
CZEŚĆ!

o Kilka pytań

o Obraz 1 - 10

o Dźwięk 1 - 10

o Jak długo się znamy?

o Skąd się znamy?

o

Kto chciałby zrobić kampanię 

produktu online, która generuje 

od kilkudziesięciu do kilkuset 

tysięcy złotych?

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 Framework warty setki tysięcy złotych

ORGANIZACJA

90 - 120 minut

Live

🎉Zaczynamy świętowanie!🎉

Prezenty 🎁🎁

Q&A

Wstęp

Rozbierzemy na części kampanię 

"Liczy Się Zaangażowanie"

Kto śledził kampanię? Napisz "ja"

A kto ma kurs? Napisz "mam"

Czego NIE BĘDĘ OMAWIAŁ 

 w szczegółach

o
Nie będę tłumaczył, dlaczego 

warto robić kampanie

To macie na blogu

o
Nie będę mówił o walidacji 

pomysłu biznesowego

o Nie będę mówił o strategii cenowej

Punkt startowy

Mamy produkt, którego 

rynek chce i potrzebuje
"Liczy Się Zaangażowanie"

Mamy ustaloną cenę 99 zł

"Ok, to trzeba zaplanować 

i zrealizować kampanię"

Etap nr 1

Przygotowanie

Co trzeba przygotować?

Fundamenty strategiczne

Big Idea

"Musisz zadbać o ZAANGAŻOWANIE 

Twoich uczestników. To słowo klucz. 

Zaginiony puzzel w układance 

Twojego biznesu online."

Komunikaty przewodnie

o
"Klient nie chce edukacji, 

ale TRANSFORMACJI"

o

"O tym, czy nauczyciel jest dobry,  

świadczą nie jego wyniki, ale wyniki 

jego podopiecznych"

o

"Robienie dobrych kursów 

jest w interesie każdego - 

klientów i autorów"

o Autor

Więcej osób przerabia

Więcej osób ma efekty

Klienci są ambasadorami Opinie

Klienci wracają po więcej!

o Klienci

Przerabiają kurs

Robią ćwiczenia

Mają WYNIKI

o

Jaki jest problem?

o Ludzie robią słabe kursy

To nie do końca ich wina!

Bardziej tych, kto ich tak nauczył

o
Ludzie kupują kursy, a potem nic z nimi 

nie robią - pokrywają się kurzem

o

Ludzie, którzy uczą jak zrobić kurs, 

skupiają się na: poukładaniu wiedzy, 

nagraniu, platformach i sprzedaży

o
Skupiają się na sprzedaży 

i "zarabianiu na kursach"

o

To nie marketing i sprzedaż są Twoim 

problemem - robisz kursy, które nie są 

zrobione w duchu "produktokracji"

Wróg

Leniwi autorzy

"Powiem co wiem, czy przerobią 

czy nie, to ich sprawa. Ważne, 

że u mnie kasa się zgadza".

Fałszywi "prorocy"

Robią kurs o tym, jak zrobić kurs, ale jest 

pełen niedopowiedzeń --> chcą sprzedaż 

"kolejne poziomy wtajemniczenia"

Kanały komunikacji

Mail

Blog

YouTube

Facebook

Instagram

LinkedIn

Przebieg kampanii

Teksty podgrzewające / uświadamiające
Najpierw uwypuklamy problem, 

pokazujemy i generujemy potrzebę zmiany.

3 x video + sociale

Webinar + otwarcie sprzedaży

Dalsza komunikacja Teksty dopasowane do medium

Zakończenie sprzedaży

Materiały

Treści maili POKAZAĆ ROZPISKĘ

Opinie od testerów

Artykuły na blog

Materiały video

Treści wiadomości na 

portale społecznościowe

Grafiki

Webinar otwierający zapisy

Kto nam w tym pomoże?

Odprawa

Ekipa

Bartek

Strategia, przebieg 

kampanii, brakujący 

element, marketing

Joanna

Koordynacja i planowanie zadań: co ma 

być zrobione, na kiedy, ustawienie zadań 

w asanie, dat, komentarze, sprawdzanie 

statusu (2-3 dni wcześniej)

Ola Napisy do video, umowy, FV

Krzysztof
Video (montaż), grafiki 

(reklamy, covery, fb, Ig)

Martyna
Planowanie postów, 

publikacja, komentarze fb, ig

Jan
Teksty (na podstawie wcześniej 

wypracowanej strategii)

Patryk Oferta

Klaudia Reklamy

Założenie

Plan

Przygotujmy jak 

najwięcej materiałów 

PRZED kampanią

Video

Grafiki

Teksty

Webinar

Rzeczywistość

W momencie startu 

kampanii mieliśmy 

gotowe ok. 30%

Dlaczego?

Przygotowanie zaplecza

Harmonogram

Struktura plików

Etap nr 2 Czas kampaniii Publikacja materiałów

Teksty podgrzewające / uświadamiające

"Nieudolni nauczyciele"

"Beka z coachingu"

"Czego Netflix nauczy 

Cię o robieniu kursów?"

IDEALNIE PRZED WIELKANOCĄ!!!

Gdzie

Mail

Facebook

Instagram

Materiały z kampanii

o

Materiał 1 - Planowanie pracy z kursem

Gdzie?

Live

Blog

Mail

YT

Instagram

Stories

Facebook

o

Materiał 2 - Nisko Wiszące Owoce

Gdzie?

Live

Blog

Mail

YT

Instagram

Stories

Facebook

o

Materiał 3 - 3 razy P

Gdzie?

Live

Blog

Mail

YT

Instagram

Stories

Facebook

Reklama - zaproszenie na webinar

Video

Grafiki

Etap nr 3

Webinar otwierający

Taki jak ten

"7 sposobów na kurs online, 

który Twoi klienci pokochają!"

Strona zapisowa

LeadPages.net

Zapisało się 1240 osób

Transmisja

StreamYard + YouTube

Struktura

15.04 - 10:00

Przywitanie

Kilka pytań na rozgrzewkę

Przedstawienie

Organizacja

Agenda spotkania

Szacowany czas trwania

Cześć merytoryczna

Rozwiązanie konkursu

Pod 2 video: "Dlaczego to 

właśnie Ty masz dostać 

bezpłatny dostęp do kursu 

Liczy Się Zaangażowanie"?

Wybierzemy 3 osoby

Zaproszenie Prezentacja oferty

Prezent 🎁

CYFERKI

Najwięcej na żywo było 380 osób

Start sprzedaży: 330 osób

Koniec sprzedaży: 295

Zaraz po zakończeniu 

webinaru - 133 zamówienia
Konwersja 40%

16:35 194 zamówienia Konwersja 59%

RTM Pokazanie wyników

Etap nr 4 Czas sprzedaży

Publikacja kolejnych treści 15 - 26 kwietnia

16 kwietnia

Statystyki o e-learningu

Opinia - Marta Idczak

17 kwietnia

Co znajdziesz w środku?

Opinia - Kasia Gorzędowska

18 kwietnia

Mity o e-learningu

Opinia - Eunika Jedynak

19 kwietnia

Historia: wycofanie LSS

Opinia - Marcin Łukiańczyk

20 kwietnia

Dlaczego powstało LSZ

Opinia - Kamil Lizurej

21 kwietnia

Dla kogo jest LSZ

Opinia - Marcela Masina

22 kwietnia

Ban od FB/Google

Opinia - Piotr Słapa

23 kwietnia

8 powodów, żeby dołączyć

Opinia - Krzysztof Dobrowolski

24 kwietnia

"Teledysk" LSZ

3 hamujące przekonania

25 kwietnia

Konkurowanie reputacją

Koniec promocji już jutro

Opinia - Patryk Łopot

Etap nr 5

Zamknięcie sprzedaży

26 kwietnia

Zakończenie sprzedaży 

+ zaproszenie na Q&A

Rozbicie obiekcji

Koniec za 3 godziny

Zamknięcie

Reklamy na ostatni dzień

Etap nr 6 Czas po kampanii

27 kwietnia

Podziękowanie

Ponowne spotkanie

Podsumowanie

Wnioski

Co poszło dobrze?

Co poszło źle?

Co usunąć?

Czego nie było, a być powinno?

Do czego ludzie mieli zastrzeżenia?

O co pytali?

Co poprawić w:

Video

Webinarze

Grafikach

Na blogu

Na portalach społecznościowych

W kursie LSK dostajesz cały 

arkusz do tego, żeby zrobić 

rzetelne podsumowanie

Zaproszenie

Przechodzimy do prezentacji

Mam dla Was prezenty

CHECKLISTA! Tylko dla Was

MAPA MYŚLI

Jak za pomocą 6-etapowego, 

powtarzalnego procesu, 

wygenerowałem 133 309 zł  

w 10 dni, na produkcie za 99 zł?
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