały, że
dostały super motywację i
inspirację ale zero narzędzi
by coś z nią zrobić, albo
same narzędzia i brak im sił
by je systematycznie
wdrażać i testować.

A jak ty możesz
odpowiedzieć na potrzebę
Twoich klientów?

By możliwa była adekwatna
odpowiedź musisz
doskonale wiedzieć kto tym
klientem jest (lub ma być).

Czyli tak jak przy zawężaniu
niszy, tak również dziś,
Twoje zadanie polegać

będzie na jak
najdokładniejszym
określeniu twojego
IDEALNEGO KLIENTA.

Proces ten jest niezwykle
ważny i składa się tak
naprawdę z 3 kroków.

1. Zastanowienia się kto ma
być Twoim klientem
2. Wejścia w głowę takiej
osoby 
3. I stworzenie oferty, która
odpowiada na obawy
tkwiące w owej głowie.

Teoretycznie proste,
prawda? Logiczne? A jednak
większość sprzedawców tak
naprawdę nie wie komu
chce sprzedawać.

3 KROKI
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Przejdźmy więc tutaj przez
podobny przykład, jak w
przypadku niszy.

Jeśli jesteś forografką, to
możesz stwierdzić, że
Twoimi potencjalnymi
klientami są wszystkie
osoby, które chcą mieć
ładne zdjęcia (lub chcą
umieć je robić same, jeśli
uczysz jak te zdjęcia robić).

Jaki więc mogłabyś stworzyć
kurs online? Tak naprawdę
tysiące, bo tak naprawdę
nie wiesz kto miałby je
kupować. Twoje grono
potencjalnych klientów jest
po prostu za szerokie, za
mało doprecyzowane. 

Osoba chcąca mieć ładne
zdjęcia to może być
zarówno starsza Pani, która
chce ładne zdjęcie do
portalu by poznać miłego
Pana, rodzina, która chce
ładne zdjęcia świąteczne
dzieci zrobione
samodzielnie, początkujący
fotograf ślubny, który chce
poznać tajniki pięknego
fotografowania par w
plenerze czy blogerka
modowa, która chce
wrzucać ładne zdjęcia
stylizacji na Instagram.

KAŻDA z tych osób jest
zupełnie inna. 

PRZYKŁAD
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Nie jesteś w stanie
komunikować swojego
kursu do wszystkich tych
osób! (Pomijając fakt, że nie
da się stworzyć sensownego
kursu dla wszystkich tych
osób ;) 

Na stronie sprzedażowej
kursu musisz odwoływać się
do obaw, problemów i
marzeń Twojego klienta. A
te będą całkiem różne dla
każdej z wymienionych
wyżej osób!

Czy to oznacza, że jako
fotografka nie możesz mieć
oferty w każdym z tych
tematów? Jeśli bardzo
chcesz, to pewnie, że
możesz (choć zawsze .

zachęcam do działania w
jednej głównej niszy, bo
wtedy Twoja marka jest z
niej znana).

Dlatego dziś Twoim
zadaniem jest stworzenie
avatara klienta. Persony.
Jakkolwiek tego nie
nazwiesz - masz mieć
jasność, kto ma kupić Twój
produkt.

Różne produkty mogą być
dla różnych klientów. Nawet
jeśli grupa pozostaje mniej
więcej ta sama (mocno
zachęcam Cię do tego, by w
taki sposób myśleć o swoim
biznesie, nie zaś tak, że
mamy każdy produkt dla
kompletnie różnych grup 

AVATAR KLIENTA
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i rozwiązanie swojego
problemu) - to w
późniejszym czasie może
zechcieć skorzystać z kursu
dla osób bardziej
zaawansowanych lub z
jakiegoś produktu
uzupełniającego, a
docelowo - np. z programu
premium/VIP lub
mastermindu.

Staramy się zawsze mieć w
ofercie coś dla osób
będących na różnych
etapach borykania się z
problemem, w rozwiązaniu
którego nasza marka i nasze
produkty pomagają.
Zastanów się jak może
wyglądać Twoja drabina
produtków?

docelowych) - możemy mieć
w jej ramach osoby
początkujące i bardziej
zaawansowane.

Na tej podstawie tworzymy 
 tzw. DRABINĘ
PRODUKTÓW.

Drabina produktów to po
prostu ścieżka, przez którą
chcemy przeprowadzić
naszego klienta. Zakładamy
bowiem, że naszym celem
jest, by klient z nami
pozostał i kupił ponownie.

Jeśli nasz pierwszy produkt,
na przykład dla
początkujących, spełni
oczekiwania klienta
(dostanie od Ciebie wartość

DRABINA PRODUKTÓW
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Poniżej znajdziesz pytania,
które pomogą Ci w
określeniu kim jest Twój
IDEALNY KLIENT.

Ponownie proszę Cię, byś
do zadań podeszła z pełnym
zaangażowaniem - nie
odpowiadała w głowie tylko
zapisała odpowiedzi.

Bez tego kroku nie będziesz
w stanie odpowiednio
skonstruować swojego
produktu ani strony
sprzedażowej. A przede
wszystkim - dotrzeć do
WŁAŚCIWYCH klientów i
pozwalać się takowym
znaleźć.

Znów - możesz stworzyć
fajny produkt, ale jeśli nikt
nie poczuje, że to produkt
właśnie dla niego/dla niej
to nie stanie się Twoim
klientem. 

I choćbyś stawała na
rzęsach - grono Twoich
klientów nie będzie się
powiększać a Ty będziesz
miała ochotę walić głową w
ścianę co robisz nie tak.

CZAS NA 2 ELEMENT
BAZY
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właściwa nisza
właściwie
określony klient
idealny

2 elementy bazy pod
udany biznes online:
1.
2.



ZADANIA DO WYKONANIA

Kim są Twoi klienci?
Odpowiedz sobie na pytania:

Na jakie grupy możesz ich podzielić?

Przeanalizuj te grupy - które są najbardziej
dochodowe? Praca z którymi przynosi Ci

najwięcej frajdy? Dokonaj wyboru w ramach
której z nich określisz IDEALNEGO KLIENTA

Superkob i e ty Onlajnu

karolinakizinska.pl



ZADANIA DO WYKONANIA

Opisz IDEALNEGO KLIENTA - kim jest?
Czym się zajmuje? Gdzie najprawdopodobniej

przebywa online?

Odpowiedz sobie na pytania:

Wejdź głębiej w głowę klienta - jakie ma
problemy? Marzenia? Czego się obawia?

Jak Twój produkt odpowiada na te kwestie? Opisz.

Świetnie. Przy okazji masz już szkielet komunikacji na swoją stronę sprzedażową ;)
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W module 2 skończyłyśmy
na wspomnieniu o właściwej
komunikacji na stronie
sprzedażowej.

Czym jest strona
sprzedażowa i jak może
decydować o tym, czy ktoś
zostanie Twoim klientem czy
nie?

Być możesz masz wszystko
określone. Swoją niszę,
Idealnego Klienta, masz już
pierwszy produkt stworzony
właśnie dla niego. Czas
upewnić się, że Twoja strona
sprzedażowa konwertuje,
czyli zawiera takie
komunikaty, które
sprawiają, że klient klika
"Kupuję to".

Niezależnie od tego, czy na
stronę sprzedażową
będziesz kierować osoby z
tzw. ciepłego ruchu, czyli
takie, które już Cię znają,
czy też te z ruchu zimnego,
czyli takie dla których
kontakt ze stroną
sprzedażową to pierwszy
styk z Twoją marką (a warto
mieć różne ścieżki klienta i
reklamy - o ocieplaniu
leadów powiem Ci w
kolejnych modułach) -
ostateczna decyzja o
zakupie zapada właśnie
tam.

Jeśli więc nie zadbasz o
odpowiednie
przygotowanie swojej
strony - nie będziesz 

Moduł 3 
Strona sprzedażowa
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właściwie przygotowana na
swojego Idealnego Klienta.

Można powiedzieć, że cała
wcześniejsza praca -
określanie niszy, klienta,
tworzenie odpowiedniego
produktu - nie będzie mieć
sensu.

Twoja strona nie musi być
najpiękniejsza na świecie.
Nie chodzi o to, byś miała
najcudniejsze kolory i
czcionki, idealne zdjęcia czy
dziesiątki sekcji.

Liczy się sposób
komunikacji i zawarcie kilku
najistotniejszy elementów.

O tym powiem Ci właśnie w
tym module - pracując z
klientkami w
Superbootcamie - Akademii
Kursów Online - analizuję
ich strony sprzedażowe
więc wiem aż za dobrze
jakie błędy popełniamy
najczęściej w tym temacie.

To nie konkurs 
piękności
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Strona sprzedażowa:
pojedyczna strona internetowa -

UWAGA! nie wizytówkowa strona www z
wieloma zakładkami - na której opisujesz

produkt lub usługę, którą można u
Ciebie zakupić.

 
Opisz narzędzi, które możesz

wykorzystać do stworzenia takiej strony
znajdziesz poniżej - dla użytkowniczek
posiadających Wordpress jak i tych z

Was, które go nie mają.



KROK 1 - CECHY VS
KORZYŚCI i relacja

Gdybyś miała zapamiętać z
tego modułu jedną rzecz,
to będę super szczęśliwa
jeśli zapamiętasz właśnie
tą.

Klientów nie interesuje CO
dajesz w swoim produkcie
tylko DLACZEGO warto go
kupić.

Innymi słowy, w
komunikacji na stronie
sprzedażowej musisz
skupić się na korzyściach
dla klienta, jakie przyniesie
mu zakup u Ciebie a nie na
tym co dostanie.

Decyzja zakupowa jest
zawsze oparta na
emocjach, więc to właśnie
w nie musimy uderzać.
Taka emocjonalna decyzja
jest dopiero uzasadniana
faktami.

Klient musi POCZUĆ, że
produkt jest dla niego, że
ułatwi mu życie - rozwiąże
problem, spełni marzenie,
przyspieszy proces, da
natychmiastowe
rozwiązanie.

Zamiast więc skupiać się na
tym ile masz modułów i co
znajduje się w każdym z
nich upewnij się, że:

KROK 1
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właściwą osobą do
rozwiązania jego
problemu.

Powiedz, że miałaś
podobnie. Powiedz, że
byłaś w tym punkcie. Pokaż
jak doszłać do miejsca, w
którym jesteć obecnie.
Inaczej mówić - daj się
poznać, użyj
STORYTELLINGU - nikt nie
lubi czytać tylko nudnych
opisów. Pozwól uwierzyć,
że dzięki zastosowaniu
Twoich rozwiązań klient też
może mieć swój sukces.

Czas na mały audyt - jak w
tej chwili brzmią
komunikaty na Twojej
stronie sprzedażowej?

 

 

 

Budujesz relację z
klientem, poprzez
stwierdzenia: Jeśli Ty też....,
Jeśli masz dość...., Jeśli
pragniesz...., Jeśli również
borykasz się z...., Jeśli nie
wiesz...., Jeśli frustruje Cię...

To są sformułowania, które
jesteś w stanie wypełnić
jeśli dobrze odrobiłaś
lekcję z modułu 2.
One oznaczają, że siedzisz
w głowie swojego
idealnego klienta. Że znasz
go, że rozumiesz jego
problemy i bolączki.

I że - masz na nie
rozwiązanie. Klient czytając
nasz komunikat ma nie
mieć wątpliwości, że jesteś

COPYWRITING
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Czy operujesz  tam językiem
budującym relację? Czy
używasz elementów
storytellingu? Czy mówisz o
sobie?

Krok 2 JĘZYK KORZYŚCI W
PRAKTYCE czyli
copywriting

Czy klient wie DOKŁADNIE
co zyska dołączając np do
Twojego kursu? Czy
wymieniasz korzyści punkt
po punkcie? Czy
wybrzmiewają one na
Twojej stronie
sprzedażowej? 

Jeśli nie - czas to zmienić.
Dzięki zadaniom poniżej
wypiszesz korzyści

 

 

 

wynikające ze współpracy z
Tobą by móc umieścić je na
Twojej stronie
sprzedażowej.

Nie masz jeszcze strony
sprzedażowej? Czas zrobić
jej konspekt tak, byś mogła
jak najszybciej zrobić ją
właściwie i sprawiać, że
idealny klient poczuje, że
WARTO kupić właśnie od
Ciebie.

CO ZYSKA KLIENT?
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Dodatkowe zadanie:
Czy analizujesz
konwersje na

swoich stronach
sprzedażowych?

.

Czasem wydaje nam się, że
klientów nie ma, a

tymczasem okazuje się, że są
chętni i sporo osób wchodzi

na nasze strony ale coś
powstrzymuje je przed

zakupem. To jasny znak, ze
musimy zmodyfikować naszą

stronę lądowania



Krok 3 to OBIETNICA.
Czy na swojej stronie
sprzedażowej składasz
klientom dużą obietnicę?
Czy masz odwagę obiecać
efekty? Czy sama
wystarczająco wierzysz w
swój kurs/program?

Klient musi czuć, że
dostanie konkretny efekt,
że zrobisz wszystko by
spełnić swoją obietnicę.

Nie bój się składać dużych
obietnic i rób wszystko by
je spełnić. Ta obietnica to
swego rodzaju HACZYK na
Twojego idealnego klienta.
Nie jest to najszczęśliwsze
określenie bo może
kojarzyć się z "łapaniem"

klienta. Niemniej nie da się
ukryć, że obecnie naszych
odbiorców bombardują
przeróżne reklamy i treści.

Jeśli jasno nie damy mu
znać, że rozwiążemy
problem - pójdzie dalej.
Pamiętaj, że aby dać
wartość musisz przekonać
do zakupu. Nie łapiesz
klienta po to, by wcisnąć
mu bubel ale po to by móc
mu pomóc.
Jeśli wierzysz, że Twój
produkt jest świetny i
pomaga klientom - nie bój
się go śmiało sprzedawać.
Klienci będą Ci wdzięczni,
że dokonali zakupu.

OBIETNICA
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I to jest też kolejna złota
zasada sprzedaży w ogóle.

Nie możesz bać się
sprzedawać. Nie możesz
wstydzić się mówić o swoich
produktach. Nie możesz
chować się ze swoimi
ofertami.

Nie chodzi o to by
bombardować nimi ludzi,
ale muszą doskonale
wiedzieć co sprzedajesz.

Jeśli odpowiednio to
opiszesz - sami będą chcieli
kupić. Ale najpierw muszą
wiedzieć, że jesteś i że
WARTO kupić u Ciebie.

 

 

 

Krok 4 to tzw. Uczucie
przemijającej oferty.

Jak możesz sprawić by
decyzja zakupowa zapadła
szybciej?

Generalnie jeśli klient
zastanawia się zbyt długo a
ty nie masz jeszcze dobrze
opracowanej ścieżki
pozostawania w kontakcie
by klient mógł wrócić - 

CZAS UCIEKA!
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Czy stosujesz
na swojej

stronie zegar?

Niech zegar odmierza czas -
oferty jednorazowej, czasu do
rozpoczęcia wydarzenia, do

zakończenia okienka
sprzedażowego. Niech klient
widzi, że czas ucieka i oferta

będzie za jakiś czas nieaktualna



prawdopodobnie nie wróci.

Musisz zadbać o to by
poczuł, że to właśnie TERAZ
a nie później jest najlepszy
moment na zakup.

Czy to oznacza, że czuje się
przymuszony do zakupu?
Moim zdaniem nie.

Wychodzę z założenia, że
moje zadanie to pomóc jak
największej ilości osób
moimi produktami. Wiem,
że moje klientki są
zachwycone, w związku z
czym użycie metody "one
time-offer" jest dla mnie
absolutnie ok, jeśli dzięki
temu więcej kobiet
skorzysta z mojej pomocy.

Czym jest one-time offer?
To oferta pojawiająca się
np. zaraz po zapisie na
bezpłatne wyzwanie lub
webinar, gdzie oferujesz
jeden ze swoich mini
produktów w bardzo
dobrej cenie. Ale cena ta
jest dostępna tylko przez
określony czas - np przez
15 minut/30
minut/godzinę/kilka dni. 

Tak naprawdę to Ty
decydujesz.

I tu dochodzimy do
sposobów na poczucie
przejmijalności oferty.
Masz ich kilka:

Czas jest TERAZ
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- one time offer
- zegar odmierzający czas
do zakończenia okienka
sprzedażowego (sprzedaż w
ramach tzw. kampanii
sprzedażowych z
zamkniętym okienkiem
czasowym czyli można
dołączyć tylko w
określonym czasie)
- zegar odmierzający czas
do momentu, w którym
znika atrakcyjny bonus
- ograniczenie liczby miejsc

Jak sama widzisz -
sposobów jest wiele.
Zastanów się, który pasuje
do Ciebie i Twojego
produktu. Musi być spójny z
Twoim modelem
biznesowym i strategią 

 

 

 

sprzedaży.

Krok 5 to BONUSY.

Każdy lubi dostawać
bonusy. Często to one z
produktów pozwalają nam
tworzyć oferty. Pakiety.
Atrakcyjne zestawy.

To również przyciąga
klientów, miło jest dostać
coś ekstra/w prezencie.

BONUSY
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Często to bonusy
przeważają szalę

decyzji o zakupie na
naszą korzyść - nie
zapominaj o nich!



Zastanów się co możesz
zaproponować co uzupełni
Twój produkt lub usługę?
A może możesz stworzyć
różne pakiety?

Klienci lubię rozwiązania,
które trafiają w ich
preferencje - są osoby,
które będą wolały niższą
cenę i bonus w postaci
check-listy czy workbooka,
a są takie, które wybiorą
pakiet droższy z Twoją
indywidualną konsultacją.

Moja rada - nigdy nie
zapominaj o bonusach -
znacząco podnoszą
konwersje czyli ilość
zakupów na Twojej stronie
sprzedażowej.

Ostatni krok 6, to
uderzenie w obiekcje
klienta i odpowiedź na
nurtujące pytania.

Klient, który ma wątpliwości
nie kupi. Warto więc wprost
na stronie sprzedażowej
odwoływać się do jego obaw.
Wiem, że moje klientki mogą
mieć obawy, czy w
Superbootcampie poradzą
sobie technicznie, więc od
razu na stronie
sprzedażowej obalam tą
obiekcję. Superbootcamp
wyposażony jest w
MasterClass które każdemu
laikowi pokazują jak można
stworzyć każdy element
techniczny i zautomatyzować
sprzedaż.

OBAL OBIEKCJE
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Wiem również, że martwi je
brak pomysłu na kurs
online. Część z nich nie do
końca wie jaki produkt
stworzyć, by się sprzedawał
i stawiał je w pozycji
ekspertki. Tą obiekcję
również adresuję na stronie
sprzedażowej - w module 2
razem z moimi klientkami
ekstraktujemy ich wiedzę i
supermoce i decydujemy w
jakim kierunki najlepiej
pójść by stworzyły produkt,
który nie tylko będą
uwielbiały sprzedawać, 
ale który też będzie miał
szansę na zysk.

 

 

 

Zastanów się jakie obawy
mogą mieć Twoi klienci i
wprost odpowiedz na nie
na stronie sprzedażowej.

Pomocna będzie również
sekcja FAQ, gdzie
odpowiadasz na najczęściej
zadawane pytania i
rozwiewasz wątpliwości.

Nie zapominaj o tych
elementach i patrz jak
liczba klientów rośnie!

FAQ
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Nie zapominaj o 
Najczęściej

Zadawanych
Pytaniach!

Niech klient nie ma
wątpliwości.

 
Zdezorientowany,
niepewny, pełen

wątpliwości klient
NIE KUPI!



Znasz już elementy, które
powinny znaleźć się na
twojej stronie
sprzedażowej.

Pozostaje je wdrożyć. Co
dalej? Skupiasz się na
kierowaniu potencjalnych
klientów na Twoją świetną
stronę sprzedażową.

W tym celu warto
przyciągać osoby z różnych
miejsc w internecie, czyli
inaczej mówiąc używać
swoje koła
marketingowego.
Komunikatami
marketingowymi (znów -
nastawionymi na korzyści)
kierujesz osoby z Twojego
Facebooka, Instagrama,

listy mailingowej, kanałau na
YouTubie itp.

Jeśli nie masz jeszcze tylu
miejsc - nie martw się, to
zupełnie normalne :) Ale z
czasem będziesz
rozbudowywać swoje koło
marketingowe i Twoim
celem będzie kierować ludzi
na swoją stronę
sprzedażowa. Albo
bezpośrednio, albo
rozpoczynając ich ścieżkę
nieco inaczej - od prezentu. I
właśnie o tym jak to robić i
jak zwiększać liczbę klientów
poprzez umiejętne dawanie
prezentów powiemy w
kolejnym module.

A tymczasem Twoje zadania:

KOŁO 
MARKETINGOWE
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ZADANIA DO WYKONANIA

Jak możesz opisać swój produkt językiem
korzyści? Jak zbudujesz relację?

Odpowiedz sobie na pytania:

Jakie obiekcje ma kupujący i jak się do nich
odniesiesz? Na jakie pytania warto odpowiedzieć?

Jakie elementy skutecznej strony sprzedażowej
posiadasz? - budowanie relacji - język korzyści, -

obietnica, - przemijalność oferty, - bonusy, -
obalanie obiekcji 
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NARZĘDZIOWNIK

UWAGA Skuteczna strona sprzedażowa
(strona lądowania) to pojedyncza strona
bez nagłówka/stopki/przekierowań w inne
Twoje miejsca - nie powinna być na Twojej

wizytówkowej stronie www

Jak stworzyć stronę sprzedażową

Jakich narzędzi użyć jeśli masz Wordpressa?
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Wystarczy wgrać wtyczkę, która 
"buduje" stronę - to jak układanie puzzli

np. Elemenor/Divi/Optimizepress 
(Elementor i Divi mają wersje bezpłatne,

Optimizepress tylko płatną)

Jakich narzędzi użyć jeśli nie masz Wordpressa?

Stwórz stronę lądowania poprzez takie 
narzędzia jak: Wix, Site123, Webly, czy

Landingi.
Taką funkcję mają też programy
mailingowe np. Getresponse czy

Mailchimp



DIVI
ELEMENTOR

OPTIMIZEPRESS

WLĄCZ EDYCJĘ

I UKŁADAJ PUZELKI

WGRAJ WYBRANĄ
WTYCZKĘ



No dobrze ale co zanim
przekierujemy klienta na
stronę sprzedażową?

Co jeśli nie jest gotów
kupić od razu, nie zna
naszej marki lub gdy
potrzebna jest szersza
edukacja klienta by w
pełni uświadomił sobie
jakie ma możliwości i
szanse z nami?

Dziś powiemy sobie o tym
co zazwyczaj następuje
PRZED zaoferowaniem
klientowi online zakupu u
nas. Pamiętaj, że możesz
również kierować zimny
ruch bezpośrednio na
stronę sprzedażową,
niemniej konwersja -
kilkalność i zakup - są
zazwyczaj niższe niż w
momencie, kiedy najpierw
zaproponujemy
potencjalnemu klientowi
wartość bezpłatnie. Inaczej
mówiąc - obdarujemy go
prezentem. Strategia ta
najlepiej sprawdza się
online w przypadku
sprzedaży usług lub wiedzy
(kursy online/e-booki), choć
nie tylko.
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Moduł 4

Lead Magnet



 

 

 

Lead Magnet to magnes na
klienta. To bezpłatna
wartość jaką dajemy
klientom, pozwalając im
zapoznać się z nami i naszą
marką. 

Lead Magnet ma za zadanie
pokazać naszą wiedzę w
danym temacie, ustawić nas
w roli ekspertek, pokazać
klientowi, że rozumiemy
jego problemy i mamy na
nie rozwiązanie. Z drugiej
strony - nie może dawać
samego rozwiązania (na to
przyjdzie czas w produkcie
płatnym).

Czym może być Lead
Magnet? Najczęściej
spotykany rodzaj to e-book. 

Niewielki PDF, który
proponujemy w zamina
za.... no właśnie ;)
Przed chwilą napisałam, że
Lead magnet jest bezpłatny.
I jest to prawda, jeśli
myślimy o pieniądzach. Nie
oznacza to jednak, że nic
nie chcemy w zamian.
Zazwyczaj by otrzymać
prezent klient musi zapisać
się na nasz newsletter.
Inaczej mówiąc - na naszą
listę mailingową. Czyli w
zamian za nasz PDF klient
zostawia do siebie kontakt
(zazwyczaj adres mailowy).

Na pewno nie raz
zostawiałaś swój mail by
pobrać jakąś check-listę, e-
booka czy krótki poradnik.
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Magnes na

Klienta



To właśnie był sposób danej
osoby/marki na zdobycie do
Ciebie kontaktu i możliwość
wysyłania Ci wiadomości
handlowych.

Tym razem to będzie Twoje
zadanie by taką technikę
zdobywania klientów
zastosować.

Myślisz sobie - no dobrze 

ale co mi po adresie
mailowym? To żaden
pieniądz, a ja chcę płacących
klientów!

Na spokojnie - dojdziemy do
monetyzacji Twoich
kontaktów. Najważniejsze
jednak to myśleć o Lead
Magnecie jako o szansie
zaprezentowania się
potencjalnym klientom od
jak najlepszej strony.

Bardzo irytuje mnie, kiedy
pobieram od kogoś lead
magnet i okazuje się on być
zupełnie bezużyteczny. Czy
chce mi się wtedy czytać
wiadomości od tej osoby lub
zapłacić za jakikolwiek
płatny produkt? Oczywiście,
że nie. Jeśli jednak dostanę

LEAD MAGNET JAKO

SPOSÓB NA POZYSKANIE

PŁĄCĄCYCH KLIENTÓW
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dużą wartość - jestem
otwarta na płatną
współpracę zakładając, że
w produkcie płatnym tej
wartości będzie jeszcze
więcej.

I tu dochodzimy do kolejnej
złotej zasady - ZAWSZE
DAWAJ Z SIEBIE 100%.
Niezależnie, czy to jest
produkt płatny czy nie,
zawsze jesteś wizytówką
swojej marki i zawsze
pracujesz na to, by klienci
lub członkowie Twojej
społeczności mieli
poczucie, że do tego co
robisz podchodzisz z
pełnym zaangażowaniem.

Traktowanie "gorzej" osób

niepłacących a lepiej
płacących pozostawia
niesmak u tych pierwszych
i nie sprawi, że zdecydują
się za cokolwiek zapłacić w
przyszłości.
Niemniej lead magnet to
element strategii
pozyskiwania płacących
klientów. Mam nadzieję,
że tutaj mamy pełną
jasność. Biznes ma
zarabiać inaczej nie byłby
biznesem.
.

Dajesz z siebie

100%?
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I nawet wtedy, kiedy dajemy
dużo wartości bezpłatnie
idea jest taka, by docelowo
odbiorca zmienił się w
klienta. I uwierz mi - to
naprawdę działa!

Dobry lead magnet
zaproponowany w
odpowiedni sposób
właściwym osobom daje
szanse na sprzedaż
produktów płatnych. W jaki
sposób? Po przekazaniu
bezpłatnych materiałów
składasz odbiorcy ofertę.
Może to być zaraz po, może
to być dopiero po
przesłaniu serii maili
merytorycznych. Ale
składasz ofertę. Nie każdy
oczywiście z niej skorzysta,
natomiast osoby 

przekonane co do tego, że
warto z Tobą
współpracować i
zadowolone ze swojego
lead magnetu są dużo
bardziej skłonne wyłożyć
pieniądze na współpracę z
Tobą.

Dlaczego? Bo Cię już znają.
Bo Ci już ufają. Bo dostały
od Ciebie wartość.

Tego nie będziesz mieć
kierując bezpośrednio na
stronę sprzedażową. I
dlatego konwersje będą
tutaj wyższe.

No dobrze, ale wróćmy
jeszcze do tego co może być
lead magnetem, bo 

DAJ WARTOŚĆ I 

DAJ SIE POZNAĆ
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oczywiście nie tylko PDF/ e-
booka. Może to być
wartościowe video,
fragment kursu, check-lista,
kalendarz lub planer. Ale
może to być również
wydarzenie. Na pewno
widziałaś nie raz
zaproszenia na bezpłatne
webinary lub wyzwania?

No właśnie. Niestety w
internecie różnie bywa i
niektórzy klienci sparzyli się
biorąc udział w
nieciekawych webinarach,
gdzie już przy trzecim
slajdzie próbowano im coś
sprzedać. Nie bądź jedną z
osób, które tak postępują ;)
Zawsze upewnij się, że
dajesz dużą wartość,

JAKI LEAD MAGNET?
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Zasady 
dobrego webinaru:

- dajesz wartość
- inspirujesz ale nie dajesz

rozwiązań
- pokazujesz ekspertyzę/

pozycjonujesz się na ekspertkę
- przygotowujesz dobrą

prezentację
- dbasz by zapraszać WŁAŚCIWE

osoby

Czym może być lead magnet:
- e-book,

- check-lista
- kalendarz

- planer
- fragment książki/kursu

- wartościowe video/zapis webinaru
- wydarzenie: webinar, wyzwanie,

konferencja



niezależnie od tego, czy ktoś
coś na końcu kupi czy nie.

Ale tak - w trakcie
webinarów i wyzwań
sprzedajemy. To zupełnie
normalne, tak jak
powiedziałam - lead magnet
to element strategii
pozyskiwania płacących
klientów online. Ale kiedy
robisz to umiejętnie -
nikomu nie przeszkadza, że
na końcu jest część
sprzedażowa. Wręcz
przeciwnie - część osób
będzie czekać na informację
jak mogą wejść z tobą w
płatną współpracę bo będą
czuły, że twoja wiedza i twój
produkt może im pomóc.

SPRZEDAŻ
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A teraz pytania do Ciebie:
- co czujesz, kiedy myślisz o

sprzedaży?
- czy mówienie o sobie i swoich

produktach budzi w Tobie
ekscytację czy strach?

- czy swobodnie myślisz o sobie jako
o ekspertce? 

- co czujesz na myśl o prowadzeniu
webinaru?

- czy jesteś gotowa pokazywać się
online czy na samą myśl robi Ci się

słabo?



Wiesz czym jeszcze może być
lead magnet?

Na przykład kursem e-mail
trwających kilka/kilkanaście
dni :)

Tak, korzystając z niniejszego
kursu korzystasz z mojego
lead magnetu. Staram się
dać Ci tu jak największą
wartość ale jeśli chcesz cały
proces tworzenia produktu i
sprzedaży online - możesz je
dostać w Superbootcampie.
Dlatego wspominam ci tu o
nim = te z Was, które
poczują, że nadszedł
moment na to by ruszyć ze
swoją marką i kursem online
znajdą tam wszystkie
narzędzia i 

 

 

 

sposoby ich implementacji.

Bo Superbootcamp -
Akademia Kursów Online to  
kompleksowy program,
który ma zarówno część
mindsetową (nastawienie
do biznesu online),
narzędziową (wszystkie
elementy niezbędne do
stworzenia automatyzacji),

Chcesz cały proces?
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Niespodzianka!
Ten kurs to... lead

magnet ;)



implementacyjną (jak
wdrożyć proponowane
rozwiązania i jak używać
narzędzi) i techniczną (żebyś
nie zjadła paznokci na
próbie ogarnięcia tego od
strony technicznej).

Osoba, która dobrze
sprzedaje online i ta której
to nie wychodzi zazwyczaj
nie różnią się na poziomie
wiedzy merytorycznej.
Różnica polega na tym, że
jedna wie jakie strategie i 

metody zastosować by jak
najlepiej swoją wiedzę
zmonetyzować a ta druga
nie umie tego zrobić.

A na "nie umiem" jest tylko
jeden sposób. Nauczyć się
od kogoś, kto umie :)

Bo Ty też możesz dobrze
zarabiać online na swoich
supermocach, talentach i
wiedzy. Potrzebujesz
jedynie procesu i wsparcia
w działaniu.

RECEPTA NA 
"NIE UMIEM"
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Wiedzę "co" masz w sobie.. 
To czego potrzebujesz to "jak" i wsparcia w działaniu



Mam nadzieję, że lead
magnet stanie się jednym z
Twoich głównych sposób na
pozyskiwanie klientów.

O czym trzeba pamiętać
poza dawaniem wartości?

O tym by lead magnet był
odpowiednio dopasowany
do Twojej grupy docelowej
(inaczej mówiąc do
Idealnego Klienta) ORAZ do
produktu, do którego
sprzedaży ma prowadzić.

Zatem nie dawaj
czegokolwiek (o, akurat
mam taki PDF, który
napisałam parę lat temu -
nada się) tylko zastanów się
dobrze co to ma być za
produkt i jak go
zakomunikujesz. Bo to, że
coś jest bezpłatne to wcale
nie znaczy, że wszyscy się
na to rzucą :)

W Superbootcampie w
ramach bonusu dodaję
osobny kurs Jak stworzyć
lead magnet, umieścić go w

O CZYM PAMIĘTAĆ?
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To, że coś jest bezpłatne nie oznacza, że wszyscy się na to rzucą.



internecie i zarabiać
pieniądze. Postanowiłam, że
będzie on jedną z
niespodzianek dla
aktywnych uczestniczek
tego kursu e-mail :)
Dlatego proponuję Ci
zrealizować zadanie
specjalne, o którym mówię
dziś na InstaStory.

Zanim jednak dojdziemy do
zadania specjalnego -
poniżej ważne zadania dla
Ciebie do zrobienia by
zadecydować jaki może być
Twój pierwszy (lub kolejny)
lead magnet.
Pamiętaj - lead magnet to
dopiero pierwszy krok.
Początek Twojej ścieżki
klienta (inaczej mówiąc - 

twojego lejka
sprzedażowego). Każdy
element tej ścieżki jest
ważny. Ale jak masz dobrze
zrobioną bazę (określoną
niszę i idealnego klienta -
moduł 1 i 2), świetną stronę
sprzedażową (moduł 3) i
dobrze dobrany,
wartościowy lead magnet -
szansa na zdobycie klientów
online drastycznie rośnie :)

Odpowiedz na poniższe
pytania - pomogą Ci
upewnić się, że wybierzesz
właściwy lead magnet.

Pamiętaj też, że lead
magnetów do danego
produktu możesz mieć
więcej niż jeden!

WYKONAJ PIERWSZY 
KROK
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ZADANIA DO WYKONANIA

Jaki produkt chcesz sprzedać? Jaki
problem on rozwiązuje?

 

Odpowiedz sobie na pytania:

Jak możesz nawiązać do tego
problemu w bezpłatnym prezencie?

A może Twojego klienta trzeba
wyedukować w jakimś temacie? Jaka

forma będzie do tego najlepsza?
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ZADANIA DO WYKONANIA

W czym czujesz się swobodniej - w pisaniu,
mówieniu? Wolisz formułę jednorazowego

wydarzenia (webinar) czy dłuższego (wyzwanie)?

Odpowiedz sobie na pytania:

Wypisz swoje pomysły na lead magnet do
każdego z Twoich produktów:

Od stworzenia jakiego lead magnetu
zaczniesz? Wypisz hasłowo co w nim
zawrzesz i nadaj mu roboczy tytuł:
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Wspomniałam Ci we
wstępie do tego kursu, że
pozyskiwanie klientów
online, w ramach którego
chcemy budować naszą
markę - a nie "złapać"
kogoś niemalże przez
przypadek - to proces. 

Więc zanim przejdę do listy
hacków (poza "zabójczą
stroną sprzedażową i 

świetnym lead magnetem
jest kilka strategii i
sposobów o których warto
pamiętać chcąc pozyskiwać
klientów online i ja Ci je
zdradzę) to podkreślę, że
niezwykle ważna jest
systematyczność w naszych
działaniach online.

Nie "zrywy", nie "od czasu
do czasu", nie "raz mam
taką misję a raz zupełnie
inną", nie "raz mówię to a
jnnym razem cos innego"
tylko spójność,
autentyczność i
systematyczność.
Tak pozyskujemy stale
właściwych klientów online.
I pamiętaj -liczy się jakość a
nie ilość kontaktów.
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Moduł 5

Hacki na pozsykiwanie

klientów online



 

 

 

A by była systematyczność i
byś wiedziała co i kiedy
publikować, co ma się
zadziać w danym roku,
miesiącu i tygodniu - to już
kwestia odpowiedniej
strategii i planowania
działań na jej podstawie. Ale
o tym innym razem ;)

Natomiast pamiętaj, by nie
udawać kogoś innego kiedy
budujesz markę i
sprzedajesz online. Tylko
dlatego, że ktoś tak radzi
lub uważa, że Ty
autentyczna się "nie
sprzedasz". Każdy się
sprzeda bo każdy z nas jest
wyjątkowy. I przyciągnie do
siebie osoby, które właśnie
tą wyjątkowość docenią.

A klientom w wyborze
osoby/mentora, który
poprowadzi ich za rękę w
danej dziedzinie pomagają
też informacje o Tobie. I nie
mam tu na myśli
konieczności ujawniania
wszystkich szczegółów z
Twojego życia :) Natomiast
mów głośno dlaczego robisz
to co robisz, dlaczego to
Twoja misja, dlaczego jest
to dla Ciebie ważne. Pozwól
klientom się z tą historią
utożsamić.

Niech wszystkie Twoje
działania biznesowe - online
czy offline zawsze będą w
zgodzie z Tobą i Twoimi
wartościami. Tylko wtedy
poza pieniędzmi będziesz 
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Działaj w zgodzie

ze sobą



też mieść radość i dziką
satysfakcję z tego co robisz.
I wtedy praca przestaje być
pracą :)

W Superbootcampie właśnie
tego uczę - jak wydobyć z
siebie to, co kochamy i co
może pomóc innym,
opakować to w kurs online a
potem z radością
sprzedawać. To ma być
sukces po Twojemu - nie

tylko pusty slogan.

Komunikując markę staraj
się wplatać storytelling. Nie
bądź sztampowa, nudna,
jedynie "sprzedażowa" w
swoich komunikatach.
Czasem opowiedz historię,
powiedz jak coś się zaczęło,
przytocz anegdotę, użyj
metafory. Daj się
zapamiętać :)

Czas na rady GDZIE SIĘ
PROMOWAĆ online czyli
hack #1
Odpowiedź brzmi - tam,
gdzie przebywają Twoi
Idealni Klienci. Po zrobieniu
zadań z modułu 2 czas na
research mediów
społecznościowych. Jakie
grupy udało Ci się znaleźć?

ZASTOSUJ

STORYTELLING
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Kto jeszcze uczy o tym,
czego ty chcesz uczyć?
Gdzie jest
najaktywniejszy/a? Gdzie
przebywają online grupy
zawodowe, które CIę
interesują? Hobbystyczne?
Szukaj, szukaj, szukaj i
wszystko notuj!

Powinnaś mieć całe listy
miejsc, gdzie potencjalnie
są osoby, które mogą być
zainteresowane tym, czym
się zajmujesz.

Czy to oznacza, że musisz
być od razu wszędzie?
Oczywiście, że nie. Tego nie
polecam, bo nie da się na
raz działać wszędzie.
Przynajmniej nie na 

początku - jak już masz
zespół, który Cię wspiera,
możesz być aktywna na
większej ilości platform.

Jeśli Twoimi klientami są
głównie pracownicy
korporacji -
prawdopodobnie najlepiej
zadecydować by to
LinkedIn był Twoim
głównym miejscem
aktywności. 

GDZIE SIĘ

PROMOWAĆ?
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Jeśli będą to blogerki
modowe to
prawdopodobnie lepszy
będzie Instagram lub
YouTube, jeśli fascynaci
psów - być może
dedykowane grupy na
Facebooku. Ta analiza musi
być naprawdę dokładna.

Hack #2 - Nie siedź w
cieniu. Daj innym o sobie
usłyszeć! 
To nie ma znaczenia czy
lubisz czy nie lubisz
pokazywać się online -
musisz znaleźć sposoby na
bycie widoczną. Nawet jeśli
jest to w postaci postów z
grafikami lub zdjęciami a
nie video.
Postanów dziś jak możesz
być bardziej widoczna. Jak

możesz dać wartość na
grupach na Facebooku by
dać się poznać jako
ekspertka? Poproś o
polecenia swoich obecnych
klientów, o wspomnienie o
Tobie w mediach
społecznościowych. Wymyśl
zabawę z udostępnianiem
Twojego posta lub stwórz
własny hashtag. Możliwości
jest mnóstwo - zastanów się
na jakie zdecydujesz się na
początek.

A przede wszystkim - RÓB
SWOJE. Nie poddawaj się,
bo może być tak, że
spektakularnych efektów
nie będzie od razu ale one
przyjdą kiedy będziesz
konsekwentna i otwarta na

NIE SIEDŹ W CIENIU!
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innych.

I tu dochodzimy do
kolejnego hacka #3 -
zwiększaj widoczność i
zdobywaj nowych
klientów online przez
crossowanie.

Co to znaczy?
Współpracuj z innymi
twórcami/osobami
budującymi marki online w
bodobnej niszy. Zaproś je
na wywiad do siebie,
zaproponuj wywiad u nich.
Zróbcie wspólny
live/konferencję/Q&A.
Docieraj to nowych osób
korzystając ze społeczności
już zbudowanych przez
innych a przy okazji dawaj
jeszcze większą wartość

CROSSUJ!
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Otwartość na współdziałanie
to bardzo przydatna cecha w

biznesie online.
 

Jak w każdym biznesie, tak i tu
bywa tak, że networking i ludzie,

których znasz, mogą znacząco
przyspieszyć Twój sukces

Działania online, budowanie
społeczności - to bardzo

czasochłonne zajęcia,
 

Ułatw sobie nieco życie i zacznij
współprace z innymi - Tobie pomoże

to w regularnej aktywności i
docieraniu do nowych osób a

jednocześnie będzie wymagało
mniej czasu niż przygotowanie

autorskiego contentu



swoim odbiorcom.

Hack #4 - Dobrze
opracowana oferta

Ten hack nawiązuje do bycia
gotową na wizytę klienta u
Ciebie. Staraj się mieć
ofertę dla klienta na każdym
etapie zaawansowanie i o
różnych możliwościach
finansowych. Niech od
Ciebie nie odpływa tylko
dlatego, że każdy produkt
kosztuje minimum kilka
tysięcy złotych albo masz
same e-booki za 47zł. Dobra
oferta pozwala na
kompleksowe wspieranie
Twoich klientów poprzez
różne produkty i usługi. 

DOBRA OFERTA
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Przeanalizuj swoją
ofertę.

Które produkty są dla
osób na jakim etapie?
Czy prowadzić klienta

logicznie?
Czy masz różne półki

cenowe?
Czy masz różne

formaty?



Poświęć czas na jej
odpowiednie opracowanie!

Hack #5 - Cykliczne live'y

Tak. Nadal większość
platform m.in. Facebook i
Instagram, promuje
wystąpienia na żywo. Co to
znaczy? Jak wchodzisz na
żywo na swojej grupie lub
Fanpage'u - informują o tym
Twoich obserwujących.
Nawet nie musisz sama
tego robić! Warto więc z tej
opcji skorzystać czyli...
odważyć się pokazywać na
kamerze ;) Jeśli masz w tym
zakresie blokady - bądź
czujna bo lada moment
ogłaszam wyzwanie w tym
temacie!

 

 

 

Hack #6 - Cykliczne
webinary

Czym się różnią od live'ów?
Jeśli prowadzisz je w
zamkniętym pokoju
webinarowym to masz do
dyspozycji najpotężniejsze
narzędzie edukowania
klienta i przechodzenia do

LIVE'Y
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Zaprzyjaźnij się
z video!



sprzedaży.

Odbiorca zazwyczaj
rezerwuje sobie czas na
wzięcie udziału w webinarze
- masz więc przynajmniej
godzinę by dać mu wartość,
dać się poznać i przedstawić
ofertę. Dobrze
poprowadzony webinar
może dawać świetną
konwersję. 

Czym jest konwersja o
której wspominałam już
kilkakrotnie? To procent

sprzedaży w stosunku do
osób, które zapoznały się z
ofertą. Jeśli więc na
webinarze masz 100 osób a
kupi jedna to masz
konwersję na poziomie 1%.
Ale webinary mogą dawać Ci
nawet 10-15% konwersji.
Standard to ok 3-5% - jeśli
dobrze opracowałaś pokaz
slajdów i komunikację
podczas webinaru. Uczę o
tym w Superbootcampie bo
nie korzystać z webinarów
to jak nie korzystać z
jednego z najlepszych 

WEBINAR I KONWERSJE
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Godzina z klientem podczas webinaru jest tak cenna jak niekiedy
tygodnie lub miesiące komunikacji mailowej.



sposobów pozyskiwania
klientów online.

Myślisz sobie - matko czyli
do końca życia będę
musiała prowadzić co
miesiąc webinar?
Niekoniecznie. Jeśli
poprowadziłaś i nagrałaś
webinar, które świetnie Ci
się sprawdził - zautomatyzuj
go! Co to znaczy? Ustaw
reklamę zapraszającą na
webinar i skorzystaj z
narzędzia EVERWEBINAR
(https://app.webinarjam.co
m/), który symuluje 

doświadczenie webinaru na
żywo.
To jest piękno działania
online - mnóstwo procesów
i aktywności można
zautomatyzować.

Moim zdaniem jednak nic
nie zastąpi bycia na żywo z
ludźmi, rozmowy z nimi i
ciągłego sprawdzania jakie
są potrzeby i oczekiwania
Twoich odbiorców. Nie
znikaj więc na zawsze ;)

Hack #7 Reels na
Insagramie.
Sam hack nie dotyczy nawet 

REELS

Superkob i e ty Onlajnu
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Piękno biznesu online? Automatyzacja wielu procesów :)



konkretnie Reels tylko bycia
czujną na to, co akurat ma
dobre zasięgi i jest
promowane przez daną
platformę. W tej chwili na
Instagramie są to Reels, za
moment może być coś
innego. Nie mówię, że masz
być niewolnicą nowinek i
wciąż skupiać się na tym by
wprowadzać nowości, ale
warto być czujną i
orientować się na co warto
poświęcić uwagę np. w
danym miesiącu czy jaki
sposób promocji
wypróbować w danym
kwartale czy w danej
kampanii sprzedażowej.

Jak można podsumować te
wszystkie hacki?

Generalnie nie należy
zamykać się na znane
formaty i stosować różne
sposoby by klient nas
zauważył. 

Pamiętaj - to jest po Twojej
stronie. To, że masz świetny
kurs czy cudowne usługi
wcale nie znaczy, że klient
online sam Cię znajdzie. Być
może nastąpi to, kiedy
Twoja marka ekspercka
będzie już bardzo silna. Ale
zawsze musisz mieć w sobie
marketingowy głów bycia
widoczną w sieci. 

Nie traktuj tego jako kary -
jeśli robisz to, co kochasz to
możesz pokochać marketing
z tym związany.

BAKCYL DO 
MARKETINGU

Superkob i e ty Onlajnu

karolinakizinska.pl



Zadania dla Ciebie na dziś
to wypróbować nowe
formaty docierania do
klientów online :)

Ja zapraszam Cię w dalszą
podróż ze mną - chcę
pokazać Ci krok po kroku
jak możesz monetyzować
to, co masz w sobie.
Pandemia wciąż trwa, a
biznes online to bez dwóch
zdań najlepsza i
najbezpieczniejsza opcja
zarabiania pieniędzy. Na
dodatek taka, która przy
skalowaniu uwalnia Twój
czas, a nie pochłania go
coraz więcej. 
Jeśli w tym roku chcesz mieć
kurs, który będziesz
sprzedawać online -
Superbootcamp to opcja dla

WYPRÓBUJ NOWE
FORMATY!

Ciebie. Mam ograniczoną
liczbę miejsc i zależy mi na
kobietach
zdeterminowanych, które z
moim wsparciem pójdą po
świetne wyniki.
Nie musisz mieć pomysłu na
kurs, Wordrpessa czy
wiedzieć jakie są platformy
do mailingu. Nauczę Cię co
jest Ci potrzebne.
A jeśli już takie elementy
masz - tym lepiej :) Skupisz
się na dopracowaniu
fantastycznego produktu i
budowaniu ścieżek jego
sprzedaży. Poniżej
znajdziesz szczegółową
ofertę.

Superkob i e ty Onlajnu
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SUPERBOOTCAMP -
AKADEMIA KURSÓW

ONLINE
 

JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ
ONLINE NA TYM CO

JUŻ WIESZ W 8
TYGODNI
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5 Kluczy do ciągłego rozwoju

Sposoby na skalowanie sukcesu

Nawyki milionerów, które musisz mieć

Strukturę wystąpienia, które ma na ludzi wpływ

W trakcie webinarów z modułu 1 porozmawiamy o tym,

dlaczego odpowiednie nastawienie jest kluczem do powodzenia

w biznesie i jak pracować nad udoskonaleniem swojego stanu

umysłu. Prawdziwa petarda, która uodporni cię na porażkę i da

motywację do działania!

Poznasz m.in.:

Moduł I: 
Mistrzowskie Nastawienie 

(Wartość: 1500zł)
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Podczas webinarów modułu 2 rozłożymy na czynniki
pierwsze Twoją supermoc .  Dzięki ćwiczeniom
wydobędziemy na powierzchnię twoją wiedzę,
odkryjemy, w czym czujesz się mocna i  czym możesz
podzielić się ze światem. Porozmawiamy też o
idealnym kliencie i  odpowiednich narzędziach.
Dowiesz się o sobie rzeczy, które nawet nie przyszłyby
ci do głowy!

Zawartość:
Twoja ekspertyza i  idealny klient
Struktura :  Historia -  Lekcja -  Wdrożenie

Narzędzia :
-  Kim jestem i co robię?
- Co ma wpływ na rozwój twojego biznesu?
- 7 kroków wgłąb
- Lista rzeczy nie do robienia

- Pełne skupienie
- Pętla sukcesu

- Networking
 

 

 

 

Moduł II : 
Odkrycie i Ekstrakcja 

(Wartość: 1000zł)
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Jak zostać marketingową ekspertką

Jakie są podstawy lejka sprzedażowego

Jakie są rodzaje stron lądowania + tutorial jak stworzyć

stronę zapisu na newsletter na Getresponse i połączyć ją z

listą mailingową

Jak uruchomić twój pierwszy kurs/mastermind - cykl

kampanii sprzedażowej

W trakcie webinarów modułu 3 weźmiemy na celownik

marketing, tak byś stała się mistrzynią sprzedaży! Po tych

lekcjach lejki sprzedażowe nie będą miały przed Tobą tajemnic!

Dowiesz się więc m.in.:

Moduł III : 
Marketingowe mistrzostwo

(Wartość: 1500zł)
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Czym jest koło marketingowe  i  jakie są zasady
Copywriting'u
Jak zdobyć twoich pierwszych stu perfekcyjnych
fanów + założenie Fanpage'a na Facebooku
O roli  Social Media i  wolnego ruchu + Jak stworzyć
grupę na Facebooku i  konto firmowe na
Instagramie
O wydawaniu pieniędzy na reklamy i skalowaniu
twojego biznesu

 
W webinarach modułu 4 porozmawiamy o generowaniu
właściwych klientów  -  jak robić to organicznie
(bezpłatnie) oraz poprzez płatne reklamy. 

Dowiesz się więc m.in.:
 

 

 

 

 

 

Moduł IV: 
Generowanie właściwych klientów

(Wartość: 2000zł)
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Jak stworzyć kurs online 
Perfekcyjne wydarzenie wirtualne 
Perfekcyjne wydarzenie stacjonarne
Opcja konsultant/reporter - jak stworzyć kurs online lub
wydarzenie nie będąc ekspertką? 

W trakcie webinarów modułu 5 porozmawiamy o
tworzeniu kursu online oraz przeprowadzeniu twojego
wydarzenia wirtualnego lub stacjonarnego (czyli o tym jak
perfekcyjna formuła działa w praktyce). 

Dowiesz się więc m.in.:

Moduł V: 
Tworzenie kursu online i

Przeprowadzanie twojego
wydarzenia (Wartość:

2000zł)
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Spotykamy się raz w tygodniu przez 8 tygodni na webinarach na

żywo. Podczas tych spotkań, zwanych Coaching Call'ami,

omawiamy wasze projekty i odpowiadam na wasze pytania!

Jeden z najcenniejszych elementów programu!  

Coaching Call'e 
od 6 - 8 w zależności 

od pakietu 
(Wartość: 3000-4000zł)
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Jak są zbudowane i czym się od siebie różnią lejek pod

biznes lokalny, lejek konsultacyjny i lejek webinarowy

Jaki lejek zastosować do swojego biznesu i od czego warto

zacząć

Jak komunikować się z klientem w ramach każdego z

lejków

Ten wyjątkowy MASTERCLASS pozwoli ci poznać rodzaje

lejków sprzedażowych dostosowanych do różnych produktów.

Zostań ekspertką sprzedawania online!

Dowiesz się więc m.in.:

MasterClass: 
Lejki sprzedażowe
(Wartość: 1000zł) 
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Program do mailingu, który pozwoli ci stworzyć idealny

newsletter.

Podstawy WordPressa i wtyczkę do tworzenia landing

page'y 

Programy graficzne do stworzenia idealnej grafiki lead

magnetu czy grafiki reklamowej na fb

Sekrety dobrej prezentacji webinarowej

Program do przyjmowania płatności bez sklepu

internetowego 

Proces nabywania domeny internetowej

Ten BONUS to prawdziwe złoto! 

Tu mamy narzędzia w akcji, czyli pokażę ci dokładnie jak

używać konkretnych programów, by być samowystarczalną w

działalności online.

Poznasz więc m.in.:

MasterClass: 
Narzędzia w praktyce

(Wartość: 1000zł)
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Pakiet VIP

PRACA 1:1: 1h indywidualnych konsultacji ze strategii
marki i produktu + Audyt stworzonego produktu 

(Wartość: 1000zł) 
 
 

Nie zastanawiaj się, czy twój produkt dobrze wygląda,
czy reklama ma chwytliwy tekst, czy video prezentuje

się profesjonalnie i angażuje odbiorcę. W ramach
tego bonusu dam ci wskazówki co możesz zmienić by

twój kurs/webinar/ebook był jeszcze lepszy! 

Godziny indywidualnych konsultacji!

PLUS 8 COACHING CALL'I
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Ten MASTERCLASS to asbolutny hit, który pozwoli Ci na pełną

automatyzację dostępu do Twoich kursów! 

Twój kurs jest gotowy? Czas umieścić go na pięknej platformie

kursowej. Sprawa trudna i dla informatyka? Z tym Tutorialem

zrobisz to SAMA w pół godziny! Wskazówki co zrobić krok po

kroku by Twój kurs profesjonalnie sie prezentował a proces

przekazywania klientom dostępu do niego był w pełni

zautomatyzowany!

Pakiet VIP:
MasterClass 

Platforma kursowa na
WordPress TutorLMS

 (Wartość: 1000zł)
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Co dodatkowo w obu pakietach?
Dostęp do prywatnej grupy na FB 
(Wartość 1000 zł)

Dołączając do kursu, otrzymujesz dostęp do mojej zamkniętej
społeczności na FB, gdzie wraz z innymi superkobietami biznesu
dzielimy się drogą w dochodzeniu do mistrzostwa w
sprzedawaniu swojej wiedzy online. Inspiruj się, pytaj, poczuj
moc twojej nowej kursowej rodziny. 

Dodatkowo korzystać będziesz z cotygodniowych live'ów! 
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Pakiet Standard 997 zł 
[opcja 2 rat x 499 zł]

MODUŁ I Mistrzowskie nastawienie (Wartość 1500 zł)

MODUŁ II Odkrycie i Ekstrakcja (Wartość 1000 zł)

MODUŁ III Marketingowe mistrzostwo (Wartość 1500 zł)

MODUŁ IV Generowanie właściwych klientów (Wartość 2000 zł)

MODUŁ V Tworzenie kursu online przeprowadzanie Twojego

wydarzenia (Wartość 2000 zł)

6 Coaching Call'i (Wartość 3000 zł)

BONUS: Dostęp do prywatnej grupy na FB (Wartość 1000 zł)

MASTERCLASS: Lejki sprzedażowe (Wartość 1000 zł)

MASTERCLASS: Narzędzia w praktyce (Wartość 1000 zł)

MASTERCLASS: Reklama na Facebooku w praktyce (Wartość 1500 zł)

BONUS: Dostęp do kursu "Jak stworzyć lead magnet, umieścić go w

internecie i przyciągać klientów" (Wartość 390 zł)
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Pakiet VIP 1497 zł 
[opcja 3 rat x 499 zł]

MODUŁ I Mistrzowskie nastawienie (Wartość 1500 zł)

MODUŁ II Odkrycie i Ekstrakcja (Wartość 1000 zł)

MODUŁ III Marketingowe mistrzostwo (Wartość 1500 zł)

MODUŁ IV Generowanie właściwych klientów (Wartość 2000 zł)

MODUŁ V Tworzenie kursu online przeprowadzanie Twojego

wydarzenia (Wartość 2000 zł)

8 Coaching Call'i (Wartość 4000 zł)

BONUS: Dostęp do prywatnej grupy na FB (Wartość 1000 zł)

MASTERCLASS: Lejki sprzedażowe

 (Wartość 1000 zł)

MASTERCLASS: Narzędzia w praktyce 

(Wartość 1000 zł)

MASTERCLASS: Reklama na Facebooku w praktyce 

(Wartość 1500 zł)

Praca 1:1: godzina indywidualnych konsultacji ze strategii marki i

produktu + audyt stworzonego produktu (Wartość 1500 zł)

MASTERCLASS: Platforma kursowa na WordPress Tutor LMS
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BONUS: Dostęp do kursu "Zbuduj

markę osobistą w social media w 5

prostych krokach"

(Wartość 497 zł)

BONUS: Dostęp do kursu "Jak

stworzyć lead magnet, umieścić go

w internecie i przyciągać klientów" 

(Wartość 390 zł)

 

Superkobiety Onlajnu

Pakiet VIP- BONUSY
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OPINIE UCZESTNICZEK

Kaja Kochańska
www.slademserca.pl

Wiedza na całe życie
"Bardzo głębokie treści zostały nam przekazane, wiedza

na całe życie. Informacje marketingowe, strategiczne -

wspaniałe. I Twoje zaangażowanie Karolina czuć było od

samego początku na 200%. To jest niesamowite.

Niesłabnący entuzjazm i power. Wszystko mistrzowsko

podane i przeprowadzone. Szapo ba  Polecam Twój

kurs Karolina każdemu kto chce wypuścić się na

nieskończone wody internetowej sprzedaży ale też

osobom, które chcą poczuć się pewniej ze sobą w swoim

biznesie. I tym, którzy chcą stworzyć nową ofertę

marketingową. Tym, którzy chcą się przebranżowić.

Zweryfikować swoje dotychczasowe działania biznesowe

i je zmodyfikować czy w ogóle, zmienić branżę. Polecam

osobom, które nie miały nigdy swojej działalności i tym,

którzy mają ją od wielu lat. To po prostu bardzo

wzbogacające doświadczenie. Pozwala spojrzeć na

siebie i swoją pracę-pasję z nowej perspektywy. Bardzo

Ci dziękuję Karolina za Twój wkład i zaanagażowanie!"
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Dominika Dudek
muzyk

Niezbędnik przedsiębiorcy
"Jestem uczestniczką pierwszego Superbootcampu Karoliny.

Początkowo wzięłam udział w kilkunastodniowym

darmowym wyzwaniu organizowanym przez Karolinę, był to

dla mnie potężny zastrzyk motywacji do działań i informacji

o tym jak się zabrać do tego pod kątem organizacyjnym i

technicznym. Jednak Superbootcamp to coś znacznie więcej.

Wiedza, którą dzieli się organizatorka pozwoli każdemu

laikowi ruszyć z jego działalnością online - prezentowane

materiały są bardzo wyczerpujące, warto do nich wracać by

w wdrożyć proponowane rozwiązania. Kurs skłonił mnie do

tego, by przemyśleć fundamenty sposobu prowadzenia

swojej firmy i na nowo zastanowić się gdzie tkwi mój

największy potencjał. Narzędzia, które udostępniła Karolina

to swojego rodzaju „niezbędnik” każdego przedsiębiorcy,

który myśli o tym, by piąć się w górę i rozwijać swój biznes.

No i najważniejsze - energia organizatorki jest zaraźliwa -

przy Karolinie po prostu nie da się nie wierzyć w to, że i ja

osiągnę swoje cele. Serdecznie polecam wzięcie udziału w

Superbootcampie"!
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Siła do działania
"Jestem mamą trójki jeszcze małych dzieci. Najmłodsze ma w tej chwili

pół roku. Dzięki Karolinie i jej kursowi znalazłam motywację, żeby tak

zorganizować swój dzień, żeby codziennie znalazła się godzina na

realizację moich marzeń. Teraz! Nie jak dzieci dorosną, nie jak będę

miała więcej czasu, pieniędzy, sił, przespanych nocy. TERAZ! DZIAŁAM!

Dodatkowo nabrałam pewności siebie i to daje mi siłę do działania i

wdrażania swoich marzeń! Dzięki pewności siebie mam coraz więcej

pomysłów, które pragnę realizować!

W tym kursie dostaję odpowiednie narzędzia do zamieniania słów w

czyn. Szczerze polecam wejście w pełni w proces, który proponuje

Karolina. Polubiłam tę godzinę z kawą i kursem Superbootcamp.

To jest mój czas, moje marzenia i moja satysfakcja!"

S U P E R B O O T C A M P
karolinakizinska.pl

Marta Lenartowicz
#szyciowy ninja/SparksofJoy

Aleksandra Mierzwińska
mama, entuzjastka BLW

Mega dawka konkretu!
 

Polecam Wam Superbootcamp Karoliny - jestem uczestniczką styczniowej
edycji która właśnie dobiega końca - to mega dawka konkretu i pomocne

workbooki, dzięki którym  zyskacie klarowność.
 

W Superbootcampie znajdziecie  dużo wiedzy i informacji technicznych,
szczególnie przydatnych na początku swojej przygody co bardzo pomaga

ruszyć z miejsca!
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Anna Barłóg-Mitmańska
fotografka

Przeszłam do realizacji
"Superbootcamp to totalna petarda! Nikt nie motywuje tak jak

Karolina! 

Udział w Superbootcampie dał mi wszystkie podstawowe narzędzia do

zarządzania sobą. Karolinie udało się wyciągnąć mnie z ograniczeń

własnego umysłu, zweryfikować przekonania, które od lat mnie

hamowały. Obudziła moją kreatywność! Z „biznes nie jest dla mnie”

przeszłam do etapu realizacji i wiem, że tego trybu działania, w

który wprowadza Karolina nie da się już zapomnieć! 

Na kursie otrzymałam także konkretne narzędzia do realizacji

planowanych działań, zarówno budowy samego produktu jak i jego

reklamy.  Jeśli więc myślisz o stworzeniu produktu online, lub nawet

tylko zastanawiasz się czy ta nisza jest dla Ciebie, nie wahaj się,

dołącz do Superbootcampu. Ja gorąco polecam!"

Zuzanna Bator
Muzyk, organistka

Fachowe porady
Karolina to artystka i biznesmenka, która zna się na marketingu i

sprzedaży. Sama jestem muzykiem, chciałam więc uczyć się od

kogoś, komu nie obca jest ta branża. Superbootcamp pomógł mi

zacząć swoją przygodę z biznesem online. Możliwość konsultacji i

fachowe porady w momentach wątpliwości miały dla mnie duże

znaczenie. Karolina dała mi oparcie, którego potrzebowałam!

 

25 tysięcy złotych 

w TYDZIEŃ 

jedynie z pomysłem 

na kurs!
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Aleksandra Tasarek
fizjoterapeutka

Szybki sposób na biznes online

"Serdecznie polecam Karolinę i jej kurs Superbootcamp!

Karolina jest niezwykle energiczną/porywającą do działania osobą. Zakres

materiałów oraz organizacja podczas kursu jest świetna - zarówno dla laików

jak i osób, które weszły już w świat biznesu online. 

Narzędzia pracy, jakie Karolina proponuje pomagają w szybki, klarowny i

zachęcający sposób rozpocząć podróż na nowej, wirtualnej ścieżce biznesu.

Jeszcze raz z całego serca polecam!"

Paulina Lipa
rękodzieło

Napakowany konkretami

"Oprócz ogromu wiedzy technicznej, w pierwszej kolejności

pracowałyśmy nad nastawieniem, tak by zbudować mocny fundament

pod biznes - dzięki temu wiem co robić by osiągać sukcesy mimo

słabszych dni. W kolejnych częściach przyszła kolej na niszę, klienta

idealnego i tworzenie pierwszego produktu.

Kurs jest intensywny, napakowany konkretami. Ze strony Karoliny i

kursantek zawsze można liczyć na wsparcie"
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Jana Lewandowska
manager muzyczny

Najlepsza decyzja ostatnich lat

"To ja - pewna siebie i gotowa do działania. Mam wiedzę, mam wsparcie,

mam motywację. Wiem, że wszystko się uda, bo nie mam ograniczeń

własnego umysłu. 

Udział w Superbootcampie to moja najlepsza decyzja ostatnich lat,

inwestycja w siebie i w moją przyszłość, to moje wyjście z tak zwanej

strefy komfortu (bardziej strefy prokrastynacji). Dziękuję, Karolina!

Robisz coś bardzo ważnego dla kobiet!!!"

Kinga Kinia
Kompozytorka, nauczycielka gry na pianinie

Pomoc w rozwijaniu pasji

"Dzięki Karolinie odważyłam się udostępnić swoje utwory na Youtube [...] Kurs

jest tak skonstruowany, że mogę go obejrzeć kiedy mam czas. Na Karolinę

zawsze mogę liczyć, na jakiekolwiek moje pytania odpowiada bardzo szybko, z

gotowością i uśmiechem, co według mnie jest bardzo ważne. To nie są tylko

moduły, za nimi kryje się żywy człowiek, który wierzy w to co robi, jest pełen

entuzjazmu, pozytywnie nakręcony i lubi to co robi. Karolina jest kobietą z

pasją, która chętnie pomoże Ci, byś i Ty rozwijała się w swojej pasji [...]"
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Zainwestuj w siebie - daj poprowadzić się
za rękę.
Ja już ten proces przeszłam, pomogę teraz
przejść go Tobie.

Marka online w zgodzie z Tobą, która
sprzedaje - to nie jest mrzonka tylko dla
wybranych. Jest też dla Ciebie. Poznaj,
wdróż, okiełznaj kwestie techniczne, zaufaj
procesowi. I ciesz się biznesem online, który
zarabia.

SUPERBOOTCAMP - AKADEMIA
KURSÓW ONLINE

Superkob i e t y
Onlajnu
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