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Polecam  Ci  na  początku  rzucić  okiem  na  mój  artykuł  z  bloga,  jest  to  świetne
wprowadzenie w tematykę tego poradnika.   Piszę tam o tym na czym e-zarobek
polega,  skąd w internecie  biorą  się  pieniądze,  na co należy uważać,  itd.  To takie
podstawy podstaw. Tutaj pewne rzeczy omówimy jeszcze dokładniej, ale na początek
jako wprowadzenie z całego serca polecam Ci ten artykuł:
http://rafalwrzosek.pl/jak-zarobic-w-internecie-na-czym-to-wszystko-polega/

Dziś coraz więcej ludzi zaczyna szukać zarobku w internecie. Ludzie przede wszystkim
chcą łatwych pieniędzy, zapominając o tym, że co byśmy nie robili to zawsze musimy
włożyć w to pracę, a jak wiadomo na początku tej „pracy” trzeba włożyć naprawdę
dużo. 

Uważam,  że  w  pierwszej  kolejności  powinno  zdobyć  się  odpowiednią  wiedzę  na
temat  e-biznesu  czyli  generalnie  wszystkiego  co  związane  z  zarabianiem  z
wykorzystaniem internetu, bo niestety sporo osób działa na oślep i  potem często
takie osoby mówią, że zarabianie w internecie to jedna wielka ściema.. a to nie tak!
Bo to od nas zależy, czy będziemy potrafili to robić, czy też nie.

Dlatego,  zanim zaczniemy wygłaszać swoje „mądrości”,  to najpierw warto zdobyć
odpowiednią  wiedzę.  Na  szczęście  dziś  już  dostęp  do  informacji  jest  mocno
ułatwiony. Ludzie którzy zaczynali swoje działania internetowe kilka lat temu, mieli
dużo trudniej,  nie było aż tylu dostępnych informacji  na temat e-marketingu / e-
biznesu. Jak ktoś chciał się tym interesować, to często musiał inwestować w płatne
szkolenia, często w języku angielskim. Dziś już wiele wiedzy można zdobyć całkowicie
za darmo. Tak ten temat rozkwitł. Jednak po wiedzę trzeba sięgać. Wiedze trzeba po
prostu chcieć zdobywać. E-biznes jest branżą jak każda inna (choć według mnie daje
naprawdę duże możliwości), a wiadomo że nasze działania w każdej dziedzinie muszą
być poprzedzone zdobyciem odpowiedniej wiedzy. Tak jest i tutaj.

Podstawową rzeczą jest zrozumienie roli internetu w zarabianiu. Niestety obserwując
chociażby różne grupy na FB, zauważam że wiele osób ma wypaczone postrzeganie
tego  tematu.  Wiele  osób  niestety  kompletnie  nie  rozumie  roli  internetu  w
zarabianiu!  Tutaj  nie  ma  zbiornika  pieniędzy  do  którego  musimy  się  dopchać.
Internet  jest  tylko  innym  sposobem  dotarcia  do  ludzie,  innym  sposobem
komunikacji.  To  jak  go  wykorzystamy  zależy  od  nas.  Bo  to  my  jesteśmy  tym
czynnikiem decydującym. Ta główna zasada się nigdy nie zmienia, czyli żeby pojawił
się zarobek to musi ktoś nam chcieć za coś zapłacić, musi mieć z tego jakąś korzyść.
Musi nastąpić wymiana wartości! Nie ważne czy działamy w sferze offline czy też w
sferze online. Gdzie byśmy nie działali, to zasada jest taka sama. Internet, tak jak
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wspomniałem,  jest  tylko  pośrednikiem  który  może  nam  w  tym  całym  procesie
pomóc. Bo daje pewną przewagę, np. taką że znika tutaj bariera odległości.

W tym poradniku opisałem dokładniej na czym ten cały e-zarobek polega, skąd tutaj
biorą  się  pieniądze,  na  co  należy  uważać  –  bo  niestety  i  oszustwo  jest  tutaj
powszechne (tak jak pisałem, internet jest tylko innym sposobem dotarcia do ludzi,
dlatego i oszuści go wykorzystują).
Chciałbym, żeby ten poradnik nakierował Cię właściwą drogę, czyli na to czego należy
szukać, jakimi zagadnieniami należy się zainteresować – gdy oczywiście myślisz na
poważnie o zarabianiu w sieci.  Niektóre tematy rozwinąłem trochę bardziej,  inne
trochę mniej. Nie jestem fachowcem we wszystkich dziedzinach :) 

Ruszajmy!
Są takie trzy niezbędne elementy składające się na nasz e-biznes. Każdy dobry e-
marketer na tych trzech składowych, opiera swoją działalność w internecie. Można
to  jedynie  różnie  nazywać,  ale  elementy  te  są  niezbędne.  Całe  to  zarabianie  w
internecie, polega na pielęgnowaniu i rozwijaniu tych właśnie składowych. Ot cała
filozofia!

Oto  te  trzy  składniki,  którymi  powinniśmy  się  zainteresować,  gdy  myślimy  na
poważnie o e-marketingu:

1. Co  będzie  naszą  ofertą,  a  więc  na  czym  będziemy  zarabiać,  co  będziemy
oferować.  Z  jakimi  firmami  będziemy  działać  –  czyli  skąd  będą  brały  się
pieniądze

2. W jaki sposób zaprezentujemy tą naszą ofertę. Czyli wszelkie nasze narzędzia,
które  będą prezentować  naszą ofertę,  naszym potencjalnym klientom bądź
partnerom - czyli taki cały nasz system, który będzie dla nas pracował

3. Kto  będzie  nam  to  kupował  czy  też  kto  będzie  naszym  partnerem  –  w
zależności  od  rodzaju  oferty.  Czyli  do  kogo  chcemy  docierać  z  naszą
propozycją. Jak te osoby będą trafiać do nas, tak aby mogły zobaczyć co mamy
im do zaproponowania - czyli skąd brać ten ruch

NA  CZYM  BEDZIEMY  ZARABIAĆ  –  NARZĘDZIA  PREZENTUJĄCE  NASZĄ  OFERTE  -
ODPOWIEDNI RUCH –  to są właśnie te trzy składowe!

Albo jeszcze krócej: PIENIĄDZE –  NASZ SYSTEM – LUDZIE.

i teraz po kolei zastanówmy się co kryję się pod poszczególnymi pojęciami.
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1.  Co  będzie  naszą  ofertą,  a  więc  na  czym  będziemy  zarabiać,  co  będziemy
oferować. Z jakimi firmami będziemy działać – czyli skąd będą brały się pieniądze

Prawda  jest  taka,  że  pieniądze  z  nieba  nie  spadają,  przynajmniej  w  przypadku
zwykłych ludzi tak to nie wygląda. No niestety nie pójdziemy i ich nie dodrukujemy.

W  internecie,  zasady  się  nie  zmieniają.  Też  te  pieniądze  muszą  skądś  się  brać.
Pieniędzy  dla  wszystkich  starczy,  problemem  naszych  czasów  jest  to,  że  są  one
nierównomiernie porozkładane, ale nie o tym tutaj. 

My jeśli mamy aspiracje na e-biznes „pełną gębą”, to musimy poważnie zastanowić
się, na czym możemy zarabiać i  poniższe pojęcia muszą być,  przez nas, dokładnie
zbadane:

ZARABIANIE  NA  WŁASNEJ  WIEDZY –  Jeżeli  mamy  KONKRETNĄ  wiedzę  w  jakiejś
dziedzinie, której ludzie NAPRAWDĘ potrzebują, za którą są nam wstanie zapłacić. To
uważam, że powinniśmy ją zacząć spieniężać! Tutaj nie chodzi o jakąś specjalistyczną
wiedzę. Tylko o taką na którą jest zapotrzebowanie. Mogą to być różne rzeczy, np.
kurs gry na gitarze, kurs obsługi jakiegoś programu, kurs gotowania.. itd. 

Zazwyczaj  jest  tak,  że  takiej  aż  wiedzy  nie  posiadamy.  Wtedy  można  się  jeszcze
zastanowić,  czy  przynajmniej  potrafimy  pisać  ładne  wiersze,  jeżeli  i  tutaj  się  nie
odnajdujemy.. to trudno nic się nie stało, są inne sposoby zarabiania :) 

Z  biegiem czasu,  będziemy się  rozwijać  i  zdobywać  wiedzę  związaną chociażby  z
szeroko pojętym e-marketingiem. Wtedy możemy zacząć ją sprzedawać.  Rynek e-
learningu Jest to rynek naprawdę nienasycony, coraz więcej ludzi chce się rozwijać,
coraz więcej ludzi zaczyna żyć wedle zasady.. że najlepsza inwestycja to ta, w samego
siebie. 

Można też prowadzić jakieś swoje szkolenia czy warsztaty na żywo. W świecie offline,
zazwyczaj  wynajmuję  się  jakąś  salę  i  każdy  uczestnik  płaci  jakąś  sumę  za  wstęp
(swoją drogą to też, można promować takie wydarzenia przez internet). 

Można też i takie szkolenia prowadzić całkowicie online. Prowadząc tzw. webinar. W
praktyce wygląda to tak, że siedzimy sobie u siebie w domu i inni uczestnicy tego
webinaru, też siedzą sobie u siebie w domu, spotykamy się online w tzw. pokoju
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konferencyjnym. My prowadzimy takie szkolenie, a jego uczestnicy oglądają nas u
siebie w komputerze. Za możliwość uczestnictwa w czymś takim, możemy zechcieć
jakąś opłatę  ..i tak właśnie zarabiamy. 

Webinary często wykorzystuje się w inny sposób. Wstęp jest całkowicie darmowy -
prezentuje  się  na  nich  np.  jakiś  biznes.  W  zasadzie  wszystko  wygląda  tak  jak  w
prawdziwym życiu, z tą różnicą że ludzie łączą się ze sobą za pomocą internetu i tym
samym bariera odległości jest pominięta. Czyli webinary również można zaliczyć do
narzędzi e-marketingu.

..a więc w wielkim skrócie gdy czujesz, że masz jakieś umiejętności, za które mogą
ludzie zapłacić, to warto byłoby je zacząć spieniężać. Nie muszą to być rzeczy nie
wiadomo  jak  skomplikowane,  tak  jak  pisałem  można  zarabiać  na  przeróżnych
rzeczach. Jednak też wiedza musi być konkretna. Oszustwo ma krótkie nogi. Jeżeli
widzisz jakąś szansę w tym dla siebie, to polecam zainteresować się takimi tematami:
jak napisać e-booka, jak stworzyć własne szkolenie, jak nagrywać własne filmiki, jak
zarabiać na własnej wiedzy... 

PROWADZENIE WŁASNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO –  Sklep internetowy? Tutaj
ludzie próbują też swoich sił. Jest to jakaś metoda. Tutaj jednak często jest tak, że
trzeba trochę zainwestować. Jak ktoś ma zwykły sklep, to wtedy przeniesienie go do
internetu jest świetnym posunięciem. Znacząco zwiększamy zasięg swojego sklepu. Z
zasięgu lokalnego, mamy zasięg ogólnokrajowy. Jest to spora różnica.

Dla osoby początkującej, założenie własnego sklepu, może być zadaniem trudnym.
Musimy  zakładać  swoją  działalność.  Inwestycja  pieniężna  też  może  być
nieunikniona.. Chociaż coraz bardziej popularne staje się ściąganie produktów np. z
Chin i sprzedawanie ich po dużo wyższej kwocie, u nas w Polsce. 

Cóż, też i tutaj można szukać swojej szansy. Internet może nam w tym mocno pomóc.
Jeśli zadbamy o odpowiedni ruch i nasza oferta będzie atrakcyjna, to jak najbardziej
ma to sens. Osobiście uważam, że są lepsze sposoby zarobku internetowego. Chyba,
że masz naprawdę dobry pomysł..

Często Ci co już doświadczenie w e-marketingu jakieś zdobyli, chcą stworzyć „coś”
swojego. Dołączają do tego swojego sklepu, jakiś program partnerski czy marketing
sieciowy i mogą mieć naprawdę samonapędzający się biznes. Szczególnie np. jeżeli
sprzedają produkty niefizyczne, typu e-booki czy szkolenia. Tutaj  marża naprawdę

5

http://rafalwrzosek.pl/


Na czym polega zarobek w internecie?                                                                                                       http://rafalwrzosek.pl/

może być pokaźna, dlatego będzie się czym dzielić,  z partnerami promującymi ich
sklep. Może wyjść nam taka kombinacja, sklepu + zarabianiem na wiedzy naszej oraz
innych osób. Jeśli chodzi o tematykę własnego sklepu w sieci, to polecam poszperać
w  takich  tematach:  jak  założyć  sklep  internetowy,  co  warto  sprzedawać  przez
internet, jak założyć stronę ze sklepem internetowym, co ludzie kupują przez internet,
czego jest mało w internecie, a zapotrzebowanie na to jest duże.. 

PROGRAMY PARTNERSKIE (PP) / MARKETING AFILIACYJNY – Tutaj myślę, że każdy
może  się  odnaleźć.  Może  nie  każdy..  tylko  ci  co  będą chcieli  faktycznie  działać  i
rozwijać się. To jest klasyka zarabiania w sieci. Ten temat powinien być najbardziej
kojarzony z e-zarobkiem. Tym tematem, musisz na poważnie się zainteresować, jeśli
myślisz o zarabianiu w internecie! 

Dużo by pisać.

Tak jak wspominałem w e-booku, który powinieneś już ode mnie otrzymać (możesz
go znaleźć na mojej stronie i na końcu tego pdf). Program partnerski jest to takie
narzędzie, które pozwala zarabiać osobom, które przyczyniają się w jakiś sposób do
rozwoju  sklepu  (albo  jakiegoś  usługodawcy,  czuli  po  prostu  podmiotu,  który  jest
gotów zapłacić osobom które promują jego usług) 

Czyli ktoś nam płaci za to, że pomagamy mu docierać do nowych klientów.

Taką  najbardziej  polecaną  taktyką  zarabiania  na  programach  partnerskich,  jest
prowadzenie  swojego  bloga  (o  czym  za  chwilę)  i  oferowanie  na  nim  produktów,
powiązanych  z  tematyką  naszej  strony.  Jeżeli  polecamy  jakieś  produkty
niematerialne, to te prowizję naprawdę mogą być pokaźne, widziałem i takie oferty
gdzie  było  to  70-80%  ceny  produktu.  Ilość  różnych  programów  partnerskich  jest
bardzo  duża,  zaczynając  od  zwykłych  produktów  dnia  codziennego,  kończąc  na
produktach finansowych. W każdej branży powinno się coś znaleźć. Co ciekawe są i
programy partnerskie, które płacą niekoniecznie za to, że ktoś coś kupi z naszego
polecenia,  ale  na  przykład  za  to,  że  ktoś  kliknie  w  jakiś  baner  reklamowy.  Takie
najpopularniejsze rodzaje rozliczeń:

• CPC (cost per click) –  PP płaci tutaj za kliknięcie, w tym modelu PP płaci za
każde przekierowanie na jego stronę. 

• CPA (cost per action) – PP płaci tutaj za podjęcie jakiejś konkretnej aktywności
przez naszego poleconego, może to być np. wypełnienie jakiegoś formularzu
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• CPS (cost per sale) – PP płaci jakiś procent lub konkretną ustaloną sumę, za
dokonanie zakupu przez naszego poleconego

• CPL (cost per lead) – PP płaci zazwyczaj za zostawienie danych kontaktowych
przez naszego poleconego

To przykłady, możliwości są jeszcze większe.. można zarabiać chociażby na tym, że
ktoś pobierze jakiś program na swój komputer. No różnie to wygląda.

Takim  rozwinięciem  PP  są  sieci  afiliacyjne,  gdzie  na  jednej  platformie  (stronie)
możemy spotkać mnóstwo sklepów (czyli  podmiotów,  które  coś  sprzedają),  które
chcą by promowano ich produkty, są to tzw. reklamodawcy. Z drugiej strony mamy
wydawców,  czyli  tych  którzy  chcą  zarabiać  na  promowaniu  produktów
reklamodawców. 

Ten cały schemat przedstawiłem poniżej (przykład przedstawia typ rozliczenia CPS):
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Co ciekawe czasami sieci afiliacyjne mogą mieć program partnerski. Czyli możemy
polecać nie tyle poszczególne produkty co całą sieć afiliacyjną. Korzystając na tym w
ten sposób, że otrzymujemy jakiś % od zarobków partnera. 

Kiedyś  odkryłem  bardzo  fajną  możliwość  wykorzystania  siły  właśnie  programów
partnerskich. Można samodzielnie skorzystać z atrakcyjnych, darmowych produktów
finansowych..  czyli  bez  żadnego  kupowania  czy  polecania  (polecamy sami  sobie)
możemy  zarobić.  Jedyne  co  musimy  „stracić”  to  trochę  czasu.  Wiadomo  bez
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polecania zarobek jest jednorazowy. Jednak dzięki temu można łatwo, w praktyce,
zobaczyć jak działa marketing afiliacyjny,  przy okazji  zarabiając na tym. W dalszej
perspektywie  zacząć  zarabiać  już  na  polecaniu.  Dużo  by  o  tym pisać,  jeśli  jesteś
zainteresowany to zostaw mi swój adres e-mail >> NA TEJ STRONIE <<
Oczywiście mój  plan działania proponuje zarobek długotrwały,  bo afiliacja może i
powinna dawać comiesięczne zarobki. 

Jeśli  chodzi  o  programy  partnerskie,  to  warto  dodać,  że  niektóre  z  nich  dają
możliwość czerpania zysków dożywotnio, a nie tylko jednorazowo. To znaczy, że raz
zdobyty przez nas klient będzie przypisany dożywotnio do nas. Czyli niezależnie kiedy
zrobi zakupy w danym sklepie, to już zawsze część wydanych przez niego pieniędzy
będzie wracała do nas.

Warto też wspomnieć,  że czasami te programy partnerskie czy sieci  afiliacyjne są
jeszcze  bardziej  rozbudowane i  na  przykład  zarabiamy nie  tylko  za  bezpośrednio
poleconych, ale i  za poleconych naszych poleconych, a nawet jeszcze i  z  dalszych
poziomów i to już podchodzi nawet pod MLMy (o których za chwilę).
Różnie to wygląda, powiem tak :)

Takie przykładowe programy partnerskie to:

• Złote  Myśli  –  księgarnia  internetowa  z  PP,  sprzedają  oni  książki  dotyczące
szeroko-pojętego rozwoju osobistego, dlatego też ich produkty można łatwo
połączyć z naszym blogiem.

• Ceneo, Skąpiec – porównywarki cen sklepów internetowych, mało kto wie, że
posiadają one również swoje PP,  dużym plusem tych PP jest  szeroki  wybór
produktów które możemy promować

• Money2Money,  System  Partnerski  Bankier  –  sieci  afiliacyjne  na  których
znajdują się głównie firmy oferujące produkty finansowe

Tematy  z  którymi  polecałbym  Ci  się  zapoznać  to:  programy  partnerskie,  sieci
afiliacyjne,  marketing  afiliacyjny,  dobre  programy  partnerskie,  jak  zarabiać  na
programach partnerskich, najlepsze programy partnerskie, programy partnerskie z
podziałem  na  kategorię,  sposoby  rozliczeń  w  programach  partnerskich,  jak
promować programy partnerskie..

MARKETING SIECIOWY – czyli inaczej MLM, marketing wielopoziomowy, a niektórzy
nie wiedząc o co za bardzo chodzi, mówią na to piramidy finansowe czy „chodzenie i
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sprzedawanie komuś czegoś”.. Do piramid też dojdziemy, a MLM to nie akwizycja,
także troche to jest nietrafiona diagnoza. Jednak w tych nieprzychylnych opiniach
jest  trochę  racji  bo  niestety  wiele  firm  pod  przykrywką  marketingu  sieciowego,
niszczy ten piękny model biznesowy. 

Wykorzystują go do własnych celów!

Dlatego  zacznijmy  od  tego,  co  to  jest  w  ogóle  ten  marketing  sieciowy?  Ideą
marketingu sieciowego jest  to,  że  sklep dzieli  się  obrotem, ze swoimi klientami.
Polega to na tym, że każdy klient kupując produkty w danym sklepie, może zarabiać
na tym. 

W jaki sposób może zarabiać? 

Budując  swoje  grupy  prosumenckie,  a  więc  polecać  dany  sklep  innym osobą,  te
osoby  swoimi  zakupami  będą  przyczyniać  się  do  obrotu  sklepu,  od  którego
polecający oraz Ci  co są nad nim w strukturze, otrzymają prowizję.  Wiadomo im
większy  obrót  będzie  wytwarzany  przez  grupę  naszych  poleconych,  tym  większe
prowizję otrzymamy. Najlepsze jest to, że nasi poleceni również mogą polecać nowe
osoby i jak te nowe osoby będą dokonywały jakiś zakupów, to również przyczyną się
do  obrotu  naszej  całej  grupy,  czyli  tym  samym  do  wielkości  naszych  prowizji.
Następnie poleceni naszych poleconych też polecają, i tak dalej. Grupa zaczyna się
rozrastać.

Skąd firmy działające w takim modelu, mają pieniądze by się z nami dzielić? 

Praktycznie  sklepy  działające  w  marketingu  sieciowym,  nie  wydają  pieniędzy  na
reklamę,  oddają  to  całe  reklamowanie,  swoim aktywnym  klientom i  dzięki  temu
mają  też  sporo  „wolnej”  gotówki.  Dodatkowo,  takie  firmy mogą na  rzecz  swoich
działających klientów, zrezygnować z jakiejś części  swoich zysków. To już wszystko
zależy indywidualnie od danej firmy. Moim zdaniem siła tego modelu biznesowego
jest ogromna. My tylko zajmujemy się informowaniem innych, że mogą kupować w
innym sklepie i przy tym zarabiać. Wysyłka towaru, zaopatrzenie sklepu, reklamacje
itd.  -  tym  wszystkim  zajmuje  się  już  sklep,  nas  już  to  nie  interesuje  –  w  sumie
podobna zasada jest i w programach partnerskich. 

W takim razie skoro to taka piękna idea, to dlaczego tyle „złego” narosło wokół tego
tematu?

10

http://rafalwrzosek.pl/


Na czym polega zarobek w internecie?                                                                                                       http://rafalwrzosek.pl/

No bo oczywiście  człowiek  jest  wstanie  „zeszmacić”  każdą idee,  tak  samo i  tutaj
niektóre firmy pod przykrywką tej pięknej idei, jaką jest marketing sieciowy, próbują
po prostu szybko się dorobić. Chociażby w taki sposób:

• Sprzedają swoje produkty, dużo drożej niż wynosi ich cena rynkowa
• Tworzą  jakieś  mity,  o  niesamowitej  skuteczności  działania  ich  produktów.

Niektóre firmy nawet twierdzą, że ich produkty są wybawieniem dla świata!
• Każą kupować nowym użytkowników jakieś drogie szkolenia
• Plany prowizyjne są bardziej nastawione na zarobek tych, co są już od dawna

w strukturze. Nowi zarabiają jakieś „grosiki”, w ogóle nie są zachowane tutaj
odpowiednie proporcje. 

• Pierze się mózgi ludziom na jakiś szkoleniach pseudo-motywacyjnych, mówiąc
na  przykład,  że  jedyną drogą  do  ich  wolności  finansowej  to  współpraca  z
nimi.. to już pewne przegięcie. Spotkania – OK, ale takie gadki? 

• Często produkty są tylko przykrywką, żeby nikt nie posądził ich o działanie na
zasadach piramidy finansowej. Tworzy się po prostu  pseudo-produkt, tylko po
to aby jakiś był.

Generalnie  wygląda  to  tak,  jakby  ten  marketing  sieciowy  był  przykrywką  do
szybkiego  wzbogacenia  się,  niektóre  firmy  zapominają, że  jednak  ich  główna
działalność to sprzedaż jakiś produktów, a nie np. plan biznesowy. Niestety często
jest tak, że naprawdę nikt nie kupiłby oferowanych przez firme rzeczy, gdyby nie to,
że jest członkiem danej struktury.. a to chyba nie o to chodzi. Moim zdaniem to jest
wypaczenie tej pięknej idei!

Jednak na szczęście są i „fajne” MLM – przynajmniej takie się wydają :)

Dlatego  warto  na  początku,  dobrze  prześwietlić  firmę,  jak  wyglądają  ich  plany
prowizyjne,  jacy ludzie tam działają,  jak z cenami produktów i  przede wszystkim
trzeba zadać sobie pytanie CZY KUPOWAŁBYM TE PRODUKTY GDYBY NIE TO, ŻE NA
TYM MOGĘ ZARABIAĆ? Czy po prostu produkty są wart swej ceny. Według mnie,
zdrowy  MLM,  to  kupowanie  produktów  codziennego  użytku,  które  i  tak  byśmy
kupowali, w cenie podobnej do tej z tradycyjnych sklepów. Wtedy nawet gdy firma
przestanie nam odpowiadać, to nic nie stracimy, bo te produkty i  tak nam by się
przydały oraz wszystkim tym których poleciliśmy do swojej struktury. Zero ryzyka!
Bierzemy swoją strukturę i działamy gdzie indziej. Nie jesteśmy nigdy przywiązani na
smyczy  do  jakiejś  firmy.  To  należy  pamiętać!  Już  przed  nikim  nie  musimy  się
płaszczyć, jak to bywa w tradycyjnych formach zatrudnienia.
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Uważam, że warto zainteresować się tym tematem, jeżeli  myślimy  na poważnie o
działaniu  w  internecie.  Dobry  czyli  uczciwy  MLM  +  internet..  to  moim  zdaniem,
mocna kombinacja i zarazem jeden z najlepszych pomysłów na biznes.

No cóż, polecam poszperaj w takich tematach: Opinie o firmach mlm, Na co warto
zwracać uwagę przy wyborze firmy mlm, Najlepsze firmy MLM, Nieuczciwe firmy
mlm, Play prowizyjne – na co zwracać uwagę, Firmy MLM z produktami codziennego
użytku..

ZARABIANIE  NA  REKLAMACH – czyli  zarabianie  na  udostępnianiu  miejsca
reklamowego. Jak mamy duży ruch na czymś co należy do nas,  a więc w świecie
internetowym może to być np. nasza strona internetowa, nasz kanał na YT. Wtedy
ten  ruch  możemy  zamieniać  na  realną  gotówkę.  Wiadomo  im  więcej  możemy
dostarczyć wyświetleń tym więcej osób zechce się u nas reklamować. 

Dzisiaj  wiele  osób  próbuje  swoich  sił  na  YT.  Stosunkowo  łatwo  jest  się  tutaj
wypozycjonować. Jeśli  byłbyś w stanie zrobić dobry kanał na YT to próbuj swoich
sił  :)  Trzeba jednak pamiętać,  że nie zawsze to co dla  nas jest  ciekawe musi  być
ciekawe dla innych i na odwrót. 

WYPEŁNIANIE PŁATNYCH ANKIET
Swego czasu przetestowałem 20-30 portali z płatnymi ankietami i szczerze mówiąc to
wielkich zarobków tutaj nie ma. 95% takich portali nie jest godnych uwagi. 

Gdy dołączamy do takiego panelu z ankietami, to na początku jesteśmy proszeni o to
żeby wypełnić swój profil panelisty, na jego podstawie są nam przyznawane ankiety.
Im  nasz  profil  jest  bardziej  atrakcyjny,  tym  więcej  otrzymujemy  różnych  ankiet.
Jednak i tak są to śmieszne pieniądze. Żeby nazbierać 50zł do wypłaty trzeba zbierać
zazwyczaj z pół roku albo i dłużej. Po prostu nie dostajemy za dużo takich płatnych
ankiet. 

Ludzie, którzy promują portale z ankietami zarabiają więcej, tak naprawdę, nie na
samodzielnym wypełnianiu ankiet, tylko na polecaniu takich portali innym. Po prostu
portale z ankietami często mają dołączone programy partnerskie. Czyli mamy tutaj
do czynienia po prostu z afiliacją, a produktem jest portal z ankietami. 

Gdy polecimy kogoś do takiego panelu możemy zarobić np. gdy wypełni on jakąś
ankietę, albo mamy jakiś % od jego zarobków. Gdy uda nam się zaprosić dużo takich
osób, możemy teoretycznie zarabiać 500zł..  czy nawet 1000zł  co miesiąc.  Pytanie
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brzmi  czy  łatwo  będzie  namawiać  ludzi  do  korzystania  z  panelu  z  ankietami,  w
którym na wypłatę zbiera się kilka miesięcy? 
Ciężko.. ale z tego co obserwuje, to wiele osób promuje różne portale z ankietami
obiecując  wielkie  zarobki..  a  prawda  jest  taka,  że  chcą  podstępem  zdobyć  tylko
poleconego, bo mają za takiego płacone. 
Cóż.. dla mnie to troche słabe. 

Jednak tak testując te portale z ankietami. Znalazłem jeden, który uważam, że jest z
tych  lepszy,  a  nawet  takim  godnym  zainteresowania.  Chodzi  o  ClixSense.  Serwis
działa już od 2007r.
Przez pierwszy miesiąc udało mi się zarobić ok. 55zł (nikogo nie polecając), co jak na
portale  z  ankietami  jest  naprawdę  dobrym  wynikiem.  Dodatkowo  mamy  tutaj
program partnerski, który daje zarobić 20% od zarobków poleconego. 

Jeśli byłbyś zainteresowany taką formą zarobku, to zapraszam do mojego poradnika
w  którym  nieco  dokładniej  opisuje  cały  program  ClixSense.  Znajdziesz  tam
informacje dotyczące m.in. tego jak warto wypełnić swój profil  respondenta żeby
dostawać więcej ankiet. 

>>   KLIKNIJ I   PRZEJDŹ DO PORADNIKA DOTYCZĄCEGO CLIXSENSE <<

Uważam,  że  reszta  portali  z  ankietami,  które  znam nie  jest  warta  uwagi.  Szkoda
czasu,  internet  można  lepiej  wykorzystać.  ClixSense  polecam,  bo  daje  możliwość
stosunkowo szybkiego  zarobku,  co  może  zachęcić  do  poważniejszego  działania  w
sieci. Może ClixSense jest też troche lepszy dlatego bo zarabia się w dolarach (ankiety
są po polsku)? Nie wiem.. 

Jeśli  jednak  znałbyś  coś  porównywalnego,  jeśli  chodzi  o  zarobki,  do  ClixSense,
możesz do mnie napisać ;)

Przeczytaj  sobie o takich rzeczach jak:  ile można zarobić na ankietach,  czy warto
wypełniać płatne ankiety, opinie o ClixSense, najlepszy portal z ankietami

ZAROBEK NA OGLĄDANIU REKLAM (klikanie w reklamy, PTC, buxy) – W internecie
istnieje mnóstwo programów / stron, które płacą swoim użytkownikom za oglądanie
czy klikanie w reklamy. Cóż.. problem cały polega na tym, że to są bardzo małe, a
wręcz śmieszne pieniądze. Stosunkowo często takie programy upadają (SCAM), czyli
naoglądasz się reklam i jeszcze nikt Ci za to nie zapłaci, bo zawsze trzeba przekroczyć
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jakiś  limit  aby  móc  te  zarobione  pieniądze  wypłacić.  Moim  zdaniem  gra
zdecydowanie  niewarta  świeczki.  Po  prostu  szkoda  czasu,  lepiej  zająć  się  czymś
konkretnym.  Chociażby  rzeczami  o  których  pisałem  wcześniej.  Tutaj  też  jak  ktoś
zarabia trochę więcej (chociaż to i tak są „grosze”), to nie zarabia na oglądaniu czy
klikaniu w reklamy, tylko na polecaniu danego portalu innym. Czyli znowu mamy w
pewnym sensie marketing afiliacyjny..  tylko czy  warto polecać innym coś co daje
zarobek kilkunastu groszy dziennie?  

Sposób na zarobek to jest może i dobry.. tylko nie dla użytkowników takich portali,
tylko dla ich założycieli. Ci zarabiają na tym, że reklamodawcy chcą u nich udostępnić
swoją reklamę.. potem dzielą się zyskiem z użytkownikami, jak duże to są zyski dla
użytkowników wspomniałem wcześniej :)

Poczytaj sobie: ile można zarobić na buxach, ile zarabia się na klikaniu w reklamy
 
FREELANCER –  jest to osoba która wykonuje różne zlecenia robiąc to przeważnie w
domu. Zasada jest prosta, ktoś im coś zleca, a oni to robią i mają za to płacone. Mogą
to być rzeczy związane właśnie w jakimś sensie z internetem, np. pisanie artykułów
na zlecenie, tworzenie stron www, tworzenie aplikacji, tworzenie grafiki. No różnie.

Są  portale  na  których  łączą  się  zleceniodawcy,  właśnie  z  takimi  freelancerami.
Zleceniodawcy wystawiają swoje zlecenie i szukają osoby, która by je zrealizowała.
Oczywiście w zamian otrzymując za to wynagrodzenie.  

Są też portale na których możemy wystawiać swoje artykuły,  jeśli  komuś one się
spodobają może je od nas po prostu kupić. 

Jeśli taki typ pracy by Cię interesował może poczytać sobie o takich tematach jak:
jak zostać freelancerem, w jakich branżach można być freelancerem, na czym zarobić
może freelancer, portale na których można wystawiać swoje artykuły...

INWESTYCJE  W  INTERNECIE – Dla  mnie  ten  temat  ma  mało  wspólnego  z
prawdziwym  e-marketingiem,  e-biznesem  czyli  prawdziwym  zarabianiem  w
internecie. Jednak z tego co zauważam, to najpopularniejszymi sposobami zarabiania
w sieci są właśnie różne tzw. inwestycje internetowe. Wiele ludzi jeśli ma styczność z
jakimś „zarabianiem w internecie” to często są to niestety tylko i wyłączenie jakieś
tego  typu  działalności,  a  tutaj  niestety  ale  wiele..  Wiele?  Baa!  Zdecydowana
większość rzeczy opiera się na oszustwie, dlatego można sporo pieniędzy stracić -
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jeśli nie ma się świadomości czym jest tak naprawdę dany projekt. Później niestety
takie  osoby  głoszą,  że  zarabianie  przez  internet,  to  jedna  wielka  ściema,  tak
naprawdę nigdy nie zagłębiając tego tematu należycie.. 

Oczywiście i tutaj można zarobić, jednak wiadomo rzadziej mówi się o tym, że można
stracić. Dlatego ja o tym trochę napiszę ;)

Moim zdaniem jeśli mówimy o zarabianiu za pomocą internetu, to przede wszystkim
powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na marketing afiliacyjny czy marketing sieciowy.
Tutaj  internet odgrywa rolę takiego medium, za pomocą którego możemy łatwiej
dotrzeć do nowych osób. 

Jednak dobrze mieć świadomość, że takie rzeczy jak „inwestycje” w internecie też
istnieją. Temat jest bardzo szeroki, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą, który zna się
na  wszystkich  możliwych  „inwestycjach”  w  sieci.  Jednak  zasada  w  większości
przypadków jest taka sama..  są to zwykłe piramidy finansowe (tzw. „ponziaki” od
schematu Ponziego) tylko ładnie opakowane.  

Hyip są to tzw. programy inwestycyjne wysokiego ryzyka. Działające oczywiście na
zasadzie  piramid finansowych.  Wygląda  to  tak,  że  inwestujemy na jakiejś  stronie
swoje pieniądze, potem raz na jakiś czas - np. codziennie, otrzymujemy jakiś procent
od tego.  Przedział  tych „procentów” jest  naprawdę ogromny,  od 0.1% do 100% i
więcej. Im większy procent tym program teoretycznie szybciej upada. Jednak nie jest
to żelazna zasada.
Czasami  może  to  polegać  na wykupowaniu  jakiejś  licencji  na  coś  co  dopiero ma
powstać. Pomysły oszustów są naprawdę różne. To czasami naprawdę jest dobrze
przemyślane. Dlatego wiele osób się na to nabiera. Jednak zasada zawsze jest taka
sam. Żeby coś zarobić najpierw musisz włożyć.. wszakże bez tego piramida nie ma
racji bytu. 

Generalnie  odbywa  się  to  tak,  że  założyciel  takiego  „programu  inwestycyjnego”
zbiera pieniądze od ludzi, twierdząc że będzie je inwestował w najróżniejsze rzeczy,
od giełdy po plantacje kukurydzy. Jest to tzw. legenda. Przeważnie nic on z tą kasą
nie  robi.  Zbiera..  zbiera..  zbiera..  a  jak  uzna,  że  tyle  mu już  wystarczy,  to  wtedy
zamyka  stronę,  lub  przestaje  wypłacać  te  naliczenia,  podając  różne  absurdalne
powody – wiadomo pozory trzeba stwarzać :)
Niestety są tacy co wierzą w to, że admin faktycznie te pieniądze inwestuje..  

Zasada  jest  prosta..  jak  nie  zwrócił  Ci  się  wkład  to  straciłeś,  jak  zwrócił  się,  to
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zyskałeś. Tak jak w hazardzie. 
Zazwyczaj te portale są legalnie gdzieś zarejestrowane.. ale na to nie ma co nawet
zwracać uwagi.

Najgorsi są jednak Ci co do takich „biznesów” zachęcają, a robią to bo mają za to
prowizje -  czyli jakiś % od pieniędzy które polecony „wsadzi” do programu. Problem
jest taki, że bardzo często  nie mówią oni o ogromnym ryzyku jakie istnieje w tego
typu programach. Youtube czy FB pełny jest takich tzw. „naganiaczy”. Jak ktoś jest
początkujący i zaufa takiej osobie, to może niewiele zyskać.. za to wiele stracić i tak
to się przeważnie kończy... i potem mówi ten oszukany, że ten zarobek w internecie
to jedna wielka ściema..

Prawda jest  taka,  że  te  hyipy  to  jedna z  prostszych dróg  do  zarobku,  bo  z  tych
prowizji od poleconego naprawdę można dużo zarobić, jak ktoś ma jeszcze gadane to
wystarczy,  że  wrzuci  swój  filmik  na  YT  i  może  faktycznie  dużo  ludzi  zachęcić  do
wejścia w „inwestycje życia”, bo ludzie lubią słuchać, że można nic nie robić i zarabiać
„miliony”.  Jednak  osoby  wrzucające  tego  typu  filmiki,  nie  informując  o  ryzyku,
zarabiają tak naprawdę na naiwności innych ludzi i moim zdaniem jest to naprawdę
niemoralny sposób na zarobek. HYIPów jest dużo, przeważnie nie wytrzymują nawet
paru miesięcy..  Są  i  takie  lepiej  zorganizowane te  potrafią  trwać  nawet  kilka  lat.
Jednak matematyka jest prosta większość tutaj musi stracić! O tym należy zawsze
pamiętać.  Jak  program  zamkną  zanim  odzyskasz  to  co  włożyłeś  do  niego..  to
wiadomo straciłeś.

W sumie, to polecanie takich programów opiera się na wspomnianej afiliacji. Czyli
tak naprawdę „naganiacze” zarabiają nie na swoich inwestycjach, tylko na tym, że
dany  projekt  polecają.   Podobnie  jak  w  programach  partnerskich.  Tutaj  tym
„produktem”, który się poleca jest dany portal pseudo-inwestycyjny, a nie tak jak w
typowej afiliacji jakiś konkretny produkt typu książka, konto bankowe czy komputer.

Revenue Share (Revshare) większość? Hmm.. wszystkie programy tego typu również
działają na zasadach piramidy finansowej. Tutaj jednak projekty te średnio trwają
dłużej od hyipów. Czasami zdarzają się programy, które potrafią trwać nawet kilka lat,
a więc plan biznesowy jest mocno przemyślany.

Na czym te programy typu revshare polegają?

Są to projekty, które dzielą się z inwestującymi użytkownikami zyskiem z oglądanych
reklam. W praktyce wygląda to tak, że kupujemy tzw. paczki reklamowe, a żeby brać
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udział  w podziale zysków firmy,  musimy obejrzeć np.  10 reklam dziennie – są to
reklamy  innych  użytkowników.  My  w  ramach  kupienia  tej  paczki  reklamowej,
dostaniemy też ileś wyświetleń do własnego wykorzystania, a więc możemy stworzyć
własną reklamę którą inni użytkownicy będą oglądać.

Na czym zarabiamy? 

Paczka reklamowa, gdy oglądamy reklamy, na nas jakby pracuję. Każda paczka jest
takim naszym udziałem w dochodach firmy i  tak właśnie pracuje do określonego
momentu,  np.  do  120%,  ale  to  już  wszystko  zależy  od  planów  biznesowych
poszczególnych revshare 

Revshare moim zdaniem są ciekawe, jeśli chcemy w dość tani sposób zareklamować
swoją  ofertę,  bo  jest  sporo  szansa,  że  jeszcze  na  tym  zarobimy.  Są  firmy  które
stwarzają wrażenie takich, które mogą trochę dłużej podziałać, ponieważ chociażby
źródła ich finansowania  biorą się  również  z  zewnętrznych wpływów. Jednak i  tak
prędzej czy później nastąpi ich koniec. 

Moim zdaniem, uznanie działania w programie typu revshare, jako głównego źródła
swojego  dochodu,  jest  mocno ryzykowne,  a  widzę  że  wiele  osób  działających  w
internecie właśnie tak robi.. tutaj też najwięcej można zarobić za poleconych, często
w revshare można tworzyć swoją całą strukturę, tak jak w MLM-ie. Jednak trzeba
pamiętać, że te projekty mogą w każdej chwili upaść, już było wiele takich revshare
które miały być biznesem na lata, a dzisiaj już ich nie ma.. dlatego trzeba mieć tą
świadomość. 

Kryptowaluty (altcoiny, alty) –  słyszałeś kiedyś o Bitcoinie? Jest to najbardziej znana
kryptowaluta na świecie. Inne kryptowaluty, tzw. alty zdobywają dzisiaj coraz większe
zainteresowanie, głównie właśnie za sprawą Bitcoina. 

Kryptowaluta jest to taki środek płatniczy, który został opracowany poza wszelakimi
instytucjami finansowymi. Są to jakby takie wirtualne pieniądze istniejące wyłącznie
w formie zapisu wirtualnego. Każda transakcja zapisuje się na tzw. blochchain. Czyli
stoi za tym cała technologia, którą ciężko byłoby mi wytłumaczyć, gdyż nie jestem
jakimś fachowcem w tej dziedzinie. Dużo jest wiedzy na ten temat w internecie. 

Jak można zarabiać na kryptowalutach?

Na różne sposoby.. można stać się tzw. górnikiem i udostępniać moc obliczeniową
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swojego  komputera.  Tutaj  jednak  są  potrzebne  naprawdę mocne maszyny,  które
potrzebują dużo prądu. Trzeba wydobywać takie waluty, których wydobycie kosztuje
mniej niż ewentualna sprzedaż.. wtedy jest to opłacalne. 

Moim zdaniem,  najlepszym rozwiązaniem jest  po prostu  kupowanie  kryptowalut.
Zasada  taka  jak  i  na  giełdzie  –  kupujemy  taniej,  a  sprzedajemy  drożej.  Tutaj  te
wahania  kursów  są  naprawdę  duże.  Przyrosty  potrafią  być  imponujące.  Weźmy
przykładowo jedną z kryptowalut - LISK:

Jak widać wzrost ceny LISK, w przeciągu miesiąca, to ok. 400%. Takie imponujące
wzrosty mają tutaj czasami miejsce.. jednak są i równie imponujące spadki.

To nie jest tak, że łatwo można zarobić. Kurs poszczególnych kryptowalut to przede
wszystkim wypadkowa psychologii i ilości kapitału jaki „dopływa”.

W internecie jest wiele giełd kryptowalut.  Różne są taktyki  inwestowania,  można
inwestować  długoterminowo,  krótkoterminowo,  znanym  zjawiskiem  jest  tzw.
arbitraż,  a więc kupowanie na jednej  giełdzie taniej,  zaś sprzedawanie na drugiej
drożej.  Można  na  niektórych  giełdach  handlować  z  dźwignią,  dzięki  temu  nasze
zarobki mogą być jeszcze wyższe (ewentualne straty również). 
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Bardziej  atrakcyjne  są  giełdy  zagraniczne,  ponieważ  na  nich  możemy  kupić  dużo
więcej różnych altcoinów. Cały czas powstają nowe kryptowaluty. Chociaż wiadomo
projekty te są lepsze i gorsze. 

Generalnie  handel  kryptowalutami  jest  dziedziną,  w której  potrzebna jest  przede
wszystkim wiedza. To nie jest tak, że zarabiają wszyscy. Trzeba wiedzieć przewidywać
kiedy kupować, a kiedy sprzedawać. Nie jest powiedziane, że zawsze będziemy liczyć
zyski.  Zimna  głowa  też  jest  tutaj  bardzo  mile  widziana.  W  przypadku  inwestycji,
zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem. 

Taką najbardziej znaną giełdą w Polsce jest giełda BITBAY.net. 

Zdobywanie kryptowalut za pomocą kraników? 
W  tym  internetowym  świecie,  dość  dużą  popularnością  cieszą  się  tzw.  kraniki.
Nazywane  często  darmowym  sposobem  zdobycia  kryptowalut.  Tak  naprawdę
niewiele różni się to od wspomnianego już zarobku na oglądaniu reklam. Bo właśnie
z reklam bierze się ten zarobek. Tak samo jak przy buxach zarabiamy jakieś „marne
grosze”. Różnica polega na tym, że płacone jest w kryptowalucie, np. w Bitcoinie.
Moim zdaniem? Nie  warto się  w to  bawić..  Jak  ktoś  zarabia  w kranikach  troche
więcej, to dzięki temu, że poleca takie portale innym i ma jakiś % od ich zarobku..
czyli to na polecaniu zarabia się więcej – jak wszędzie.. w ankietach czy buxach. 

Co  do  różnych  inwestycji,  to  tak  naprawdę  jest  wiele  jeszcze  innych  różnych
sposobów inwestowania w internecie, jednak często są to tylko odpowiedniki tego
co  dzieje  się  i  w  realnym  świecie.  Internet  to  tylko  taki  pośrednik,  który  ma  to
ułatwić. 

Dziś można siedząc w domu, przed komputerem zarabiać na różne sposoby, czy to na
jakiś  giełdach,  na  rynkach  walut,  nawet  na  jakiś  opcjach  binarny  czy  nawet  na
zakładach bukmacherskich.  Jednak to już nie jest  taki  typowy e-marketing czy  e-
biznes,  chociaż  też  jest  to  zarabianie  z  wykorzystaniem  tego  medium  jakim  jest
właśnie internet. Bo internet pełni właśnie rolę takiego tylko sposobu dotarcia. 

Tylko trzeba pamiętać, że często te inwestycje to zwykły hazard, który nie ma NIC
wspólnego z tym co powinno być kojarzone z PRAWDZIWYM zarabianiem w sieci.

Odnośnie poszerzenia wiedzy związanej z tzw. inwestycjami w internecie polecam
takie tematy jak:  sposoby inwestowania w internecie,  w co najlepiej  inwestować,
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czym są hyipy, na czym polega schemat pozniego, cała prawda o hyipach, ile średnio
wytrzymuje hyip,  na czym polegaja revshare, średni czas trwania revshare, cechy
dobrego  revshare,  jak  powstają  kryptowaluty,  jak  zarabiac  na  kryptowalutach,
najlepsze giełdy kryptowalut, od czego zależy cena kryptowalut, co należy wiedzieć
gdy  chcemy  zarabiać  na  kryptowalutach,  na  co  zwracać  uwagę  przy  handlu
kryptowalutami.. 

2.  W jaki sposób zaprezentujemy tą naszą ofertę. Czyli wszelkie nasze narzędzia,
które  będą  prezentować  naszą  ofertę,  naszym  potencjalnym  klientom  bądź
partnerom. Taki cały nasz system, który na nas pracuje.

STRONA INTERNETOWA (BLOG) –  Co byśmy nie robili  w tym internecie,  to ją po
prostu trzeba mieć. Nawet parę takich stron, ale wiadomo zaczyna się od pierwszej.
Tu osobiście nie widzę innej drogi.  Prędzej czy później,  stronę swoją mieć trzeba.
Najlepszym rodzajem będzie blog, ponieważ dzięki dodawanym treściom będziemy
łatwiej  się pozycjonować w wyszukiwarkach internetowych (o tym zagadnieniu za
chwilę)  i  właśnie  ta  treść  jest  bardzo  ważna  –  NAJWAŻNIEJSZA!  Bo  to  ona  ma
pokazać  kim  jesteśmy  i  zachęcić  czytelnika  do  pozostania  na  naszej  stronie  jak
najdłużej. Czytelnik musi mieć jakąś korzyść, z czytania naszych wpisów.  Generalnie
treść  ma  przyciągać,  ma  dawać  gigantyczną  wartość  odbiorcy,  a  nie  być  nic
niewartym tekstem. Strona na której jest więcej banerów reklamowych niż treści jest
bardzo słaba. Po co ktoś miałby na nią wchodzić? No właśnie.. 

Wiem, że założenie swojej strony, dla osoby początkującej, może wydawać się jakąś
abstrakcją.

- Jak to ja? Bloga? Będę musiał się uczyć jakiś języków programowania?

Też tak jeszcze nie tak dawno myślałem. 
Dzisiaj wiem, że nie jest wcale konieczne uczenie się języków programowania, żeby
móc  założyć  swojego  bloga.  Założenie  takiej  zwykłej  strony,  nie  jest  niczym
nadzwyczajnym, trochę pracy i każdy da sobie radę. Osobiście polecałby założenie
strony na WordPressie. Co to jest WordPress? Jest to takie jakby oprogramowanie,
które  pomaga  nam,  w  tworzeniu  stron  czyli  przerabia  wszystko  na  te
„skomplikowane”  języki  programowania,  w praktyce  wygląda  to  tak  jak  jakiś  mix
programu do pisania z jakąś aplikacją. 
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Dzisiaj też jest już wiele kreatorów stron internetowych, które działają na zasadzie
przeciągnij-upuść,  jednak  są  one  często  płatne,  a  jak  są  darmowe  to  może  być
wymóg, że na naszej stronie musi być zamieszczona jakaś reklama. Nie twierdzę, że
tak jest w 100% przypadków, ale ja z czymś takim się spotykałem.. można oczywiście
szukać i  darmowych kreatorów,  bez żadnych warunków do spełnienia..  nie  wiem
może i są. 

Ja  stworzyłem  swoją  pierwszą  stronę,  na  wspomnianym  wcześniej  WordPressie.
Oczywiście korzystanie z WordPressa jest darmowe. 

Jak to wygląda tak z grubsza? 

Mamy już gotowe różne motywy, które możemy przerabiać po swojemu. Motyw jest
odpowiedzialny  za  wygląd  naszej  strony.  Jest  mnóstwo  motywów  darmowych,  z
których  można  wybrać  coś  dla  siebie.  Są  też  i  motywy  płatne,  czasami  lepsze,
czasami gorsze. Szeroki temat. Warto też wspomnieć o tzw. wtyczkach. Mnóstwo ich
możemy wgrywać do swojego bloga na WordPressie, dodają one nowe funkcję do
naszej strony. Też jest ich tysiące, darmowych i płatnych. Lepszych i gorszych. Nie ma
sensu, wgrywać wszystkiego jak leci, bo im więcej wgramy, tym strona wolniej będzie
pracowała..

O czym pisać na blogu?

Nasz blog to musi być strona na której dodajemy różne treści czy artykuły. To o czym
piszemy musi  być  jakoś  powiązane z  tym co oferujemy.  Raczej  bezsensu  byłoby
pisanie o zbieraniu grzybów i sprzedawanie kosmetyków. Musi jedno z drugim być
powiązane, a więc to na czym chcemy zarabiać, musi w jakiś sposób być spójne z tym
co piszemy. 

Jeśli  przykładowo  oferujemy  współpracę  z  nami  to  moim  zdaniem,  dobrym
rozwiązaniem jest pisanie na blogu o swoich przemyśleniach, swojej drodze rozwoju
w tej  całej  branży  zarabiania  albo opisywanie  swoich postępów w tej  dziedzinie.
Będą to uniwersalne treści, które mogą pasować do wielu projektów biznesowych, a
my przede  wszystkim budujemy swoją  rozpoznawalność  w internecie,  dzieląc  się
wartościowymi treściami – co jest bardzo ważne. Ta treść jest najważniejsza!

Jeśli naszą ofertą mają być np. produkty finansowe. To nasz blog ma być poświęcony
tym  zagadnieniom.  Mamy  pisać  wiele  wartościowych  rzeczy,  które  dotyczą
produktów finansowych.
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Ważne pojęcia związane z założeniem strony:

Domena –  jest to nic innego jak nazwa naszej strony. Niestety za zarejestrowanie
takiej strony trzeba trochę zapłacić. Jednak pierwszy rok, za rejestracje adresu nie
kosztuje dużo. Mamy to za bardzo niską cenę, dosłownie kilka złotych, a może nawet
uda nam się znaleźć coś na pierwsze miesiące całkowicie za 0zł. To wszystko zależy od
oferty  firm  które  świadczą  taką  usługę.  Trzeba  zwracać  uwagę,  jakie  opłaty
proponują po okresie promocji, albo po tym roku. Bo wtedy, stawki skaczą znacząco
w górę. Zasada często jest taka, że za darmo próbują przyciągnąć, a potem każą sobie
płacić bardzo dużo za przedłużenie. Jak chcemy mieć nazwę domeny całkowicie za
darmo,  to  możemy ją  mieć,  tylko będzie  wyglądało  to  mniej  więcej  tak:  „NASZA
NAZWA.NAZWA  FIRMY  U  KTÓREJ  REJESTRUJEMY.PL”  –  np.
„rafalwrzosek.wordpress.pl”,  „rafalwrzosek.blogspot.pl” ..więc chyba lepiej  zapłacić
te parę złotych.. 

Hosting –  Jest to nic innego jak miejsce, na którym będzie przechowywana nasza
strona.  Na  własnym  dysku  nie  będziemy  tego  robić,  dlatego  musimy  to  miejsce
wynająć  od  kogoś.  Jest  mnóstwo  firm  które  świadczą  takie  usługi.  Tak  jak  w
przypadku domen, tak i  tutaj,  ten pierwszy rok można wykupić sobie za te „parę
złotych”.  Są  chyba  i  oferty  darmowe,  jednak  usługodawca  może  nałożyć  na  nas
pewne ograniczenia czy obowiązki, a więc np.: będzie umieszczał reklamy na naszej
stronie,  będziemy  mieli  ograniczoną  przestrzeń  dyskową,  ograniczenia  przesyłu
danych itd. Na jednym hostingu można zazwyczaj „trzymać” klika swoich stron.

Warto jeszcze tylko wspomnieć, że często wraz z kontem hostingowym dostajemy
dostęp do prostego kreatora stron internetowych. W praktyce nigdy nie korzystałem.
Bo tak jak wspominałem ja swojego bloga stworzyłem na WordPressie. 

Żeby  poszerzyć  swoją  wiedzę  w  dziedzinie  stron  internetowych  odsyłam  do
internetu, tam jest mnóstwo informacji związanych z tym zagadnieniem, jeśli tylko
zechcesz to możesz znaleźć wiele informacji. Ważne hasła to: jak wybrać odpowiedni
hosting,  na  co  zwracać  uwagę  przy  wyborze  hostingu,  opinie  o  firmach
hostingowych,  jakie  są  ceny  hostingu  i  rejestracji  domeny, jak  założyć  bloga,
najłatwiejsze sposoby założenia bloga, jak założyć bloga na WordPressie, Co warto
wiedzieć przy zakładaniu strony internetowej, zakładanie strony krok po kroku.. 

E-MAIL  MARKETING /  BUDOWANIE  LISTY  MAILINGOWEJ –  Wielu  e-marketerów
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twierdzi, że to najważniejsze narzędzie w e-biznesie i sądzę, że mają sporo racji. Na
czym to polega? O co chodzi? Spójrz! 
Co z tego, że ktoś wejdzie na Twoją stronę, nawet zainteresuję się treściami, trochę
poczyta  i  co  dalej?  Wyjdzie  i  już  pewnie  nigdy  nie  wróci.  Dlatego  trzeba,  zrobić
wszystko, by czytelnik zostawił nam swój adres e-mail. Po to aby mieć z nim kontakt,
bo jest on naszym potencjalnym klientem czy partnerem. To tutaj rozpoczyna się cała
zabawa, za pomocą e-maili budujemy relacje. Mamy kontakt do realnego człowieka,
który jest w jakiś sposób zainteresowany oferowaną przez nas tematyką. Możemy w
każdej  chwili  napisać do niego wiadomość i  to jaką tylko chcemy. Tak naprawdę,
wszelkie nasze działania w internecie sprowadzają się do tworzenia jak największej
listy  kontaktów.  W świecie internetowym chodzi  o listę  adresów e-mail..  musimy
zbierać  takie  maile  za  którymi  stoją  realni  ludzie,  zainteresowani  w jakiś  sposób
naszą ofertą – im bardziej tym lepiej – wiadomo :) 
Bo nie zawsze ktoś skorzysta z naszej oferty za pierwszym razem..
Bo nie zawsze ktoś się zgodzi na współpracę z nami za pierwszym razem..

W wielkim skrócie,  e-mail  marketing  jest  niczym  innym  jak  docieraniem  z  naszą
ofertą, za pomocą poczty elektronicznej. 

Autoresponder  –  Tylko jaki  to  miałoby  wszystko sens  gdybyśmy te  e-maile  mieli
wysyłać  za  każdym  razem  samodzielnie  –  ręcznie,  do  wszystkich  oddzielnie?
MASAKRA! Wtedy chyba byśmy nic innego nie robili, poza tym właśnie wysyłaniem.
Współczuje takiemu co miałby z 50000 kontaktów e-mail.. na szczęście powstało coś
takiego jak autoresponder. Sądzę, że to narzędzie daje największą przewagę biznesu
online  nad  biznesem  tradycyjnym.  Otóż  autoresponder  to  jest  taki  specjalny
program,  który  automatycznie  wysyła  przygotowane  przez  nas  wcześniej
wiadomości, do wszystkich osób które zostawiły nam maila. Taka nasza sekretarka!
Możemy ustawić niemal wszystko. Czyli kiedy ma zostać wysłana wiadomość, w jakie
dni, ile ma ich być itd. - czyli możemy ustawić taką całą kolejkę wiadomości (follow
up).

Warto jeszcze wspomnieć o pojęciach powiązanych z tematem autorespondera:

Newsletter – jest to taka zaplanowana, powtarzalna komunikacja z klientami, 
czytelnikami  bądź  jakimiś  partnerami  biznesowymi,  chociaż  tutaj  bardziej  
pojęcie  to  jest  wykorzystywane  w  relacji  sklep  –  klient.  Przykładowo  za  
pomocą  newslettera  sklep  może  budować  relacje  z  klientem,  za  pomocą  
właśnie takiej powtarzalnej wysyłki wiadomości albo osoba prowadząca bloga 
może informować o nowych artykułach na swoim blogu wszystkie osoby które 
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kiedyś zostawiły adres e-mail. 

Mailing – to jest bardziej taka jednorazowa oferta, wysłana do dużej ilości  
zainteresowanych. Mailing może być bardzo spersonalizowany pod konkretną 
grupę odbiorców.

Strona przechwytująca (strona lądowania, strona sprzedażowa) – To ta strona jest
odpowiedzialna  za  zbieranie  adresów  e-mail.  Co  do  teorii..  to  dokładnie  jest  to
specjalna strona, która powstaje w konkretnym celu, np. zdobycia adresu e-mail albo
sprzedania  czegoś  (wtedy  jest  to  strona  sprzedażowa).  Strona  ta  ma  zachęcić
czytającego do podjęcia jakiejś akcji.  Ma możliwie najlepiej zachęcić czytelnika do
tego. Właśnie gdy taki czytelnik, zostawi swój adres e-mail, trafia on następnie do
autorespondera i gdy przygotujemy całą kolejkę wiadomości, to zostaną one wysłane
z automatu, bez naszej asysty. My tylko nadzorujemy cały ten system i odpowiadamy
na maile. 

Możemy też komunikować się na zasadzie newslettera czy wysłać jakiś jednorazowy
mailing z ofertą. Można wszystko mieszać,  wszystko zależy od nas. Jednak też nie
chodzi  o  to,  żeby  zarzucać  kogoś  spamerskimi  treściami,  jak  ktoś  zostawia  nam
maila, to powinien mieć jakąś korzyść z tego. Żeby ktoś chciał zostawić jakieś swoje
dane, warto jest go jakoś zachęcić do tego, może jakiś rabat czy wartościowa treść.
Pomysłów jest mnóstwo.

Na  rynku  jest  wiele  autoresponderów  i  kreatorów  stron  przechwytujących.  Na
początek można znaleźć coś darmowego. W przypadku autoresponderów to cena
zazwyczaj uzależniona jest od ilości zapisanych w naszej bazie maili, im więcej ich
mamy - tym więcej płacimy. 

Osobiście przetestowałem kilka autoresponderów.. płatnych i darmowych. Uważam,
że zdecydowanie  lepiej  jest  rozpocząć  od rozwiązań płatnych.  Lepiej  uczyć  się  e-
marketingu  na  czymś  lepszym.  Darmowe  autorespondery  mają  wiele  wad,
przykładowo wiadomości mogą trafiać do spamu, albo możemy nie mieć możliwości
personalizacji wiadomości. 

Jeśli chodzi o stronę przechwytującą, to jest wiele sposobów na stworzenie jej. Są
płatne kreatory, darmowe kreatory, można ją stworzyć normalnie na WordPressie,
ewentualnie przy pomocy jakiejś wtyczki.. te jednak zazwyczaj są płatne. 
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Obecnie z tych rozwiązań z których korzystałem, uważam że najciekawiej jeśli chodzi
o jakość do ceny, prezentuje się oferta firmy GETALL.pl. Za ok. 47zł na miesiąc mamy
w zestawie (pierwszy miesiąc korzystania 9zł):

• autoresponder do 1500 adresów e-mail
• kreator stron przechwytujących 
• hosting czyli możemy przechowywać  nasze strony (max 10) na hostingu, który

proponuje Getall.

Z  czasem  możemy  powiększać  swój  pakiet..  oczywiście  wraz  ze  wzrostem  ceny.
Jednak na początek uważam, ze to w zupełności wystarczy. Gdybym dzisiaj zaczynał
znowu od początku wybrałbym właśnie wspomnianą firmę. Bo niestety zacząłem od
innych.. darmowych czy płatych ..i nie byłem do końca zadowolony. Przy darmowych
jakość nie da.. a przy płatnych cena zbyt wysoka.  Przez nietrafione i nieprzemyślane
wybory musiałem się uczyć parę razy tego samego. Bo autorespondery się od siebie
troche różnią.. a czas to pieniądz :)

Firmy  oferujące  tego  typu  zestawy,  często  też  oferują  możliwość  zarabiania  na
polecaniu  ich  produktów,  za  pomocą  programu  partnerskiego,  czasami  może  to
działać  i  na  zasadzie  MLM.  W  sumie  to  większość  firm  oferujących  hosting,
autoresponder  czy  kreator  stron  przechwytujących  ma  możliwość  promowania
swoich produktów za pomocą programu partnerskiego.

Wracając.. ten cały nasz system musi działać tak, żeby te wszystkie nasze narzędzia
były ze sobą powiązane, tworząc spójną całość. Czyli przykładowo z bloga kierujemy
ruch  do  strony  przechwytującej,  gdzie  adres  e-mail  trafia  do  autorespondera,
następnie budujemy relację, dajemy dużą wartość czytelnikowi, po czym promujemy
jakieś produkty, ewentualnie zachęcamy do podjęcia współpracy z nami. 

Każda osoba która chce budować swój e-biznes powinna dobrze zadać temat e-mail
marketingu.  Oto  takie  przykładowe  zagadnienia:  Co  to  jest  e-mail  marketing,
Skuteczny  e-mail  marketing,  Jak  wybrać  odpowiedni  autoresponder,  jak  stworzyć
ładną  stronę  przechwytującą,  najlepsze  sposoby  na  stworzenie  strony
przechwytującej,  jak stworzyć skuteczną stronę przechwytującą, jak budować listę
kontaktów,  jak  powinna  wyglądać  kolejka  wiadomości,  jak  budować  relację  za
pomocą e-mail marketingu..

To teraz trochę o tym jak Ci ludzie mają trafiać, do tych naszych narzędzi czyli skąd
brać ruch.. 
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3. Kto będzie nam to kupował, bądź kto będzie naszym partnerem – w zależności
od rodzaju oferty. Czyli do kogo chcemy docierać z naszą propozycją. Jak te osoby
będą trafiać do nas, aby mogły zobaczyć co mamy im do zaproponowania, czyli
skąd brać ten ruch. 

Nie istnieje coś takiego jak biznes bez ludzi. Ludzie zawsze są jego podstawą, a ludzie
którzy chcą działać wspólnie z nami, są już w ogóle największym naszym bogactwem.

Można mieć najlepsze narzędzia, współpracować z najlepszymi firmami, jednak bez
osób które łączy z nami wspólny jakiś cel, nic nie osiągniemy. Nawet oszuści, muszą
mieć kogo oszukać :)

Wiemy na czym chcemy zarabiać czyli co jest naszą ofertą. Mamy już odpowiednio
przygotowane do tego narzędzia. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest zdobycie ruchu.. a
więc musimy coś zrobić, żeby ludzie do nas zaczęli trafiać. Po prostu musimy im się
pokazać i tutaj jest mnóstwo sposobów czy technik na to jak budować sobie właśnie
to grono odbiorców. 

Przede  wszystkim  musimy  zadać  sobie  pytanie.  Gdzie  mogą być  nasi  potencjalni
klienci / partnerzy biznesowi / czytelnicy.. ?
Najłatwiej ich znaleźć tam gdzie jest najwięcej ludzi,  albo najwięcej osób które w
jakiś sposób, mogą byś zainteresowani naszą ofertą.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE – Prawda jest taka, że tutaj jest bardzo wiele ludzi –
najwięcej w tym całym internecie. Wielu z nich może być zainteresowanych naszą
ofertą. Nasze zadanie to dotrzeć do nich. 

Jak to zrobić?

Tutaj  powstają  długie  kursy  czy  techniki  uczące  tego.  Wiadomo  każdy  portal
społecznościowy  ma  swoją  specyfikę.  Jednak  zasada  ogólna  jest  taka,  że  trzeba
czymś przyciągnąć naszych potencjalnych zainteresowanych. Ja polecam przyciągać
ich wartościową wiedzą związaną z zagadnieniami  powiązanymi  w jakiś  sposób z
naszą ofertą ;) 

Na  przykład  na  YT  musimy  nagrywać  jakieś  filmiki,  z  których  będziemy  potem
kierować  zainteresowanych  na  naszego  bloga  czy  też  na  naszą  stronę
przychwytującą..  no tylko te filmiki  muszą być właśnie wartościowe,  bo w innym
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przypadku dlaczego ktoś miałby zainteresować się głębiej naszą ofertą? 

Podobnie  na  portalach  typu  Facebook.  Generalnie  musimy  być  widoczni,  a  to  w
komentarzach (dobra technika to komentowanie takich treści które widzi dużo osób),
a to na jakiś grupach dyskusyjnych, a to warto założyć swojego fanpage itd. 

WAŻNE: Nie  chodzi  o to żeby spamować swoimi ofertami  czy ref-linkami portale
społecznościowe  -  to  nie  działa,  albo  działa  na  krótką  metę.  Im  więcej  linków
partnerskich  powklejamy  tym…  gorzej!  Warto  promować  bloga  albo  stronę
przechwytującą.  Dzięki  temu  mamy okazję  się  zaprezentować,  pokazać  że  się  na
czymś faktycznie znamy i  dopiero później,  gdzieś obok tych wartościowych treści
możemy coś sprzedać, albo zaproponować jakąś współpracę. 

Musimy robić to co i  w prawdziwym życiu,  rozmawiać,  prezentować swoje treści,
dzielić się wiedzą, dyskutować z innymi ludźmi. Jak ktoś będzie zainteresowany tym
co mówimy, to wejdzie na nasz profil i przejdzie dalej, na przykład do naszego bloga,
jeśli  zamieścimy do niego link na naszym profilu.  My po prostu zachowujemy się
podobnie jak i w prawdziwym życiu, tylko tutaj ten sposób dotarcia do ludzi jest inny.

Tematy z którymi polecam się zapoznać:  jak czerpać ruch na swoją stronę z portali
społecznościowych,  skuteczne  metody  na  pozyskanie  ruch  z  portali
społecznościowych,  najlepsze  portale  społecznościowe  do  budowania  ruchu,
facebook –  jak  założyć fanpage,  jak  prowadzić  fanpage aby zbierać wartościowy
ruch, jak nagrywać filmiki na youtubie, jak dodawać filmiki na YT aby inni mogli je
łatwo znaleźć..

WYSZUKIWARKI  INTERNETOWE –  Mowa tutaj  głównie  o  Google,  inne w naszym
kraju  są  dużo  mniej  popularne.  Duży  ruch  można  zgarnąć  właśnie  za  pomocą
wyszukiwarki.  Czyli  ktoś  wpisuje  jakąś  frazę,  „wyskakują”  mu  jakieś  odnalezione
treści, a na najwyższych pozycjach pokazuje się artykuł z naszego bloga. Co się dalej
dzieję? Osoba taka klika i trafia na naszą stronę i sobie czyta.. co dalej się stanie? Nie
wiadomo, zależy to od wielu czynników  – może zostawi e-maila, może coś kupi, a
może wyjdzie i już nigdy nie wróci :)

Tylko jak to zrobić, żeby nasza strona pokazywała się w wynikach wyszukiwania na
najwyższych pozycjach? 

Temat  rzeka..  wszelkie  działania  które  wpływają  na  nasze  miejsce  w  wynikach
wyszukiwania to pozycjonowanie czyli tzw. SEO. Cierpliwość w tego typu działaniach
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jest niezbędna :)

SEO - wszelkie działania w internecie, które mają na celu poprawić pozycje  
naszej strony w wynikach poszukiwań wyszukiwarek internetowych. Na jakiej 
zasadzie to się  odbywa czyli  skąd dana wyszukiwarka wie,  jaką stronę ma  
pokazać  wyżej,  a  jaką  niżej?  Wyszukiwarki  korzystają  ze  specjalnego  
algorytmu, za pomocą którego ustalają jaka strona ma być wyświetlana na  
którym miejscu, w przypadku wpisania danej frazy. Bardzo wiele rzeczy na to 
miejsce ma wpływ. Tak naprawdę nikt do końca nawet nie wie co na tą pozycję
wpływa..  no może poza tymi co ten algorytm tworzą. On też cały czas się  
zmienia. To co działało 5 lat temu, dzisiaj już może nie zadziałać, ponieważ ten 
algorytm jest  już  zupełnie  inny.  Oczywiście  są  pewne reguły,  powszechnie  
znane, dzięki którym możemy naszą stronę wywindować wyżej w wynikach  
wyszukiwania. Tutaj odsyłam już do internetu, aby tą wiedzę poszerzyć. Jest  
mnóstwo informacji które mówią o co chodzi – jak pozycjonować. 

Trzeba pamiętać  przede  wszystkim  o  połączeniu  naszego bloga  z  Google.  Tak  by
przeglądarka go zauważyła czyli tzw. optymalizacja bloga.

Na jakie frazy warto się pozycjonować? Najlepsze są dłuższe, a więc takie na które
nie ma aż tak wielkiej konkurencji, ale też i ludzie wpisują je okien wyszukiwarek. 

Żeby zagłębić temat SEO czyli pozycjonowania, polecam poszukać takich rzeczy jak:
Optymalizacja  bloga,  jak  pozycjonować  bloga,  co  wpływa  na  pozycję  w
wyszukiwarce, od czego zależy pozycja naszej strony w wynikach wyszukiwania, seo
2017, jak wybrać odpowiednie frazy, najlepsze frazy do pozycjonowania, sposoby na
podwyższenie  miejsca naszej  strony w wynikach  wyszukiwania,  jak  pozycjonować
stronę..

FORA / INNE BLOGI – warto się pokazywać i na innych blogach albo dyskutować na
różnych forach. Osobiście, to uważam, że szkoda, że fora internetowe zostały trochę
wyparte przez portale społecznościowe. Po co tutaj  się pokazywać? W przypadku
bloga zostawiamy np.  swój  komentarz,  a  nasz podpis  można podlinkować np.  do
naszego bloga, jak ktoś wejdzie i zobaczy, że ciekawie piszemy, to może i przejdzie na
naszą stronę. 

Na forach podobnie.. piszemy i dyskutujemy. Jak ktoś uzna to co piszemy za ciekawe,
to może zechcieć dowiedzieć się kim jesteśmy, dlatego warto na naszym profilu, na
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forum na którym się udzielamy, dodać link chociażby do naszego bloga. 

Często możemy skorzystać z sygnaturki, czyli z podpisu, który zawsze pojawi się pod
naszym postem na forum. Jest to takie miejsce na naszą darmową reklamę. Możemy
tutaj dodać różne swoje linki, np. link do strony przechwytującej albo do bloga. 

Wiadomo, żeby to wszystko miało sens takie działanie to muszą być to blogi czy fora
w jakiś sposób powiązane z naszą ofertą – czyli spójne z tym co i my oferujemy. 

Pamiętajmy,  że  coś  raz  napisane  w  internecie  zostaje  tam  na  długi  czas!  Jednak
trzeba być cierpliwym, bo nic nie dzieję się z dnia na dzień.

Żeby  rozwinąć  temat,  polecam  sprawdzić  takie  tematy  jak: jak  czerpać  ruch  na
stronę z for dyskusyjnych, jak czerpać ruch na stronę z innych blogów..

DZIAŁANIE W OFFLINIE – nie jest powiedziane, że biznes możemy prowadzić tylko w
internecie. Możemy też o tym wspominać gdy rozmawiamy z kimś na żywo. Można
porozmawiać i powiedzieć takiej osobie:

-  Słuchaj  jak chciałbyś więcej  się dowiedzieć to zapraszam na mojego bloga albo
zostaw swój adres e-mail na mojej stronie przechwytującej

RUCH  PŁATNY czyli  nic  innego  jak  reklamowanie  się.  Są  sposoby  by  dotrzeć  do
nowych  osób  za  pomocą  płatnej  reklamy.  Tutaj  efekty  mogą być  widoczne  dużo
szybciej.  Najbardziej  popularne  jest  reklamowanie  się  w Google  i  na  Facebooku,
swoją drogą to na tym te korporacje dorobiły się największych pieniędzy.

Google AdWords – czyli reklamowanie się w Google. Możemy wykupić sobie 
najwyższe miejsca w wynikach wyszukiwania. Na pewno zauważyłeś, że gdy  
wpisujesz coś w Google, to na tych najatrakcyjniejszych miejscach – a więc na 
samej górze i na dole, są odnośniki do stron które te miejsca sobie kupiły, pod 
tą frazę która wpisałeś. 

Facebook Ads – czyli reklamowanie się na Facebooku. Jak przeglądasz swoją 
tablicę  na  Fb,  to  zauważ,  że  prawie  na  samej  górze  masz  reklamę,  czyli  
proponowany  post  i  z  prawej  strony  tak  samo  proponowany  post.  Te  
proponowane  posty  to  nic  innego  jak  właśnie  reklamowane  treści.  Tutaj  
reklamujący  się,  może  bardzo  precyzyjnie  określić  swoją  grupę  docelową,  
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dlatego często reklama może odpowiadać naszym preferencjom, oczywiście  
jak ktoś dobrze ją ustawi, czyli dobierze odpowiednią tzw. grupę docelową.

Programy Revshare– już pisałem trochę o Revshare. Dobrą opcją może być
wykorzystanie ich do reklamowania jakiejś naszej oferty, jakiejś naszej strony
przechwytującej  czy  bloga.  Możemy  to  zrobić  dość  tanim  sposobem,  albo
nawet i na tym zarobić, gdy uda nam się wybrać odpowiednią firmę czyli taką
która szybko nie upadnie. Warunek jest taki, że musimy oglądać też reklamy
innych użytkowników. Możemy też wykupić sobie reklamę we wspomnianych
wcześniej portalach, które płacą użytkownikom za oglądanie ich (PTC).

Inne sposoby - Reklamować się można na wielu portalach, jak jakaś strona ma 
duży  ruch  to  chętnie  chce  go  spieniężyć,  dlatego  często  oferują  miejsca  
reklamowe. 

Jak już chcemy się płatnie reklamować to musi być to reklama która  trafia  do
odpowiednich osób, a więc do grupy osób która może być zainteresowana naszą
ofertą. Wszystko po to, aby koszt reklamy był niższy od zarobku jaki uda nam się
uzyskać dzięki niej.

W ramach uzupełnienia wiedzy odnośnie płatnych reklam polecam takie tematy: jak
skutecznie reklamować się w Google AdWords, jak stworzyć dobrą reklamę na FB,
Skuteczne sposoby reklamowania się w sieci, jak skutecznie się reklamować naszą
ofertę gdy mamy mały budżet, jakie treści warto reklamować..  

Co jeszcze można by napisać o tym całym ruchu? 
Jest  to  na  pewno bardzo  szeroki  temat.  Jest  mnóstwo technik  czy  sposobów na
docieranie do odbiorców. Generalnie musimy być widoczni w internecie, tak samo
jak i w prawdziwym życiu – jak prowadzimy jakiś biznes to wiadomo musi on być
widoczny, nie możemy mieć sklepu w środku wielkiego lasu. 

Musimy budować rozpoznawalność -  swoją markę.  Tylko tak ludzie mogą do nas
dotrzeć. Warto zdobywać ten ruch na różne sposoby, a to z wyszukiwarek, a to z Fb,
a  to  z  YT  itd.  Sprawdzać  co  się  opłaca  robić,  a  co  nie  przynosi  oczekiwanych
rezultatów.  Im  bardziej  jesteśmy  widoczni,  tym  większa  szansa,  że  ktoś  się
zainteresuje naszą ofertą. 

Niestety często widać w internecie, też i wielu spamerów, którzy kompletnie nie mają
pojęcia o e-marketingu. Myślą, że polega to na wklejaniu wszędzie gdzie się tylko da,
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swoich  jakiś  linków.  Pytanie  brzmi,  dlaczego ktoś  miałby  coś  od nich  kupić,  albo
dlaczego miałby zacząć razem z nimi działać?

Przede wszystkim trzeba budować relację z ludźmi, tak jak i w prawdziwym życiu.
Dlaczego? Bo ludzie kupują od osób które znają, od osób które lubią czy od osób
którym ufają. Tak samo każdy chciałby współpracować z ludźmi którzy znają się na
tym co robią. Dlatego musimy dać się poznać, dzieląc się wartościowymi treściami,
dzięki  którym  ludzie  mogą  dowiedzieć  się  od  nas,  jakiś  ciekawych  rzeczy,  a  gdy
komuś pomożemy to on nas polubi i być może będzie chciał razem z nami działać i
taka osoba już  sama nas znajdzie.  Trzeba tylko mieć jakieś  swoje narzędzia  typu
właśnie: blog, strona przechwytująca czy autoresponder. 

Przestańmy gonić  ludzi,  musimy sprawić by oni  zaczęli  gonić nas.  Desperacja jest
widoczna od razu i nie jest dobra w biznesie. W sumie nigdy nie jest dobra. 

Można też i wyjść na środek rynku wielkiego miasta i zacząć krzyczeć: 

 Ludzie! Ludzie! Mam najlepszy biznes na świecie! 

Tylko czy to zadziała? Nawet jeśli faktycznie ten biznes jest niesamowity? 
Wątpię.. a wiele osób robi tak, tylko że w wirtualnym świecie.. TO NIE DZIAŁA!

To jak zacząć to zarabianie w tym internecie?
Trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć, że na wyniki trzeba trochę poczekać i tutaj
napiszę  korzystając  ze  swojego  doświadczenia,  co  ja  bym  dzisiaj  robił,  jakbym
zaczynał ponownie od totalnego zera. Szczerzę mówiąc to straciłem mnóstwo czasu
na pierdoły, dlatego przed tym chciałbym przestrzec.

Ja mam często tak, że chcę wiedzieć wszystko o danym zagadnieniu, jak tego nie
wiem to nie zaczynam działać, a to bardzo zgubne myślenie. Trzeba sobie powiedzieć
jasno i wyraźnie:

Wszystkiego nie będziemy na początku wiedzieli – nie ma takiej opcji!
Dlatego małymi kroczkami trzeba wdrażać wiedzę którą zdobywamy. Przesuwać się
powoli, ale do przodu. Nie ma sensu na początku przerabiać jakiś nie wiadomo jak
skomplikowanych  szkoleń  czy  martwić  się  tym  co  może  być  za  rok,  tylko  trzeba
zdobywać wiedzę z bieżących zagadnień i przesuwać się do przodu.

Jakie kroki bym polecał:
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1. Na  początku  trzeba  ustalić  na  czym  możemy zarabiać:  program  partnerski,
jakiś MLM, może własna wiedza – jeśli własna wiedza to trzeba przygotować
te  produkty.  Najpierw  skupmy  się  na  jednym  temacie,  potem  możemy
dorzucać kolejne możliwości na zarobienie. 

2. Zastanawiamy się kto mógłby nam to kupować czy kto mógłby być naszym
partnerem. Czy w ogóle będą na to chętni, czy nasza oferta jest atrakcyjna,
jaka jest konkurencja itd. 

3. Gdy już to wiemy, zacznijmy budować cały ten nasz system, a więc zacznijmy
interesować  się  narzędziami  takimi  jak:  blog,  strona  przechwytująca,  lista
adresowa, autoresponder. To wszystko musi być ze sobą powiązane. Mieć jakiś
sens. Następnie rozwijamy bloga itd.

4. Gdy już to wszystko jest logicznie ze sobą spójne, to zacznijmy generować ruch
na swojego bloga. Zacznijmy budować swoją listę adresów e-mail.. i róbmy to
każdego dnia.

5. Następnie wszystko to pielęgnujemy cały czas pamiętając o tym, że trzeba się
rozwijać.  Interesujemy  się  nowymi  projektami,  ciągle  generujemy  ruch  do
naszego systemu itd. Dobrze działać w późniejszej fazie w paru projektach, bo
może jedna osoba być zainteresowana kupnem czegoś, ale już nie koniecznie
chcę  działać  z  nami  w  jakimś  MLM..  może  być  i  na  odwrót  –  opcji  jest
mnóstwo. Jak byśmy działali  tylko w MLM to już ze sprzedaży czegoś w PP
byśmy  nie  zarobili  i  na  odwrót.  Dlatego  trzeba  z  czasem  poszerzać  swoją
ofertę, tylko stopniowo – bo jak weźmiemy za dużo naraz to może być nam
zbyt ciężko. Sprawdzamy jakie sposoby pozyskiwania ruchu są najlepsze, jakie
artykuły się sprawdzają, jakie nie za bardzo. Po prostu nadzorujemy cały swój
e-biznes. Rozmawiamy z ludźmi, odpisujemy na e-maile itd.  

Nie ma co zawieszać się na jednym temacie. Prawda jest taka, że lepiej zrobić coś źle
niż nic nie zrobić, a będziemy się mylić.. to nieuniknione. Kto nie popełnia błędów
tzn. że nic nie robi. Najważniejsze, żeby wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Jak coś
nie działa to przestajemy to robić. Będziemy się czasami denerwować, że czegoś nie
potrafimy – to normalne, gdy zajmujemy się nowym tematem. Trzeba pamiętać o
tym. Jednak w końcu przyjdzie za to nagroda.

Warto  też  podglądać  jak  robią  to  inni,  czyli  Ci  którzy  osiągają  sukcesy  w  danej
dziedzinie.  Tylko  też  nie  może  być  tak,  że  szukamy sobie  jakiegoś  guru  i  potem
bezgranicznie mu ufamy, łykając wszystko co nam mówi. Wszystko z głową, słuchasz
innych, patrzysz co oni robią, ale zawsze myśl samodzielnie :)
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Pamiętać  trzeba  o  tym,  że  ludzie  są  tak  naprawdę podstawą  naszego  e-biznesu.
Moim zdaniem nie ma nic lepszego niż ludzie których jednoczy wspólny cel i każdy
jest  z  tej  współpracy  zadowolony.  Dlatego  musimy  dbać  o  relację,  pamiętać  że
prawdziwy mistrz to ktoś kto potrafi przekazać wiedzę innym, nie ukrywa jej - tylko
dzieli  się  nią.  W  takich  modelach  biznesowych  typu  marketing  sieciowy,  może
przynieść to gigantyczne korzyści. 

Na koniec powiem tylko tyle: 

Ja  nie  potrafiłem,  jeszcze  ze  dwa  lata  temu,  kompletnie  NIC.  Byłem  typowym
pracownikiem – narzekaczem, z zamkniętym umysłem jeśli  chodzi o inne sposoby
zarabiania pieniędzy. Nie wiedziałem co to jest e-marketing.. i dziś ciągle nie potrafię
wielu rzeczy, ale dużo się nauczyłem i ciągle dowiaduję się nowych rzeczy, a prawda
jest taka, że w życiu nie przypuszczałby, że będę robił coś takiego jak teraz, że są takie
możliwości – a zaczęło się to wszystko od zmiany myślenia i tak jak pisałem Ci w e-
booku, to tam jest zawsze źródło naszych problemów (jakbyś ebooka nie miał, to link
do niego na końcu tego poradnika)

Życzę powodzenia, 

PS. Zawsze możesz pisać na mój adres e-mail.  Osoba z otwartym umysłem, która
chce działać jest zawsze przeze mnie mile widziana :)

Tutaj to o czym pisałem w formie graficznej >>KLIK<<
Polecam Ci również mojego fanpage. Tam przekazuje wiedzę praktyczną związaną z
zarobkiem w internecie:
FANPAGE – Prawdziwe Zarabianie w Internecie >>>

      
KONTAKT DO MNIE:
adres e-mail: ravalwrzosek@gmail.com
Moja strona internetowa (blog): http://rafalwrzosek.pl/
Mój profil na FB: >>TUTAJ<<
GG: 63720581
Rafał Wrzosek
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INNE MOJE DARMOWE PUBLIKACJE (KLIKNIJ ŻEBY POBRAĆ):

  

E-book „Dlaczego uznałeś, że jesteś skazany na etat” >> P  oradnik dotyczący serwisu ClixSense >>

34

http://rafalwrzosek.pl/
http://rafalwrzosek.pl/wp-content/uploads/2017/10/Poradnik-ClixSense-v2-1.pdf
http://rafalwrzosek.pl/wp-content/uploads/2017/10/Poradnik-ClixSense-v2-1.pdf
http://rafalwrzosek.getleads.pl/darmowy-e-book/
http://rafalwrzosek.pl/wp-content/uploads/2017/10/Poradnik-ClixSense-v2-1.pdf
http://rafalwrzosek.getleads.pl/darmowy-e-book/

