


O autorze: 

Właściciel, czyli inaczej kierujący platformą Skuteczna Dźwignia Zarobkowa, 

Mentor Marketingu Internetowego, Trener i Coach oraz pomysłodawca i 

współtwórca projektu Instytut Niezależnych Finansowo. 

 

Młody człowiek działający w 

marketingu Internetowym. Od bardzo 

dawna interesujący się biznesem 

online. Już po praktycznie roku 

działania, odniósł swoje pierwsze 

bardzo pozytywne sukcesy. 

Zdecydował się na biznes internetowy, 

ponieważ jest to coś wspaniałego! 

Pozwala on na pracę w domu oraz 

wszędzie tam, gdzie jest dostęp do 

sieci. Daje możliwość współpracy z 

wieloma ciekawymi ludźmi oraz 

pozwala na ciągłe poszerzanie swojej 

wiedzy.  

Obecnie współpracuje z wieloma 

osobami z całej Polski i z miłą chęcią 

podejmuje współpracę z każdym, kto 

ma odwagę spróbować swoich sił w 

świecie e-biznesu.  

Poszukuję ludzi  przede wszystkim ambitnych i gotowych do działania.  

Artura znajdziesz na: 
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Poradnik dla początkujących - Co zrobić, by 

biznes w sieci dał się polubić? 

Od czego zacząć swoją podróż z e-biznesem? Czy naprawdę jest to takie 

trudne? Otóż nie. Wystarczy, że na początek zastanowisz się co tak naprawdę 

potrafisz robić, co na co dzień Cię inspiruje i co sprawia, że praca zamienia się 

w pasję. Czerpanie zysków ze swojego hobby to najlepsza z możliwych form 

zarobku. Wybierz więc to, co jest dla Ciebie istotne, ale jednocześnie będziesz 

w stanie zaciekawić tym inne osoby w Internecie. Niech one też inspirują się 

Twoją pasją.  

Pierwsza myśl, jaka powinna się nasuwać początkującym marketerom to 

wpasowanie się w gusta czytelników i zachęcenie ich do siebie odpowiednimi 

treściami. Internet przepełniony jest wszelkimi formami i informacjami. Dlatego 

Twoje hobby nie musi się wyróżniać, ale powinno być przedstawione w taki 

sposób, by czytelnik z chęcią każdego dnia powracał na Twoje witryny.  

Pozyskiwanie dodatkowych korzyści ze swojej pasji powinno inspirować 

każdego. Nasza codzienna praca może stać się inspirująca dla innych ludzi, a 

przy tym dawać nam samym poczucie spełnienia. Nasza wiedza i doświadczenie 

powinny być traktowane jako cenne aktywa, które możemy wykorzystać jako 

produkt sprzedażowy. Na świecie są tysiące ludzi, którzy oddaliby wszystko, by 

tylko nauczyć się i przyswoić sobie wiedzę, którą Ty posiadasz. Zrób więc z 

tego użytek i po prostu spróbuj tą wiedzę przekazać dalej. 

Żyjąc w epoce informacyjnej, wiedzę i doświadczenie można dostarczać i 

sprzedawać wszędzie, robiąc użytek ze swojego komputera. Twoje informacje 

są w stanie dotrzeć wszędzie i zostać usłyszane w każdym zakątku świata. 

Dziel się więc z ludźmi tym, co najlepiej potrafisz robić i czerp z tego 

dodatkowe korzyści materialne.  Niech Twoja pasja zacznie na siebie pracować! 

Wszystko zaczyna się w Twojej głowie. Masz mnóstwo pomysłów i pasji, którą 

chciałbyś podzielić się z innymi, a przy okazji móc na tym naprawdę zarobić? 

Zobacz jakie korzyści może przynieść Ci e-biznes.  

Żeby ten cel osiągnąć będą Ci potrzebne odpowiednie narzędzia, dzięki którym 

usystematyzujesz swoją pracę, a dodatkowo wspomożesz się wiedzą i 

działaniami innych, już bardziej doświadczonych profesjonalistów.  
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Jakie narzędzia wybrać aby z laika przemienić się w 

skutecznego biznesmana? 
 

W sieci istnieje obecnie wiele ciekawych i kompleksowych systemów wsparcia. 

Warto wybrać taki, który zapewni Ci dostęp do wielu wspierających 

instrumentów. Wdrażanie w nowe projekty i przedsięwzięcia jest czasem trudne 

do ogarnięcia. Nie tylko dla profesjonalistów w swojej dziedzinie ale i zwykłych 

laików. Firma Sevaq wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i 

pomaga tym, którzy chcą zainwestować w najbardziej dochodowy biznes 

ówczesnych czasów – Internet. Przyjrzyj się jak możesz zacząć zarabiać dzięki 

kilku prostym narzędziom. 

 

 

http://arturwiktor.eu/testuj-narzedzia
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Po pierwsze Servaq pomaga Ci skonstruować własnego bloga, narzędzia 

bez którego Twój biznes w sieci nie ma racji bytu. 

Prowadzenie bloga to w dzisiejszych czasach swoisty sposób na siebie, 

stworzenie prawdziwego i dochodowego biznesu. Wystarczy spojrzeć na 

obecnie znanych blogerów, którzy dorobili się znacznej gotówki dzięki swoim 

treściom i dotarciu do milionów followersów. Badania pokazują, że blogosfera 

przyciąga i dociera do niemal 11 milionów Polaków. Chętnie czytamy 

ciekawostki ze świata, śledzimy profile tych znanych i mniej znanych. A 

wszystko to w powiązaniu z zainteresowaniami, chęcią odkrywania świata, 

poznania nowych trendów czy po prostu zasięgnięcia rad i wskazówek od, 

niekoniecznie, ekspertów w danej dziedzinie.  

 

Przykłady blogów, które stworzysz na Servaq: 

http://arturwiktor.eu 

http://kopalniawiedzy.com  

Internet to networking, networking to szansa na konkretny biznes. Tak samo jest 

z blogowaniem. Pisząc posty, dzieląc się własnymi przemyśleniami, chcesz 

trafić w gusta ludzi aby zwiększać ilość followersów, którzy systematycznie 

będą śledzić Twoje poczynania na blogu.  

http://arturwiktor.eu/
http://kopalniawiedzy.com/
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Takie działania niosą za sobą wielką wartość ponieważ budują wizerunek marki. 

Jest to bardzo ważna kwestia, zwłaszcza wtedy, gdy publikujemy pod własnym 

imieniem i nazwiskiem. Informacje i treści, które przekazujemy już 

nierozerwalnie będą kojarzyły się z nami, a przez to wpłyną na budowanie 

wizerunku. Dlatego tak ważne jest, by pisać przede wszystkim o tym, czym 

zajmujemy się na co dzień, co jest naszą pasją i na czym bardzo dobrze się 

znamy. W ten sposób stajemy się bardziej wiarygodni dla odbiorców, a ludzie 

chętniej powracają na naszą blogosferę.  

Nic tak nie daje radości jak połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dlaczego 

więc z tego nie skorzystać? Dzięki prowadzeniu bloga możliwości zarabiania 

pieniędzy również jest mnóstwo. Od wyświetlania reklam kontekstowych po 

publikowanie artykułów sponsorowanych. Blog może być również miejscem 

sprzedaży własnej twórczości (kursy, książki itp). Ważne jest jednak, by 

polecanie produkty czy usługi były ściśle związane z treścią wpisów.  

Dobry blog nieustannie dostarcza wiedzy swoim czytelnikom, nie zanudza ich w 

kółko podobnymi treściami. Łatwiej zdobędziesz nowych subskrybentów jeśli 

będziesz dzielić się tym, co faktycznie jest potrzebne. To swojego rodzaju forma 

edukacji dla czytelników, wartość dodana każdego bloga. Własna witryna jest 

więc również po to, byś mógł dzielić się wiedzą z innymi ( również poprzez 

webinaria) i przez to budować własną, blogową społeczność. Ludzie szukają w 

sieci rozwiązań dla siebie – daj im więc to, czego chcą!  

Prowadzenie bloga to nie tylko zysk ale również forma spełnienia i 

samorealizacji. Fajnie jest dzielić się swoim hobby, realizować własne pasje, a 

jednocześnie dostarczać wiedzy i edukować innych. Zamiast trwonić cenny czas 

spróbuj się sprawdzić i zacząć realizować coś, co do tej pory wydawało się poza 

Twoim zasięgiem. Jeśli będziesz obserwować znaczący wzrost słupków, 

pokazujący odwiedziny Twojego bloga, odpowiesz na pierwsze komentarze pod 

postami, dostrzeżesz potencjał, w tym co robisz i będziesz mieć jeszcze więcej 

motywacji do działania.  

Więcej argumentów za tym, aby zacząć blogować znajdziesz poniżej: 

- Jak prowadzić bloga, aby odwiedzało go co najmniej 137 osób dziennie? 

- Jak pisać na blogu ,aby zaciekawić czytelnika? 

- Co musisz wiedzieć zakładając bloga? 

http://arturwiktor.eu/jak-prowadzic-bloga/
http://arturwiktor.eu/jak-pisac-na-blogu/
http://arturwiktor.eu/co-musisz-wiedziec-zakladajac-bloga/
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Kolejna rzecz, do której dostęp umożliwia Servaq to niezastąpiony 

autoresponder Netsendo.  

 

Ale po kolei. Chcę Ci najpierw pokazać dlaczego korzystanie z możliwości 

autorespondera jest tak istotne dla ostatecznego kształtu e-biznesu.  

Autoresponder to wiadomość, którą ustawiasz w systemie raz, a następnie 

jest ona przesyłana do Internautów w sposób automatyczny, bez Twojej 

ingerencji pod wpływem określonego wyzwalacza.  

No tak, ale w jakim celu tak naprawdę korzystasz z autorespondera? 

 Po pierwsze jest to rodzaj budowania relacji z Klientem. Od teraz nie 

musisz ograniczać się do dwóch wiadomości wysyłanych automatycznie, 

na start - aktywacyjnej oraz powitalnej. Możesz rozbudować 

zautomatyzowaną komunikację o cały cykl powitalny, za pomocą którego 

zbudujesz trwalszą więź z klientem. 

 Edukujesz Klienta, na bieżąco informujesz go o zachodzących zmianach 

w zakresie usług.  Nie ma na to lepszego sposobu niż bezpośrednia 

komunikacja za pomocą autoresponderach, w których opiszesz wszystkie 

ważne informacje o tym, co sprzedajesz. 
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 Zwiększenie sprzedaży. Ustawione przez Ciebie autorespondery mogą 

także stymulować do zakupu. Możesz w jednym z nich wysłać kod 

rabatowy albo w całym cyklu dołączyć zachętę do wypełnienia 

formularza ofertowego bądź skontaktowania się z Twoją firmą 

bezpośrednio.  

Nie ma więc wątpliwości, że autoresponder przynosi jedynie korzyści i jest 

kompleksowym narzędziem wspierającym Twój biznes.  

Autoresponder oferowany przez firmę Servaq, tak 

zwany Autoresponder netsendo posiada wiele 

ciekawych funkcjonalności, a jednocześnie jest 

bardzo prosty i łatwy w obsłudze. Dzięki niemu 

sprawnie zautomatyzujesz swój biznes. Autoresponder netsendo jest na tyle 

intuicyjny i profesjonalny, że z łatwością zrealizujesz kampanie, a sama 

komunikacja z klientem stanie się przyjemnością. 

Ten system wprowadzi do Twojego przedsięwzięcia lejki sprzedażowe, strony 

docelowe, wysyłki wielo-mailingu czy wiadomości SMS dla subskrybentów. Co 

więcej autoresponder netsedo można wykorzystać do edukacji klienta, 

prowadzenia internetowych kursów, informowania o nowościach w ofercie czy 

akcjach promocyjnych. Tego typu rozwiązania pomagają użytkownikowi w 

prowadzeniu e-biznesu, sklepu internetowego czy sprzedaży ebooków. Poprzez 

zapewnienie stałego kontaktu ze subskrybentami mamy kontrolę nad tym, co się 

dzieje. Kto wie, może kiedyś zwykli followersi staną się naszymi klientami i 

zaczną przynosić dochody firmie?  

Plus dodatkowe narzędzia, które usprawnią Twoje 

działania: 
Oprócz powyższych narzędzi na pewno przydadzą Ci się kolejne. 

 

http://arturwiktor.eu/czym-jest-lejek-sprzedazy/
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Jeśli chcesz być w stałym kontakcie z Klientami, bez 

względu na miejsce i czas, w którym przebywają – 

skorzystaj z siły mobilności i przy pomocy Servaq 

stwórz własną aplikację mobilną. Nie każdy ma 

pojęcie o nowoczesnych technologiach. 

Programowanie leży zazwyczaj w rękach 

doświadczonych developerów. Z pomocą Servaq 

możesz sam, krok po kroku zbudować aplikację na 

własne potrzeby. Twoja własna aplikacja mobilna 

będzie wyglądała profesjonalnie i rzetelnie. Żaden, 

potencjalny klient nie będzie w stanie rozpoznać 

spod jakiej ręki ona wyszła. 

W kilku prostych krokach możesz sam stworzyć 

aplikację, wybierając szablon z gotowych zestawów 

obrazów i ikon do dowolnej konfiguracji. Swoje dzieło możesz udostępnić na 

komputerze lub w sklepie google play – w ten sposób każdy użytkownik będzie 

mógł ją wyszukać i pobrać na własne potrzeby. Dzięki Servaq możesz rozwijać 

swój biznes w najbardziej pożądanej sferze, sferze mobilnej.  

Dodatkowo odkryjesz możliwości hostingu. Będzie to Twoje prywatne centrum 

dowodzenia i wszystkimi narzędziami, gdzie zostaną skonfigurowane i 

zainstalowane. Hosting Servaq wyróżnia bezawaryjność i idealne dopasowanie 

do naszych narzędzi. 

Dzięki Servaq budowanie stron przechwytujących nigdy wcześniej nie było tak 

proste. Wystarczy przeciągną i upuścić element, dodać tekst, zapisać i gotowe. 

Proste jak stworzenie prezentacji w Power Point. Dodatkowo do dyspozycji 

masz nielimitowaną ilość odwiedzin w miesiącu oraz dziesiątki gotowych 

szablonów. Przykłady stron przechwytujących wykonanych tym narzędziem: 

- Bezpłatny Kurs Marketingu 

- Rób to samo co na Facebook’u i na tym zarabiaj 

Jak widzisz narzędzia pomocnicze są bardzo istotne w kontekście budowania 

biznesu w sieci. Jest to zdecydowanie niezawodna pomoc, która ze zwykłego 

użytkownika zrobi prawdziwego przedsiębiorcę. Servaq to jeden z wielu 

programów, które mogą wesprzeć Twoje działania. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.servaq.appPatternProject12
http://arturwiktor.eu/kurs-dla-ciebie/
http://arturwiktor.eu/zarabiaj-na-aktywnosci/
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Strategia budowania wizerunku w sieci, z czego i w 

jaki sposób korzystać? 
 

Narzędzia to tylko jeden z elementów układanki jaką jest biznes w sieci. 

Wszystko zależy również od dobrze skonstruowanego planu działania pod 

względem Employer brandingu.  

Wizerunek kreuje Twoją markę, jest podwaliną do dalszych działań. Bez dobrej 

reklamy oraz komunikacji z potencjalnymi klientami nic nie zyskasz. Dlatego 

musisz postawić na narzędzia, które właśnie taki kontakt Ci umożliwią, a  przez 

to stworzą konkretne czynniki, by Twój wizerunek  mógł ciągle się rozwijać.  

Employer branding warto jest stosować ze względu na 2 fundamentalne 

elementy: 

1. Po pierwsze pozyskujemy kolejnych fanów, zainteresowanych naszymi 

usługami. Social media to świetne platformy do wszelkich działań 

marketingowych. Pole do popisu jest na tyle duże, że jedyne co Cię 

ogranicza to Twoja wyobraźnia. Informacje w Internecie szybko się 

rozprzestrzeniają, a Ty właśnie tego potrzebujesz, Twój wizerunek  tylko 

na tym zyskuje. Dlatego skup się na grupie docelowej, dostarczaj im tego, 

czego aktualnie oczekują, a klienci z pewnością poprawią postrzeganie 

Twojej firmy w sieci.  

2. Po drugie, musisz być aktywnym użytkownikiem! Angażować fanów do 

działania. Organizować konkursy, fora dyskusyjne etc. Twój profil musi 

żyć a fani razem z nim. Tylko w ten sposób udowodnisz, że zasługujesz 

na więcej uwagi.  

Social Media stanowią świetne źródło przyciągania uwagi szerszej publiczności 

i pozyskiwania nowych czytelników. Najlepszą formą rozpromowania swoich 

działań na Facebooku jest założenie fanpage’a. Ma on na celu popularyzację 

Twojej witryny, zaprezentowanie produktów i usług, a co najważniejsze 

zaciekawienie Internautów.  

Kliknij Tutaj> i pobierz gotowy plan działania na social media, który sam 

wykonuję codziennie. Dzięki temu mój wizerunek jest rozpoznawalny. 

 

 

http://arturwiktor.eu/wp-content/uploads/2016/03/Konkretny-plan-budowania-wizerunku-na-fb.pdf
http://arturwiktor.eu/wp-content/uploads/2016/03/Konkretny-plan-budowania-wizerunku-na-fb.pdf
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Zakładając konto na Twitterze możesz publikować linki do konkretnych treści 

za pośrednictwem serwisu i zdobywać zaufanie followersów. Zamieszczając 

filmiki na Youtube, stosując wizualizacje do przyciągnięcia uwagi, zwiększasz 

szansę na pozyskanie dodatkowych subskrybentów. Wykorzystując wsparcie 

social media marketingu możesz promować własną markę na wiele sposobów, 

generując ruch czy budując świadomość konsumenta.  

 Aby Twoje działania miały jeszcze większy sens przenoś treści z bloga do 

pozostałych mediów społecznościowych. Te same treści, choć w różnej 

formie, możesz prezentować również na nich, posługując się dźwiękiem, 

obrazem, tekstem.  

 Fajnie jest również angażować subsybentów w określone czynności na 

przykład tworząc dla nich wyzwania czy konkursy.  

Tego rodzaju zachęty sprawią, że użytkownicy częściej będą wracać dla witrynę 

bo mogą personalnie włączać się w wydarzenia i brać w nich czynny udział. 

Jeśli chcesz aby Twoi czytelnicy naprawdę się zaangażowali możesz umieścić 

treść lub wizualizację czegoś, o tematyce kontrowersyjnej. Idealnie będzie 

również gdy dodasz do tego swoją opinię i poprosisz czytelników o ich zdanie 

na konkretny temat. Ludzie uwielbiają mieć swobodę wypowiedzi. Możesz im 

to umożliwić, kontrolując przy tym komentarze i od czasu do czasu ripostując 

wpisy.  

W ramach budowania strategii warto jest również współpracować z osobami, 

które zajmują się podobną tematyką. Świetnie w tym wypadku sprawdzą się 

gościnne artykuły na inne witryny. Przykłady: 

- Video Maker FX – łatwe tworzenie video 

- Po co mi blog? 

 

W ten sposób promujemy swoją działalność poza blogiem czy stroną www. 

Osoby odwiedzające portale typu  artelis.pl, eioba.pl mają szansę na zapoznanie 

się z tworzonymi treściami i chociażby z ciekawości mogą zajrzeć na bloga.  

- Bamburain jako rzeczywisty dochód pasywny! 

- Korzyści z działania w Marketingu Partnerskim 

 

http://www.pawelprotas.pl/video-maker-fx-latwe-tworzenie-video/
http://blog.swiatlyebiznes.pl/po-co-mi-blog/
http://artelis.pl/artykuly/67023/Bamburain-jako-rzeczywisty-dochod-pasywny
http://artelis.pl/artykuly/59426/Korzysci-z-dzialania-w-Marketingu-Partnerskim
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Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją działalność, zdobądź kontakty w branży i 

postaraj się przekonać do siebie innych, by zgodzili się udostępniać Twoje 

artykuły. Publikując gościnne artykuły na portalach związanych z Twoją branżą 

zyskujesz zupełnie nowych czytelników, przyciągasz ich uwagę i kierujesz na 

własną witrynę. Im więcej wejść na bloga, tym bardziej rosną Twoje szanse w 

wyszukiwarce, a Twój blog będzie bił rekordy popularności wśród Internautów.  

Ważne jest nie tylko co zawierają prezentowane treści ale też w jaki sposób są 

zamieszczane w sieci.  Warto wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów i 

skorzystać z możliwości wizualnych. Filmy zamieszczane na Youtube 

powinny mieć one charakter informacyjny, a nie typowo sprzedażowy. 

Klienci nie lubią kiedy chce im się „wcisnąć” jakieś produkty za wszelką cenę. 

Trzeba ich subtelnie zachęcać, a pierwsze co zainteresować usługami. Aby 

polepszyć swój wizerunek w sieci użytkownicy muszą oswoić się z myślą i 

zastanowić czy faktycznie nasza oferta im odpowiada – dobrze jest zrobić to za 

pomocą filmów. Ruch, odpowiedni dobór kolorów, światło, ciekawe obrazy 

łatwiej zadziałają na ich podświadomość i sprawią, że z pewnością będą chcieli 

otrzymywać więcej tego rodzaju treści.  

Fajnym pomysłem jest również publikowanie grafik motywacyjnych 

zawierających pytania, cytaty znanych osób, podrasowane własnym 

komentarzem. Przekazywanie osobistych przemyśleń i wskazówek pokazuje, 

że chcesz dzielić się wiedzą z Internautami, a dzięki temu Twoja pozycja i 

wizerunek staje się coraz bardziej pożądany i wartościowy. 

Oczywiście najprostszym sposobem utrzymania dobrego wizerunku jest 

tworzenie wartościowych artykułów. Można jednak jeszcze bardziej zwiększyć 

ich siłę poprzez zamieszczanie na witrynach infografik z różnymi zapytaniami. 

Wizualizacje świetnie działają na percepcję klientów, którzy często nie mają 

ochoty czytać długich i nużących postów. Dlatego warto wykorzystać grafikę i 

za ich pomocą sprawić, by użytkownicy włączyli się w dialog. Jeśli rozwiąże się 

dyskusja jest to z korzyścią również dla Ciebie ponieważ dzięki temu możesz 

dowiedzieć się czego potencjalni klienci oczekują i jakie wiadomości chcieliby 

otrzymywać.  
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Branding w Internecie buduje się na wiele sposobów. Jednak nic lepiej nie trafia 

do umysłów potencjalnych klientów jak autorskie materiały wizualne. Tego typu 

źródła dają przedsiębiorcom szerokie pole do popisu, prezentują nie tylko swoje 

produkty, ale pokazują jak na co dzień działa ich firma, a oni sami są jej 

integralną częścią. Z klientami trzeba się bowiem utożsamiać i dawać poczucie 

przynależności. To, co robimy nie jest w żaden sposób wyssane z palca. To 

realne działania pokazane na przykład za pomocą filmów instruktarzowych. 

Wizerunek firmy to swoista kooperacja, którą nieustannie trzeba pielęgnować. 

Cóż bowiem moglibyśmy osiągnąć bez wsparcia i reakcji zwykłych 

użytkowników? 

Strategicznie budowanie wizerunku marki polega na odpowiednim wpływaniu 

na umysły odbiorców. To swojego rodzaju „manipulowanie” użytkownikami 

wcale nie ma negatywnego oddźwięku. Dlaczego? Komunikowanie się z 

potencjalnymi klientami może za sobą nieść wiele różnych , ukrytych działań. 

Nasze zachowania muszą sprawiać, że klienci będą czuć się swobodnie i z 

chęcią powrócą do kolejnych konwersacji, jeśli tylko będziemy mieć do 

przekazania wartością wiedzę. Dobry branding to taki, który będzie wywoływał 

w umysłach klientów pozytywne wrażenia na temat marki. 
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Zaraz Ujawnię Ci Bardzo Nietypowy Sekret 

 

Wszystkie wymienione powyżej działania powinny opierać się przede 

wszystkim na budowaniu listy email oraz w oparciu o autoresponder.  

Bez tych dwóch narzędzi biznesu online po prostu bez niej nie ma. To one 

bowiem pomagają budować relacje z klientami. Bez nich efektywne 

funkcjonowanie w sieci jest praktycznie niemożliwe. Wszystkie działania e-

biznesowe wymagają podparcia się na odpowiedniej interakcji z potencjalnymi 

klientami – do tego celu świetnie nadaje się lista email oraz autoresponder.  

Stworzenie własnej listy mailingowej i autorespondera to niezawodny sposób na 

podtrzymanie zaufania. Dostarczając bowiem swoim followers’om darmową i 

wartościową wiedzę mamy pewność, że ludzie z nami zostaną i chętniej będą 

śledzić to, co akurat ciekawego dzieje się na Twoim profilu czy fanpage’u. 

Oczywiście nie wszystko przychodzi z łatwością. Budowanie relacji to proces 

długotrwały. Klient musi przekonać się, że to co robisz jest słuszne i w jakiś 

sposób dla niego przydatne. Jeśli nie zauważy potencjału, na pewno już 

więcej nie powróci do Twoich usług.  
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Musisz starać się zachęcić klienta, pokazywać nowości, dostarczać mu wiedzę i 

darmowe produkty, które sprawią, że on z większą przyjemnością chociażby 

właśnie zapisze się na Twoją listę mailigową. Zaufanie to podstawa udanego 

biznesu, a szczególnie internetowego.  

Lista mailingowa i autoresponder pomagają sprzedawać natomiast nie 

można od razu nastawiać się na wysokie zyski. Do ostatecznego efektu należy 

podążać małymi krokami, które w ostateczności przyniosą konkretne pieniądze. 

To, co powinno kierować naszymi działaniami to właśnie chęć dania czegoś od 

siebie klientom. Oni muszą widzieć, że starasz się o ich uwagę i sukcesywnie 

podtrzymujesz relację. Postaraj się rozpalić ogień, którego nie będziesz musiał 

rozniecić na nowo. Aby do tego doszło należy cały czas utrzymywać dobry 

kontakt z klientem poprzez właśnie wysyłanie wartościowych wiadomości, 

dostarczających konkretne rozwiązania i wskazówki, a także dodatkowe 

produkty, które będą pomocne dla Twoich subskrybentów. Musi to być coś, co 

klienci będą mogli wykorzystać w efektywny sposób.  

Po kilku, a nawet czasem kilkunastu wymienionych wiadomościach można 

wykonać kolejne podejście i tym razem spróbować potencjalnemu klientowi coś 

taniego sprzedać. Jeśli taka osoba , wcześniej odpowiednio przekonana do 

naszych produktów, wyda chociażby kilka złotych, w późniejszym czasie nie 

będzie miała problemu z wyłożeniem większej kwoty np. na szkolenie czy 

droższy produkt.  

Nie bez powodu przykuło się powiedzenie, że lista email to złoto Internetu. 

Bez niej bowiem większość działań nie ma szans bytu. To żyła złota, dzięki 

której możesz zarabiać realne pieniądze, praktycznie bez wychodzenia z domu. 

Bez złota Internetu nie da się przetrwać na dłuższą metę. Dlatego skrupulatnie 

trzeba dążyć do zdobycia zaufania wśród subskrybentów, a następnie ciągle 

starać się podtrzymywać dobre stosunki by w końcowym etapie móc im coś 

sprzedać.  
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Motywacja, systematyczność, konsekwencja czyli kilka 

prostych technik jak sprawić, by nam się chciało. 
 

 

Systematyczność w działaniu daje równomierne efekty i powoli pozwala dążyć 

do wyznaczonych celów. Polacy są narodem, który lubi działać impulsywnie i 

podejmować decyzje pod wpływem emocji. Każdy szanujący się przedsiębiorca 

wie, że tego typu poczynania nie przyniosą satysfakcjonujących rezultatów. 

Biznes jest wymagający, a zarazem obliguje do skupienia i podejmowania 

rozważnych decyzji. 

Systematyczność rodzi sukces w każdej dziedzinie naszego życia. 

Postawiony cel to nie wszystko. Aby z sukcesem móc realizować marzenia 

biznesowe trzeba dobrze planować i umieć zarządzać swoim czasem. Nie 

zapanujesz nad firmą jeśli nie będziesz wiedział jak ujarzmić własne emocje. 

Chaos, codzienny rozgardiasz, milion rzeczy do zrobienia – to na pewno nie 

pomaga w skupieniu i pracy nad sobą. Jeśli jednak utemperujesz własne emocje, 

gwarantuję Ci, że będziesz w stanie przenosić góry, a Twoje działania 

biznesowe znajdą się na szczycie. Wewnętrzna motywacja jako motor 

napędowy biznesu musi być stale podsycana.  



www.ArturWiktor.eu 
 

Tylko ciągły rozwój zaprowadzi Cię do punktu docelowego. Sterta dyplomów i 

certyfikatów nie przyniesie Ci sukcesu jeśli będziesz tylko czekać na to, aż 

zmiany nastąpią. Zapanuj nad swoim życiem, korzystaj z każdej okazji, by 

rozwinąć skrzydła, a zobaczysz, że ciężka i systematyczna praca po pewnym 

czasie przynosi pożądane efekty.  

Podstawą systematycznego działania jest jego dobry plan,  wykonywanie 

czynności o stałych porach oraz nauczenie się cykliczności. Tylko małe kroki 

mogą zaprowadzić do ostatecznego sukcesu w biznesie, a ich odpowiednie 

efekty przynieść miarodajne efekty. Działanie zgodnie z założeniami , według 

określonego schematu, po pewnym czasie jego powtarzania wchodzi w krew. 

Trzeba wyrobić w sobie nawyk dokładności i precyzji, a to jest możliwe tylko 

wtedy, gdy czynności będą podlegać ciągłości.  

- Po co mi samodyscyplina w biznesie? 

Oczywiście działanie według określonego planu nie zawsze się powodzi. Jednak 

nie można się tym załamywać. Każda porażka to nauczka na przyszłość z której 

trzeba wyciągać jedynie pozytywy. Systematyczne działanie według planu na 

pewno daje większą nadzieje i prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu aniżeli 

jego całkowite porzucenie na rzecz nieuporządkowanych czynności. 

Samodyscyplinę można w sobie obudzić. Trzeba ćwiczyć silną wolę i poddawać 

swój umysł nowym wyznaniom. Dobrze określony kierunek sprawia, że łatwiej 

jest się zorientować na cel, a przez to stworzyć odpowiedni system działania. 

Taki system może stworzyć każdy, nie tylko opierając się na działalności firmy 

ale również zastosować go w codziennym funkcjonowaniu. Wystarczy stworzyć 

plan, schemat , który każdego dnia będzie nam podpowiadać co mamy robić i 

jak się go kurczowo trzymać. Nie wolno rezygnować z niego z byle błahych 

powodów. Jeśli cokolwiek będzie chciało zaburzyć Twój rytm, pojawia się 

kwestia ćwiczenia silnej woli. Sukces ma dwa synonimy, system i 

systematyczność. To poradnik skutecznego działania w pigułce.  

- Metody na poprawę systematyczności 

- Jak zarządzać czasem? 

- Efektywne zarządzanie czasem 

Choćby Twój system wydawałby się idealny, jeśli nie wykażesz zaangażowania 

konsekwencji, nic nie osiągniesz. Dobrze dopracowany plan to połowa sukcesu. 

http://arturwiktor.eu/po-co-mi-samodyscyplina-w-biznesie/
http://arturwiktor.pl/metody-na-poprawe-systematycznosci/
http://arturwiktor.eu/jak-zarzadzac-czasem/
http://arturwiktor.eu/efektywne-zarzadzanie-czasem/
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Aby móc z całą pewnością zrealizować postawiony plan oprócz 

systematyczności potrzebujesz również motywacji. 

 

Na początek w ramach Twojego zaufania, przekazuje Ci mój e-book „Jak 

się skutecznie motywować” Pobierz go bezpłatnie tutaj> 

Aby odpowiednio pracować nad swoją motywacją, musisz zwrócić uwagę 

przede wszystkim na cel, który nieustanie będzie pchał Cię do sukcesu. Ciężko 

będzie Ci podjąć jakiekolwiek działanie jeśli nie będziesz wiedział czego tak 

naprawdę chcesz. Cele pomagają wyznaczyć ścieżkę, po której skrupulatnie 

kroczy się w kierunku triumfu.  

Zanim zaczniesz coś robić zastanów się co chcesz osiągnąć, do czego każda 

Twoja decyzja i czyn mają Cię doprowadzić. Im bardziej ambitniejsze cele – 

tym lepiej! Zmuszasz się wtedy to jeszcze cięższej pracy nad sobą, a przed to 

Twoja motywacja zdecydowanie wzrasta. Wysoko postawiona poprzeczka 

działa niesłychanie efektywnie na umysł człowieka.  

Jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie osiągnąć takiego celu, rozbij go na kilka 

mniejszych – takie działanie sprawi, że lepiej skupisz się na rozwiązaniach. 

Ważne jest również byś wizualizował swoje cele. Mając przed oczami efekty 

swojej pracy widzimy pozytywną stronę swoich działań. Wyobraź sobie więc 

jak będziesz się czuł osiągając cel, pomyśl co Ci to da.  

http://arturwiktor.eu/bezplatny-ebook-motywacyjny/
http://arturwiktor.eu/bezplatny-ebook-motywacyjny/
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Szczegółowe wyobrażenia na temat własnego celu działają jak motor napędowy 

– sprawiają, że masz jeszcze większego „powera” do działania.  

Tak jak wspomniałem już niejednokrotnie, dobry plan to postawa. 

Planowanie działań ma tutaj bardzo duże znaczenie. Dobrze jest więc zapisać to, 

co masz do zrobienia. Każdy cel składa się z mniejszych kroków i mniej 

skomplikowanych elementów. Spisując swoje cele masz większą szansę na 

powodzenie – wiesz, że o niczym nie zapomnisz, a dodatkowo będziesz mógł 

monitorować swoje postępy. Świadomość tego, w jakim miejscu aktualnie się 

znajdujesz ma doskonałą, motywującą moc. 

Osobiście polecam Ci praktyczną publikacje na ten temat pióra Daniela 

Kubacha „Planowanie Celów” 

 

UWAGA! KONKURS 

Poleć ten „poradnik dla początkujących” co najmniej 5 osobom, a 

otrzymasz ode mnie książkę „Planowanie Celów aut. Daniel 

Kubach” ZA DARMO! 

1. Odezwij się do mnie na kontakt@arturwiktor.pl  

2. Napisz mi maile osób, które kupią poradnik 

3. Jeśli rzeczywiście te osoby dokonają zakupu to otrzymujesz nagrodę 

 

 

mailto:kontakt@arturwiktor.pl
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Wracając do tematu… 

Co więcej możesz zrobić? Motywuj się poprzez zmienianie swojego nastawienia 

do zadania, które Cię czeka. Zamiast zaprzątać swoją głowę negatywnymi 

myślami, postaraj się wydobyć z przekonania to, co najlepsze. Nawet jeśli 

zadanie wydaje się być trudne i skomplikowane myśl o tym, że na pewno Ci się 

uda. Na końcu ścieżki czeka bowiem coś wspaniałego w postaci zrealizowanego 

marzenia. Nastaw więc swój umysł na sukces, kreuj pozytywne rozwiązania, po 

porostu uwierz w siebie i swoje możliwości. 

Dodatkowo pamiętaj, że nagroda to świetny bodziec motywacyjny. Podczas 

dążenia do celu nie zapominaj o swoich potrzebach. Jeśli udało Ci się wykonać 

milowy krok, czemu się za to nie nagrodzić? Zrób sobie samemu prezent za 

dobrze zrealizowane zadanie. Wyjdź do restauracji, spotkaj się z przyjaciółmi, 

zafunduj relaks. Wybierz coś, co sprawi Ci maksimum radości. Pomyślność tej 

techniki polega na tym, że przestawiamy swoje myślenie o trudnych zadaniach 

na uciechę z nagrody.  

Wskazówka: Osobiście prowadzę „dziennik codziennych sukcesów” w 

którym zapisuje każdego dnia to, co udało mi się zrealizować. Za każdy 

mały sukces nagradzam się. Ta metoda bardzo pomaga mi w dążeniu do 

celu i budowania stałej motywacji. 
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Studnia bez dna…  
 

Wiedza o e-biznesie powinna być stale poszerzana ponieważ jej zasoby ciągle 

się zmieniają. Dochodzą nowe trendy, pojawiają się ciekawe programy 

partnerskie i jeszcze więcej informacji, które mogą pomóc Ci rozkręcić 

przedsięwzięcie. 

Informacje przedstawione w tym e-booku to nie wszystko, co mam Ci do 

przekazania. Zapraszam Cię na moją stronę http://arturwiktor.eu oraz 

http://kopalniawiedzy.com . Dostarczę Ci o wiele więcej ciekawej wiedzy na 

temat biznesu w sieci.  

Skontaktuj się ze mną już teraz, a na pewno nie pożałujesz. Z pewnością jesteś 

głodny nowych informacji więc tym bardziej nie wahaj się i napisz do mnie 

tutaj. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Jestem tutaj dla Ciebie! To Ty 

jesteś najważniejszy.  

Pomyśl o tym w ten sposób; znalazłeś się we właściwym miejscu, w 

odpowiednim czasie. Masz niepowtarzalną okazję skorzystać z informacji, które 

wyciągnąłeś z tego ebooka i od razu wcielić je w czyny. Wszystko bowiem o 

czym pisałem ma natychmiastowe zastosowanie w rzeczywistości. Wystarczy, 

że się postarasz i będziesz konsekwentnie dążył do realizacji założonego celu. 

Jesteś kowalem własnego losu i to od Ciebie zależy jaki kształt przybierze Twój 

e-biznes.  

Nie zwlekaj aż inni Cię ubiegną. Zacznij działać już dzisiaj! Z moją pomocą 

stworzysz biznes warty naprawdę spore pieniądze. Jesteś początkujący, nie 

martw się, ja też kiedyś taki byłem. Natomiast upór i systematyczność 

doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym obecnie się znajduje. Jestem 

tutaj dla Ciebie bowiem wiem jak ważne jest wsparcie innych.  

Dlatego nie krępuj się i napisz do mnie już teraz tutaj 

 

 

Uśmiechnij się  

 

http://arturwiktor.eu/
http://kopalniawiedzy.com/
http://arturwiktor.eu/kontakt-artur-wiktor/
http://arturwiktor.eu/kontakt-artur-wiktor/
http://arturwiktor.eu/kontakt-artur-wiktor/
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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.), gotową  

i profesjonalnie przygotowaną kampanię email (nie będziesz  

musiał przejmować się już pisaniem maili), 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. 

Artur Wiktor 

 

http://arturwiktor.eu/szkola-marketingu-gotowy-system/

