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CLIXSENSE – Co to jest?
Na łamach tego krótkiego poradnika chciałbym zaprezentować serwis który
nazywa się ClixSense.
Jest to program, a dokładniej strona internetowa, która pozwala na zarobek
pieniędzy w internecie. ClixSense płaci swoim użytkownikom za wykonywanie
ankiet (Surveys) oraz wykonywanie zadań (Tasks). Dodatkowy zarobek można
uzyskać polecając program innym użytkownikom.
ClixSense istnieje na rynku od 2007r. Cały czas wypłaca swoim użytkownikom
należne pieniądze. Uważam, że jest to świetny program na początek przygody
związanej z zarabianiem w internecie. Można tutaj zarabiać już od pierwszych
dni, oczywiście nic nie inwestując. Korzystanie z witryny jest całkowicie
darmowe. Dodatkowo program poleceń daje możliwości znaczącego
zwiększenia zarobków. Od lipca 2017 roku, projekt przeszedł wiele zmian,
dlatego informacje w internecie mogą być nie do końca aktualne. To co
napisałem poniżej jest stanem na październik 2017 roku.
Przetestowałem mnóstwo podobnych portali z ankietami i uważam, że tylko
ClixSense jest godny zainteresowania i polecania, jeśli chodzi oczywiście o ten
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sposób zarabiania, czyli zarabianie na ankietach. Tutaj faktycznie te 50zł (a
nawet więcej) w miesiąc można zarobić, nawet nie polecając nikogo. W innych
znanych mi portalach, tych głównie polskich, na kwotę 50zł, zbiera się kilka
miesięcy, a czasami nawet i więcej. Chociaż oczywiście chętnie dowiedziałbym
się o czymś równie ciekawym. Znasz, możesz pisać, kontakt do mnie jest na
samym początku :)
Mi w pierwszym miesiącu działania w ClixSense udało się zarobić 56zł (bez
poleconych). Nie jest to jakiś nadzwyczajny wynik. Znam osoby, które zarobiły
więcej. Ja miałem dość słabo wypełniony profil (o tym za chwilę). Jednak z
racji tej, że dużo czasu spędzam przy komputerze (pracuje w domu), mogłem
od czasu do czasu sobie taką ankietę wypełnić.
Poniżej przedstawiam ilustrację która to potwierdza (kliknij i powiększ):

Wynika z niej, że od 11 września do 12 października wypełniłem 23 ankiety i
zarobiłem $15,64, czyli przeliczając po kursie 3.60, wychodzi 56,30zł.
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WYBÓR PROCESORA PŁATNICZEGO
Zanim przejdę do dokładniejszego omówienia projektu, opowiem parę słów o
tym od czego musimy zacząć swoją ewentualną przygodę z tym programem.
Chodzi tutaj o wybór procesora płatniczego. ClixSense jest portalem
zagranicznym. Zarabiamy tutaj w dolarach. Zgromadzonych środków niestety
nie możemy bezpośrednio przelać na nasze konto bankowe. Musimy tego
dokonać za pośrednictwem jakiegoś procesora płatniczego. Procesor płatniczy
jest to takie jakby wirtualne konto. Na koncie tym od razu dochodzi do
zamiany pieniędzy na PLN. Pieniądze z procesora płatniczego możemy
bezpośrednio przelać na nasze konto bankowe bądź kartę debetową. Takim
najbardziej znanym procesorem płatniczym jest PayPal. Niestety ClixSense nie
umożliwia płatności na PayPal. Musimy skorzystać z innych procesorów
płatniczych. Mamy tutaj do wyboru:
•

Skrill

•

Payoneer

•

Payza

Osobiście korzystam z procesora płatniczego Skrill. Jest on przetłumaczony na
język polski i bardzo prosty w obsłudze – bardzo podobny do PayPala.
Niestety procesory płatnicze mają to do siebie, że potrącają stosunkowo
wysoką prowizję. W Skrill za wypłacenie swoich pieniędzy na konto bankowe
płacimy ok. 23zł, więc w przypadku wypłaty niskiej sumy jest to bardzo
nieopłacalne.
Możemy też wypłacić pieniądze na swoją kartę VISA, tutaj prowizja wynosi
7,50% od kwoty transakcji. Jeśli nie posiadasz karty VISA, daj mi znać.
Powiem jak można ten problem rozwiązać.
Jest też możliwość zamówienia sobie karty Skrill. Koszt roczny takiej karty to
10 Euro. Można nią dokonywać płatności w sklepach, czy wypłacać pieniądze z
bankomatu.
Podsumowując, wypłacenie stosunkowo niskiej kwoty z procesora płatniczego
Skrill, tak do 300zł, jest najbardziej opłacalne bezpośrednio na kartę debetową
VISA.
Polecam Ci założenia konta na tym procesorze płatniczym za pośrednictwem
mojego poniższego linka. Skrill daje polecającemu 10% od prowizji i opłat
poleconego. Oczywiście płaci za to firma z tej już i tak ściąganej prowizji. Nie
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jest z tego tytułu zabieranie nic więcej.

>>ZAŁÓŻ KONTO W SKRILL<<
lub skopiuj ten adres do swojej przeglądarki https://account.skrill.com/signup?rid=97200791

Też w przyszłości będziesz mógł/mogła polecać ten procesor. W razie jakiś
pytań związanych z tym procesorem płatniczym, zawsze będziesz mógł/mogła
na mnie liczyć.
Aha, korzystanie z tego procesora płatniczego jest darmowe.
Można najpierw założyć sobie konto w ClixSense, a dopiero później założyć
sobie konto na procesorze płatniczym. Ja jednak polecam zacząć od procesora.

REJESTRACJA W CLIXSENSE
Przejdźmy do ClixSense. W internecie tak to już jest, że gdzie byśmy nie chcieli
zacząć działać, to najpierw trzeba założyć konto na interesującym nas portalu.
Tak jest i w tym przypadku. Po wybraniu procesora płatniczego, który
oczywiście możemy w każdej chwili zmienić, możemy śmiało zakładać sobie
konto w ClixSense (Procesor płatniczy możemy założyć sobie później).
Konto zalecam założyć za pośrednictwem mojego linku partnerskiego. Jednym
ze sposobów zwiększenia zarobków w tym projekcie jest polecanie programu
innym użytkownikom. Wtedy % od zarobków polecającego trafia na nasze
konto w programie (w dalszej części nieco więcej o tym powiem). Oczywiście
nic nie ubywa przez to naszemu polecającemu.
Zapraszam do rejestracji z tego linka:

>>ZAŁÓŻ KONTO W CLIXSENSE<<
lub skopiuj ten adres do przeglądarki: https://www.clixsense.com/?11831768

Oczywiście będziesz mógł/mogła zawsze liczyć na moją pomoc związaną z tym
projektem. Na stronach tego poradnika postaram się przedstawić
najważniejsze rzeczy związane z portalem.
Podczas rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z prawdą,
kończąc potwierdzeniem polityki prywatności i kliknięciem „JOIN NOW”:

4

CLIIXSENSE czyli jak zacząć zarabiać w internecie już od pierwszych dni

•
•
•
•
•
•
•
•

http://rafalwrzosek.pl/

First Name – imię
Last Name – nazwisko
Email – adres e-mailowy
Confirm Email – powtórzony adres e-mailowy
Password – hasło
Confirm Password – powtórzone hasło
Username – nazwa użytkownika
Country – kraj, powinien wyświetlić się automatycznie

Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić adres e-mail poprzez kliknięcie
linku potwierdzającego, który dostaniemy na naszą skrzynkę.

ZARABIANIE NA ANKIETACH (Survey)
Głównym zarobkiem jaki możemy uzyskać na tym portalu jest zarobek za
wypełnianie płatnych ankiet. Co prawda panel ClixSense jest w języku
angielskim. Jednak ankiety wypełniamy po polsku. Otóż ClixSense
współpracuje z kilkoma portalami które oferują płatne ankiety w naszym
języku. Są to m.in. Speak UP!, Cint, Opinion World. Za każdą wypełnioną
ankietę otrzymujemy ustaloną zapłatę. Przed rozpoczęciem wypełniania
ankiety będzie napisane ile czasu ona nam zajmie oraz ile na niej zarobimy.
5

CLIIXSENSE czyli jak zacząć zarabiać w internecie już od pierwszych dni

http://rafalwrzosek.pl/

Zapłaty są podawane w dolarach. Kwoty wahają się od $0,17 do nawet $5.
Aktualny kurs dolara to ok. 3,6zł.
Ankiet są różne, lepsze i gorsze. Czasami mogą się trafić jakieś „perełki”. Czyli
krótka ankieta, a dobrze płatna.

Krok I - WERYFIKACJA KONTA
Po wstępnym założeniu konta, żeby móc zarabiać na ankietach niezbędne jest
uzupełnienie profilu swoimi danymi. Nie do wszystkich ankiet będziemy się
kwalifikowali. Odpowiednie uzupełnienie profilu może zwiększyć ilość ankiet
jakie będą nam oferowane.
Oczywiście najlepiej odpowiadać zgodnie z prawdą. Jednak jeśli jesteś osobą,
która nigdzie nie pracuje. Nie robi samodzielnie zakupów. Mieszka z rodzicami,
albo w wynajętym mieszkaniu. Nie ma wpływu na podejmowanie decyzji w
swoim domu.. to warto troszkę inaczej niż zgodnie z prawdą wypełnić swój
profil.
Czyli tworzysz swój profil respondenta, tak aby był bardziej atrakcyjny dla tych
którzy zlecają ankiety. Jesteś osobą, która ma na wiele rzeczy w domu wpływ.
Pracujesz, albo prowadzisz swoją działalność. Jeśli pracujesz, to jest to też
stanowisko nie najgorsze. Zarobki są na niezłym poziomie. Mieszkasz w
większym mieście.
Pierwszym krokiem jest wypełnienie profilu. Czyli należy zrobić to dokładnie i w
miarę możliwości jak najlepiej. Niektórych danych nie będziemy mogli już
zmienić, będą one oznaczone „czerwoną kłódką”. Natomiast te oznaczone
„żółtą kłódką” będzie można zmienić po 60 dniach.
Najważniejsze aby wypełnić profil spójnie i logicznie. Czyli wszystko
musi mieć logiczny sens. Jedno wynika z drugiego. Odpowiedź na
jedno pytanie ma też wpływ i na inne.
Aby móc uzupełnić profil należy zalogować się do panelu naszego nowo
założonego konta, a następnie wybrać z górnego menu, „Surveys” (czyli
Ankiety), a następnie „Surveys profile”.
Instrukcja obrazkowa:
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Przeczytaj najpierw wszystkie pytania i na ich podstawie stwórz w głowie swój
logiczny profil respondenta. Pamiętając o tym o czym pisałem wcześniej.
Następnie należy odpowiedzieć na kilka pytań:
1. Płeć?
•

Male (Mężczyzna)

•

Famale (Kobieta)
7
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Oczywiście odpowiadamy zgodnie z prawdą ;)

2. Jaka jest twoja data urodzenia?
Z panelu można korzystać mając minimalnie 16 lat.

3. Jaki jest Pana/Pani kod pocztowy?
Wpisujemy kod pocztowy swojego miasta. Teoretycznie będąc mieszkańcem
dużego miasta powinniśmy mieć więcej tych ankiet. Dlatego warto podać się za
mieszkańca większej pobliskiej miejscowości. Potem już w każdej ankiecie
trzeba się tego trzymać. Bo niemal zawsze na początku wypełniania
jakiejkolwiek ankiety będziemy oto pytani. Co ciekawe mieszkając za granicą
jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Portal ClixSense jest portalem, który działa w
różnych krajach. Mieszkańcy bogatszych od Polski krajów mają możliwość
wypełniania większej ilości i lepiej płatnych ankiet. Przebywanie za granicą
może być dużym plusem. Oczywiście nie można tutaj kłamać bo nasze IP jest
przypisane do danego kraju.

4. Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?
•

Wolny

•

Żonaty / Zamężny

•

W separacji rozwiedziony lub wdowiec wdowa

•

Związek partnerski / Mieszkam z kimś

Teoretycznie najwięcej ankiet powinniśmy dostawać, gdy zaznaczymy związek
małżeński. Jednak zalecałbym zaznaczyć odpowiedź zgodną z prawdą.

5. Proszę wybrać odpowiedź najlepiej odpowiadającą sytuacji w
Pana/Pani gospodarstwie domowym:
•

Żona/Partnerka jest w ciąży / Jestem w ciąży

•

Jedno lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia mieszkających we
wspólnym gospodarstwie domowym

•

Jedno lub więcej dzieci powyżej 18 roku życia mieszkających we
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wspólnym gospodarstwie domowym
• Nie mam dzieci
Posiadanie dzieci może zwiększyć ilość ankiet jakie będziemy otrzymywali.
Można zaznaczyć „Yes” nawet nie mając dzieci. Jednak trzeba wtedy pamiętać
o tym przy każdej wypełnianej ankiecie.

6. Czy masz jakieś dzieci w wieku poniżej 18 lat?
Pytanie kontynuacja poprzedniego. Lepiej mieć, dzięki temu tych ankiet może
być więcej.
Ale jak wcześniej zaznaczyłeś, że nie masz wcale dzieci, to tutaj nie możesz ich
nagle mieć ;)

7. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
Pewnie im wyższe tym lepiej. Jednak najlepiej zaznacz zgodnie z prawdą.

8. Jaki jest
domowym?

roczny

dochód

brutto

w

Pana/Pani

gospodarstwie

Tutaj analogiczna sytuacja, im więcej tym lepiej. Byle pamiętać ile
zaznaczyliśmy i zawsze się tego trzymać. Chociaż czy osoby zarabiające 200
tyś brutto na rok wypełniają ankiety? Wątpię ;)

9. Jaki jest Pana/Pani obecny stan zatrudnienia?
Nawet jeśli aktualnie nie pracujesz, to myślę że warto zaznaczyć że jest się
osobą pracującą. Może to trochę zwiększyć przyznawalność ankiet. „Działalność
na własny rachunek na pełen etat”, myślę że też może być całkiem atrakcyjna.

10. Czy to Pan/Pani jest osobą, która podejmuje decyzje dotyczące
codziennych zakupów w Pana/Pani gospodarstwie domowym?
Tutaj odpowiedz „Tak”. Nawet jeśli tak nie jest. Jeśli odpowiesz „nie”, to
znacząco zmniejszy to przyznawalność ankiet, bo kto chciałby pytać o coś
kogoś kto nie jest decyzyjny? A wiele ankiet dotyczy wyrażenia opinii np. na
9
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temat produktów spożywczych.

11. Ile osób mieszka (razem
gospodarstwie domowym?

z

Panem/Panią)

w

Pana/Pani

Zaznaczamy zgodnie z prawdą i spójnie z poprzednimi odpowiedziami.

12. Który wariant
mieszkaniową?

najlepiej

opisuje

Pana/Pani

obecną

sytuację

Najatrakcyjniejszą odpowiedzią, będzie odpowiedź: „Jestem właścicielem
mieszkania”
albo
„Jestem
właścicielem
domu”.
Posiadanie
własnej
nieruchomości może zwiększyć ilość ankiet jakie będziemy otrzymywali.
Zaznaczając tutaj daną odpowiedź, musisz już zawsze o tym pamiętać.

13. Jaka jest główna branża działalności Pana/Pani firmy?
Lepiej omijać odpowiedzi typu: Zasoby ludzkie, prawo, Obsługa klienta.. nie
zwiększą one nam szans na otrzymanie ankiet. Można zaznaczyć odpowiedź
zgodną z prawdą, albo wybrać po prostu „inne”. Pamiętaj, żeby odpowiedź była
spójna z tym co wcześniej zaznaczyłeś/zaznaczyłaś, czyli jeśli wcześniej
zaznaczyliśmy, że pracujemy na pełny etat, to teraz nie można zaznaczyć „nie
pracuję”. Kolejne pytania będą również dotyczyły miejsca zatrudnienia, dlatego
wszystko musi być ze sobą spójne.

14. Czy Pan/Pani, lub ktoś z osób zamieszkujących w Państwa
gospodarstwie domowym, pracuje w jednej w wymienionych branż?
Tutaj najlepiej jest zaznaczyć odpowiedź: „Nie pracuję”. Jeśli ktoś z naszej
rodziny pracuje w którejś z branż, to ankiet dotyczących danego tematu nie
będziemy otrzymywać.

15. Jakie jest Twoje stanowisko, poziom lub odpowiedzialność?
Im ważniejsze tym lepiej. Chociaż wątpię żeby prezes wypełniał ankiety :)
Zaznacz zgodnie z prawdą lub spójne z tym co wcześniej napisałeś.

10

CLIIXSENSE czyli jak zacząć zarabiać w internecie już od pierwszych dni

http://rafalwrzosek.pl/

16. Ilu pracowników zatrudnia Pana/Pani firma/organizacja?
Odpowiedź ta nie ma za dużego znaczenia. Zaznacz zgodnie z prawdą i spójnie
z tym co wcześniej zaznaczałeś.

17. Jaki jest szacowany, roczny dochód firmy/organizacji, w której
Pan/Pani pracuje?
Odpowiedź ta też nie ma za dużego znaczenia. Zaznacz zgodnie z prawdą i
spójnie z tym co wcześniej zaznaczałeś.

18. Proszę wybrać, które działy / produkty masz
podejmowania decyzji organu na spędzanie / zakupu?

wpływ,

lub

Zawsze lepiej mieć jakiś wpływ niż go nie mieć. Zaznacz odpowiedź zgodną z
prawdą i spójną z tym co wcześniej wypełniałeś.

19. W jakim dziale/departamencie Pan/Pani pracuje?
Zaznacz odpowiedź zgodną z prawdą i spójną z tym co wcześniej wypełniałeś.

20. Czy zdiagnozowano
chorób/dolegliwości?

u

Pana/Pani

którąś

z

następujących

którąś

z

następujących

Najlepiej odpowiedzieć zgodnie z prawdą

21. Czy zdiagnozowano u Pana/Pani
chorób/schorzeń/dolegliwości?
Tutaj też najlepiej odpowiedzieć zgodnie z prawdą

Należy pamiętać jaki profil respondenta sobie stworzyliśmy i już zawsze się
tego trzymać.
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Krok II – Jak zarabiać na wypełnianiu ankietami
Gdy już swój profil masz wypełniony, nie pozostaje nic innego jak tylko czekać
na ankiety. Nie ma tutaj zasady. Raz może być ich więcej, raz może być ich
mniej. Może być dzień, że wypełnisz kilka. Może być dzień, że nie wypełnisz
żadnej. Wypełniasz kiedy chcesz i kiedy masz czas.. oczywiście jeśli jest taka
ankieta dostępna. Na początku może być ich nieco mniej. Gdy będziesz spójnie
te ankiety wypełniał, będziesz ich odstawał coraz więcej. Musisz pamiętać o
tym, że wypełniając ankietę musisz być spójny. Odpowiedź na jedno pytanie,
nie może przeczyć innej odpowiedzi. Twoje odpowiedzi muszą też być spójne z
tym co podawałeś wcześniej.
Płatne ankiety znajdziesz w Zakładce „Survey”. Następnie klikasz w każdy z
oferowanych portali z ankietami. Automatycznie zostanie szukana ankieta dla
Ciebie. Jeśli będzie, to będziesz mógł ją wypełnić. Jeśli nic dla Ciebie nie
będzie, też dostaniesz stosowną informacje. Cały czas pojawiają się nowe
ankiety, dlatego im częściej to sprawdzamy, tym większa szansa na to, że jest
jakaś ankieta akurat dla nas.
Klikasz tak jak na przedstawionym obrazku:

Czasami nad tymi firmami z ankietami, będą pojawiały się informację o
konkretnej ankiecie, będziesz mógł też spróbować je wypełnić.
Każda ankieta zaczyna się kilkoma pytaniami wstępnymi, ma to na celu
sprawdzić, czy faktycznie jesteś poszukiwanym respondentem. Jeśli okaże się,
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że poszukują kogoś innego niestety na danej ankiecie nie będziemy mogli
zarobić.
Należy pamiętać by ankietę wypełniać zgodnie z tym za kogo się podaliśmy
podczas odpowiedzi na te wcześniej omawiane pytania. Często też na początku
pytają nas, czy my albo ktoś z naszej rodziny pracuje w poniższych zawodach.
Tutaj zawsze należy zaznaczyć, coś typu – „Nie, nie pracuje”.
Ankiety nie są zbyt trudne. Z biegiem czasu będziesz je coraz sprawniej
rozwiązywał/rozwiązywała. Niektóre pytania są podobne albo typowe dla
większości ankiet.

PROGRAM POLECEŃ
Portal daje możliwość zdobywania poleconych. Jeśli ktoś zarejestruje się do
programu z Twojego linku partnerskiego, który znajdziesz w swoim panelu, na
stronie głównej. To jeśli on będzie zarabiał to Ty również. Będziesz dostawał już
zawsze 20% wartości jego zarobków. Oczywiście jemu nic nie będzie
zabierane. Dodatkowo otrzymasz $2 dodatkowego bonusu, jeśli tylko Twój
polecony zarobi $5.

Wszystko co związane z programem poleceń znajdziesz w zakładce „Affiliates”,
która znajduje się w menu w Twoim panelu.

ZARABIANIE NA ZADANIACH (Task)
Osobiście wypełniam tylko ankiety. Jednak istnieje możliwość wypełniania np.
płatnych zadań. Ten sposób zarobku obsługuje zewnętrzna strona Crowd
Flower. Zadania są różne. Są one mniej płatne niż ankiety. Dodatkowo trzeba
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je rozwiązywać po angielsku. Można sobie oczywiście przetłumaczyć stronę
przez Google Chrome, jednak uważam, że to gra niewarta świeczki. Lepiej
skupić się chociażby na polecaniu serwisu. Chociaż oczywiście najlepiej
wszystko sprawdzić samodzielnie :)

DAILY CHECKLIST BONUS
Możemy codziennie otrzymać pewien „Bonus”. W swoim panelu po prawej
stronie, mamy tzw. „Daily Checklist Bonus”. Portal dodatkowo wynagradza
członków za wysoką aktywność.

Aby dostać Bonus w wysokości 12% od zarobku uzyskanych w danym dniu,
należy wypełnić min. 2 ankiety (lub wykonać 10 zadań) oraz wejść
przynajmniej raz na forum ClixSense. Dodatkowy Bonus 2% od zarobków za
dany dzień można otrzymać za uruchomioną przez min. godzinę wtyczkę Clix
Addon (o niej za chwilę). Kolejne dodatkowe 2% od zarobków danego dnia
można otrzymać za wypełnienie wymogów Daily Checklist (czyli spełnienia
warunków do bonusu 12%) przez trzy kolejne dni.

CLIX ADDON
Clix Addon jest to wtyczka, którą można zainstalować sobie na swoją
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przeglądarkę. Dzięki temu można widzieć na bieżąco ile mamy dostępnych
ankiet - „surveys” lub zadań - „tasks”. Chociaż i tak czasami warto się
zalogować i sprawdzić to jeszcze dokładniej, bo nie wszystko jest zawsze tutaj
zaznaczone.

Kiedy i jak można wypłacić zarobione pieniądze?
Minimum do wypłaty to $10. Pieniądze, tak jak wspominałem, można wypłacić
na procesor płatniczy. Pieniądze powinny dojść na nasz procesor płatniczy od 2
do 5 dni roboczych.
Pieniądze wypłacamy z naszego panelu. Jeśli uzbieramy $10 pojawi się
informacja, przy „Balance”, że możemy wypłacić swoje zarobione pieniądze.
Będą tam wszelkie niezbędne do płatności dane. Naszym zadaniem będzie je
potwierdzić. W każdej chwili możesz zmienić procesor płatniczy na który chcesz
wysłać naliczenia.
Żeby to zrobić naciskasz „Ludzika” w prawym górnym roku następnie „Profile
and Settings”, dalej „Payments”
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To tyle. Gdyby pojawiły się jakieś pytania związane z serwisem. Zawsze
możesz się do mnie zwrócić, kontakt podałem na samym początku. W
ClixSenen też jest możliwość kontaktowania się ze swoimi partnerami.

Życzę powodzenia!

PS. Jeśli chciałbyś/chciałabyś działać ze mną i w innych projektach, zapraszam
Cie na mojego bloga - http://rafalwrzosek.pl/
Dowiesz się z niego m.in jak możesz oszczędzać na zakupach, które i tak
robisz.
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