


Pozdrowienia!
Karolina Kizińska

Poniżej znajdziesz 11 kroków które musisz
znać by robić to z sukcesem!

Fantastycznie, że chcesz
sprzedawać swoją wiedzę online!

CZEŚĆ!



Jeśli wydaje ci się, że robienie
czegokolwiek w życiu z sensem i
planem, a już zwłaszcza
założenie czy prowadzenie
firmy, tworzenie produktów i
praca z klientami jest możliwa
bez odpowiedniego nastawienia
to jesteś w dużym błędzie. 

Możesz mieć najlepszy pomysł
na świecie ale jeśli nie masz
odpowiedniej motywacji by
ciężko pracować i radzić sobie z
przeciwnościami to rzadko kiedy
osiągniesz swój cel.

Dlatego zacznij od stanu
swojego umysłu!

Czy w ogóle wierzysz w siebie? 
Czy zdajesz sobie sprawę ze
swojego wewnętrznego krytyka i
sceptyka i dajesz im się
panoszyć, czy masz w sobie siłę
i wiedzę o tym jak sobie radzić z
czarnymi myślami?

A może pozwalasz by twoim
życiem rządził strach?  

Krok 1
 Zbuduj odpowiednie nastawienie

karolinakizinska.pl/zarabiaj

Boisz się pokazać światu, boisz
się oceny i krytyki, tego co ktoś
powie o tobie czy twoim
pomyśle lub produkcie. Boisz się
reakcji znajomych. Boisz się, że
nikt twojego produktu nie kupi. 

Brzmi znajomo?

Musisz najpierw nauczyć się jak
pozbyć się tego strachu by móc
iść jak burza po to, czego
naprawdę chcesz!

Myślisz sobie może, że te
coachowe gadki są nie dla
ciebie? Te cytaty motywacyjne?
Ja powiem ci jedno – to może
się okazać dla ciebie zbawienne
posłuchać ich i, przede
wszystkim, zastosować.
Dlaczego? 

By stworzyć wokół siebie inną
energię, by zbudować sobie
pancerz na krytykę, by czuć
radość na myśl o tym, co masz
na dziś zaplanowane. I by
konsekwentnie dążyć do celu!



Każda z nas jest wyjątkowa i
niesie w sobie unikatową
historię.

Masz jakąś wiedzę,
doświadczenie, nauczyłaś się
wielu rzeczy w pracy, poprzez to
co ci się w życiu przytrafiało,
ludzi, których spotkałaś.

Każdy ma swoją Supermoc. Co
to znaczy? 
Twoja Supermoc to coś, w czym
czujesz się świetnie, na czym się
znasz (choć może boisz się
nazwać w tym ekspertką), jakiś
talent, wiedza.  

I teraz ważna rzecz – każdy ją
ma. Nawet jeśli myślisz sobie
teraz, że Ty nie masz –
zapewniam cię, że masz. 

Trzeba tylko umieć zadać sobie
odpowiednie pytania, by
wydobyć swoją Supermoc na
powierzchnię. Może być tak, że
wydaje ci się, że wiesz w czym
jesteś dobra, co powinnaś w
życiu robić, bo masz takie
wykształcenie, albo rodzina ci
mówi, że o jest twoja „działka”, 

Krok 2
Odkryj swoją Supermoc
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albo akurat pracujesz w takim
zawodzie. 

Ja bym chciała dziś poprosić Cię,
byś zupełnie zostawiła takie
konotacje. Dlaczego? Ponieważ
konkretne wykształcenie czy
praca na konkretnym stanowisku
wcale nie oznacza, że to twoja
Supermoc. Ona może nie mieć z
tym kompletnie nic wspólnego!

Dlatego usiądź na spokojnie i
zapytaj siebie co kochasz robić, 
co byś robiła nawet gdyby nikt
ci za to nie płacił, jakie jest
twoje hobby, co Cię w życiu
spotkało, z jakimi pytaniami
przychodzą do ciebie znajomi
czy rodzina. 

To jest najlepsza droga do
odkrycia swojej Supermocy i na
jej podstawie stworzenia
produktu, który z radością
będziesz tworzyć i sprzedawać,
dostarczając wartość Twojemu
klientowi!



Uświadomienie sobie, że twój
produkt online ma
rozwiązywać istotny problem
twojego klienta to  klucz do
sukcesu. 

Określając na samym początku
w czym (dokładnie!) chcesz
pomóc odbiorcy przyczyni się do
tego, że twój produkt będzie się
sprzedawał. Dlaczego? 

Bo będzie odpowiedzią na
konkretną potrzebę/bolączkę i
twój klient będzie gotów
zapłacić pieniądze by zaspokoić
tą potrzebę.

Dlatego poświęć czas by dobrze
określić problem twojego klienta.
Jeśli zrobisz to dobrze - połowa
pracy za tobą!

Zadaj sobie pytanie: Na
podstawie określonego problemu
klienta, na który jesteś w stanie
odpowiedzieć swoim produktem,
jaka forma najlepiej
przeprowadzi twojego klienta od
punktu A do punktu B?

Krok 3
Jaki problem klienta chcesz rozwiązać? W

jaką formę ubierzesz swój produkt?
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Kurs online? E-book? Książka?
Mastermind?  

Zastanów się jaka forma dla
twojego klienta będzie
najwygodniejsza i jakie jest
prawdopodobieństwo, że
zdecyduje się właśnie na produkt
tak opakowany. Zadaj też
pytanie sobie w stworzeniu jakiej
formy ty czujesz się
najswobodniej

Pamiętaj też, że forma wpływa na
cenę.

W związku z tym ebook będzie
prawdopodobnie tańszy niż kurs
online.

Więc jeśli masz konkretne
założenia co do kwestii
finansowych – weź to pod uwagę!



Zbuduj strukturę – daj ludziom transformację

że klient naturalnie przechodzi przez każdy moduł/etap/rozdział
twojego produktu,

Stworzenie dobrego produktu,  który odpowiada na potrzebę
klienta, ma dobrze dobraną formę i się sprzedaje, zależy również od
tego, czy odpowiednio zbudujesz to, co znajduje się w środku. 

Chodzi tu nie tylko o treść,  ale też o sposób, w jaki tą treść
uporządkujesz i przekażesz. 

Upewnij się: 

1.

   2. że jedna informacja wynika z drugiej. 

Nie zakładaj, o ile nie jest to kurs dla zaawansowanych, że twój
klient coś już wie. 

Wszystko po kolei wyjaśnij i zadbaj, by czuł się komfortowo
zapoznając się z twoimi treściami. 

Twoje zadanie to przeprowadzić go z punktu A do punktu B i dać
mu efekt – transformację dla której kupił twój produkt!

Krok 4
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Następny krok to realizacja planu.

Tworzysz swój produkt zgodnie  ze strukturą. 

Pamiętaj – nie zakładaj, że to się samo jakoś zrobi, jak nie dziś to
jutro. 

Zaplanuj w kalendarzu kiedy będziesz realizować kolejny element. 

Dzięki temu zagwarantujesz sobie powodzenie i dokończenie
projektu.

Nawet nie wiesz jak wiele produktów online nigdy nie powstaje!

Dlaczego?

Bo twórcy, pomimo dobrego pomysłu, nie planują swojej pracy i
ciągle odkładają na później stworzenie kolejnego elementu.

PERFEKCJONIZM, 
PROKRASTYNACJA (odkładanie na później)

I NADMIERNE MYŚLENIE O CZYMŚ

są twoimi wrogami!  Walcz z nimi!

Krok 5
Nagraj/napisz/przeprowadź zgodnie ze

strukturą
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Załóż jeden kanał w mediach
społecznościowych 

i konsekwentnie publikuj tam treści – buduj 
 relację!

Na początek wystarczy konsekwentne i regularne działanie  w
ramach jednego kanału. 

Czy to będzie: 
Facebook, 
Youtube, 
Instagram
Czy inny kanał – ma mniejsze znaczenie. 

Ważne, by nie być tam okazjonalnie , tylko rzeczywiście dawać
wartość i budować relację z odbiorcami.

To będzie twoja baza kontaktów!

To będą twoi potencjalni klienci!

 To tam będziesz testować zainteresowanie danym tematem, czy
aktualność i siłę problemu, który chcesz rozwiązać swoim
produktem. 

Potraktuj to więc poważnie ;)

Krok 6
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Świetnie mieć tysiące fanów na Facebooku.

Ale jeszcze lepiej mieć tysiące kontaktów na liście mailingowej!

To właśnie maile są nadal najskuteczniejszą formą kontaktu z
twoim klientem. 

Dlatego poza kanałem w mediach społecznościowych musisz mieć
program do mailingu (newsletterów). 

Większość opcji jest bezpłatna na początek, zaczynasz płacić kiedy
twoja lista urośnie.

Pamiętaj też, że zawsze możesz te kontakty przenieść na inną
platformę jeśli zdecydujesz, że jest taka potrzeba.

Grunt to od samego początku powiększać swoją listę.

Im większa lista, tym większa szansa, że przy prezentacji oferty jak
największa ilość twojego produktu się sprzeda!

A to jest przecież nasz cel

Krok 7
Wybierz program do mailingu i buduj swoją

listę mailingową
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Stwórz lead magnet 
i landing page do pobrania lead magnetu

No dobrze ale jak zbierać te maile? 

Musisz stworzyć lead magnet. 

Lead magnet to darmowy produkt, który proponujesz w zamian za
zapisanie się na twoją listę mailingową. 

Zazwyczaj jest to niewielki e-book, dokładnie taki jak ten, który
teraz czytasz!

By możliwe było jego pobranie,  potrzebny ci landing page. Jest to
tzw. strona lądowania, na której klient będzie mógł zapisać się na
twój mailing i pobrać lead magnet.

Nie martw się – nie musisz mieć od razu swojej strony www i
domeny. 

Jest wiele platform, które obok możliwości tworzenia newsletterów 
umożliwiają również prosty sposób stworzenia landing page’a. 

Zazwyczaj nadal bezpłatnie, choć zależy to od konkretnej platformy
(niektóre mają bezpłatny okres próbny).

Zawsze staraj się zaczynać od bezpłatnych opcji - jeszcze przyjdzie
czas na wydawanie pieniędzy, kiedy zbudujesz swoją listę
mailingową.

Krok 8
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Załóż kanał płatności i zbuduj pełen lejek
sprzedażowy!

Ostatnim elementem, który w
końcu prowadzi nas do
zarabiania, jest założenie kanału
płatności (bramki płatniczej). 

Na rynku jest kilka opcji i w tej
chwili połączenie tej bramki z
twoim landing pagem (tym
razem sprzedażowym a nie
oferującym darmowy produkt)
nie jest skomplikowane.

Pozostaje skierować klientów na
twój sprzedażowy landing page i
stworzyć  taki opis twojego
produktu, który skłoni ich do
kliknięcia „Kupuję!”. 

W ten sposób monetyzujesz
swoją listę mailingową/swoich
fanów w mediach
społecznościowych. I zarabiasz
na swojej wiedzy. 

Po zakupie kierujesz taką osobę
albo na osobny landing page,
gdzie ładujesz materiały
swojego produktu (nawet kurs
online), co na początek, kiedy
testujesz sprzedawalność
produktu w zupełności wystarczy. 

Krok 9
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Docelowo wybierz platformę
kursową (oczywiście jeśli twoim
produktem jest kurs online) i to
właśnie dostęp do niej będzie
otrzymywać twój klient po
zakupie. Możesz też stworzyć
drabinę produktów (wystarczą
na początek dwa - mini produkt
i produkt główny) i stworzyć
pełen lejek sprzedażowy:
Bezpłatny lead magnet
prowadzi do strony z
podziękowaniem, na której
proponujesz mini produkt, po
zakupie którego klient jest
kierowany na kolejną stronę z
podziękowaniem i ofertą
produktu głównego.

No i gotowe!

Zarabiasz na swojej wiedzy a
jednocześnie pomagasz swojemu
klientowi w jego problemie! Co
jednak zrobić by trafić na
twojego klienta i by dokonał on
zakupu?



Reklamowanie produktu i ciągłe
dostarczanie wartości

Wiadomo, że
prawdopodobieństwo, iż klient
sam trafi na nasz produkt jest
mało prawdopodobne. A nawet
jeśli - bazowanie na takim
przeświadczeniu w swojej strategii
biznesu online na pewno nie
przyniesie Ci oczekiwanych
rezultatów. By jak najwięcej osób
dowiedziało się o twoim produkcie
musisz go reklamować. A więc
zaprzyjaźnić się z marketingiem :)

Masz dwie opcje reklamy -
organiczną czyli bezpłatną (tu
możesz wykorzystać swoją listę
mailingową, fanów na Facebooku
czy etyczne informowanie o
produkcie na grupach na FB).

Innym sposobem jest reklama
płatna. By mądrze planować
płatne kampanie reklamowe,
które przy jak najmniejszym
budżecie dotrą do jak największej
ilości właściwych klientów - musisz
umieć wykorzystać możliwości
platformy, na której się
reklamujesz (FB? IG? YT?) -
orientować w algorytmach i
przede wszystkim testować i

Krok 10
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analizować wyniki kampanii. Jest
to na początku wyzwaniem ale
bez opcji płatnych reklam nie
jesteś w stanie skalować swojego
biznesu. Warto więc się z tym
tematem zaprzyjaźnić. 

Oczywiście znaczenie ma również
sposób reklamowania czyli to
jakich grafik użyjesz, jak
sformułujesz treść reklamy czy jak
przekażesz informacje na video
sprzedażowym. Warto uczyć się
kształtów takich komunikatów od
osób, które już działają online i
mają te kwestie dopracowane.
Obserwuj, inspiruj się, próbuj i
testuj. I przede wszystkim - nie
poddawaj! 
Co jeszcze jest ważne? Pamiętaj
by po tym jak klient zakupi twój
produkt dostarczyć mu wartość.
Daj mu jeszcze więcej niż się
spodziewał. Dzięki temu twój
biznesu będzie rósł, a ty
dostaniesz rekomendacje, które
ułatwią ci ponowną sprzedaż
danego produktu. I przede
wszystkim - będziesz szczęśliwa
wiedząc, że zarabiasz dając
swoim klientom prawdziwą pomoc.



Automatyzacja
Ten krok to marzenie każdej osoby
działającej online i sprzedającej
tam swoje produkty - w tym te
edukacyjne, oparte na wiedzy.
Internet daje nam fenomenalną
możliwość stworzenia
zautomatyzowanych działań. 

Co to oznacza? Że stworzone raz -
działają albo bez, albo z twoim
minimalnym udziałem.

Zaplanuj sekwencję maili, które
same będą się wysyłać klientowi.
Zautoamtyzuj proces wystawiania
faktur.

Sprawdza ci się webinar
sprzedażowy? Nagraj go i ustaw
automatyczne odtwarzanie
kolejnym osobom chętnym na jego
obejrzenie.

Wyobraź sobie to uczucie, kiedy
jesteś z rodziną na wakacjach a
twój telefon wibruje, że ktoś właśnie
kupił twój produkt. A ty nie musisz
robić nic - bo maile i dostęp do
produktu wyślą się "same", faktura
też wystawi się "sama" i pieniądze
też "same" trafią na twoje konto.

Krok 11
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A ty w tym czasie nie pracujesz -
praca włożona przez ciebie w cały
proces wcześniej pracuje na Ciebie.
I to jest piękno przychodu
pasywnego i automatyzacji - dojścia
do takiego etapu z całego serca Ci
życzę!

Czy to oznacza, że już w ogóle nie
pracujesz? Nie. Chyba, że nie jesteś
zaangażowana w skalowanie
swojego biznesu online. Ale masz
wiele czynności zautomatyzowanych
i to pozwala Ci skupić się na
rzeczach ważnych - jak kontakt z
klientami czy pracowanie nad
Twoim kolejnym produktem.

Mam ogromną nadzieję, że widzisz
teraz całą drogę, jaką można
przejść w ramach biznesu online by
zarabiać, dostarczając klientowi
wartość a pracować mniej i, przede
wszystkim decydując o tym kiedy,
gdzie i jak długo chcesz pracować :)



ŁATWIE J  POWIEDZ IEĆ  N IŻ  ZROB IĆ? ?

J e ś l i  c h c e s z  j u ż  d z i ś  r o zpo c zą ć  swó j  p r o c e s  two r z en i a
p r oduk t u  l ub  u s ł ug i ,  k r e owan i a  ma r k i  o s ob i s t e j  b y  móc
au t en t y c zn i e  s p r z edawać  swo j ą  w i edzę  i  z a rab i a ć  on l i n e
na  t ym  c o  j u ż  w i e s z ,  t o . . .

Zap i s z  s i ę  na  l i s t ę  o c z eku j ą c y ch  ku r s u  
SUPERBOOTCAMP  -  Akadem ia  Ku r s ów  On l i n e

J edyny  p r og ram  j a k i ego  po t r z ebu j e s z
WIEDZA  STRATEG ICZNA
WIEDZA  MARKET INGOWA
WIEDZA  TECHNICZNA

Superbootcamp

DO ZOBACZENIA !

karolinakizinska.pl/superbootcamp

Czas przestać liczyć na to, że marzenia spełnią się same i zacząć je
spełniać!

Karolina Kizińska

https://karolinakizinska.pl/superbootcamp/
https://karolinakizinska.pl/kurs-superbootcamp-lista-oczekujacych/
https://karolinakizinska.pl/zapis-superbootcamp/
https://www.facebook.com/ZarabiajWInternecieNaSwojejWiedzy
https://instagram.com/karolinakizinska
https://www.youtube.com/channel/UCfoHylbqLga7mD9F5kD52qw


Notatki:

karolinakizinska.pl/zarabiaj


