
                                   Cześć :)  

Z tej strony Artur Wiktor. Chce przekazać Ci mój 

sekret budowania wizerunku na Facebooku oraz 

innych portalach społecznościowych. Jeśli będziesz 

wykonywał poniższe działania konsekwentnie i 

systematycznie to gwarantuję Ci sukces! 
 

Rozpisz sobie plan dnia i zawsze zarezerwuj godzinkę lub 

dwie na poniższe działania 

 

 

Największe efekty daje… rozmowa 

 

Najlepszą formową jest zwykła rozmowa. Ja głównie rekrutuje przez facebooka, 

więc, to moim zdaniem najlepsza opcja na początek. Oczywiście samo 

wstawianie ogłoszeń daje mało efektu, dlatego trzeba działać systematycznie i 

strategią: 

 

Konkretna Strategia Działania: 
  

 Zacznij aktywnie działać na facebook: wstawiaj codziennie swoje 

przemyślenia na tablicy. Przemyślenia związane z Twoją branżą. Opisz 

jakie metody działają u Ciebie, jak się motywujesz, jak budujesz relacje 

itp. 

 

Trzymaj się zasady: 

- 4-5 postów ogólnych (przemyślenia, cytat motywacyjny, fajny filmik itp - 

raczej wszystko związane z branżą)   

- 1 post sprzedażowy (nie sprzedaż bezpośrednia po przez wrzucenie linku 

partnerskiego, ale pokaż efekt, napisz jakie możliwości Ci to daje. Kieruj tę 

osobę na stronę przechwytującą lub na „priv”). 

  

 Udzielaj się u innych: wejdź na profile konkurencji z branży, czyli po 

prostu ludzi którzy zajmują się zarabianiem w sieci np: Artur Wiktor, 

Władek Ochojski, Paweł Grzech, Wojciech Wesołowski, Rafał Kujawa 

itp.  

 

Komentuj ich posty, dawaj like oraz udostepniaj. Oczywiście komentuj to co 

Cię interesuję, nie wszystko co popadnie. Nawiązuj interakcje, zadawaj pytania 

itd. Oni odwdzięczą się tym samym i zaczniesz być widoczny. 

  

 



 Staraj się zapraszać do 5 osób dziennie do znajomych.  

 

Wcześniej zerknij na ich tablice czy zajmują się marketingiem internetowym lub 

branżą w jakiej działasz. Przed zaproszeniem nawiąż relacje: pochwal profil 

tej osoby i wspomnij, że działasz w podobnej lub tej samej tematyce. Zapytaj, 

czy jest możliwość zaproszenia te osoby do znajomych. Po każdym przyjęciu 

zaproszenia również się odezwij i podziękuj za możliwość. 

 

Nie chodzi o polecanie biznesu, ale o to, abyście się wstępnie poznali. Zapytaj 

czym ta osoba się zajmuje, jak jej idzie w biznesie itp. Sam podziel się tym 

samym. Dopiero za kilka dni możesz się odezwać jeszcze raz i wtedy już 

wspomnieć o biznesie i dać propozycje. 

  

 Jak wykorzystać grupy na portalach społecznościowych? 

 

Jest mnóstwo grup na np. facebooku dotyczących zarabiania w sieci. Samo 

wstawianie tam ogłoszeń za wiele nie daje, ale możesz nawiązać relacje z 

uczestnikami i następnie zaprezentować swoją, lepszą ofertę. 

 

W pierwszej kolejności sprawdź ich profil prywatny. Następnie polub ich 

ogłoszenie lub dodaj jakiś komentarz, który pokazuje Twoje zaciekawienie.  

 

Ostatni krok: nawiąż rozmowę, zapytaj jak idzie w biznesie oraz z jakich 

rozwiązań dana osoba korzysta. 

  

Oczywiście dopasuj rozmowę do biznesu, który promujesz 

  

 

Podsumowanie 

 
Nigdy nie spamuj portali społecznościowych wrzucaniem ogłoszeń 

biznesowych.  Zawsze nawiązuj kontakt, buduj relacje i pokazuj efekty.  

 

To jest najlepsza forma działania, zabiera więcej czasu, ale daje konkretniejsze 

efekty. Co przekłada się na Twój profesjonalny wizerunek w sieci. 

 

 

Mam nadzieje, że wykorzystasz moje wskazówki. Warto, aby ustalić konkretny 

plan działania i kurczowo się go trzymać. To właśnie konsekwencja i 

wytrwałość w działaniu daje długotrwałe efekty. 

 

 

 



Specjalna wiadomość od Artura… 
… Jedna rzecz, która niszczy 97% biznesów 

 
Jednym z największych powodów, dlaczego mój biznes  

nie rozwijał się w takim tempie jak powinien, był…  

 

strach…  

 

Nie wiem jak wygląda to u Ciebie, ale ja zawsze bałem  

się tego, że sobie po prostu nie poradzę. Przerażało  

mnie pisanie blogów, wymyślanie kampanii, ofert,  

tworzenie produktów… nie miałem zielonego pojęcia  

jak się za to wszystko zabrać.  

 

Jedyne co mi dobrze wychodziło, to wkurzanie się. 

 

Czy ty też masz taki problem? Wkurza Cię ten cały eBiznes,  

ponieważ nie wiesz od czego zacząć?  

 

Jeśli faktycznie tak jest, to chyba wiem czego Ci trzeba.  

 

Potrzebujesz po prostu systemu, który będzie zawierać  

wszystkie niezbędne elementy układanki, czyli gotowe  

strony (przechwytujące, ofertowe, bonusowe itd.),  

specjalne szkolenia i warsztaty, które nauczą Cię krok po 

kroku całego marketingu online, gotowe  produkty do  

promocji oraz szkolenia, które pomogą Ci  zbudować  

swój własny i dochodowy eBiznes.  

 

Dlatego jeśli poważnie podchodzisz do realizacji swoich celów biznesowych,  

to zachęcam Cię do sprawdzenia poniższej strony: 

 

=> Kliknij Tutaj i poznaj szczegóły... 

 

Zapewniam, że warto. 

 

http://arturwiktor.eu/konkretny-system-dzialania

