
Cześć!

o Kilka pytań

o Obraz 1 - 10

o Dźwięk 1 - 10

o Jak długo się znamy?

o Skąd jesteście?

o Kto chce robić lepsze, wciągające kursy online? Napisz na czacie "ja"

o Kim jestem?

Bloger

Konsultant strategiczny

Pomagam profesjonalistom opakować ich wiedzę 
w produkty online (i dobrze je sprzedać!)

o Produkty online własne

o

o

o

o

o

o

o

o

o Zadania do zrobienia

Organizacja

o 90 - 120 minut

o Live Nagranie zostanie na fb i YT do 23:59

o Konkurs

o Propozycja

o Prezent 🎁🎁 Mapa myśli z tego spotkania

o Q&A

o Uwaga! Nagrywamy podcast ;-)

7 najmocniejszych technik

1 Zobacz teraz!

o Co powinno być na starcie Twojej komunikacji?

o Informacja w mailu, żeby włączyli pierwszą 
prezentację JUŻ TERAZ!

Podziękuj za zaufanie.

Gratulacje - to dobra decyzja!

Przykład:

Cześć!  

Fantastycznie, że do nas dołączasz! Dziękuję Ci 
za zaufanie! 

Jednocześnie mam do Ciebie prośbę - zaloguj 
się na platformę i zobacz jak najszybciej 
pierwszą prezentację.  

Ona trwa zaledwie 3 minuty. 

Im szybciej ją obejrzysz, tym większe 
prawdopodobieństwo, że przerobisz kurs w 
całości i zobaczysz wyniki.  

Najlepiej zrób to teraz. Zapraszam serdecznie!  

{link} 

- Imię i Nazwisko

o Dlaczego?

o Ludzie kupują kursy, a potem nic z nimi nie robią.

o Wiele osób w ogóle ich nie zaczyna przerabiać.

o Zrób co w Twojej mocy, żeby zrobili choćby 
jeden, malutki krok.

A potem namów ich na kolejny.

I jeszcze raz, a potem jeszcze raz.

2 Zielone światło

o Daj przyzwolenie na przerobienie 
kursu po linii najmniejszego oporu.

o Struktura Jeśli

Nie masz czasu na ćwiczenia

Nie rozumiesz czegoś

Coś jest za trudne

Idź dalej Omiń to i oglądaj kolejne lekcje, ok?

o Po co?

o Zrób wszystko co możesz, żeby 
uchronić ich przed odwlekaniem.

o Nawet jeśli przerobią bez ćwiczeń, 
to czegoś się nauczą.

o Lepsze to, niż nic.

o Win - win

Klienci
Są dumni, że ruszyli.

Poczucie sprawczości.

Ty

Minimalizacja zwrotów.

Najczęstsza odpowiedź na pytanie : 
"Co jest powodem zwrotu?" "Nawet tego nie otworzyłem, nie mam czasu"

o Przykład "Liczy Się Czas"

o Paczka mp3

o Pobierasz jednym kliknięciem.

o Nie chcę zabierać Ci czasu - chcę Ci go dać!

o Pobierz i słuchaj w aucie, na spacerze, 
podczas sprzątania czy biegania.

o Samo to sprawi, że Twoja 
produktywność mocno wzrośnie.

3 Planowanie nauki

o Potężna strategia!

o Chcesz, żeby klienci przerobili Twój 
kurs? Pomóż im to zaplanować.

o Poproś klientów o zaplanowanie nauki

o Gdzie i kiedy będziesz przerabiać kurs?

o Mikrosesje

Rano?
Po wstaniu?

Przy śniadaniu?

Wieczorem?
Do kolacji?

Przed snem?

Przed czym? Przed wyjściem z pracy?

Po czym? Po tym jak dzieci pójdą spać?

W trakcie?

Spaceru?

Droga do pracy?

Gotowanie?

o Makrosesja

1 dzień od A do Z

Traktuj to jak wizytę na uczelni.

Sobota od 9:00 - 14:00?

Kiedy dokładnie Zapisz to w kalendarzu.

o Intencja implementacji Jak X to Y

o Jak będę szedł do pracy, to 
będę słuchał wersji mp3.

o Jak będę w WC, to włączę jedną lekcję. W myśl zasady: "Jak nie zaplanujesz swojego 
czasu, to ktoś zaplanuje go za Ciebie"

o Po co? o
Jak zaplanują, gdzie i kiedy będą przerabiać 
kurs, to OGROMNIE rośnie szansa, że naprawdę 
to zrobią.

4 Humor

o Kolejny element, który możesz 
dodać do swoich lekcji, to humor!

o Lubimy wracać tam, gdzie jest fajnie!

o Dlatego ludzie oglądają stand-up.

o

Według badań (Peters, 2014) ludzie są bardziej 
otwarci na nowe idee i pomysły, częściej 
wykorzystują swoje zdolności analityczne i 
zapamiętują więcej, gdy są w pozytywnym 
nastroju.

o Humor sprawia, że treść zapada w pamięć.
Endorfiny, które uwalniają 
się, gdy się śmiejemy, 
pomagają utrwalać wiedzę.

o Ale...

o Znaj umiar

o Żadnych rasistowskich, seksistowskich, 
czy homofobicznych żartów.

o Najlepiej Śmiej się z siebie ;-)

o Dlatego

o Zapisuj śmieszne historie, przykłady i anegdoty.

o Opowiedz o czymś wstydliwym.
"Zawiozłem dziecko do szkoły w piżamie. W tej 
samej sekundzie podjechała nauczycielka syna i 
chciała ze mną porozmawiać"

Historia klienta

o Memy (opcjonalnie)

o Po prostu się uśmiechaj 😁😁😁

5 Nisko wiszące owoce

o Idea jest prosta Chcemy osiągnąć zadowalający efekt tak niskim 
nakładem pracy, jak to tylko możliwe.

o Jak to przełożyć na kurs?

o Daj na początek bardzo krótkie lekcje z takimi 
rzeczami, żeby kursant szybko zobaczył efekty.

o
Ponownie: budujemy w 
nich poczucie 
skuteczności.

o Przykład:

W kursie „Liczy Się Czas” w pierwszym tygodniu 
pokazujemy szereg bardzo prostych wskazówek, 
które niemal natychmiast podnoszą 
produktywność.

To nam daje dwie rzeczy:

o Po pierwsze, ludzie bardziej się wkręcają i 
chętniej przerabiają kolejne partie materiału.

o
Po drugie, osoby, które z jakiegoś powodu 
odpuszczą przerabianie dalszych lekcji i tak mają 
już konkretne efekty.

o Zadanie dla Ciebie o Przygotuj paczkę trików i daj 
ją na sam początek kursu.

6 Odchudź kurs

o Teraz porozmawiamy o tym, jak objętość kursu 
wpływa na zaangażowanie.

o Widzą spis lekcji, ilość materiałów:
"Zabiorę się za to jak będzie więcej czasu"

Tyle, że nie będzie!

o Etapy powstawania kursu

o 1. Kim są Twoi odbiorcy?

o 2. Jaki jest cel Twojego kursu / programu? Jaki 
mają mieć efekt?

o 3. Dlaczego TERAZ nie mają efektów?

o 4. Przez jakie etapy musi przejść uczestnik 
kursu, żeby cel był osiągniety?

o 5. Jakich umiejętności potrzebuje, żeby przejść 
przez każdy etap?

o
6. Jakiej wiedzy potrzebuje, żeby zdobyć 
umiejętności, które są potrzebne do przejścia 
przez każdy etap?

o
7. Jaki format będzie najlepszy do przekazania 
TEJ WIEDZY? Video? Audio? Tekst? Slajdy? 
Warsztaty?

o Twoim celem nie jest zalanie 
ich wszystkim, co wiesz.

o To nie jest konieczne.

o Uczniowie też tego nie potrzebują.

o Celem nie jest edukacja a TRANSFORMACJA.

o Sam popełniłem ten błąd.

o Kurs "Liczy Się Strategia"

o Ogromny program - prawie 50h.

o Większość osób nie potrafiła go przejść.

o Nie chcieli sięgać po kolejne szkolenia: "Nie kupuję nic nowego, bo 
jeszcze nie przerobiłem LSS"

o Wycofałem go z oferty.

o Po co?

o Kurs jest mniejszy,

o Więcej osób zacznie,

o Więcej osób ukończy,

o Są zadowoleni,

o Mają efekty za rozsądną cenę,

o Wracają po więcej.

7 Historie

o Dlaczego warto wrzucić co jakiś 
czas krótką historię do lekcji?

o Nie będziemy się uczyć tworzenia 
historii - o tym są całe szkolenia.

o Ludzie chcą mięso i konkrety ale...

Lepiej zapamiętują historie.

W rzeczywistości wiadomości dostarczane 
jako historie są 22 razy bardziej zapadające w 
pamięć niż w postaci suchych faktów.

(Jerome Bruner - University of Oxford)

o Dlaczego warto?

o Nasze mózgi uwielbiają historie.

o Podajemy je dalej.

o Dodają ludzki pierwiastek.

o Budzą empatię
Kursanci mogą się z nami zidentyfikować.

"Jak chodziłem do gimnazjum..."

o Wpływają na emocje
"Mam talent"

"X Factor"

o Skomplikowane rzeczy stają się proste.

o Dlatego

Podawaj przykłady

Twoja Historia

Historia klienta

Historia zasłyszana / przeczytana

o Podsumowując

Jak masz dobrą historię, która pasuje do 
omawianego materiału, to ją opowiedz.

Patrz punkt "Odchudź kurs i przykład LSS" ;-)

o Wstęp i zakończenie modułu

o 3 x P

Powiedz, co im powiesz

Powiedz to, co masz powiedzieć

Podsumuj to, co zostało powiedziane

o Wstęp do modułu

o Czego się dowiedzą z tego modułu? "W tym module dowiesz się...."

o Co im to da? "Dzięki temu zyskasz / sprawisz / ..."

o Jak nowa wiedza ma się do tego, 
co już się nauczyli?

"Po tym jak przerobiliśmy temat X i Y 
czas na kolejny poziom, czyli Z"

o Zachęta do dalszej nauki. "Włącz już teraz kolejną lekcję"

o Zakończenie modułu

o GRATULACJE!

o Każdy człowiek ma mniejszą lub większą 
potrzebę uznania.

o Pogratuluj

o Decyzji o dołączeniu.

o Tego, ile już ma za sobą.

o Tego, że chce się uczyć.

o Czego się dowiedzieli - podsumowanie "Teraz wiesz jak..."

o Przypomnij korzyści "Dzięki temu możesz..."

o Co na tym etapie powinni umieć?

o Zadanie do zrobienia.

o Zaproś do quizu lub kolejnego modułu.

o Dedykowany opiekun

o Porozmawiamy o osobistym opiekunie.

o Concierge

o Z jednej strony kupujemy kursy online, żeby 
przerabiać je, kiedy chcemy.

o
Ale jak popatrzeć na rynek fitness, to najlepsze 
efekty osiągają ludzie, którzy pracują z trenerem 
personalnym.

o Super sprawa, ale jednocześnie 
podnosi to koszty kursu.

"Co? Opiekun? Przecież robię kursy / programy 
online, żeby maksymalnie to skalować".

o Zgadzam się, dlatego tu wchodzą dwa czynniki:

o Cena musi być odpowiednio wysoka.

o Limitujesz ilość sprzedanych sztuk:
Minus - z góry znasz maksymalny wynik.

Plus - zasada niedostępności.

o Opiekun sprawdza

o Czy jego podopieczni przerabiają kurs.

o Czy robią zadania domowe.

o Odpowiada na pytania.

o Inspiruje, motywuje, pociesza, dodaje otuchy.

o Po co?

o Ekskluzywność.

o Zachęta dla osób, które mają opory przed 
zakupem bo "i tak nie przerobię".

o Większy odsetek osób, które 
przerobiły kurs do samego końca.

Konkurs

1 Monika Pieńkowska

"Pomagam rękodzielnikom żyć z ich pasji, czyli 
sprzedawać i promować rękodzieło. Czyli # 
sklepnaetsy i # pinterestdlabiznesu. Moje 
produkty to kursy prowadzące do otwarcia sklepu 
na platformie Etsy oraz e-booki wspierające: 
pozycjonowanie, promocję. KOnkret dla 
początkujących i zaawansowanych."

2

3

4 https://liczysiewynik.pl/nisko-wiszace-
owoce/#comment-16516

Zaproszenie

Przechodzimy do prezentacji

Prośba

Zrób fotę

Puść na InstaStories - napisz jak było :-)

Nawet jak oglądasz zapis ;-)

Oznacz mnie! @bartekpopiel

Prezent Mam dla Was prezent MAPA MYŚLI
Tylko dla Was

TU ADRES MAPY

Liczy Się Zaangażowanie 
- Jak zrobić niesamowicie 
angażujący kurs online?

https://www.mindomo.com/doc.htm?d=af11646b61984090a4cb4db178088940&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=86975ea0ea1b4f3b8dfd51b93716c69f&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=072c47ce48bc4d82bbb39c9fb5d57ca5&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=a24b121cca8f4cbd8fca354a320f126e&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=54a445c018d84a3fbd9cdc7e423a5b94&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=c9c60a106e2f43d0808677734dc7004c&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=58bbf3e469f749739b30d54379a475d1&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=95f127003fcb43a7a6bd54016341a63f&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://liczysiewynik.pl/nisko-wiszace-owoce/#comment-16516

