
Pytania kontrolne

o Obraz 1 - 10

o Dźwięk 1 - 10

o Skąd się znamy?

Blog? YT? FB? IG?

Wywiady?

MalaWielkaFirma.pl

JakOszczedzacPieniadze.pl

Expert w Bentleyu

Przygody Przedsiębiorców

o Robisz webinary:

Regularnie

Od czasu do czasu

Pierwszy dopiero przede mną

o Jaki masz produkt cyfrowy?

Kurs online

E-book

Warsztaty online

Inne

Ważne

o Nie interesuje mnie co Ty wiesz

o Interesuje mnie co robisz

o Ostrzegam Kawa na ławę ;-)

Cześć!

o
Z tej strony Bartek Popiel, 

założyciel bloga LiczySieWynik.pl

o Od 2011 żyję z produktów online

o

Pomogłem wielu swoim klientom 

przeprowadzić kampanie sprzedażowe, które 

generowały wyniki od kilkudziesięciu do 

kilkuset tysięcy złotych, w czasie 7-10 dni.

o
Możesz mnie kojarzyć 

z takich projektów jak:

Liczy Się Strategia

Liczy Się Czas

Liczy Się Kampania

Liczy Się Zaangażowanie

Oraz warsztatów "Liczy Się Oferta", na 

które przyjeżdżają absolutnie najlepsi w 

Polsce trenerzy, konsultanci, 

przedsiębiorcy, autorzy kursów online

T

o Co je łączy? Webinary!

o Prośba ;-) Zrób zdjęcie Wrzuć na Stories Oznacz mnie @bartekpopiel

Fundament

o Wybierz medium

o Nie ma "najlepszego" źródła

o
Fb, Instagram, YouTube, Tik tok 

- to tylko kanały komunikacji
Ważne jest, co masz do powiedzenia

Złota 7

o Temat

o Co masz im do powiedzenia?

o

Z mojego doświadczenia wynika, że to czy 

ludzie się zapisują, czy nie, w 90% zależy od 

dwóch czynników

TEMATU

DOBRZE ZDEFINIOWANEGO ODBIORCY

o Pytania:

o
Czy jest on interesujący dla 

potencjalnych klientów?

o
Czy daje on realną wartość albo rozwiązuje 

palące problemy odbiorcy?

o
Czy pokażesz jak ułatwić coś, 

co teraz jest trudne?

o

Czy informacje, które pokażesz 

są czymś unikalnym, czy to samo 

można wygooglować w 5 min?

o
Czy wśród wskazówek, które podasz są 

takie, które mogą zastosować "tu i teraz"?

o Temat webinaru / live'a Nie wymyślaj - zapytaj

o
Jakie jest Twoje największe 

wyzwanie (np. z webinarami)?

o

Czego najbardziej chcesz się dowiedzieć o 

organizacji i prowadzeniu webinarów, 

zakończonych prezentacją oferty sprzedażowej? 

Gdzie masz braki? (TUTAJ SIĘ ROZPISZ)

o
Skąd pochodzi Twoja obecna wiedza 

na temat robienia webinarów?

o

Czego brakuje Ci w materiałach, które już 

znasz? Co Ci się w nich podoba, a co 

dałoby się ulepszyć?

o Wykorzystaj istniejące zasoby

Blog

WPFront Notification Bar

Pop-up

E-mail Informacja w stopce

o Pokazuj kulisy Pokaż

o Ludzie uwielbiają "podglądać"

Big Brother

Warsaw shore

Discovery

Gorączka złota

Złomowisko PL

Bimbrownicy

Nic do zgłoszenia

Lotnisko

o Jak analizujesz ankiety

o Jak robisz prezentację

o Jak ćwiczysz prezentację

o
Opinie od osób, którym 

pokazałeś prezentację

o Jakie "przygody" dzieją się po drodze?

o Dziecko przeziębione?

o Remont u sąsiada?

o Jakiś sprzęt nawalił?

o Jakieś oprogramowanie nie działa?

o Gardło wysiada?

o "Turning shit into gold" Winston Churchill

o Lista adresowa
Maksymalnie ułatw 

przepisanie się

Osoby, które już masz na swoich listach

Klikają i już

Żadnego formularza

Zobacz

o Opowiedz historię

o Dlaczego stworzyłeś produkt / usługę?

Klienci się skarżyli?

Wkurzasz się na coś?

Sam z tego korzystasz?

o Jakie przeszkody były na Twojej drodze?
Czy dzięki temu co oferujesz, 

ludzie mogą to ominąć?

o Jaka jest Twoja wizja? Marzy mi się świat...

o
Jaki był kamień milowy 

na Twojej drodze?

Utrata pracy?

Kryzys w branży?

Narodziny dziecka?

o Pokaż opinie

o Dowód społeczny

"7 na 10 Polaków jest w PLAY"

"Większość Polek wybiera XYZ"

o

Zadawaj na webinarach pytania: 

Jak Wam się podobało? Jak 

oceniacie w skali od 1 do 10?

Rób screeny

o
Poproś o zrobienie zdjęcia 

+ publikacja + oznaczenie

o Mail po webinarze

Byłeś? Napisz w kilku zdaniach co 

było dla Ciebie największą 

wartością? Jakie lekcje wyciągasz?

o Wskazówka:
Zrób wcześniej próbę dla 

mniejszego grona i poproś o opinie

o Poproś o udostępnienie

o Chcesz polecenia? Poproś o nie!

o Społeczność

o Klientów

o Osoby, które już się zapisały

o Znajomych

o Daj próbkę

o

Jeśli na webinarze omawiasz "7 kroków 

do..." to opisz / omów jeden krok i powiedz, 

że pozostałe 6 poznają na webinarze

o Przykład

o To jest potężne

o Kremy w gazetach

o Drogerie Proponują przy kasie

o Oriflame

Zapachowe katalogi

Flakoniki

o Hostessy

Ptasie mleczko

Warka cytrynowa ciemna 0%

o Wyzwanie Pepsi

o "Kuchenne rewolucje"

o Degustacja rakiji

Zaproszenie

o

16.11 - 10:00 -  bezpłatne szkolenie online 

pt: "Jak podwoić sprzedaż na webinarze 

bez zwiększania wydatków na reklamę?"

o
25 wskazówek do zastosowania 

+ checklista

o Na którym dowiesz się:

o
Jak reklamować webinary, aby 

przyciągać właściwe osoby?

o
3 mega sposoby, jak podnieść skuteczność 

strony zapisu na webinar (landing page)?

o Jak zwiększyć ilość osób potwierdzonych?

o 3 najlepsze sposoby, żeby przyszli na żywo

o
Jak ich "oczarować", żeby zostali z Tobą do 

końca oferty sprzedażowej?

o
5 trików, które pomagają 

przyspieszyć decyzję o zakupie

o Link do zapisu w opisie https://liczysiewebinar.pl/live

o Ważne

Zapisz się nawet jak nie będziesz mógł być z nami na 

żywo, do wszystkich zapisanych osób wyślemy mapę 

myśli, na podstawie której będzie prowadzone to 

szkolenie.

Natomiast jak tylko możesz, to bądź z nami na żywo, 

bo tylko osoby będące na żywo mają możliwość 

zadawania pytań, a w ramach podziękowania za 

obecność dostaną checklistę.

7 najlepszych sposobów 

na promocję webinaru

https://liczysieoferta.pl/opinie
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=1cde51039dc4496fb1f7408d346ff93a&m=0ae4ff8327d24fbea158621822c02702&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=49356f071a9e4d348056f4936502477a&m=0ae4ff8327d24fbea158621822c02702&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=8ad0173e0b9f4b28bfa91600782e9bb0&m=0ae4ff8327d24fbea158621822c02702&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=ee5d8c141bbc4514ab9fca3fb5f29c11&m=0ae4ff8327d24fbea158621822c02702&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.instagram.com/p/CNVbfLIIy_H/
https://liczysiewebinar.pl/live

