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O autorze
Nazywam się Jacek Wolniewicz. Nauczę Cię, jak zamienić Twoją wiedzę
na pieniądze. Szkolę właścicieli firm, nauczycieli, coachów, szkoleniowców i ludzi
przedsiębiorczych

zarabiania

na własnej

wiedzy

poprzez

projektowanie,

prowadzenie oraz sprzedaż szkoleń i kursów online.
Twoja wiedza to Twój biznes!
Wychodzę z założenia, że najlepiej poznasz mnie w akcji. a okazji nie zabraknie.
Prowadzę sporo webinarów dla przyszłych trenerów biznesu i rozwoju osobistego
oraz dla osób, które chcą zacząć budować, prowadzić i sprzedawać szkolenia
i kursy online. Nie dla korpo i nie dla biznesu. Dla takich ludzi jak ja i Ty, którzy chcą
szybko i skutecznie podnieść swoje kompetencje lub rozwiązać jakiś palący
problem.
Gdzie możemy się spotkać i popracować?
W bardzo popularnym e-szkoleniu Szkoła Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego
Master

Teacher

z programem

e-learningowym

uznanym

przez

Polskie

Towarzystwo Trenerów Biznesu. Uczę tam przyszłych salowych szkoleniowców
projektowania

i prowadzenia

szkoleń

z zarządzania,

sprzedaży

i rozwoju

kompetencji miękkich. po co? po to, żeby byli lepsi na rynku niż 90% tzw.
„trenerów” i wykaszali rynek, podnosząc poprzeczkę jakości i honorariów. i tak też
się dzieje.
Drugie moje flagowe miejsce w sieci to Akademia Kursów Online – pierwsze
w Polsce

kompleksowe

cykle

e-kursów

dla

osób,

które

chcą

zarabiać

na edukacyjnych produktach online. Uczę w nich praktycznego projektowania
treści i doboru technik uczenia online. Co tam znajdziesz? Jest tam wszystko, czego
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potrzebujesz, jeżeli chcesz zacząć uczyć online. Zrobisz tam pod moim kierunkiem
i wsparciem kursantów swój pierwszy pilotażowy kurs lub szkolenie online.
i potem je sprzedasz. a wszystko w modelu, który wyniósł na szczyty Starbucks
(kojarzysz zapewne tę malutką sieć kawiarenek?), Dropbox, a nawet taki twór jak
Instagram. No ale nie potrzebujesz na swój pierwszy sukces milionów monet.
Wystarczy dużo mniej. Zresztą o tym wszystkim dowiesz się z tego Ebooka.
No dobra. Parę danych dla analityków.
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (łoł – jak to brzmi) ciągnęło mnie
do branży reklamowej. Tak zaczynałem. Jako scenarzysta, potem producent
reklam w lokalnych stacjach telewizyjnych, aż do budowania sieci regionalnych
biur reklamy w prywatnych telewizjach, które powstały w Polsce. Stąd pojawiła się
konieczność poznania zasad rekrutacji i szkoleń sprzedażowych.
Tak zostało mi do dzisiaj. w międzyczasie brałem udział w całej serii doskonałych
szkoleń dla trenerów i coachów we wrocławskiej firmie Moderator. Od poziomu
basic – Trener Biznesu , do edycji bardzo zaawansowanej, jaką była Mistrzowska
Szkoła Trenerów Biznesu.
To

zadecydowało

o wejściu

w profesjonalną

działalność

szkoleniową.

Dopracowałem mój autonomiczny model kompetencyjnego projektowania
szkoleń i zaczęły spływać kontrakty.
Pracowaliśmy już wtedy razem z żoną – świetnym menedżerem i wybitnym
coachem. Byliśmy zakontraktowani na kilkuletnie okresy.
Aż pewnego dnia moja żona, wtedy Dyrektor Zarządzająca w jednej z większych
wrocławskich firm finansowych – nie godząc się na łamanie przez zarząd po raz
kolejny zasad etycznych i ustaleń strategicznych w stosunku do licznej grupy
pracowników – zabrała swoje szpilki pod pachę i wyszła na zawsze z firmy.
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To pociągnęło dodatkowe działania z ich strony.
Byłem wówczas trenerem i konsultantem w strukturach Departamentu HR tej
samej firmy. z dnia na dzień zostały zatrzymane wszystkie zlecenia i prace w toku.
z dnia na dzień straciliśmy ponad 70% zakontraktowanych na trzy lata szkoleń.
Zostaliśmy bez głównych kontraktów.
To był mocny strzał dla budżetu, ale wciąż jestem dumny z żony – za jej zasady
i brak zgody na złe traktowanie ludzi. Materialnie straciliśmy wtedy dużo i to był
ten

moment,

w którym

–

jak

wiele

osób

niedawno,

w marcu

2020

przygwożdżonych coronawirusowym lockdownem – musiałem natychmiast
zmienić rodzaj mojej aktywności na rynku szkoleń. Stąd wejście do online. Więcej
piszę o tym dalej.
Powtarzam to zawsze – nigdy, ale to nigdy, będąc w takim trybie pracy i bez tak
mocnej potrzeby, nie zainteresowałbym się online.
Wszystko było wówczas oczywiste. Kontrakty. Płatności. Polecenia. Biznes „salowy”
kręcił się na wysokich obrotach.
Jeżeli chcesz poznać moje liczby, to tylko w ostatnich sześciu latach mojej pracy
szkoleniowej (więcej nie liczyłem) wykonałem:
 Ponad 2000 sesji coachingowych i doradczych,
 ponad 7500 godzin szkoleń z grupami,
 ponad 2000 godzin sesji Training on The Job,
 ponad 600 godzin pracy z zespołami Call i Contact Center,
 ponad 2000 sesji Action Learning,
 432 certyfikowanych przeze mnie trenerów, coachów biznesu i sprzedaży.
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A odkąd jestem online (do września 2020):
 545 przeprowadzonych szkoleń webinarowych,
 3789 kursantów w kursach i szkoleniach online,
 198 kursantów prowadzone w trybach mentorskich 1:1,
 Własna grupa o kursach online – ponad 5100 osób,
 Wypite milion litrów ukochanej kawy :)
…i te liczby wciąż rosną.
Jestem naprawdę dumny, bo miałem podczas swojej szkoleniowej kariery zaszczyt
pracować dla trenerów, menedżerów i handlowców z wielu firm:
BZWBK (obecnie Santander Bank Polska), Raiffeisen Bank Polska, Millennium TFI,
Millenium Leasing, Millennium Bank, Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji
Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso, 4F, CCC, SAF – Windykacja, Maspex
o/Słowacja, Nordea Bank, ZPT Kruszwica, PNB, Paribas, My Network, PSS LUBIN,
WSiP, Alior Bank, Balcerzak, Netia, Polskie Banki Spółdzielcze, Cadbury Wedel, CCC,
Manpower, Horyzont In, Bahlsen, PSS Zorza, TU Europa, Polbank EFG, Sarantis,
TUIR WARTA, Volkswagen Group, Europejski Fundusz Leasingowy – oraz dla wielu
średnich, mniejszych i dopiero startujących przedsiębiorców z całego kraju.
Od kuchni jest tak:
Jestem mężem pięknej i mądrej żony o imieniu Beata, która – jak już wiesz –potrafi
pieprznąć bardzo dużymi zarobkami i posadą, nie godząc się na łamanie zasad
i godności ludzi. Razem wspieramy i wychowujemy trzy córki (29, 19, 10 lat). a gdy
tylko możemy uciekamy na kilka dni w góry, nad morze albo jezioro.
Ja nałogowo słucham muzyki rockowej i elektronicznej. Te dwa skrajne gatunki
wychowały mnie, razem ze starym, dobrym Programem Trzecim Polskiego Radia.
No i stało się. Niestety „trójka” umarła i teraz muszę lawirować pomiędzy radiem
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Nowy Świat ( dla Wojtka Manna) radiem Rockserwis.fm i Radiem 357 ( dla Piotra
Kaczkowskiego).
Non stop pożeram książki. Zawodowe kupuję w wersjach papierowych,
a pozostałe „czytadła” już na mój ulubiony czytnik e-książek. Tu króluje literatura
dobrego science-fiction. Ale kosmos i te sprawy – fantasy już nie bardzo. Gdy nie
pracuję, można mnie spotkać w stajni, gdzie trenuje moja córka, a ja już tylko
muszę robić za pomoc stajenną i w razie jej wyjazdów przejmować opiekę
nad naszym koniem.
Jak nie stajnia, to spacery z moimi ukochanymi dwoma owczarkami niemieckimi,
W sezonie spotkasz mnie na szlakach górskich lub na połowach okoni
w wakacyjnej miejscówce nad jeziorem. Chociaż jeżeli tylko jest okazja, to
wsiadamy w „lotniczy autobus”, żeby po 5 godzinach podróży pływać na rafach
Morza Czerwonego. a na stare lata postanowiłem wreszcie zrealizować
niespełnione w młodości marzenia o byciu wilkiem morskim, więc teraz robię
szkolenia żeglarskie i motorowodne, żeby już pływać samodzielnie po ukochanej
Chorwacji.
PS. Wiesz, jak fascynującą dziedziną jest meteorologia? a zwłaszcza umiejętność
czytania pogody z chmur?
Polecam spróbować. Będziesz prawdziwym dziwakiem w towarzystwie.
Oczywiście każdy, kto był na moim webinarze, widział za moimi plecami
elektryczną „Road To Hell” – czyli „Lucy”. To moja ulubiona gitara Fendera,
ustawiona na ostrą jazdę w metalowych brzmieniach. Lubię pograć. Nota bene,
jeżeli słuchałeś moich podcastów, to tam tu i ówdzie możesz ją usłyszeć, ponieważ
postanowiłem dograć sobie niektóre podkłady samodzielnie.
Uwielbiam pomagać ludziom w rozwijaniu ich kompetencji.
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Znajdziesz mnie:

www.jacekwolniewicz.pl
https://www.facebook.com/jacekwolniewiczmasterteacher/
https://www.facebook.com/groups/kursyonline/
Zapraszam oczywiście do moich miejsc w sieci, ale teraz już czas na kawał dobrego
kursu o tworzeniu własnych komercyjnych kursów i szkoleń online.
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ZACZYNAMY.
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Z przeprowadzanych przeze mnie ankiet, licznych rozmów 1:1 i wcześniejszych
moich kursów wynikało, że pod listą obaw blokujących start z własnym
komercyjnym kursem lub szkoleniem online chowa się najczęściej obawa przed
zrobieniem kursu, który nikomu do niczego się nie przyda, i kursu, którego nikt nie
będzie chciał kupić.
Dlatego postanowiłem teraz pójść szerzej i dać wszystkim chętnym przydatny
zwłaszcza na starcie obszerny opis wytyczne na początek.
Propaguję

jedną

z najbezpieczniejszych

metod

rozpoczynania

prac

nad produktem online. Metodę, która pozwala na efektywny start pierwszej
sprzedaży od samego początku nawet dla osób kompletnie zielonych.
Metodę, którą jestem w stanie bez kosztów odpalać przedsprzedaż nowych
projektów

kursowych

w ciągu

14-30

dni

za kilkadziesiąt

tysięcy

złotych

(a można i więcej). Parę przykładów zamieszczę dalej. Ale nie o liczby tutaj chodzi.
Dla jednego będzie to mało, dla drugiego dużo. Chodzi o metodę. Metodę, która
pozwoli Ci rozpocząć i pozwoli Ci potem skalować biznes
Gotowy/gotowa do podróży?
Poznaj metodę pozyskiwania pierwszych zainteresowanych na Twój produkt- oto
metoda Pilotażowego Kursu Online!
Jacek Wolniewicz
Wrocław, Wrzesień 2020
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Rozdział 1
Oto jeden z najlepszych biznesów świata
(teraz jeszcze lepszy)

Witaj w świecie szkoleń i kursów online. Poznaj potencjał zarabiania
na własnych edukacyjnych produktach online, bo wygląda na to, że masz
w swojej głowie i rękach kopalnię złota.
Świat oszalał na punkcie e-learningu, a dokładniej – wszelakich cyfrowych
produktów edukacyjnych, które można sprzedawać przez Internet.
Zrobił to na długo przed pandemią Covid-19. Chociaż pod wpływem
niezliczonych informacji, które się pojawiły zaraz po marcowym lockdownie,
mogłeś odnieść wrażenie, że oto nowość wkracza w nasze życie.
Jednak to nie moda i nie chwilowa sytuacja.
Kursy, szkolenia, konsulting, mentoring, coaching – wszystko przenosi się
z formuły offline do online już od paru lat. Dane, analizy i prognozy mówiły
o tym, że to nie jest przypadkowa branża, moda, ale trwały trend. w 2015 roku
wielkość rynku e-learningu oszacowano już na ponad 165 miliardów dolarów,
a prawdopodobny wzrost branży między 2016 a 2023 rokiem miał zamknąć się
na ponad 240 miliardach dolarów.
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Powyższe prognozy już wtedy wydawały się być zaniżone. w drugiej połowie
2020 roku śmiem stawiać tezę, że teraz wyniki będą co najmniej potrojone.
Online z kategorii „jakaś tam opcja” ewoluował przez dwa miesiące do rangi
„konieczne”. Nieprawdopodobna ilość osób poznała pojęcia i technikę związane
z live’ami, webinarami i zapoznała się z narzędziami do szkoleń oraz spotkań
online.
Rynek edukacji online zaczęli dynamicznie zasilać twórcy kursów i szkoleń online.
Tak na marginesie – część z nich nie powinna się chyba jednak zajmować
edukacją i marketingiem, ale mamy wolny rynek.
Z prędkością światła pojawiły się nowe lub udoskonalono dotychczasowe
narzędzia, dzięki którym każdy z nas może szybko zbudować i udostępnić swoim
klientom kurs czy szkolenie online.
Wiele osób – a zwłaszcza biznes – odczuło potencjał e-edukacji i związane z tym
chociażby niższe koszty.
To te czynniki wraz ze wzrostem świadomości, koniecznej elastyczności
w uczeniu się i przekonaniem, że to jest jednak możliwe i łatwe, będą dalej –już
po okresie pandemii, gdy sytuacja offline’owa wróci do normy – napędzać
wzrost w branży.
Czy warto, żebyś stał w miejscu ?
Dodatkowo z tyłu głowy trzeba mieć szacunki lekarzy, którzy mówią, że
do wynalezienia szczepionki czeka nas prawdopodobny powrót jednego, a może
kilku cykli epidemii. Jeżeli czarne scenariusze się sprawdzą, znowu ktoś zrobi
lockdown i zamknie nam życie offline, więc warto mieć już w rękach swój własny
produkt online. Być niezależnym. Być online.
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Skoro rynek jest, to czy możesz – z tego tortu setek miliardów dolarów –
uszczknąć coś dla siebie, pomimo tego, że jesteś na początku drogi?
Od razu powiem Ci, że tak.
Zacząłem działać ze szkoleniami online w 2016 roku, będąc już przed
pięćdziesiątką. do tej daty jedną z głównych nóg biznesowych był konsulting
i szkolenia dla biznesu z kompetencji miękkich. do 2016 roku gardziłem jako
„salowy” szkoleniowiec rynkiem e-learningu. Nie istniał dla mnie rynek inny niż
B2B.
Do uważnego spojrzenia na e-learning popchnął mnie ówczesny projekt, który
konsultowałem dla mojego klienta, i pechowy zbieg okoliczności, który z dnia
na dzień skasował min dwa duże trzyletnie kontrakty, które dawały nam 70%
wszystkich przychodów ze szkoleń. Wiem, że to była głupota, wisieć na dwóch
klientach, ale komfort pracy uśpił moją czujność.
Wtedy musiałem podjąć decyzję – albo zamknąć tę część mojej działalności, albo
poszukać szybkich rozwiązań na odtworzenie mojego butiku szkoleniowego.
Zamykać nie chciałem – bo kocham to robić. Ale wizja obdzwaniania firm na tzw.
„zimnych telefonach” już mi nie pasowała.
Gdy wpadły mi w ręce dane o otwartym edukacyjnym rynku online – połączyły mi
się kropki. Online wydał się bardzo perspektywiczny, dawał niezależność miejsca
pracy, niskie koszty wejścia, poczucie robienia dobrych rzeczy, skalowalność
przychodów i wyglądał na w miarę szybki do uruchomienia (teraz wiem, że za tą
szybkością działania w online stoją m.in. takie metody jak Pilotażowy Kurs Online).
Przy okazji okazało się, że mogę bardzo szybko udrożnić przepływy finansowe.
po prostu tutaj klienci płacą mi, jeszcze zanim otrzymają produkt, a nie łaskawie
dają czterdziestodniowe terminy płatności po szkoleniu i setkach kartek raportów.
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W „cywilnej” branży edukacyjnej online jest jak w… kinie. Płacisz, zanim zobaczysz
cały produkt. ☺
Ha! przy okazji okazało się, że moje dawne, ale ponad dziesięcioletnie
doświadczenie

z pracy

w produkcji

telewizyjno-filmowej

i reklamie,

mogę

ponownie wykorzystać w produkcji i marketingu szkoleń oraz kursów online.
W decyzji o wyborze kanału online

i przeniesieniu szkoleń oraz kursów

do Internetu pomogło mi też zwykłe zmęczenie ciągłymi wyjazdami szkoleniowymi
i dane dotyczące dynamiki wzrostów w branży, o których pisałem wcześniej.
Na to wszystko nałożyły się: moja „misyjność” – chęć uczenia innych, tworzenia
czegoś wartościowego – możliwość pracy z praktycznie dowolnego miejsca i opcja
stworzenia skalowalnego, wręcz zdalnie sterowanego biznesu.
Kusiła wielka, internetowa sala szkoleniowa.
I tak też się stało. Teraz moja wirtualna sala szkoleniowa podczas webinarów
gromadzi od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników jednocześnie. To doskonałe
rozwiązanie, ponieważ podczas takich dużych, około dwugodzinnych szkoleń
prowadzonych z domowego biura, 8%–12% osób kupuje lub rezerwuje moje inne
płatne usługi od razu podczas spotkania.
Policz sam.
200 osób na webinarze. Potencjalna sprzedaż produktu od razu dla 16–40 osób.
Produkt – szkolenie online za 499 zł. Wtedy przychód to 7984 zł – 11 976 zł,
uzyskany podczas jednego, odpowiednio przygotowanego webinaru. Takie mam
realia. Ale to nie dzieje się od razu. Wiadomo. Bywa też mniej, bywa i więcej. Jednak
apeluję teraz. Nie myśl sobie, że to nie wymaga przygotowań. w przeciwnym razie
zniechęcisz się, ponieważ dużych efektów raczej nie zobaczysz od razu,
a oczekiwania są źródłem frustracji.
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Rys.1
Przykład wyników sprzedaży przed Webinarem – w trakcie i z powtórki VOD z pierwszego Webinaru
rozpoczynającego kampanię kursu MasterClass Obline w czasie pandemii 2020 ( kwiecień)

W tym Ebooku dam Ci zestaw przepisów, co zrobić sensownie już od
samego początku.
I podkreślę. po czterech latach przecierania swojego szlaku w Polsce powiem Ci
jedno: nigdy jeszcze wejście w branżę edukacyjną i zarabianie na swojej wiedzy nie
było

z jednej

strony

tak

łatwe

i dostępne

dla

każdego,

a

z drugiej

– tak perspektywiczne.
Szkolenia, kursy coachingu, doradztwo w wersji online to nie moda.
To bardzo szybko rosnąca i stabilna branża. Ma solidne fundamenty.
Polski rynek nie jest nasycony. Jest w fazie początkowego i prężnego rozwoju.
Zaryzykuję twierdzenie na podstawie moich obserwacji, że jego nasycenie kursami
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online, w porównaniu na przykład do rynku amerykańskiego, jest mierzone
skalą mikro.
Zatem, jeżeli chcesz zacząć tworzyć kursy lub inne programy rozwojowe online,
to gratuluję decyzji, bo wchodzisz w bardzo rozwojową i stabilną branżę.
Oto zrzut ekranu z bezpłatnego narzędzia Google Trends, pokazujący liczbę
zapytań w Google na frazę dotyczącą kursów online. Widać wyraźne ustalenie
i przyspieszenie trendu wzrostowego od połowy marca 2020

Warto zapamiętać:
1. Rynek edukacji online rośnie w każdym kraju!
2. Stare metody uczenia, jakie znamy z naszej edukacji formalnej,
tracą na znaczeniu.
3. Większość obaw twórców kursów online o to, że nie zdołają
ogarnąć techniki do produkcji i publikacji, to już nieprawda.
Przez ostatnie 3 lata wszystko stało się już bajecznie proste,
a będzie jeszcze prościej (i nie, nie jestem demonem techniki
ani informatyki).
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4. Wyjście z informacją o swoim produkcie do potencjalnego
klienta dzięki social mediom jest bajecznie proste, ale wymaga
specjalnego podejścia i strategii. Działanie „na czuja” przyniesie
raczej mizerne efekty.
5. Obawy o to, czy Twój produkt znajdzie klientów w sieci, skoro
nie jesteś kimś znanym, to niepotrzebna blokada w głowie.
6. Zbudowanie pozycji eksperta nie jest trudne – większość
sprzedawanych kursów online to krótkie i praktyczne treści
bazujące na doświadczeniach i wiedzy twórców.
7. Każdy kiedyś zaczynał od jednego „lajka” i pierwszego fana.
Samo się nie zrobi, a czekanie nic nie da.
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Rozdział 2
5 + 1 dowodów na to, że branża edukacji
online to perspektywiczny i pewny biznes
dla Ciebie
Dowód pierwszy: edukacja, jaką znamy ze szkół i studiów,
nie nadąża.
Zapewne zgodzisz się ze mną, że żyjemy w bardzo szybko zmieniającym się
otoczeniu. Ilość informacji dookoła nas rośnie, kilkukrotna zmiana pracy i branży
to nic nadzwyczajnego. Co chwilę pojawiają się nowe rzeczy, technologie. To
wpływa na konieczność ciągłego uzupełniania naszej wiedzy i zdobywania nowych
umiejętności. Większość z nich potrzebujemy uzupełnić natychmiast. i to jest siła
nakręcająca nieformalną edukację online. Zmienność w naszym życiu jest tak
wielka, że już niektóre książki o charakterze zawodowym lub poradnikowym
wydawane

w tradycyjnym

cyklu wydawniczym są

w momencie premiery

nieaktualne. Gdzie zatem szukamy aktualności? w Internecie, e-bookach,
na forach

i blogach

tematycznych,

w grupach

na Facebooku,

webinarach,

szkoleniach i kursach online.
Edukacja mainstreamowa, którą znasz ze szkoły i studiów, nie nadąża. Studia
potrafią dostarczać wiedzy, która po ich zakończeniu jest niepraktyczna.
Większość uczelni wyższych wygląda jak tankowiec na pełnym oceanie, który może
i robi wrażenie wielkością, majestatem, ale w sytuacjach wymagających szybkich
zmian jest nieporadny. Szkoły i uczelnie wyższe podobnie: nie są w stanie szybko
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zareagować na zmieniające się potrzeby studentów i niczym potężny tankowiec
potrzebują mnóstwo czasu na zakończenie jakiegokolwiek manewru. a świat się
nie rozwija, ale pędzi w rozwoju. Ta niby niepozorna edukacja online w formie
kursów i szkoleń wypełnia tę lukę – z reguły skupiając się na tematach wąskich
i praktycznych – dostarcza szybkich i potrzebnych ludziom rozwiązań.
Moja najmłodsza, dziewięcioletnia córka prawdopodobnie będzie pracować
w zawodzie, który nie istnieje. Jeszcze dziesięć lat temu nikt nie brałby na serio
profesji wirtualnej asystentki. Dzisiaj to dobrze rozwijający się biznes. a rynek
kursów online już posiada oferty szkoleń dla wirtualnych asystentów.

Dowód drugi: rośnie potrzeba szybkiej konsumpcji treści.
Edukacja formalna nie tylko powoli reaguje, ale jest też czasochłonna. a my jako
konsumenci wiedzy praktycznej w wielu przypadkach nie mamy czasu lub już
nawet zwykłej motywacji i ochoty, by tracić kilka lat życia na studia (chociaż
wiadomo, że nie zawsze się tak da i trudno zastosować tę zasadę chociażby
w przypadku inżynierów czy lekarzy).
Alternatywa?

Ponownie

sytuację

ratują

mikrokursy

czy

mikroszkolenia.

Dostarczają one na żądanie (niczym Netflix) porcje wiedzy dopasowane dokładnie
do potrzeb konsumentów i niezabierające zbyt dużo czasu. i znowu wersja online
będzie tutaj miała dużą przewagę. Ludzie chcą szybko znaleźć odpowiedź na swoje
problemy i paradoksalnie wcale nie oczekują od twórcy kursów online
wiedzy akademickiej.
Spójrz na YouTube’a. To nie tylko kanał z rozrywkowymi filmami. To również
miejsce wskazywane jako doskonałe źródło tutoriali i instrukcji dotyczących
różnych tematów. Mam przeczucie, że już z takich wideoporadników na YouTubie
Ty lub ktoś z Twojego najbliższego otoczenia chociaż raz w swoim życiu korzystał.
Czyż nie? Ja ostatnio dzięki poradom z YouTube’a za 10 złotych naprawiłem pompę
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wody do instalacji w ogrodzie, a odkładana nauka robienia sushi zajęła mi dzięki
niemu 2 godziny :)

Dowód trzeci: nie przestaniemy się uczyć!
Jak się domyślasz, we współczesnym, dynamicznym świecie nie możemy skończyć
się uczyć. Kursy online są dobrą alternatywą ze względu na dostępność
i aktualność. Nie ma w tej chwili sztywnej granicy wieku, w której przestajemy się
uczyć. System wymaga od nas raczej długich lat pracy, zanim przejdziemy
na emeryturę, a przy okazji czeka nas wiele zmian zawodów. Zobacz jako
ciekawostkę serwis, w którym możesz sprawdzić, czy roboty zabiorą Ci pracę. Daje
do myślenia.
Zajrzyj na: Czy roboty zabiorą moją pracę?
https://willrobotstakemyjob.com

Dowód

czwarty:

do produkcji

i

technologia

dystrybucji

kursów

wykorzystywana
online

jest

już

zrozumiała dla każdego!
Kiedy przenosiłem się w 2016 roku ze szkoleniami do Internetu, w Polsce trudno
było znaleźć rodzime rozwiązania technicznie, które nie byłyby drogie i miały
w sobie wszystkie funkcjonalności niezbędne do poprowadzenia promocji,
zarządzania klientami, obsługą płatności online, budową stron internetowych
i publikowania kursów. po trzech latach takie narzędzia są już ławo dostępne
i każdego tygodnia czytam o kolejnych nowinkach. Są już też osoby, które mogą
za rozsądne pieniądze stworzyć rozwiązanie szyte na miarę – np. pod tym linkiem
w mojej grupie [Kursy online…] znajdziesz wiele osób specjalizujących się
w różnych dziedzinach. Pamiętaj, żeby dołączyć do grupy – inaczej nie zobaczysz
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postu :) do Polski weszły też platformy e-learningowe skupiające twórców kursów
online typu marketplace, jak Udemy czy Coursera. Platformy te, w zamian
za prowizję od sprzedaży Twojego kursu (czasami i 70%), dają dostęp do promocji
na globalnym rynku. Funkcjonują też bardzo dobrze polskie start-upy, które
umożliwiają publikowanie kursów za mniejszą opłatą. Warte obejrzenia są
na pewno

https://wpidea.pl/ ( platforma oparta o system Wordpress)
https://www.webtolearn.pl/ (platforma oparta o język HTML)

Dowód piąty: mamy nowe nawyki zakupowe – chętniej
płacimy online!
To bardzo ważny czynnik, ponieważ bez niego nie rozwiniesz żadnego biznesu
online. z roku na rok procesy zakupowe przenoszą się do świata wirtualnego.
Coraz więcej osób płacenie online traktuje jako coś naturalnego. Polska i tak jest
jeszcze stosunkowo daleko od czołówki mieszkańców innych państw
europejskich, o USA nie wspominając. po prostu mamy swoje blokady mentalne.
Widać to szczególnie w transakcjach o charakterze abonamentowym, w których
trzeba np. zapisać w systemie swoją kartę kredytową i zezwolić na cyklicznie jej
obciążanie. Jednak rosnące przyzwyczajenie do płacenia online jest już stałym
trendem, choć to do tej pory był to główny hamulec dla sprzedaży kursów online.
* w sieci znajdziesz sporo badań i analiz. Ja zachęcam do pewnego spojrzenia
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie chodzi mi o roztrząsanie idei, ale
o kwoty ostatnich zbiórek. Rekordowe wzrosty z ostatnich dwóch lat to w dużej
mierze efekt umożliwienia ofiarowania datku online – bez wychodzenia z domu.
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Na kwotę zebraną w 28. Finale WOŚP złożyły się: zbiórka publiczna (116 707 864,39
PLN)

i darowizny

przekazane

na cel

akcji

poprzez

kanały

elektroniczne

(68 804 108,17 PLN).
Pamiętaj, że płatności online to krwioobieg Twojego biznesu edukacyjnego w sieci.
Bez tego żadne, nawet najlepsze patenty marketingowe nie zdadzą egzaminu. No
i musisz się też do nich przekonać. Jeżeli sam obawiasz się płacenia online, to jak
zmierzasz przekonać chętnych do kupna Twojego produktu, że to nic złego? Gdy
czytasz ten tekst, w Polsce nie ma problemu z wykorzystaniem tzw. bramek
płatności online. Istnieją już takie marki jak: PayU (najbardziej rozpoznawane
dzięki ścisłej współpracy z Allegro – kto płacił w Allegro, ten przechodził przez
bramkę PayU), dalej jest Dotpay, Tpay, Przelewy24, PayPal i kilku mniejszych
operatorów. do Polski wszedł już serwis Stripe, który umożliwia bezproblemowe
podłączenie

polskich

płatności

do wielu

ciekawych

światowych

narzędzi

przydatnych twórcom kursów online. Sam testuję już integracje moich list
mailingowych z paroma takim narzędziami.

Dowód szósty: podczas pandemii wiele osób odkryło
potencjał online.
Jeszcze do marca 2020 roku najwięcej czasu traciłem na tłumaczenie, czym jest
działanie w online, o co chodzi z edukacją online, pokazywałem narzędzia. Czułem
się czasami (zwłaszcza w świecie trenerów) jak walący głową w mur.
W kwietniu 2020 wszystkie takie rozmowy zaczynały się od razu od:
„Jacek, ale powiedz mi, czy SZYBKO MOGĘ ZACZĄĆ zarabiać online/…”.
Oto wycinek z ankiet z kwietnia 2020.
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Zobacz na odpowiedzi na pytanie: Jak szybko chcesz osiągać efekty?” Wcześniej
pytałem o oczekiwania finansowe. Czas 3-4 miesiące to nowa norma. Ale realna.

Jak widzisz, rynek kursów i szkoleń online ma mocne fundamenty. Nic, tylko
zaczynać. Sądzę, że online już zostanie na wysokim poziomie zainteresowania.
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Gotowy/ Gotowa?
A zatem zróbmy pierwszy krok razem!
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Rozdział 3
Edukowanie czy informowanie?
Zanim zaczniesz myśleć o swoim temacie i o super sposobach na nagrania
i promocję swojego kursu, chcę Ci coś jeszcze uświadomić. a dotyczy to przyszłej
zawartości/treści Twojego kursu.
Otóż na rynku kursów online rządzą dwie opcje.
Pierwsza

jest

bardzo

szeroko

propagowana

przez

wielu

marketerów

i informatyków jako szybka, prosta, dochodowa i zautomatyzowana. To kursy
w stylu poradnikowym, instruktażowym, pokazujące logicznie krok po kroku jakiś
proces – często techniczny. Taki kurs zawiera poukładaną nagraną wiedzę
w danym temacie i pokazuje, co masz po kolei zrobić. Nazywam to kursem
poradnikowym. Często nie musisz być ekspertem w danej dziedzinie, bo nie
musisz prowadzić konsultacji i ujawniać braków w swojej wiedzy. w tej kategorii są
dobre i złe przykłady.
Druga opcja opiera się już nie tylko na treściach poradnikowych, ale głównie
na Twojej dodatkowej aktywności jako nauczyciela / instruktora / konsultanta /
mentora.
Ten wariant wymaga od Ciebie dodatkowych kompetencji, m.in. umiejętności
uczenia, określania celów rozwojowych Twoich kursantów, wyboru optymalnych
ścieżek dających najlepsze i najszybsze rozwiązania, no i najważniejszego: musisz
się naprawdę znać na tym, czego uczysz.
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W kolejnym punkcie poczytasz o szerszym rozwinięciu tych opcji w cztery ciekawe
struktury uczenia poprzez kursy online. Teraz chciałbym Ci zwrócić uwagę
na związaną z nimi dość istotną kwestię. Zignorowanie jej może spowodować
podczas sprzedaży kursu niezłą frustrację.
Otóż, zapamiętaj. Wiedza zawsze chce być wolna. To punkt bardziej ku przestrodze
dla osób, które zostały omamione prostymi receptami na tworzenie kursów.
z reguły recepty brzmią: „Po wybraniu tematu… znajdź główny problem kursanta…
daj mu rozwiązanie… i on będzie Cię za to kochał”.
Wszytko jest OK. o dawanie rozwiązań na problemy kursantów wszak nam chodzi.
Ale jeżeli będą to tylko recepty i wiedza skomponowana niczym z książkowych
pop-poradników, to pamiętaj, że raczej wcześniej niż później pojawią się one
w internecie za free. Wiedza to jednak kategoria informacji, a informacja
w internecie chce być po prostu wolna. Twoja rzekomo unikatowa wiedza zostanie
zwyczajnie – rozdana przez innych.
Sam w ciągu trzech lat przez to przeszedłem i mogę potwierdzić, że kursy oparte
tylko na przekazywaniu informacji dewaluują się najszybciej. na takim modelu
dostarczania wiedzy nie zarobisz.
Przykład „uwalniania się wiedzy”. w 2016 roku mogłem sprzedawać stosunkowo
prosty, płatny kurs online „Jak stworzyć prosty e-mailowy kurs online”.
To był czas, gdy ta tematyka była nowa. Dzisiaj znajdziesz mnóstwo darmowych
treści na ten temat. Część tego, co zawiera ten e-book, jeszcze niedawno była
fragmentem komercyjnego kursu. Dzisiaj podobne treści są skopiowane,
przetworzone i rozdawane przez wiele nieuczciwych osób. Takie są fakty. i nic tego
nie zmieni.
Kolejny przykład: firmy technologiczne z branży edukacji online publikują mini
kursy o tym, jak tworzyć… kursy online. Robią to jako część swojego content
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marketingu. Są to m.in. studia filmowe, platformy do publikacji kursów online,
informatycy tworzący różne techniczne rozwiązania – np. do publikacji kursów,
lub marketerzy, którzy zarabiają na strategiach i systemach sprzedażowych
kursów.
Niektórzy dają nawet dobre podpowiedzi co do projektowania i sprzedaży kursu
czy szkolenia online – bo dodatkowo znają mechanizmy uczenia innych itp. Jednak
wiele tych poradników o tworzeniu kursów jest banalnych i słabej jakości,
ponieważ służą tylko jako podprowadzenie do sprzedaży innych produktów
i usług. Firmy, publikując takie darmowe poradniki, edukują przyszłych klientów,
ponieważ szukają np. zleceń na wynajem studia filmowego, klientów na platformy
do publikacji kursów, klientów na indywidualne rozwiązania technologiczne czy
klientów na kolejne zbawienne taktyki sprzedażowe kursów online.
Na dziesięć znanych mi ofert tego typu w ośmiu przypadkach poradniki propagują
ideę kursów online opartych tylko na zaprezentowaniu wiedzy [czytaj: informacji],
a nie na edukowaniu. z reguły dowiesz się z nich, że sukces kursu online będzie
zależał od jakości nagrania wideo lub od łatwości obsługi platformy kursowej czy
automatyzacji marketingu. Tak jednak do końca nie jest.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: nie będę hipokrytą. Ja robię tak samo, tworząc
nową kampanię dla moich kursów. Publikowanie darmowego contentu po prostu
pomaga znajdować klientów. w części opisującej schemat metody pilotażowej też
będę Cię tego uczył.
Jednak nie uczę moich kursantów wycinkowo i tylko tego, jak wybrać i poukładać
treści edukacyjne. Uczę strategii wprowadzania na rynek produktów, ale też
zachęcam do stania się mentorem, nauczycielem, konsultantem. Uczę, jak
sprawić, żeby kursanci chcieli uczyć się właśnie u Ciebie, żeby stawali się Twoimi
długofalowymi klientami. Żeby Twoje kursy nie były łatwe do skopiowania – dzięki
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temu nie będzie potrzeby tak częstego ich wymieniania jak w kursach
poradnikowych.

Za chwilę opiszę Ci różne strategie przygotowania struktur kursu opartego i
na informacji, i na edukacji. Wybór struktury będzie ostatecznie Twój i będzie
często zależał od celu.
Pamiętaj, żeby – gdy to będzie celowe – tworzyć kursy stricte poradnikowowiedzowe. Niektóre tematy techniczne tego potrzebują. Jednak nie zapominaj,
że gdzieś prawdopodobnie jest osoba, która w zaciszu rozkłada Twój kurs
instruktażowy za przykładowe 99 złotych na czynniki pierwsze i tworzy własną
kopię, tym razem za… 49 złotych.
W tym Ebooku opisuję jedną z ciekawszych strategii i metod, która pozwala
osobom bez doświadczeń bezpiecznie zacząć.
To strategia oparta o metodę Pilotażowego Kursu Online. Metoda pilotażowa
pomaga szybko iść do przodu. Łatwo kontrolować każdy z elementów kampanii.
Tworzyć kursy w cenach od 800 do 5000 złotych, a nawet więcej, na które nie
trzeba będzie pozyskać hurtem 10 000 osób, żeby cokolwiek zarobić. To w końcu
metoda, która idealnie da się adaptować dla trenerów biznesu, coachów,
konsultantów, a stworzone w oparciu o nią produkty potrafią być odporne
na kradzież.
Wiedza to informacja, a ta chce być wolna, dlatego warto pomyśleć nad kursami
online, które tworzą – jak to się mądrze nazywa – „doświadczenia edukacyjne”
i wiążą kursanta z autorem. Spróbuję zatem przybliżyć Ci Pilotażowy Kurs Online.
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Rozdział 4
Struktury układania treści przydatne
w tworzeniu kursów online
Rodzaje produktów edukacyjnych online

Rodzaje produktów edukacyjnych online są oparte o trzy filary i złotą zasadę „im
mniej, tym więcej”.
Filary, na których możesz budować, to sekwencja: Wiedza, Narzędzia i Wsparcie.
Pamiętaj też, że jeżeli chcesz zarabiać na wiedzy na szeroką skalę, to Twoją rolą
jest dostarczanie konkretnych rozwiązań problemów, jakie ma Twój kursant. i to
ma dostać w kursie od Ciebie.
Sposobów na dostarczenie rozwiązań jest sporo. Omówię teraz kilka kategorii
uczenia, z których korzystam podczas prowadzenia moich produktów
edukacyjnych. Jak zaraz przeczytasz, w zależności od tematyki, swojej Persony,
a także strategii swojego biznesu – możesz je wykorzystywać samodzielnie
lub jako precyzyjnie zaprojektowaną ścieżkę dla kursanta.
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Oto cztery podstawowe rodzaje kursów online:
 „Zrób to sam”,
 „Zrobimy to razem”,
 „Zrobię to z Tobą”,
 „Zrobię to za Ciebie”.

Dodatkowe opcje to: kurs online typu „Blended Learning” i członkowski kurs online
typu „Membership”.

„Zrób to sam”
„Zrób to sam” to w zasadzie poradnik w formie kursu. Kurs oparty właśnie tylko
na informacji. Analogią jest tutaj dowolna książka, z jaką się spotkałeś. Zasada
prosta: czytasz/oglądasz i albo łapiesz, co tam jest omawiane, albo nie. w sytuacji,
w której czegoś nie rozumiesz, nie możesz się zwrócić do autora. Nie masz
kontaktu z nauczycielem. Wyobraź sobie, że siedzisz w klasie na lekcji chemii.
Wchodzi nauczyciel i daje ci podręcznik do chemii, po czym wychodzi i nie wraca.
Co zrobisz, gdy utkniesz? Nie ma kogo zapytać. Prawdopodobnie nie nauczysz się
chemii. Tak działają te kursy. To są kursy oparte nie tyle na budowaniu głębszego
doświadczenia edukacyjnego, ale na przekazywaniu wiedzy i informacji. Im lepiej
rozpoznasz potrzeby kursantów tym bardziej pożądane kursy stworzysz. Niestety
są podatne na kradzież i kopiowanie. z reguły szybko się wypalają na rynku. Autor
nie musi być ekspertem i znać się na tematyce, bo nie ryzykuje kontaktu
fizycznego z kursantem. Wymagają bardzo masowego rynku i dobrze rozwiniętej
automatyzacji marketingu i dostępów dla kursantów. To akurat może być plusem.
Jeżeli nie stanowią elementu strategii sprzedażowej, nie są częścią przemyślanego
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lejka produktowego, to nie dadzą satysfakcjonujących wyników w dłuższej
perspektywie. Gdy działasz w wąskiej niszy trudno będzie uruchomić model
pasywnych przychodów.
Kiedy warto oprzeć się na „Zrób to sam”? Wtedy, gdy Twój rynek jest masowy.
Można

z tego

modelu

skorzystać

jako elementu

strategii

rozgrzewania

zainteresowania i wprowadzania Twojego głównego kursu/produktu na rynek
lub jako aktywator Twoich pierwszych klientów. w tym modelu sprzedaję kursy od
199 do 800 złotych.

„Zrobimy to razem”
„Zrobimy to razem” to już kurs zaprojektowany z Twoim udziałem, jako
nauczyciela-mentora.
Jego główną cechą jest zaprojektowane angażowanie kursantów w dodatkowe
działania podczas kursu. Mogą to być np. łatwe do zorganizowania grupy kursowe
na Facebooku lub dodatkowe sesje Q&A. Jednak zauważ, że wiele osób ceni taką
możliwość dodatkowej wymiany doświadczeń i interakcji i jak pokazują pierwsze
badania1 – kursanci takich form gotowi są płacić więcej. Sam często w tych kursach
prowadzę dodatkowe webinary, które uzupełniają treść kursu lub są sesjami Q&A.
Badania – na temat preferencji kursantów co do sposobu organizacji kursów
online i do podtrzymywania motywacji do ich ukończenia – wskazują na dwa
kluczowe czynniki: dostępność nauczyciela w sytuacjach, gdy uczestnik utknie,
i możliwość interakcji z pozostałymi uczestnikami kursu online.
Jednak ta kategoria kursu odsiewa amatorów. Wymaga po prostu dobrego
przygotowania nie tylko z poziomu jakości treści, ale też z poziomu zasad uczenia

1

Philip J. Guo, Juho Kim, and Rob Rubin. 2014. How video production affects student engagement: an
empirical study of MOOC videos. In Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference
(L@S ’14). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 41–50.
DOI:https://doi.org/10.1145/2556325.2566239
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dorosłych w online. Kursy te trwają najczęściej od czterech do ośmiu tygodni –
dlatego musisz mieć czas , dobrą organizację, uruchomić dobrze sprzedaż
i zaplanować swoją aktywność podczas edycji. w tym modelu sprzedaję aktualnie
kursy od 600 do 8000 złotych.

„Zrobię to z Tobą”
„Zrobię to z Tobą” to po prostu model pracy indywidualnej w kursie. z reguły
stosuję to tak: oferta indywidualna jest sprzedawana równolegle z kursem
grupowym „Zrobimy to razem”. Kursant uzyskuje dostęp do kursu, a dodatkowo
otrzymuje pakiet konsultacji telefonicznych lub na komunikatorze czy
programach typu ZOOM. Tutaj pracujemy nad indywidualnym problemem. To
już praca mało zautomatyzowana i trzeba pamiętać, że cena nie może być niska,
ponieważ blokujesz czas, który poświęcasz na indywidualne rozmowy i analizy
z kursantem. Ja aktualnie wyceniam prace indywidualne z kursantem wg stawek:
od 500 zł netto/godzinę do pakietów za 15 000 – 30 000 zł.

„Zrobię to za Ciebie”.
Hmmm. To w zasadzie nie jest kurs online jako taki. To system edukacyjny
prowadzący do… No właśnie… Wielu z moich klientów prowadzi również fizyczne
biznesy, które są dla nich główną działalnością. Wykorzystują oni kursy online
do edukacji swoich przyszłych klientów i potem do nich kierują fizyczną ofertę.
Niektórzy myślą, że uczenie klientów robienia czegoś, co potem sprzedajemy
fizycznie, to bezsensowna strategia. Nie do końca tak jest.
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Oto przykład Oli i systemu „Zrobię to za Ciebie”.
Ola zajmuje się usługami polegającymi na pozycjonowaniu stron www,
tzw. SEO. Jej model biznesowy to fizyczne świadczenie usług dla klientów.
Żeby pomóc sobie w ich pozyskaniu, stworzyła serię kursów online.
Pierwszy z kategorii „Zrób to sam”, w którym uczy osoby zainteresowane
stawianiem stron dwudziestu kroków do postawienia własnej strony www.
Potem dla klientów tego kursu stworzyła ofertę indywidualnych
konsultacji, w formie audytu zrobionych przez kursantów stron www.
Osoby podczas audytu otrzymują od Oli ofertę usługi polegającej
na optymalizacji i pozycjonowaniu. Ola tak pozyskuje w tej chwili 60%
swoich nowych klientów. Dzięki promowaniu kursów w sieci kolejne 20%
klientów poznaje Olę i zgłasza się od razu po ofertę.

„Blended learning”
„Blended learning” – inaczej kurs hybrydowy. Idealna opcja dla osób, które szkolą
również offline i nie chcą wejść na 100% do online. To łączenie kursu lub szkolenia
online z zajęciami w realu. Mix offline i online. Ten model stosuję najczęściej,
szkoląc jeszcze w biznesie. Optymalizuję w ten sposób czas szkoleń na sali, co dla
wielu klientów jest niecenione. Cześć tematów przenoszę do formuły e-learningu,
a część pozostawiam na zajęcia warsztatowe. Blended learning wymaga bardzo
dobrze opanowanej metody projektowania szkoleń opartych między innymi
na moim modelu kompetencyjnym. Dlaczego? Dlatego że kluczem tej metody jest
umiejętne określenie i rozdzielenie kompetencyjnych celów edukacyjnych
z poziomu wiedzy i umiejętności. Następnie konieczna jest właściwa selekcja treści
i metod w kanałach offline i online.
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„Membership”
„Membership” to kategoria dostępu do contentu szkoleniowego online w ramach
opłaty członkowskiej (przeważnie abonamentowej). To produkt edukacyjny, który
z reguły bazuje na poszerzeniu istniejącego innego kursu lub kursów z danej
tematyki. Otwarcie mówiąc, nie jest to forma na start i dla początkujących,
ponieważ wymaga zwinnego posługiwania się technologią, strategiami budowania
lejków

marketingowych,

wykorzystania

webinarów,

live’ów

i umiejętności

budowania głębszych treści niż przy kursie. Jest jednak podstawą do stworzenia
zautomatyzowanego cyklicznego przychodu. Kiedy stworzysz i sprzedasz swój
pierwszy kurs online i zdobędziesz szeroką grupę potencjalnych klientów
i informacje pozwalające policzyć parę wskaźników konwersji, to wtedy warto
do tego wrócić.
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Rozdział 5
Czy wiesz za co zapłaci Ci twój kursant?
Co jest podstawą sukcesu rynkowego Twojego kursu online?
Jak już wiesz z wcześniejszych treści – dla nieformalnej edukacji online
podstawowym zadaniem jest dostarczanie tu i teraz rozwiązań dla kursantów.
W przypadku Twojego komercyjnego kursu i szkolenia online (nie wewnętrznego
e-learningu tworzonego w organizacjach) mówię o praktycznej użyteczności kursu
dla użytkownika.
Użyteczny kurs po prostu rozwiązuje określone problemy, realizuje potrzeby
kursantów. Rozwiązaniami może być jakaś wiedza, może narzędzia, a może
konkretne wsparcie 1:1.

Podsumowując (i, proszę, zapamiętaj to): kursanci płacą
w Twoim kursie online za przeprowadzenie ich przez tzw.
ścieżkę problemową z miejsca a – tam mają problem
lub potrzebę, do miejsca B, w którym problem jest
rozwiązany, a potrzeby zaspokojone.
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Punkt a i różne jego elementy określisz, odpytując swoją grupę potencjalnych
kursantów (o tym dokładniej później). Wszystko, co dzieje się pomiędzy a i B, to
elementy,

które

zależą

od Twojej wiedzy,

doświadczenia

i umiejętności

projektowania program kursu/szkolenia.
Zajmijmy się teraz często traktowanym zbyt pobłażliwie programem kursu online.
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Rozdział 6
Scenariusz kursu online
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Wiesz już, że w kursach online chodzi o przeprowadzenie kursanta od problemu
do rozwiązania.

A zatem, jak najlepiej układać treści w kursie online?

Powszechnie propagowana praktyka projektowania kursu online zakłada taki oto
schemat:
1. Określ problem/potrzebę (punkt A).
2. Określ, co ma być efektem Twojego kursu (punkt B).
Rozpisz logicznie (proces, którego uczysz) elementy ścieżki z punktu A,
które najszybciej i najlepiej przeprowadzą kursanta do punktu B.
W zasadzie, hmmm… masz gotowy schemat.
I jeżeli znasz się na dziedzinie, z której robisz kurs, to nie będzie problemem
rozpisanie punktu trzeciego. Jednak tak chcą robić wszyscy. a jeżeli wszyscy, to
o rozmycie jakości nie jest trudno.
Dodatkowo w tym momencie najczęściej pojawiają się pytania: ile treści dać, jak
długi ma być kurs i same lekcje?
Zatem wynotuj sobie kilka protipów, które są efektem mojego długoletniego
doświadczenia w projektowaniu szkoleń i kursów.
Długość kursu wyznaczają u mnie trzy pytania. Odpowiedź na nie daje mi
pojęcie o całkowitej zawartości treści w kursie online.
1. Jaki proces, który musi przejść kursant odpowiada za najlepsze i najszybsze
efekty w moim kursie online?
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2. Co w ramach tego procesu musi bezwzględnie WIEDZIEĆ kursant, żeby [tu
wpisz pożądany efekt]?
3. Co w ramach tego procesu musi bezwzględnie UMIEĆ kursant, żeby [tu wpisz
pożądany efekt]?
Uważaj! Wiedza, a umiejętności to nie to samo. Ale ten błąd łączenia tych
dwóch rzeczy popełnia odruchowo wiele osób i potem wychodzi bełt.

Oto przykład:
Temat: Kurs prowadzenia sprzedażowych webinarów.
Ad 1. Mój kurs uczy zasad przygotowania technicznego i scenariuszowego oraz
prowadzenia webinarów, na których jest dokonywana sprzedaż online.
Mamy zatem m.in. procesy, które MUSI poznać kursant, żeby mógł poprowadzić
webinar:
 proces przygotowania technicznego,
 proces przygotowania scenariusza,
 proces prowadzenia webinarów,
 proces sprzedawania podczas webinaru.
Widać wówczas, że to są osobne grupy tematyczne i każda z nich może być
omawiana oddzielnie. Dlatego proponuję zrobić z nich MODUŁY kursu, a te
dopiero rozłożymy na konkretne lekcje.
Kolejny etap to wybór absolutnie niezbędnych treści, które powinny się znaleźć
w modułach. Pomocne będzie pójście taką drogą…
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Ad 2 i Ad 3. Rozpisujemy po kolei moduły z poziomu „Co ma wiedzieć?” i „Co ma
umieć?” kursant.
Moduł 1. Przygotowanie techniczne:
Co musi bezwzględnie WIEDZIEĆ i UMIEĆ kursant, żeby był przygotowany
technicznie do poprowadzenia webinaru? Tutaj rozpisujesz sobie punkty
i zostawiasz tylko tę WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI, które są niezbędne do ogarnięcia
webinaru od strony technicznej.
Moduł 2. Przygotowania scenariusza:
Co musi bezwzględnie WIEDZIEĆ i UMIEĆ kursant, żeby mógł przygotować
scenariusz do poprowadzenia webinaru? Tutaj rozpisujesz sobie punkty
i zostawiasz tylko tę WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI, które są niezbędne do napisania
scenariusza webinaru.
Moduł 3. Prowadzenie webinarów:
Co musi bezwzględnie WIEDZIEĆ i UMIEĆ kursant, żeby był w stanie poprowadzić
webinar?
Tutaj rozpisujesz sobie punkty i zostawiasz tylko tę WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI,
które są niezbędne do poprowadzenia webinarów.
Moduł 4. Sprzedaż podczas webinaru:
I podobnie z częścią o sprzedaży:
Co musi bezwzględnie WIEDZIEĆ i UMIEĆ kursant, żeby mógł sprzedawać
na webinarze? Tutaj rozpisujesz sobie punkty i zostawiasz tylko tę WIEDZĘ
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i UMIEJĘTNOŚCI,

które

są

niezbędne

do przeprowadzenia

sprzedaży

na webinarze.

UWAGA!
Taka głębsza refleksja nad treściami z poziomu „Co kursant ma WIEDZIEĆ i co
kursant ma UMIEĆ” pozwala Ci precyzyjnie selekcjonować zakres materiału. To
tutaj też pojawią się pytania dodatkowe – co jest najważniejsze? co mniej ważne?
Ja buduję w ten sposób wszystkie szkolenia i kursy (nie tylko online), ponieważ
treści, które wydadzą się tutaj nadmiarowe lub za trudne, wyrzucam na bok
i potem wykorzystuję np. do stworzenia bonusów, dodatków do kursu lub nawet
planu dodatkowego kursu o wyższym poziomie „wtajemniczenia”. Często się
okazuje, że temat jednak na tyle „puchnie”, że nie ma wyjścia – trzeba
przemyśleć zbudowanie cykli kursów.

Długość kursu online
Zasada jest jedna: „Mniej znaczy więcej”. Treść kursu musi precyzyjnie prowadzić
od a do B. Nic więcej.
Pierwsza selekcja zakresu treści „zrobi się sama” po wykonaniu kroków
opisanych powyżej.
Kolejna wskazówka dotyczy długości lekcji. Nie ma jednoznacznych danych.
Aktywność i uwaga kursanta zależą nie tyle od atrakcyjności formy lekcji, ile od
tego, czy to, co tam jest, jest dla niego istotne i zbliża go do rozwiązania jego
problemu. Tak jest ze ściągami z lektur, które uczniowie kupują w sieci. Mają
przecież możliwość przeczytania oryginału, zapewne ładnie wydanego. Ale
potrafią kupować napisane na kolanie i przekazywane w zwykłym pliku PDF
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opracowania lektur, nie zważając na formę. po prostu szybki efekt jest ważniejszy
niż cena.
Mam kilka wskazówek, jak podejść do długości lekcji i prostego budowania jej
atrakcyjności. To wynik analiz dwóch badaczy dla prawie 10 milionów wyświetleń
jednego z kursów na Udemy. Wynikło z nich, że warto iść w takich kierunkach:
Po pierwsze: gdy wyjaśniasz złożone procesy i zależności przyczynowo-skutkowe,
to lekcja dłuższa, 15–30 minut, jest lepsza.
Po drugie: jeżeli uczysz konkretnych procedur, instruujesz, to nagrywaj lekcje
krótsze: 6–12 minut.
Po trzecie: jeżeli chcesz zapewnić sobie większe zaangażowanie kursantów
w ukończenie kursu (a na tym powinno Ci zależeć najbardziej), to skorzystaj
w projekcie kursu z modelu uczenia zwanego sekwencyjnym. po prostu Twoje
lekcje

prowadzą

kursanta

w sekwencji

„od

łatwego

do trudnego”.

To

automatycznie zwiększa motywację, ponieważ kursant nie odczuwa obciążenia
chaotycznie podaną wiedzą. Podpowiem: wiele kursów online na rynku wciąż nie
korzysta z tego modelu, więc już jesteś na lepszej pozycji :)
Po czwarte: umożliwienie kursantom dostępu do instruktora w trakcie kursu
lub po, a także dodatkowa aktywność nauczyciela, znacząco podnoszą motywację
do zakupu takiego kursu i do jego przejścia.
Możesz mieć co do tego wątpliwości, ale zrób sobie wtedy prosty eksperyment
myślowy:

Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz z innymi na kurs prawa jazdy. na pierwszej
lekcji wchodzi instruktor. Kładzie przed Wami grubą książkę „Nauka jazdy
samochodem od a do Z”, rzuca: „Widzimy się na egzaminie za dwa tygodnie”
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i wychodzi. Faktycznie w podręczniku masz wszystko, opisane krok po kroku, są
nawet filmy instruktażowe, ale nie masz kogo zapytać. i jak? Wchodzisz w taki
kurs czy w ten, w którym będziesz mieć możliwość zapytać i poćwiczyć pod
opieką instruktora?

Zapewne widzisz już, że żaden program szkolenia lub kursu – czy to offline, czy
to online – nie powinien być po prostu zwykłym spisem zagadnień, tzw.
„agendą”. To dobrze opisany przez odpowiedzi na pytania „co ma wiedzieć” i „co
ma umieć” precyzyjny plan. Spróbuj wykorzystać te wskazówki, a odłączysz się
od całej masy nijakich kursów online, które robione amatorsko niczym oprócz
amatorstwa w konstrukcji się nie wyróżniają.
Za to Ty już po doczytaniu do tego miejsca jesteś mocno do przodu i postaraj się
wykorzystywać informacje z tego paragrafu przy późniejszym projektowaniu
struktur i treści swojego kursu online.
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Rozdział 7
Określanie cen szkoleń, kursów, usług
konsultingowych online
Temat rzeka. Od razu Ci powiem, że oprócz poniższych wskazówek, jak podejść
do wyceny swojego kursu w przedsprzedaży, i tak wszystko w tej branży się…
testuje. Nic nie jest zero-jedynkowe. Przykład wyceny mojego pierwszego kursu
online dla trenerów biznesu Master Teacher. Pierwsza wersja wystawiona
z drżeniem rąk i serca, czy ktoś jednak zapłaci, to 567 złotych. po premierze i
po zdobyciu pierwszych opinii okazało się, że Master Teacher (w zależności od
opcji) przechodzi swobodnie przez poziomy 997 złotych, 1367 złotych, 1697 złotych
dochodząc do 2500 zł. a to oznacza, że 10 kursantów na początku dawało mi 5 670
złotych przychodu, a dzisiaj daje średnio 25 000 złotych.
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Jednak zanim podam Ci wskazówki, proszę, żebyś zastanowił się nad taką
kwestią: spotykam wiele osób, które nie są w stanie dobrze wycenić swojego
kursu, usługi. Kim są? Otóż chcą uczyć online, mają czas na tworzenie kursów
online, mają na to środki, ale… nigdy nie kupiły w swoim życiu żadnego kursu
online, ponieważ mają przekonanie, że wiedza w internecie powinna być
za darmo. Są to te osoby, które widzą tylko szlachetną misyjność w edukacji online.
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To sytuacja, w której jednak zaproponuję, żebyś odstąpił od tworzenia
jakiegokolwiek komercyjnego edukacyjnego produktu online. z praktyki wiem,
że takie osoby nie są w stanie wejść z sercem w rolę komercyjnego promotora
swojego kursu online. Nie robią dobrych komercyjnych kampanii. Nie są w stanie
napisać oferty i maila sprzedażowego. Jeżeli tak masz, to proszę, odpuść sobie
podejmowanie prób sprzedaży. Nie ma w tym nic złego. Motywacje do robienia
kursów online mogą być różne. Jedni szukają misji zmieniania świata poprzez
uczenie, drudzy wolności w pracy online, a jeszcze inni rozwojowego biznesu.
Treści tego Ebooka przydadzą się wszystkim.

Jak wycenić kurs online?
Pierwsza wskazówka
Napisałem wcześniej zdanie: szybki efekt jest ważniejszy niż cena. Jeżeli wiesz,
że Twój kurs naprawdę daje efekty, spełnia obietnicę (skutecznie rozwiązuje
problem) i to jeszcze szybko – będziesz żądać wyższej ceny. To tak jak
z transportem – najszybsze środki lokomocji są z reguły najdroższe.

Druga wskazówka
Kursy ze wsparciem instruktora/autora zawierające konsultacje, dodatkowe live’y
lub webinary, a także opcję zamkniętego forum dyskusyjnego są akceptowane
w droższych wariantach.

Trzecia wskazówka
Trochę na przyszłość, ale tej opcji Ci życzę najbardziej: popularność autora kursu
= wysoka cena. Prosty mechanizm efektu dowodu społecznego, efektu anielskiego
i paru innych, tzw. błędów poznawczych. Skoro ktoś jest znany, to jest
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wartościowy, a jeżeli tak go postrzegamy, to zgodzimy się płacić więcej za jego
usługi. Mechanizm ten jest samonapędzający, ponieważ np. każde publiczne
wystąpienie lub uściśnięcie ręki komuś równie albo bardziej znanemu zwiększa
w oczach widzów poczucie „wartości” tej osoby.

Czwarta wskazówka(z tej metody najczęściej korzystam):
Pokazuję projekt programu kursu i pytam przyszłych klientów, ile powinien
kosztować. Brzmi trochę absurdalnie? Może, ale to według mnie najlepsza
metoda, która pomoże Ci określić ramy cenowe. Jest świetna i w dalszej części
powiem Ci, gdzie, kiedy i jak z niej korzystać, ale wiedz, że o ile odpowiedzi nie
trzeba traktować zero-jedynkowo, o tyle potrafi zaskoczyć. i to z reguły na plus.
Zobacz. Pokazałem Ci plan pilotażowego kursu Akademia Kursów Online
i zapytałem, ile taki program w proponowanym kształcie powinien kosztować.
Moje wyobrażenia krążyły wokół ceny maksymalnej 900–1000 złotych. Jakież
było moje zaskoczenie, gdy pojawiło się sporo propozycji wyceny na 1600, 2000
i 2500 złotych. To jedna z naszych „klątw wiedzy” – nie doszacowujemy wartości
tego, co dajemy, ponieważ wydaje się nam, że skoro my to znamy, to wszyscy to
wiedzą. To tak, jakbyś stał w klubie przy głośniku. Wydaje Ci się, że jest tak
głośno, że wszyscy to muszą słyszeć. Ale już na zewnątrz, ulicę dalej, nikt nie ma
pojęcia, że w tym klubie gra muzyka.
Podsumowując: najlepszą metodą na start będzie odpytanie grupy przyszłych
klientów. Oczywiście podane dane nie będą jednoznaczne, ale pokażą Ci
po odrzuceniu skrajnych wyników zakres do testów.
No OK. Ale jak to zrobić? a poza tym – bez gotowego kursu online?
O co tu chodzi?
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Rozdział 8
Odwrócony

marketing

–

podstawa

sukcesu Twojego pierwszego produktu
online
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Zapnij pasy. Kiedyś wprowadzanie nowego produktu na rynek było zdominowane
przez taki model: wpadamy na nowy pomysł, szukamy, jaka grupa klientów
do tego pasuje, wymyślamy marketing, produkujemy na gotowo, pchamy produkt
na rynek z agresywną reklamą.
Główny impuls do nowego produktu brał się z podejść „wyścig po pierwszeństwo”
i „bądź pionierem”. Żeby było jasne, to nie jest głupie, bo pierwszy ma duży rynek
do zagospodarowania. Warunek: trzeba mieć głęboką kieszeń na badania,
marketing, produkcję, no i faktycznie trafić w potrzeby klientów.
Błąd, który dzisiaj popełnia wiele osób na początku biznesu, to szukanie
na siłę produktu w kategorii – jak to nazywam – „idealnej nowości”. Chciałbym Ci
dać kolejną radę: taka „idealna nowość” nie powstaje od razu w zaciszu garażu czy
piwnicy. To nie rewolucja, ale ewolucja. To brew pozorom efekt „łączenia ze sobą
kropek”,

na podstawie

różnych

wniosków

wynikających

z prób,

błędów

i obserwacji. do tego dochodzi premia za znalezienie się w dobrym miejscu i
w dobrym czasie. Słynne powiedzenie przypisywane ojcu motoryzacji, Henry’emu
Fordowi: „Gdybym pytał, czego chcą ludzie, odpowiedzieliby, że szybszych koni” –
to klasyka podczas dyskusji dotyczącej tego, czy warto wstępnie badać
oczekiwania

i potrzeby

ludzi.

Warto.

Jest

różnica

między

wynalazkiem,

a innowacyjnością. o wynalazek nie zapytasz, bo nie ma żadnego punktu
odniesienia. a innowacyjność, to efekt łączenia kropek.
I tutaj dochodzimy do sedna. w metodzie odwróconego marketingu robimy tak:
mamy pomysł na, tworzymy prototyp pomysłu do testowania, szukamy grupy
testerów, testujemy (sprzedajemy) im prototyp, zbieramy wnioski i robimy
poprawki, produkujemy wersję finalną, przygotowujemy marketing, wrzucamy
produkt

do „masowej

produkcji”,

zbieramy

wnioski

i robimy

poprawki,

produkujemy wersję finalną ulepszoną itd..
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To pętla: Zrób – Zmierz – Popraw – Zrób lepiej
Widzisz już różnicę? w tym modelu nie musisz niczego robić na początku
na gotowo, nie musisz wróżyć, nie musisz pakować (przepalać) budżetów
marketingowych.
Z tą ideą w swojej podstawowej postaci spotkasz się, szukając określenia produkt
MVP – Minimum Viable Product, czyli produkt (usługa, program, oferta), który jest
minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek. Często to będzie tylko fragment
pełnej wersji. po prostu tworzy się prototyp i testuje.

To bezpieczne i bardzo oszczędne. Tak powstawał np. Dropbox. Jego twórca,
zanim włożył pieniądze w produkcję systemu, stworzył film rysunkowy
o zasadzie działania Dropboxa. Pokazał go potencjalnym klientom i zapytał, czy
chcieliby kupić taką usługę, a potem sprzedał im… nieistniejący jeszcze fizycznie
produkt.

Dopiero

po udanej

przedsprzedaży

gotowy

produkt

znalazł

finansowanie na rozwój. Nic w ciemno.
Wiele osób testuje już swoje pomysły w ten sposób, ale często popełniają jeden
poważny błąd: nie sprzedają projektu, ale zatrzymują się na pytaniu
deklaratywnym: „czy byłbyś gotów to kupić?”. i na tej podstawie ruszają
z produkcją i kampaniami. Efekt? Często brak lub bardzo mała sprzedaż.
Zapamiętaj, proszę, jedną podstawową prawdę: gotowość do kupowania nie
oznacza gotowości do płacenia. Taki prototyp trzeba o razu sprzedać i tylko
na bazie faktycznych klientów można zbierać pełne informacje, co dalej. To jest
sedno metody Pilotażowego Kursu Online.
Podsumowując: żeby pójść ścieżką „marketingu odwróconego”, musisz pogodzić
się z ideą: Done is better than perfect. Perfekcjonizm? Nie na początkowym
etapie. Zrobione jest lepsze od doskonałego. Zrobiony prototyp (pilotaż) pozwoli
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Ci odkryć, co musi / nie musi być perfekcyjne (a więc nie tracisz czasu np.
na nieistotne pierdoły). Liczy się opinia z rynku, a nie Twoje przekonania
o własnym produkcie. To klienci Cię zatrudniają (kupując) i zwalniają z tej
pracy (ignorując).
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Założenia kursu pilotażowego w metodzie odwróconego
marketingu
Założenia Pilotażowego Kursu Online są zmodyfikowaną – na potrzeby produktów
cyfrowych – wersją MVP.
Podobne jak tam sprawdzasz pomysł w zebranej grupie testerów. Również tutaj
na początku nie sprzedajesz gotowego kursu, a jedynie jego precyzyjnie opisany
scenariusz.
Przypominam, że Istotą Pilotażowego Kursu Online nie jest napompowanie od
razu dużej sprzedaży (chociaż tak też się trafia), ale zweryfikowanie pomysłu
poprzez jego testową sprzedaż, zbudowanie fundamentów pod kolejną bardziej
dopasowaną wersję produktu, a przede wszystkim zebranie merytorycznego
feedbacku o produkcie. Nie zakładaj, że musisz zrobić wszystko na teraz, jako
idealny technicznie i dopracowany w detalach kurs online.
Nie musisz. Sprzedajesz wersję próbną. Tak ją komunikujesz i gwarantuję Ci,
że grupa testująca nie będzie się tego czepiać. Co innego merytoryka. Dlatego
lepiej skup się na dobrym scenariuszu i wróć do fragmentów, w których to
tłumaczę.
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A jak wyglądają kluczowe etapy metody Pilotażowy
Kurs Online?
 Określenie tematyki, obszarów i Ciebie jako twórcy kursów online;
 Budowanie zainteresowania Tobą i Twoją tematyką oraz określenie,
czy pomysł na Twój konkretny kurs ma sens;
 Stworzenie listy potencjalnych testerów;
 Stworzenie oferty i otwarcie przedsprzedaży;
 Produkcja i publikacja sprzedanego kursu;
 Zebranie opinii z wersji pilotażowej;

 Produkcja, promocja i publikacja wersji udoskonalonej, poprawionej.
Za chwilę będziemy omawiać po kolei te punkty. Teraz zatrzymam się jeszcze
na sprawach technicznych.
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Rozdział 9
Niezbędnik
techniki
pierwszego

techniczny,
potrzebujesz
kursu

czyli

jakiej

do stworzenia

online

w metodzie

Pilotażowego Kursu Online
Wiele osób na samo hasło „zrobić kurs online” odpala na dzień dobry w głowie
temat kamer, mikrofonów, studia nagrań, światła itp. w trakcie samego
przygotowania Pilotażowego Kursu Online do momentu przedsprzedaży nie
potrzebujemy wiele.
Oto czego będziesz potrzebować na poszczególnych etapach:
Na etapie „Określenie tematyki, obszarów i Ciebie jako twórcy kursów
online” potrzebujesz paru fajnych, własnych zdjęć profilowych i dostępu
do profilów w mediach społecznościowych.
Koszty, jeżeli nie musisz odwiedzić fotografa – ZERO zł.
Na etapie „Budowanie zainteresowania Tobą i Twoją tematyką oraz
określenie, czy pomysł na Twój konkretny kurs ma sens” potrzebujesz
mikrofonu, kamery webowej, jednej/dwóch lamp doświetlających, komputera /
laptopa / smartfona.
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Koszty tego sprzętu, nie licząc laptopa, to ok. 1000–1200 zł (stan cen maj 2020 roku,
w trakcie szału zakupów kamer webowych do online).
Na etapie „Stworzenie listy potencjalnych testerów” potrzebujesz dostępu
do systemu mailingowego z opcją budowania landing page’a. Przyda Ci się
bezpłatny dostęp do programu do tworzenia grafik np. Canva.
Koszt na start w rekomendowanym przeze mnie programie GetResponse to 50 zł
netto / miesiąc. To wystarczy na zbudowanie bazy 1000 potencjalnych klientów i
na stworzenie gotowego systemu automatyzujacego wysyłkę maili i pierwszego
produktu. Są też opcje darmowe – np. MailerLite ma do 1000 adresów wersję free.
Na etapie „Stworzenie oferty i otwarcie przedsprzedaży warto dodatkowo
podpisać umowę z operatorem płatności online (PayU, Dotpay lub PayPal) w celu
umożliwienia przyjmowania płatności.
Tutaj koszty to tylko prowizja pobierana od każdej transakcji. Możesz też podawać
numer konta, ale to jest mocno passé. (Wyjątkiem są sytuacje, gdy ustalasz
z kursantem tę formę indywidulanie – np., podczas techniki sprzedażowej opartej
o darmowe konsultacje).
Dopiero na etapie „Produkcja i publikacja sprzedanego kursu” będziesz
potrzebować więcej techniki. Zauważ, że jesteś już po przedsprzedaży, a zatem –
jeżeli wszystko zrobiłeś prawidłowo – masz pieniądze na dokupienie sprzętu
i oprogramowania.
Pamiętaj jednak, że to, w jaki sposób i czym będziesz produkować kurs, zależy od
tego, jak to rozpisałeś w scenariuszu. Zakładam, że maksymalnie będziesz
potrzebować:
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 mikrofonu, aparatu z opcjami podpięcia mikrofonu i filmowania,
 jednej, dwóch lamp doświetlających,
 tła fotograficznego,
 z braku kamery lub aparatu – smartfona, bo współczesnymi modelami
możesz nagrać wszystko,
 programu do montażu wideo,
 dostępu do miejsca przechowywania i udostępniania wideo,
 kilku

pustych

stron

na WordPressie

lub gotowej

platformy

do publikacji treści.

Ważna uwaga. Twój kurs wcale nie musi być nagrany z Twoim wizerunkiem
w kamerze. Stworzenie lekcji opartej

na nagraniu dobrze przygotowanej

prezentacji z Twoim głosem w tle jest jak najbardziej ok. Pod warunkiem, że wiesz,
jak je przygotować od strony merytorycznej i graficznej.
Jeszcze jedna ciekawostka.
Wielu twórców kursów online zgodnie zauważa, że ich kolejne edycje kursów
w których użyli już bardziej zaawansowanych technik wideofilmowania profesjonalne

studio

i montaż

wideo

-

wcale

nie

wpłynęły

na wzrost

zainteresowania kursantów i zwiększenie sprzedaży. a więc bez stresu. Nie musisz
iść

w drogie

rozwiązania

techniczne.

Ważniejsze

jest

przygotowanie

wartościowych treści i dotarcie do zainteresowanych.
Na

końcu

ebooka

dołączyłem

kilkanaście

stron

z

informacjami

o konfiguracji sprzętu.
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Rozdział 10
Jak działa metoda Pilotażowego kursu
Online w praktyce?

Case study – Wprowadzenie na rynek Akademii Kursów
Online od zera
Oto przykład z 14-dniowej akcji promującej od zera nowy produkt online opartej
na kluczowych elementach schematu Pilotażowego Kursu Online.
Akademia Kursów Online 1.0
Była to duża premiera przedsprzedaży projektu kursu, którą przeprowadziłem od a do z tą
metodą.
Początek
Postanowiłem zacząć budować miejsce, w którym zbiorę najlepsze metody, techniki
i porady dotyczące szkoleń i kursów online. Coś, co będzie mogło się rozwijać, będzie
skupiało też wartościowe kursy innych osób. Będzie takim centrum wiedzy i doświadczeń.
Intuicyjnie wyglądało to na pomysł bardzo OK. Ale już niejeden taki pomysł dobrze
wyglądający „na oko” okazał się niewypałem. Dodatkowo szybki przegląd wykonany
w głowie pokazał, że tematów może być sporo i to na różnym poziomie zaawansowania.
Były też różne grupy zainteresowane tą tematyką. Pamiętaj, że w branży edukacji online są
szkoleniowcy, trenerzy, coachowie, konsultanci, przedsiębiorcy, nauczyciele i mnóstwo
pasjonatów przeróżnych dziedzin.
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Poziom wiedzy o uczeniu, umiejętności technicznych itp. jest różny. a zatem taki program
zaczął wyglądać na bardzo rozbudowany. a skoro stał się rozbudowany, to co w tej sytuacji
byłoby najważniejsze dla większości osób? Co można pominąć lub zostawić na przyszłość,
a co musi się w edycji Akademii Kursów Online znaleźć bezwzględnie. Kolejne zagadki: ile to
powinno kosztować i jak ten program sprawdzi się dla moich absolwentów np. E-Szkoły
Trenerów Biznesu „Master Teacher”? Dokładnie takie pytania sobie zadawałem.
Postanowiłem po prostu przetestować ten pomysł. Nie chciałem też inwestować na starcie
żadnych pieniędzy. Nie chciałem również wchodzić z reklamą płatną.
Chciałem zrobić to maksymalnie szybko, ruszyć i przedsprzedać temat od zera w dwa, trzy
tygodnie. a potem, po trzech tygodniach w przypadku dobrych wyników przedsprzedaży
udostępnić pierwsze moduły do nauki.
Do dyspozycji miałem: fanpage „Master Teacher” posiadający wtedy 5000 fanów (ale
bardziej profilowany dla trenerów biznesu i szkoleń trenerskich), grupę na Facebooku
o kursach

online

https://www.facebook.com/groups/kursyonline/,

wyselekcjonowaną

pierwotnie listę do mailingu na 4500 osób potencjalnie zainteresowanych (jednak mailing
ostatecznie poszedł tylko do 2100 osób, a cała akcja potoczyła się na liście 800 osób).
Wykorzystałem:
System do wysyłania i zarządzania mailingami GetResponse ( koszt abonamentu podczas
akcji 400 zł), kamerę webową Logitech 920 ( koszt 300 z), mikrofon Boya By-M1 ( 60zł),
nakładkę na WordPressa – OptimizePress, która ułatwia mi szybkie budowanie stron
ofertowych, zapisów etc ( koszt roczny 99USD) – (Ale to samo mogę zrobić od razu przez
GetResponse. po prostu jakoś się przyzwyczaiłem do OptimizePress.)
Online’owy program Canva.com do tworzenia z grafik ( 12 USd /m-c), dostęp do darmowego
narzędzia tworzenia ankiet Google Forms.
Ponieważ nie musiałem inwestować w nic nowego (abonamenty w GetResponse
i OptimizePress i tak płacę), postanowiłem przyjąć na początek następujące założenia:
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1. Pozyskanie grupy pierwszych kursantów w przedsprzedaży – wariant maksymalny 35
osób (potem trudno ogarnąć konsultacje), wariant minimalny 15 osób (poniżej trudno
wyłapać zależności).
2. Pozyskać finansowanie:
 wariant maksymalny 15 000 złotych;
 wariant minimalny 5 000 złotych.
3. Wariant kursu – wersja pilotażowa kursu ma zawierać maksymalną liczbę lekcji (to było
potrzebne do późniejszej selekcji).
4. Czas trwania kursu pilotażowego – trzy miesiące.
5. Planowana cena Akademii Kursów Online w wersji 1.0 od około 699 złotych. Sprzedaż
w maksymalnie 3 ratach.
Przebieg kampanii
Etap 1.
Wysyłka maili przez GetResponse do 2100 osób ze specjalnie przygotowaną ankietą
dotyczącą pomysłu Akademii, zawartości, cen itp.
Wróciło łącznie ponad 90 ankiet – może i mało, ale też wysłałem info o ankiecie właściwie
bez rozgrzewania wcześniej listy i trochę było to „na zimnych ruchu”. Jedyną dodatkową
aktywnością był live na fanpage’u i post o planach zrobienia Akademii. w każdym razie
otwieralność łączna mailingu nr 1 (poszły też maile-powtórki do nieaktywnych) wyniosła
47,4%. To nieźle.
2. po pierwszej wysyłce zrobiłem prostą analizę w GetResponse i powstała sublista 1200
adresów, które otrzymały specjalną sekwencję maili. Nie robiłem już live’ów, ponieważ
mieliśmy problem z internetem i nie było sensu wypuszczać zrywającej się co chwilę
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transmisji (o tym, jak takie specjalne maile tworzyć i co dokładnie powinno się znaleźć
w takiej sekwencji przeczytasz w części III Ebooka).
3. Analiza ankiet pozwoliła mi wybrać zagadnienia, preferowaną formę dostarczania lekcji
i pokazała, że akceptowalne ceny za dostęp do kursu pilotażowego Akademii mogą sięgać
od 500 do ponad 1600 złotych. To nieźle. do moich dolnych założeń planu potrzebowałbym,
zakładając okolice 1000 złotych, tylko 5 osób! Ale moje minimum to 10 osób, a zatem
mógłbym liczyć na finansowanie przed produkcją kursu od razu w granicach 10 000 złotych.
4. na podstawie tematów sygnalizowanych w ankietach i oczywiście własnych doświadczeń
stworzyłem program i scenariusz przebiegu Akademii, który umieściłem w prostej stronie
z ofertą. Przyjąłem siedmiodniowe okno sprzedażowe. a w ofercie były trzy cenniki: dla
moich absolwentów wcześniejszych kursów tego typu wersja „upgrade” za 597 zł, dla
wszystkich innych w pierwszych pięciu dniach przedsprzedaży 1490 złotych, potem
do końca okna przedsprzedaży cena rosła do 1690 złotych.
Wyniki akcji
Łącznie do programu pilotażowego Akademii (pamiętaj, że sprzedawałem program
na papierze – nie było jeszcze żadnych nagrań) przystąpiło 39 osób (trzy osoby doszły
miesiąc po zamknięciu sprzedaży w opcji rozszerzonej – mentoringu indywidualnego
w cenie 3900 złotych za kurs).
Pierwsze okno sprzedażowe, czyli 7 dni sprzedaży pozyskało 37 000 złotych. Kolejne 16 000
złotych „weszło” w kolejnych 10 dniach.
Jak widać – zakładane wartości sprzedażowe zostały mocno pobite. a to głównie dzięki całej
sekwencji ankieta + mailing. Ponieważ moduły Akademii (było ich 6) były zaplanowane
do uruchamiania co dziesięć dni, pierwszy moduł wystartował po trzech tygodniach od
zamknięcia sprzedaży, zostało sporo czasu na zrobienie nagrań i montaż lekcji. Tym
bardziej, że większość lekcji jest nagrywana w technice screencastów: wykład z prezentacją
plus materiały do pobrania. Stąd też nie trzeba inwestować w wynajem studia wideo.
Kilka wniosków z testu
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Metodę Pilotażowego Kursu Online w przypadku Akademii postanowiłem przeprowadzić
najszybciej, jak się da. Wszystko trwało tak naprawdę 14 dni. Mogłem sobie na takie tempo
pozwolić, ponieważ mam już bazy mailingowe, w miarę ogarnięty fanpage, grupę
na Facebooku i trochę doświadczenia. Dlatego też nie wchodziłem w reklamę płatną i nie
stresowałem się brakiem możliwości zrobienia live’a. w przypadku braku list mailingowych
etap pierwszy przed mailingami i ankietą zorganizowałbym w czasie jednego miesiąca,
publikując więcej live’ów, webinarów i wspomagając się reklamą płatną na Facebooku (nie
wydałbym więcej niż 500–800 złotych na start).
Zauważ, że w metodzie Pilotażowego Kursu Online, którą zastosowałem, stworzyłem
i poprowadziłem produkt tak, jak tego chcą przyszli klienci – nie musiałem siedzieć i dumać
bez sensu.
Pewnie chodzi Ci po głowie wątpliwość: Co by było, jeżeli w ankietach padłoby stwierdzenie,
że to wszystko jest bez sensu? Dobre pytanie. Wtedy odpuściłbym tworzenie tego projektu
i próbował się dowiedzieć, co innego w tej dziedzinie jest dla takich osób ważne.
To jest potęga tej metody. Nie inwestujesz (za dużo) w coś, co nie ma szans. Przypomnę:
odrzuć myślenie, że wiesz lepiej, czego potrzebuje rynek.
Za chwilę omówię dokładnie schemat. Pamiętaj – jeżeli dopiero startujesz, to no stress.
Wydłuży Ci się czas na zbudowanie pierwszej listy, ale bez przesady. Jeżeli zaczniesz to robić,
to w ciągu 30–40 dni możesz przygotować całość. Pokażę Ci za chwilę, których etapów lepiej
nie rozciągać, ponieważ stracisz impet. i jeszcze jedna uwaga. Internet to żywy twór. Nie
przywiązuj się do jednej metody raz na zawsze. Testuj. Czasami mała zmiana akurat
zadziała w Twojej grupie docelowej. Przykład? Znam wiele osób, które korzystają
z Facebooka dwa, trzy razy w tygodniu. Dlatego nie musisz często publikować. Ale są
segmenty, np. branża lifestyle’owa, w której trzeba być wręcz nadaktywnym. Nie mierz
po prostu wszystkiego jedną miarą. Obserwuj i modyfikuj.

Gotowy/a do ćwiczeń na pełnym schemacie Pilotażowego Kursu
Online? To długopis w dłoń i do dzieła! Przechodzimy do akcji!
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Rozdział 11
Schemat Pilotażowego Kursu Online
Zacznij teraz od poznania dokładnego schematu działań do przejścia. To dziesięć
punktów w wersji od A-Z na start. Gdy w przyszłości będziesz robić kolejną
premierę, wykorzystasz już mniej punktów, ale wciąż ten schemat będzie działał.
Będzie też działał bez względu na to, czy startujesz z komercyjnym kursem online,
szkoleniami online, programem coachingowym, czy mentoringowym.
Wczuj się w rolę osoby, która do tej pory nie robiła w Internecie NIC (oprócz
wrzucania zdjęć z wakacji ☺ ). Teraz social media czas zaprząc do pracy – one są
w stanie na Ciebie zarobić, ale musisz podejść do tego metodycznie i zgodnie ze
schematem.

Oto 10 precyzyjnych kroków
1. Określasz swój temat / obszar tematyczny dla przyszłej oferty.
2. Budujesz swój spójny przekaz, slogan i wizerunek w tematyce z punktu 1.,
po to, by osoba, która na Ciebie trafi, od razu rozumiała: kim jesteś? w czym
pomagasz? komu pomagasz? za pomocą czego? jakie efekty możesz
zagwarantować?
3. Budujesz szum medialny wokół siebie i tematyki, tzw. „buzz marketing” –
po to, by przyciągnąć uwagę osób potencjalnie zainteresowanych. Np.
poprzez zaplanowaną serię live-ów, webinarów.
4. Dzięki wykorzystaniu technik tzw. lead magnet pozyskujesz e-maile i dane
kontaktowe do osób, które Cię obserwują, czytają i oglądają Twoje treści.
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5. Tworzysz ankietę i pytasz osoby ze swojej listy mailingowej o sens i opinie
na temat swojego nowego pomysłu na kurs online.
6. Gdy masz już dane – opinie i sugestie, tworzysz cele kursu, projektujesz
zgodnie ze swoją ekspertyzą draft scenariusza pilotażowego kursu,
wybierając odpowiednią strukturę i zakres.
7. Równolegle tworzysz założenia biznesowe – np. minima sprzedażowe,
minima uczestników, politykę cen.
8. Podgrzewasz uwagę osób z listy, tworzysz stronę przedsprzedażową
z opisem przyszłego kursu i otwierasz okno sprzedażowe – przedsprzedaż
pilotażową.
9. Po przedsprzedaży produkujesz fizycznie kurs, refinansując produkcję
z przeprowadzonej przedsprzedaży.
10. Otwierasz i prowadzisz kurs. Zbierasz opinie o wersji pilotażowej
A co po premierze?
Potem korzystasz już tylko z kilku punktów schematu:
Tworzysz założenia biznesowe – np. minima sprzedażowe, minima liczby
uczestników, politykę cenową, automatyzujesz część procesów marketingowych,
strategię komunikacji do swoich klientów.
Budujesz kampanią i działaniami w social mediach kolejny szum medialny wokół
i tematyki – po to, by przyciągnąć uwagę osób potencjalnie zainteresowanych
gotowym już kursem. Np. poprzez zaplanowaną serię live’ów, webinarów.
Dzięki wykorzystaniu technik tzw. lead magnet pozyskujesz e-maile do osób, które
Cię obserwują, czytają i oglądają Twoje treści.
Podgrzewasz zainteresowanie osób ze swoich list mailingowych, dopieszczasz
stronę sprzedażową kursu i otwierasz okno sprzedażowe.
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Sprzedajesz i udostępniasz kurs bez swojego udziału lub prowadzisz go autorsko.
Ponownie zbierasz opinie, robisz ewentualne korekty i uaktualnienia w programie,
dobierasz kolejne narzędzia do optymalizacji i automatyzacji…
A co zrobisz dalej?
Potem w kroku trzecim cały proces – oprócz kreacji reklam, prowadzenia
webinarów – możesz praktycznie zautomatyzować. Możesz zacząć budować np.
systemy abonamentowe. i to jest krok do pasywnego przychodu.
Mam prośbę. Nie wierz za bardzo osobom, które mamią, że już za pierwszym
razem osiągniesz milion zysku, a do tego ustawisz sobie automatyczny
i kompletnie pasywny system zarabiania na kursach online.
Oczekiwania są źródłem frustracji, a takie wyniki są wyjątkami. Lepiej załóż,
że pierwsza sprzedaż będzie mała i przyzwyczaj się do myśli, że musisz trochę się
napracować i poznać naprawdę mnóstwo elementów, które sumarycznie popchną
Cię do przodu.
Zacznij od małych sukcesów
Gotowy?
Oto dokładny opis sekwencji 10 kroków Twojego pierwszego Pilotażowego
Kursu Online.
Tutaj zaczniemy od pierwszych pięciu punktów, a w kolejnym rozdziale
poznasz resztę.
Punkt pierwszy schematu.
1. Określasz swój temat / obszar tematyczny dla przyszłej oferty.
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Zasada nr 1. Nie robisz kursu online z dziedziny, na której się nie znasz. Tak. To
wcale nie jest głupia uwaga, ponieważ są marketingowi guru, którzy do tego
zachęcają. w sumie, jeżeli się zastanowić, to wykorzystując model „Zrób to sam”,
można napisać dowolny kurs, bazując na wiedzy z rynku, ale nie zachęcam
do tego. Poza tym pilotaż przewiduje kontakt z kursantami (musisz zebrać
feedback) , a stąd już tylko milimetr od obnażenia Twoich braków w temacie kursu.
Zasada nr 2. Nie zamykasz się niczym w pustelni. Nie szukasz objawienia
na unikatową tematykę, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem nie znajdziesz
jej na pstryknięcie placami. po za tym takie odkrycia są raczej funkcją ewolucji
pomysłów wcześniejszych niż rewolucji.
Zasada nr 3. Wszystkie własne wnioski dotyczące tego, jaka tematyka jest super,
a jaka nie, odstawiasz na bok. Proces budowania Pilotażowego Kursu Online ma
za zadanie właśnie takie subiektywne oceny zweryfikować na rynku. Masz
dopasować siebie do potrzeb kursantów, a nie karmić Twoje ego treściami
pokazującymi, jaki to jesteś mądry.
Jak określić swoją tematykę, którą potem będziesz komunikować publicznie?
Jeżeli nie masz jeszcze przed sobą jasnego wyboru, to polecam zrobić tak:
Po pierwsze, skataloguj swoje zasoby (nie chodzi tutaj o finanse i majątek, ale o to,
co wiesz, co umiesz, w czym masz doświadczenie). Zasoby to inaczej Twój
potencjał.
Zasobami z reguły będą:
 doświadczenia w obszarach, w których czujesz się dobrze;
 wiedza w jakiś obszarze.
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Dalej określ:
 mocne strony (co jest Twoją przewagą w wiedzy i doświadczeniu);
 słabe strony (co postrzegasz jako minusy i braki u siebie w wiedzy
i doświadczeniu).

Może to na początek wygląda trywialnie, ale tak nie jest. Bardzo często szukamy
dookoła superpomysłu, a nie zaglądamy najpierw do naszych zasobów.
a pamiętaj to, co pisałem o branży edukacji online. Ludzie poszukują rozwiązań
konkretnych problemów i to podpartych przykładami doświadczeń. a zatem,
jeżeli szukasz pomysłu na kurs online, najpierw sprawdź, co masz pod ręką –
swoje zasoby.
Jeżeli to wciąż jest trudne, to mam dla Ciebie proste ćwiczenie, które często
pomaga moim kursantom się odblokować.
UWAGA – ZADANIE
Ćwiczenie z określania tematyki swoich kursów. Odpowiedz mi jednym
zdaniem na pytanie: Czego od jutra mógłbyś zacząć mnie uczyć?
To powinno Ci pomóc ukierunkować się na obszary, które są „Twoje” i które, jak
się mówi potocznie, „czujesz”.
Inną metodą, którą polecam prowadzącym szkolenia stacjonarne trenerom, jest
oczywiście przeniesienie działań offline’owych do internetu.
Plusy: masz już rozpoznany program, prawdopodobnie zebrany feedback, znasz
już profil klienta, znasz potencjał rynku dla tego tematu.
Minusy: nie da się 1:1 przenieść takich zajęć do sieci i musisz dobrze ogarniać
projektowanie treści kursu, o którym wspominałem, ponieważ kluczowe będzie
rozdzielenie elementów „Wiedza” od elementów „Umiejętności”. w każdym razie
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mój pierwszy kurs online (2016) był właśnie zaadaptowanym szkoleniem z realu
Szkoła Trenerów Sprzedaży. Wszystko poszło dobrze i przy praktycznie zerowej
mojej ówczesnej aktywności w sieci zrobiłem – jak mi się wtedy wydawało – bardzo
dobry wynik, bo 17 000 złotych netto. Dzisiaj widzę, że gdybym wtedy znał metodę
Pilotażowego Kursu Online, wynik byłby o niebo lepszy.
OK. Załóżmy, że masz już nawet mniej więcej określoną swoją „specjalizację”. Teraz
czas pokazać to światu i zacząć mówić jasno i wyraźnie, w czym możesz pomagać.
Punkt drugi schematu.
2. Budujesz swój spójny przekaz, slogan i wizerunek w tematyce
z punktu 1. po to by osoba, która na Ciebie trafi, od razu rozumiała:
kim jesteś? w czym pomagasz? komu pomagasz? za pomocą czego?
jakie efekty możesz zagwarantować?
Łap długopis w dłoń, ponieważ masz ważne zadanie do wykonania.
To, co zrobisz teraz, jest Twoim własnym lekiem na obiekcje typu:
A kim ja jestem, żeby mnie ktoś słuchał?
Nie mam tysiąca lajków.
Nikt mnie nie zna.
Startujemy!
Zasada nr 1. Zapamiętaj, proszę, że każdy zaczynał kiedyś od pierwszego
polubienia, fana, „subka”, więc bez stresu.
Zasada nr 2. Nic nie dzieje się z dnia na dzień, dlatego im wcześniej to ogarniesz,
tym lepiej. Ważne, żeby ruszyć ten proces. Niech już sobie pracuje dla Ciebie.
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Zasada nr 3. Nie staraj się być na siłę „lepszą wersją siebie”. Przerobiłem już różne
koncepcje tzw. personal brandingu – budowania siebie jako marki – i powiem Ci,
że najlepszą metodą jest niekreowanie na siłę siebie, ale coś, co chyba najlepiej
określiła moja koleżanka psycholożka: „Daj preteksty, żeby dać się odkryć”. i to ma
sens, ponieważ jest to metoda lekka, nieinwazyjna, szczera, podkreślająca
autentyczność. a nie chodzi nam o wytrenowanie przed lustrem recytowania
własnej biografii i utrzymania przez 10 minut plastic smile na twarzy.
W trakcie swojej wczesnej pracy zawodowej miałem dużo do czynienia z produkcją
TV po obu stronach kamery i wiem, jak łatwo wpaść w pułapkę tzw. niespójności
ekspresji, która powoduje, że nawet „lądowanie telemarkiem” przed kamerą nie
przykuje należytej uwagi, a widzowie będą patrzeć na Ciebie jak na zjawisko.

Twoje motto od dzisiaj: ZACZNIJ DAWAĆ OKAZJE INNYM
DO ODKRYWANIA CIĘ w SIECI.

Dlaczego to ważne? Ponieważ podstawowa sekwencja kupowania czegokolwiek
w sieci polega na rozpoczęciu sekwencji: Poznaj mnie – Polub mnie – Zaufaj mi –
Zapłać mi.
O to lubienie i zaufanie zabiegają wszystkie marki świata. No ale wcześniej trzeba
zorganizować poziom „Poznaj mnie”. i to jest ten moment. na razie przygotujesz
sobie wszystko do „poznawania Cię”.
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Dwie uwagi.
Pierwsza: to, o czym będę teraz pisać, próbuj wykonywać i wdrażać od razu. Czas
pracuje na Twoją korzyść.
Druga: jeżeli to zaczniesz, to pamiętaj, że stajesz się od razu osobą publiczną i Twój
wizerunek ma wspierać kursowy biznes. Od razu rozdziel lub ustaw sobie tam,
gdzie możesz w profilach, wpisy na zamknięte „prywatne” do znajomych i te
publiczne. Od tego momentu wstawianie clickbajtowych zdjęć z melanżów
i podobnych nie będzie pomagać. Cóż. Coś za coś. Teraz social media to raczej
Twoje miejsce pracy. Podobnie z nickami w profilach. Nie możesz być „Gosią1234”
z idiotycznym zdjęciem w profilu. Wszystko firmuj swoim imieniem i nazwiskiem
i zdjęciem z TWARZĄ! Pamiętaj, że ludzie robią interesy z ludźmi. Nikt nie będzie
się kontaktował z awatarem Janka, Pawła czy Małgorzaty. Znam wiele przykładów
poważnych coachów, którzy piszą o sobie, jak to pomagają i są zajefajni
i kompetentni, a ich strona na Facebooku pokazuje rozczochrane i zmęczone
obrazki z dnia wczorajszego. No sorry. Tak się nie da. Przemyśl to, bo jeżeli nie
jesteś w stanie przejść mentalnie takiej przemiany, to nie podziałasz.
Rozpisałem się, a zadanie czeka!
UWAGA – ZADANIE
To zadanie nazywam etapem tworzenia własnej „medialnej wizytówki”. Nie, to
nie żaden drukowany kartonik. To precyzyjnie napisane JEDNO zdanie o Tobie i
o tym, co robisz, dające od razu informację o korzyściach wynikających z pracy
z Tobą.
Ważne, żeby sformułować elementy tego zdania bardzo ściśle i jasno, ponieważ
będziesz go często używać podczas przedstawiania się i rozmowy z potencjalnymi
kursantami, na stronach sprzedażowych, w e-mailach marketingowych, profilach
w mediach społecznościowych itd.
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Celem „medialnej wizytówki” jest ugruntowanie Twojej wiarygodności.
3 kroki tworzenia medialnej wizytówki
Aby poprawnie zrobić to zadanie, najpierw musisz odpowiedzieć na trzy pytania.
Masz kartkę papieru? To zaczynamy – zapisuj swoje odpowiedzi.
Pytanie pierwsze: dla kogo jest Twój kurs (oferta)? [klient]
Nie odpowiadaj długim esejem, odpowiedz tylko paroma słowami. Musisz jednak
wybrać kilka konkretów, które najlepiej opiszą Twojego przyszłego kursanta.
Kategoria „wszyscy” odpada.
Twoja odpowiedź może wyglądać tak: „Kobiety menedżerowie”, „Przedsiębiorcy”,
„Freelancerzy”, „Matki małych dzieci”.
…Chyba już wiesz, o co chodzi?
Drugie pytanie brzmi: czego zamierzasz uczyć? [tematyka]
Jeszcze raz, krótko – tylko kilka słów. To musi być konkret. Jasna wskazówka.
Twoją odpowiedzią może być: „Jak reklamować się na Facebooku?”, „Jak
zapanować nad organizacją czasu?”, „Jak prowadzić blog?”, „Jak inwestować?”. Jak…
Sądzę, że tutaj też nie powinieneś/powinnaś mieć wątpliwości, jak to opisać…
Trzecie

pytanie

brzmi:

jaki

będzie

efekt

Twoich

działań/uczenia/

coachingu/doradztwa [wynik]

TO WAŻNY KOMUNIKAT, PONIEWAŻ TUTAJ MUSISZ POKAZAĆ MOCNE i JASNE
KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY z TOBĄ
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Przykładami odpowiedzi mogą być: „Oszczędność pieniędzy”, „Zwiększenie
efektywności w pracy zawodowej”, „Zwiększenie zysków”, „Mniej stresu w pracy”.
Chodzi o zakomunikowanie jasnego wyniku – korzyści ze współpracy z Tobą
w tematyce, o której piszesz.
A teraz „połączymy kropki” i zbudujemy wizytówkę. Sposoby łączenia trzech
elementów.
Po połączeniu tekstów cała sekwencja medialnej wizytówki może wyglądać tak:
Nazywam się + Uczę [kogo] + Korzyść [wynik] + Dzięki [tematyka].
Inspiracja 1: Nazywam się Jacek Wolniewicz. Uczę [kogo >] osoby
przedsiębiorcze [wynik >] zarabiania na własnej wiedzy dzięki [tematyka >]
umiejętnościom tworzenia i sprzedaży kursów i szkoleń online.
Inspiracja 2: Uczę kobiety, jak być efektywną dzięki technikom zarządzania
czasem.
Inspiracja 3: Uczę przedsiębiorców, jak szybciej pozyskiwać dobrych
pracowników dzięki zdalnym technikom rekrutacji.
Inspiracja 4: Uczę osoby chcące szybko tworzyć strony sprzedażowe o wysokiej
konwersji dzięki wykorzystaniu Optimize Press.
Chyba już widzisz, że to proste?
Ostatni element to wykorzystanie tego w mediach społecznościowych. Jeżeli masz
konto na przykład na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, to koniecznie umieść
swoją medialną wizytówkę w opisach swoich profili i na fanpage’u. Jeżeli nie masz
Fanpage, to załóż go czym prędzej. Przyda się w następnych krokach.
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Informacje o sobie dodaj też do stopki swojej biznesowej korespondencji
w mailach i na stronie internetowej w widocznym miejscu.
Przy okazji: jeżeli chcesz, a piszę całkiem serio, wyślij swoją wizytówkę
lub link

do profilu

na mój

adres:

jacek.wolniewicz@kursyonline.guru.

Zobaczę, jak Ci idzie ☺

Jeszcze raz przypomnę!
Zrób swoją wizytówkę od razu, teraz.
Niech ta informacja już od dzisiaj na Ciebie pracuje. Zobaczysz, jak wiele osób
natychmiast pogratuluje Ci tego kroku i jak wiele osób odkryje Cię z innej strony
i od razu zaciekawi się tym, co robisz.
Jeżeli zadanie z medialną wizytówką jest już gotowe, czas zrobić kolejny krok
i rozpocząć budowanie większego szumu na temat tego, co robisz, a także
pierwszej kampanii mającej zebrać wokół Ciebie osoby zainteresowane
tematyką, którą opisałeś w medialnej wizytówce.
Punkt trzeci schematu
Budujesz szum medialny wokół siebie i tematyki tzw. „buzz marketing” – po to, by
zacząć przyciągąć uwagę osób, które potem zamienisz na klientów.
Wchodzisz już w pierwszy poważny wstęp do kampanii sprzedażowej.
Jednak zatrzymaj się na chwilę, ponieważ muszę Ci coś wyznać. Największą
tajemnicę łatwego sprzedawania – bez wysiłku.
Mówi się, że nie lubimy, gdy się nam sprzedaje, ale lubimy, gdy możemy coś kupić.
I tym tropem pójdziesz teraz, bo zaczniesz już przygotowywać się do sprzedaży.
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Oto pojęcie, które zapamiętaj na zawsze:
Lejek sprzedażowy.
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Co to jest?
Otóż w marketingu mówi się o tzw. zimnym i ciepłym ruchu. Zimny ruch określa
wszystkie osoby, które Cię nie znają, nie kojarzą tego, co robisz, które nawet nie
wiedzą, że istniejesz i nie mają żadnego emocjonalnego stosunku do Ciebie i
do produktów. Brak tutaj zaangażowania i zaufania. Jesteście sobie obcy.
Proponowanie takim osobom produktu od razu, to proszenie się o przypadkową
sprzedaż. a nie o to przecież w biznesie chodzi. Jeżeli zaproponujesz swój kurs
do zimnej grupy, to możesz założyć, że ze 100 osób, które jakimś cudem przystaną
na Twojej stronie z ofertą, zakupu dokona… 0,7%–1% z nich, czyli pozyskasz może
1 kursanta.
Pamiętasz, gdy pisałem o klientach z moich webinarów? Zakupy robi 8%–12%
i więcej
Przykład jedna z ostatnich konwersji z Webinaru wyniosła 30% - 27 osób kupiło
podczas Webinaru kurs w cenie ok 597 zł. 90 osób na Webinarze.
Jeżeli chcesz osiągać wysokie wskaźniki, to czas dowiedzieć się czegoś o tzw.
ciepłym ruchu.
To osoby, które już Cię znają, wiedzą, co robisz, śledzą Twoje działania, ufają Ci
i uważają za osobę wiarygodną i fachową. To osoby, z których tworzą się kupujący.
Jednak sami się nie tworzą, a dodatkowo w stosunku do grupy zimnej to zaledwie
kilkanaście procent osób. Jest ich mało, ale są bardzo wartościowi w Twoim lejku
sprzedażowym. Są na jego końcu i są gotowi do kupowania oraz płacenia.
Sekretem tworzenia ciepłej grupy jest zaproponowanie osobom w lejku
odpowiedniej ścieżki podróży. Tę ścieżkę podróży buduje się na różne sposoby,
ale

zawsze

jest

to

związane

z tworzeniem

licznych

pretekstów

do

kontaktowania się.
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Zobacz, jak wygląda ścieżka lejka od grupy zimnej do ciepłej.
Wróć teraz do dalszego opisu etapu nr 2.
Ja ten etap porównuję do zarzucenia sieci rybackiej we właściwym miejscu.
I dlatego od znalezienia tego miejsca zaczniesz. Miejsca, w których będziesz szukać
swoich przyszłych klientów. a przed Tobą cała sfera social mediów – to tutaj
znajdziesz klientów najszybciej. Masz wiele opcji do wyboru: Facebook, Instagram,
LinkedIn, YouTube – to te najważniejsze. Jedna uwaga – jeżeli myślisz, że np.
Facebook to niezbyt poważne medium na promowanie siebie lub „biznesu tu nie
ma”, to pozwól, że wyjaśnię. Nie ma kategorii „poważne”, „niepoważne”. Jest tylko
kategoria „lepsze medium”, „gorsze medium”. Nie wszyscy są wszędzie w tym
samym nasileniu. Ale na Facebooku znajdziesz większość z nich. Facebook ma
przy tym, śmiem twierdzić, najlepszy system reklamowy, którym wychwycisz ludzi
po ich aktywnościach, zainteresowaniach. Mówi się, że Facebook wie więcej
o Twoim partnerze/partnerce niż Ty sam.
Na początek Facebook Ci wystarczy. Ale jeżeli chcesz próbować inaczej, to
rekomenduję kierowanie się zasadą – wybierz sobie do ogarnięcia na początek
jedno medium. Obecność

na wszystkich i prowadzenie tam sensownych

aktywności nie ma sensu i stracisz siły. Zwłaszcza gdy zaczynasz.
Na początek skup się na jednym łowisku do zarzucenia sieci. a Facebook ma
potężne i precyzyjne narzędzia do namierzania potencjalnych klientów.
Dlatego ze swojego doświadczenia proponuję Ci na start Facebooka. Wiem,
że jeżeli jesteś osobą, która na co dzień współpracuje z biznesem – szkoli, doradza
lub świadczy inne usługi dla firm, to możesz się skrzywić na myśl o Facebooku.
Przecież to takie płaskie, rozrywkowe medium. Gdzie mu tam do takiego Linkedina i biznesu. Ale nie ulegaj temu stereotypowi. na Facebooku jest ponad 15 000 000
kont oznaczonych jako polskie. Facebook, jak wspominałem, ma najlepszy
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ekosystem kierowania reklam do osób po ich zainteresowaniach, branżach itd.
na Facebooku pojawia się coraz więcej osób po 30. roku życia – a to grupa
wiedząca czego chce i posiadająca już niezłe środki finansowe.
Pierwsze, co musisz zrobić, to podejść do Facebooka, jak do narzędzia.
Drugie, to zrozumieć specyfikę tego kanału.
o co chodzi? na Facebooku nikt nie czeka na Twoją reklamę. i to jest sedno
działań, którego nie rozumie większość osób i nie osiąga wyników.
Teraz zdradzę Ci sekret Facebooka. Pozwól, że posłużę się małą metaforą.
Wyobraź sobie plażę nad Bałtykiem w szczycie sezonu (taką sprzed lat, przed
pandemią).
Widzisz to oczyma wyobraźni? Tysiące anonimowych ludzi na plaży. a Ty wchodzisz
na wieżę ratowników, bierzesz megafon i zaczynasz opowiadać o dziedzinie, którą
się zajmujesz. i nagle z koców materaców podnoszą się tu i tam ludzie. Podchodzą
bliżej. Przystają i słuchają. Nie znasz ich, ale oni właśnie zaczynają poznawać
Ciebie. Niektórzy odejdą, ale spora grupa trwa do końca.
Wieczorem na głównej ulicy podchodzi do Ciebie kilkanaście osób. Przedstawiają
się, gratulują wystąpienia na plaży, chcą jeszcze o czymś pogadać. Dopytują
o więcej. i nagle okazuje się, że tamta anonimowa pani w niebieskim kostiumie
z plaży to dyrektor dużej firmy, a tamten pan w kapeluszu właśnie szukał takich
informacji, jakie przedstawiłeś(-łaś), bo chce coś w życiu zmienić… i tak poznajesz
dziesiątki osób, które są z Tobą i Twoimi treściami. Są zainteresowane.
W tym momencie wystarczy złapać kontakt (wizytówki/maile) i zaprosić te osoby
do specjalnie przygotowanego kameralnego miejsca na dalsze pogaduchy :)
Takimi miejscem może być Twoja strona www, szkolenia, grupa tematyczna…
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Tak wygląda granie z Facebookiem w jego grę.
I tak wygląda w skrócie schemat budowania pierwszego szumu wokół Ciebie.
Twoim zadaniem nie jest od początku naparzanie ofertami, ale stworzenie
pretekstu do odkrywania siebie, a potem skierowanie swoich odbiorców
do miejsca, w którym możecie się lepiej poznawać.
Jak i czym to zrobić?
To podpowiem. w sieci znajdziesz wiele porad dotyczących tworzenia szumu, wiele
wskazówek i zaleceń o konieczności m.in. zbudowania najpierw własnego bloga,
napędzenia fanów na Fanpage…
To nie są złe pomysły i docelowo trzeba to robić, ale mają wadę. Czas i to że fan
lub czytelnik niekoniecznie będzie klientem i często po prostu tracisz czas na ruchy
pozorne.
Po drugie, nie zrobisz bloga i dużego fanpage’a od razu. Budowanie popularnego
bloga trwa – nawet dwa lata. a ja nie chcę, żebyś tracił(a) czas na pompowanie
subskrybentów, tylko żebyś od razu zbierał(a) klientów.
Nie oznacza to, że namawiam, żeby nie tworzyć swojej strony www – faktycznie,
prowadź tam jakąś aktywność. Zrób to. To zawsze pomoże.
Ale są też inne metody na start. i przy okazji nie tylko pozwalają Cię poznać, ale od
razu prowokują do polubienia i budują zaufanie (pamiętasz lejek? o tym teraz
mówię).
Te metody to formaty wideo i formaty live.
Brrr. Już wiem, że możesz otrząsnąć się z przerażenia. Spokojnie. Uwierz, to
najlepszy sposób, ponieważ wykorzystuje kilka efektów psychologicznych,
wspierających procesy lubienia – m.in. zjawisko tzw. „efektu czystej ekspozycji”.

81

Ten efekt mówi, że im częściej będziesz się stykał z jakimś bodźcem (to może być
czyjś wizerunek), to będziesz coraz bardziej intensyfikował swoje emocje, które
pojawiły się za pierwszym razem. w skrócie – efekt ten wykorzystasz w taki sposób:
im częściej Cię zobaczą, tym szybciej zaczną Cię lubić. Kropka.
Formaty wideo i live’y są do tego najlepsze i najszybsze. po prostu.
Jak z nich korzystać?
Po pierwsze: w przypadku Facebooka zachęcam Cię jednak do założenie
fanpage’a. Powód jest bardzo prosty. Pod fanpage możesz podpiąć więcej funkcji
reklamowych, które lepiej będą optymalizować Ci przyszłe kampanie. Przykład:
menedżer reklam pozwala ustawić bardzo precyzyjnie reklamę na grupy widzów
Twoich live’ów i wideo na fanpage. To duża zaleta, ponieważ na pewno po jakimś
czasie wejdziesz z płatną reklamą. a adresowanie jej do widzów Twoich wideo daje
bardzo dobre wyniki, ponieważ mówisz do osób, które już Cię trochę poznały.
Będzie

to

kluczowe

do zapraszania

na razie

anonimowych

widzów

do pozostawienia Ci adresu e-mail (o tym w kroku późniejszym).
Po drugie: Nie potrzebujesz w przypadku live-ów wchodzić w koszty. Całość
zrobisz za pomocą smartfona lub bezpłatnych aplikacji wspomagających, typu
OBS, lub korzystając z programów StraemyYard, Belive.tv, czy nawet Zoom
Ponieważ nie ma tutaj miejsca na głębszy instruktaż ustawiania reklam
na Facebooku, pozwól, że nie będę tutaj zgłębiał tego wątku.
Zapamiętaj:

na początku

nie

musisz

korzystać

z żadnego

dodatkowego

oprogramowania do robienia live’ów. Rób to na oprogramowaniu zaszytym
w ekosystemie Facebooka. Wystarczy laptop lub smartfon. w przypadku laptopa
nie korzystaj z wbudowanej kamery, ponieważ ma słabą jakość. Podobnie nie
korzystaj z wbudowanych mikrofonów. do tego rekomenduję kamerę webową
Logitech serii C920 lub inny model serii C92xx (ceny przed pandemią od 280
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do 400 złotych – teraz około 800 zł). z mikrofonów polecam niezmiennie na start
mikrofon krawatowy Boya By-M1 (kupisz go za 60 złotych, a jest naprawdę dobry).
Podepniesz go do każdego urządzenia, przy okazji masz go pod brodą, więc żadne
nerwowe ruchy przed kamerą (o co na początku łatwo) nie spowodują, że dźwięk
będzie falował. do live’owego kompletu warto dobrać przynajmniej jedną lampę
doświetlającą twarz, co uniezależni Cię od pory dnia i kaprysów pogody za oknem.
Jak przygotować content? Tutaj, jak w każdym medium, króluje zasada cykliczności,
a w naszym kontekście działań – zasada przydatności. a zatem Twoja tematyka nie
może być „rwana”. Musisz postarać się stworzyć cykl, który będzie miał swoje stałe
pory emisji i będzie tworzył pewną ciągłość. Nazwij go. Widzowie uwielbiają stałe
pory emisji i łatwo się do nich przyzwyczają, co ułatwi Ci promowanie każdego
wydarzenia. Live’y nie muszą być długie. Wystarczy 15–20 minut.
O czym mówić? Kontekst live’ów powinien się łączyć z późniejszą tematyką
Twojego kursu. To nie może być jednak teraz bardzo ścisłe, ale pamiętaj, że potem
z tych widzów będziesz tworzyć listy zainteresowanych. Twoje live’y mają z jednej
strony już pokazywać Twój profesjonalizm i ekspertyzę, ale na tym etapie
(jesteśmy na górze lejka) powinny być ogólne, nawet bardziej frapujące, zabawne,
zagadkowe, podszyte ciekawostkami – niż twardą wiedzą.
Poziomu ogólności tych live’ów pomogą przypilnować Ci dwa pytania, wokół
których budujesz treści:
 Dlaczego?
 Co możesz zrobić?
Jak to rozumieć? Po prostu skup się na serii tematów typu:
 Dlaczego zajmuję się taką tematyką?
 Dlaczego inni się nią zajmują?
 Dlaczego temat jest ważny?
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 Dlaczego można mieć efekty?
 Dlaczego jemu się udało?
 Dlaczego świat się tym zachwycił?
 Itp.
Podobnie miksujesz treści „Co możesz zrobić?”:
 Co możesz zrobić, żeby…
 Co mogą zrobić inni, żeby…
 Co warto robić - jeśli/gdy…
Zauważ, że zadaniem tych materiałów jest zwrócenie uwagi na zagadnienia,
którymi się zajmujesz i wywołanie skojarzeń z Tobą. To pierwszy, naturalny krok
do budowania pozycji eksperta. Najciekawsze jest tutaj to, że wcale nie musisz
tworzyć własnych oryginalnych treści, a bazować na interpretacji i cytowaniu
danych, źródeł lub innych osób. Rozejrzyj się po sieci, a zobaczysz, jak wiele osób
tak robi.
Na 15–20-minutowy odcinek wybierz jedną tezę, problem, wątek. Pamiętaj,
że transmisje live na Facebooku mają tzw. latencję. To opóźnienie przesyłu
sygnału, które powoduje, że to, co powiesz, potrafi dotrzeć do widzów po 15–30
sekundach. Podobnie ich reakcje. Dlatego pamiętaj, żeby nie zadawać pytań i nie
czekać na odpowiedzi. Dobrą strategią jest rzucenie prośby o komentarze, reakcje
i potem po jakimś czasie wrócenie do nich.
Jeżeli zaczynasz, nie masz żadnego dorobku w sieci, a chcesz w miarę szybko
wystartować ze swoim kursem lub inną ofertą online, to rekomenduję zajrzeć
tutaj i dołączyć do darmowych szkoleń.
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Punkt czwarty schematu
Pozyskujemy emaile do naszych przyszłych kursantów
Przed Tobą kolejny etap. Kampania startowa się rozkręca. Coraz więcej osób Cię
kojarzy, masz coraz bardziej ciepły ruch wokół siebie – ale co z tego? Są widzowie
live’ów, są polubienia Twojego fanpage’a, ludzie już kojarzą, co i jak robisz, ale
trzeba zacząć robić biznes.
Kolejnym etapem jest zebranie adresów na swoją listę e-mailingową. To ważne.
i nie lekceważ tego. na Facebooku i w innych serwisach społecznościowych jesteś
tylko gościem. w każdej chwili na skutek błędu programu, awarii lub Twojej
nieregulaminowej działalności (czasami trudno złapać, co jest OK, a co nie) możesz
stracić swoje profile i dostęp do fanów. Bezpowrotnie. Dlatego trzeba budować
listy mailingowe. Tego nikt Ci nie zabierze – chyba że przestaniesz opłacać dostęp
do platformy e-mailingowej. Dzisiejsze platformy e-mailingowe nie służą tylko
do wysyłania zbiorowych newsletterów. To kombajny,

w których możesz

zrealizować cały marketing, ustawić ścieżki sprzedażowe, zautomatyzować wysyłki
maili w zależności od reakcji Twojego subskrybenta. Możesz zbudować tam strony
sprzedażowe, strony zapisów na wydarzenia, poprowadzić webinar czy obsłużyć
całą sprzedaż. do wyboru jest mnóstwo platform. na początek zachęcam Cię
do zajrzenia do trzech rozwiązań z polskim wsparciem. Są sprawdzone i tylko od
Ciebie będzie zależało, czy to, czy tamto rozwiązanie przypadnie Ci do gustu.
Wszystkie mają podobne funkcje. Różnice są na poziomie abonamentów
i drobnych dodatków. Zajrzyj do:
Getall.pl
GetResponse.pl (od 50 zł miesięcznie – i rekomenduję to rozwiązanie, ponieważ
ma najwięcej funkcji na start w jednym miejscu)
MailerLite.com
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Na początek będą Cię interesowały następujące funkcjonalności:
 tworzenie list mailingowych (to tam wylądują adresy osób, o które będziemy
zaraz zabiegać);
 tworzenie stron z formularzami zapisu – tzw. landing page’ów;
 możliwości prostej segmentacji adresów mailowych (np. adres zostanie
automatycznie przepisany z listy X na listę Y po jakiejś akcji adresu, np.
kliknięciu w link w mailu) lub zostanie oznaczony (otagowany). To pozwala
odseparowywać adresy, które są aktywne, zainteresowane lub coś kupiły od
innych osób i list. Pozwala to dostosowywać różne treści w mailach do tych
grup. Sam rozumiesz. Ktoś, kto kupił od razu, nie powinien już dostawać
kolejnych maili sprzedażowych w kampanii.
Wszystkie podane przeze mnie platformy takie opcje mają, ale moim zdaniem
GetResponse na początku łączy najwięcej funkcji.
A teraz, jak pozyskać maila, skoro nikt tak od razu nie chce Ci go dać? Musimy
pohandlować. Ty sprzedasz coś wartościowego w zamian za adres. w Twoim
przypadku będzie to…tak, brawo, WIEDZA. do tej pory prowadziłeś(-łaś) kampanię
informacyjną live’ami.
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Mówiłeś(-łaś )tam ogólnie o pewnych sprawach. Teraz czas dać coś więcej. Ale to
już nie będzie dla wszystkich. To będzie content dostępny dla osób, które zapiszą
się na Twoją listę mailową. Taka operacja ma jeszcze jedną zaletę. Zaczyna
odsiewać mało zaangażowanych. na live’a często się zagląda na chwilę niczym
do restauracji – sprawdzając, czy są wolne stoliki i co tam mają w karcie. Takie
„wlazł – wylazł”.
Tę relację musimy zmienić.
Taktyka zapisów na listę mailową poprzez zaoferowanie czegoś w zamian za adres
mailowy jest nazywana taktyką lead magnet (przyciągacz leadów – adresów). To
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odpowiednio opracowany wartościowy content dla naszego potencjalnego klienta.
To może być darmowe szkolenie, webinar, instruktaż, e-book, raport…
========
PROTIP –Jak zrobić dobry lead magnet?
Zdradzę Ci kilka wskazówek, jakie cechy ma dobry lead magnet i na co zwrócić
uwagę przy szukaniu pomysłu na niego?
A zatem warto, żeby Twój lead magnet spełniał wszystkie poniższe kryteria… – OK,
nie będzie że przynajmniej 2 pierwsze z tej listy:
 rozwiązuje prawdziwy problem (realny problem Twojego potencjalnego
klienta, nie Twój:) );
 daje obietnice konkretnej i szybkiej wygranej (jasny przekaz jednej do trzech
korzyści z lead magnetu – klient musi uzyskać odpowiedź na swoje pytanie:
„co z tego konkretnie będę miał?”);

 klient

dostaje

superspecyficzne

(nieoczywiste)

patenty

(poszukaj

rozwiązania problemu z pkt 1, które nie jest oczywiste dla klienta, nie
pomyślał

o nim,

pomimo

że było

obok).

Efekty po zastosowaniu

wskazówek, rad, wiedzy z lead magnetu powinny przyjść szybko i klient
może je dostrzec. Słynne testy na wizji z proszkami do prania i płynami
odstraszającymi tłuszcz na talerzu. Szybki i sprawdzalny testimonial
kompletnie rozwala obiekcje.
 Lead magnet jest postrzegany w oczach potencjalnego klienta jako rzecz
dla niego wartościowa – musisz trafić w punkt potrzeb, a zatem poznać
wcześniej swojego potencjalnego klienta.
 Lead magnet demonstruje Twoją wiedzę i ekspertyzę.
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Jak widzisz, możliwości jest wiele, ale ja najbardziej polecam dla szybszych
efektów stworzenie lead magnetu z dobrze skrojonych i pomocnych darmowych
szkoleń w formule live-y i webinary.
To bardzo skuteczny lead magnet, ale wymaga przygotowania, ponieważ trzeba
bardzo wyważyć treści mocno merytoryczne z treściami trochę luźniejszymi. To
słynne szkoleniowe „samo mięcho” wbrew pozorom zatyka i trzeba wiedzieć
gdzie i kiedy dolać trochę wody.
Podsumowując: żeby pozyskać adresy mailowe, musisz:
1. Mieć przygotowany lead magnet.
2. Mieć przygotowaną stronę z formularzem zapisów – landing page / squezze
page.
3. Mieć komu o tym powiedzieć. w tym przypadku będą to widzowie Twoich
live’ów, czytelnicy bloga i wpisów na fanpage’u (inna opcja to reklama
lead magnetu).
I to już koniec tej części
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Punkt piąty schematu
Ogłaszamy pomysł na kurs i zbieramy chętnych
Jeżeli masz listę, to jesteś przed najważniejszym etapem swojej pracy. Teraz
zadecyduje się być albo nie być Twojego pomysłu na kurs.
Co Ci będzie potrzebne na tym etapie? Twoja platforma do mailingów, lista
mailingowa (właśnie ją stworzyłeś), program do ankiet online (rekomenduję
online’owy darmowy i przyjazny Google Forms). I otwarta głowa.
Zaczynamy. Jak zapewne pamiętasz, istotą dobrego kursu online (każdego
produktu tak naprawdę) jest precyzyjne dostarczenie rozwiązania problemu /
potrzeby klienta. Masz też w pamięci to, że nie kombinujesz rozwiązań
samodzielnie, bo nie masz szklanej kuli z wiedzą o tych potrzebach. Musimy teraz
zapytać innych. I po to budowałeś/łaś listę.
Oto kroki budowania tematyki kursu odpytaniem. Opiszę je i dam Ci wręcz gotowe
treści do wklejenia u siebie.
Całość opiera się na sekwencji ośmiu maili i potem otwarciu zapisów na kurs.
Oto, jak poradzić sobie z długimi linkami:
Do tego celu przyda się darmowy serwis bit.ly.
W bit.ly możesz skrócić każdy link – zastosuj go też do Twojego postu kierującego
do transmisji z livem.
System działa dość prosto. Logujesz się na bit.ly , wklejasz długi link i system
generuje automatycznie krótki. Możesz nie skorzystać z sugestii i napisać swoją
propozycję nazwy linku.
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Gdy masz już link, możesz go podawać w mailach, na live’ach, w komentarzach,
postach. Wygląda to zdecydowanie lepiej.
Zobacz.
Oto oryginalny link do jednego moich postów o webinarze
https://www.facebook.com/jacekwolniewiczmasterteacher/photos/a.4882447212
48890/3788403174566345/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC7BLh5vk7lIxihUYBt
69zdtevmBnBR4ogyrObPePSVCdL_zjfNiPh9lZFjEQb3qEzHRBGgaAxSrJYtia_DbeOLmnm1G3nkxdI6kNkX2njN8UN8NlqIdEjivNxh3ACBYHjel5bOFjkpK4fGV1kTDriFIVmgt52bp5Aj3WkrOqTFeNOaO3zn32P_e-HsHfFb36CJWiJR28Z7DWXwN0eme34q_FmnfEXaujjEZX-hgc3eti98HOU47cEjNCXAtnLoAKiedtka3WG2TRMlc882nFei7TJyG5zB3hszSWZ_SE8MVu2APTGiTM7HPe4uvs9GNupdK_dCsH1G8hF1AWT
pA&__tn__=-R

Kliknąłbyś go w mailu?
Ja nie.
A to ten sam link skrócony w bit.ly
https://bit.ly/PostWebinar9_04
Zdecydowanie lepiej i nie odstrasza. Rekomenduję skracanie linków.
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CZĘŚĆ III
Punkty 6-10 schematu, czyli zaczynasz zbierać chętnych na kurs online
Teraz zaczynasz dopiero budować pierwszy PRODUKT online. To punkty od 6
do 10 schematu Pilotażowego Kursu Online.
Masz już trochę adresów na listach e-mail. Teraz musisz zaprosić subskrybentów
do współpracy. A zaczniesz od weryfikacji, czy to, co Ci chodzi po głowie, ma sens.
Oto parę protipów, jak zbudować pierwszą grupę klientów, wykorzystując fanpage
i bazę mailową.

Mail 1 i post na fanpage
Temat w stylu: [Mam pomysł na kurs – na ile Ci się przyda ten temat ?]
Cześć.

Wpadam

z

krótkim

pytaniem,

ponieważ

interesowałeś

się

moimi

dotychczasowymi szkoleniami / webinarami / live’ami. Potrzebuję Twojej opinii. Chodzi
mi po głowie pomysł na kurs online / szkolenie / program coachingowy na temat [....].
Zastanawiam się, czy to dla Ciebie byłoby wystarczająco interesujące. Będę bardzo
wdzięczny, jeżeli dasz mi znać w zwrotnym mailu.
Z poważaniem XYZ

Po dwóch, trzech dniach, jeżeli przyjdą odpowiedzi, że pomysł jest ok, nie
popadamy w samozachwyt, ale zaczynamy drążyć temat.
Zaczynamy dopytywać.
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2. MAIL. Wyślij mail z ankietą
Po dwóch, trzech dniach po wysyłce ogólnego pytania i po otrzymaniu informacji ,
że pomysł OK, czas na przygotowanie pierwszej ankiety. Wysyłamy ten mail do
wszystkich.
[Temat: Dziękuję za pozytywny odzew…]
Hej. Przedwczoraj wysłałem maile z pytaniem o to, czy warto zaczynać prace nad
kursem online [...temat...] dla […].
Dostałem pozytywne informacje, że warto.
Skoro tak, to trzeba spróbować. Chciałbym jak najlepiej dopasować treść do potrzeb
kursantów.
Mam prośbę: przygotowałem anonimową miniankietę. Jest tutaj [link do przygotowanej
ankiety w Google]. Jej wypełnienie zajmie cztery minuty, a może pomóc i mnie, i Tobie.
Z góry dziękuję, XYZ
PS. Do ankiety wejdziesz, klikając [link].
Na Google Forms ustawiamy prostą ankietę, która zawiera np. taką strukturę:
Układ ankiety:
1. Powitanie.
2. Trzy pytania otwarte o treść (czyli można pisać pełnymi zdaniami).
3. Dwa pytania o gotowość wzięcia udziału i o cenę.
4. Podziękowanie.
5. Próba pozyskania osobistego kontaktu.
6. „Łapówka”
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Zróbmy to po kolei.
1. Powitanie:
Napisz w kilku zdaniach, po co chcesz zebrać informacje, i koniecznie dodaj,
że dane nie będą nigdzie upubliczniane.
2. Trzy pytania:
(tutaj koniecznie zaznacz w formularzu opcję „odpowiedź wymagana”) Podpowiedz
mi, proszę, co powinno znaleźć się w takim kursie.
Gdybym mógł Ci od razu pomóc w temacie […], to co byłoby dla Ciebie takim numerem
1 –- najpilniejszym problemem do rozwiązania? .........
Jeżeli rozwiązałbyś problem nr 1, to czym byś chciał się zająć w dalszej kolejności? ..........
Co jeszcze widzisz jako ważne do poruszenia w takim kursie? .........
3. Pytanie o gotowość (tutaj koniecznie zaznacz w formularzu opcję „odpowiedź
wymagana”).
(otwarte) Czy wziąłbyś udział w takim kursie online? Jeżeli tak, to jak powinien być
zorganizowany (np. jako lekcje wideo, tylko pliki PDF, dodatkowe konsultacje online,
dodatkowe webinary poszerzające, inne...)?
4. Pytanie o poziom cen (tutaj koniecznie zaznacz w formularzu opcję „odpowiedź
wymagana”).
(otwarte) Jak sądzisz, ile byłbyś skłonny zapłacić za taki kurs?
Można nie uzyskać żadnych informacji, ale warto spróbować. Pokaże to pewien
benchmark. Ja wielokrotnie nie doszacowywałem swoich ofert, a po ankiecie
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okazało się, że jest spora grupa osób, która akceptuje trzy razy większe kwoty.
Oczywiście te wartości traktuj jako ogólną wskazówkę, a nie jako pewnik.
5. Podziękowanie: Bardzo Ci dziękuję za pomoc we współtworzeniu kursu. Cieszę się,
ponieważ dzięki takim opiniom jak Twoja lepiej dopasuję treści, a kurs będzie bardziej
pomocny. Pozdrawiam serdecznie i oczekuj na informacje za parę dni. XYZ
6. Pozyskanie danych (napisz wyraźnie, że to dobrowolne)
Jeżeli chcesz, zostaw, proszę, e-mail do siebie, na wypadek gdybym miał jakieś
dodatkowe pytania. To opcja dobrowolna. Dziękuję.
Dzięki temu możesz zainicjować dodatkowy kontakt z potencjalnym kursantem.
Będzie to okazja do zwiększenia wskaźnika „lubienia”.
7. Łapówka – postaraj się dać w zamian za ankietę jakiś wartościowy prezent – już
wiesz, jak robić lead magnet. Wykorzystaj też tutaj tę wiedzę, a znacząco poprawisz
liczbę i jakość odpowiedzi.
UWAGA
Jeżeli otrzymałeś bardzo mało (np. tylko 5-8) odpowiedzi na maile z informacją
o Twoim pomyśle, to znaczy, że grupa jeszcze nie jest tak zaangażowana. Wtedy
skróć ankietę.
Alternatywny układ ankiety
1. Powitanie:
2. Jedno pytanie: Czy możesz podać jaki najważniejszy dla ciebie temat/ problem w
tematyce […], który powinienem bezwzględnie zawrzeć w kursie?
3. Jedno pytanie – A czy jeszcze jakieś zagadnienia z tematyki […] przychodzą Ci do
głowy? (tutaj nie zaznaczaj w formularzu opcji „odpowiedź wymagana”)
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4. Podziękowanie: Bardzo Ci dziękuję za pomoc we współtworzeniu kursu. Cieszę się,
ponieważ dzięki takim opiniom jak Twoja lepiej dopasuję treści, a kurs będzie bardziej
pomocny. Pozdrawiam serdecznie i oczekuj na informacje za parę dni. XYZ
5. Pozyskanie danych (napisz wyraźnie, że to dobrowolne)
Jeżeli chcesz, zostaw, proszę, e-mail do siebie, na wypadek gdybym miał jakieś
dodatkowe pytania. To opcja dobrowolna. Dziękuję.
Dzięki temu możesz zainicjować dodatkowy kontakt z potencjalnym kursantem.
Będzie to okazja do zwiększenia wskaźnika „lubienia”.
6. Łapówka – postaraj się dać w zamian za ankietę jakiś wartościowy prezent – już
wiesz jak robić lead magnet. Wykorzystaj też tutaj tę wiedze, a znacząco poprawisz
liczbę i jakość odpowiedzi.
3. MAIL. Mail po ankietach
Z reguły wraca trochę wypełnionych ankiet, więc otrzymasz już jakieś informacje.
Postaraj się uzyskać minimum 20–25 zwrotek. Ta liczba nie jest oczywiście
wyczynem na miarę metodologii badań społecznych, ale dla Ciebie jest ważne
wyłapanie powtarzających się problemów. Te dane będziesz sukcesywnie potem
uzupełniał i weryfikował.
Ten mail będzie krótki. Wysyłasz go ponownie do wszystkich. Dodatkowo:
1. Zakładasz sobie drugą listę mailową, w systemie mailingowym, nazywając ją
w stylu „lista prac nad kursem” – ważne, żebyś wiedział(a), co to za lista. Na tej liście
umieścisz najbardziej zainteresowanych pracą nad kursem.
2. Tworzysz w systemie mailingowym lub na Wordpress prostą stronę www bez
żadnego formularza, ale o treści: Dziękuję. Dopisałem Cię do listy informacji
o pracach nad kursem online [temat].
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3. Odnajdujesz i uruchamiasz w systemie mailingowym funkcję automatyzacji,
która opisuje takie działanie: [po kliknięciu w link w mailu przenieś adres do innej
listy]. Link – to Twoja strona „dziękuję”. Mail – zaraz go napiszemy. Inna lista
– to założona druga lista „lista prac nad kursem”.
Chodzi teraz o to, żeby wyłapać najbardziej zaangażowanych i umieścić ich na liście
„lista prac nad kursem”. To do nich będziesz pisać kolejne maile.
Treść maila nr 3
Treść: Temat w stylu [Jest decyzja! Zrobię to!]
Cześć, obejrzałem wyniki ankiet. Dziękuję za odpowiedzi. Może był tam też Twój głos.
Efekty są ciekawe. Dlatego podjąłem/podjęłam decyzję, że przygotuję ten kurs online
o [temat]. Jeżeli interesują Cię dalsze szczegóły, to kliknij w ten link i dopisz się
do specjalnej listy mailowej o pracach nad kursem.
Wyglądaj szczegółów za parę dni… Zabieram się do pracy!
Pozdrawiam XYZ

Nr 4 MAIL – Mail do listy o kursach z pierwszą zapowiedzią tematyki.
Maile mailami, ale prace nad scenariuszem muszą iść równolegle.
Wybierz maksymalnie trzy -cztery kluczowe kwestie, które znajdą się w kursie,
i ogłoś to. Krótko.
Temat: [Oto trzy najważniejsze punkty, które znajdą się w kursie]
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Cześć.
Super, prace idą ostro, oto lista najważniejszych punktów, którymi zajmę w kursie:
− temat/obszar plus korzyści,
− temat/obszar plus korzyści,
− temat/obszar plus korzyści.
A teraz najważniejsze
Premiera całej oferty i wszystkich materiałów kursowych.
Za trzy dni (dzień, godz.) pokażę Ci pierwszą ofertę.
Stay tuned :)
Pozdrawiam XYZ

5. Mail – Mail rozpoczynający otwarcie okna przedsprzedażowego
Do tego dnia musisz już mieć zrobioną stronę sprzedażową i podpięte płatności.
O tym piszę w dalszej części. Teraz zakończymy sekwencję maili.

Temat: [Zapisy na kurs otwarte]
Cześć! Otworzyłem(-łam) tylko na kilka dni zapisy na pierwszą edycję kursu. Zobacz, co
dla Ciebie przygotowałem/łam.
Do zobaczenia na stronie, XYZ
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To koniec pierwszej sekwencji otwierania przedsprzedaży kursu pilotażowego.
Zauważ, że nie masz jeszcze żadnych nagrań lekcji (i dobrze), ale zbadałeś
potrzeby, dałeś możliwość wręcz współtworzenia kursu klientom, zebrałeś(-łaś)
listę zainteresowanych, podgrzałeś ich zainteresowanie, stworzyłeś/łaś ofertę
(dokładniej o tworzeniu pierwszej oferty kontynuacji maili o otwarciu okna
sprzedażowego za chwilę), otworzyłeś/łaś przedsprzedaż testową.
Kilka uwag do kalendarium całej akcji. Osobiście sugeruję na otwieranie okna
sprzedażowego (to czas, w którym można kupić / zapisać się na kurs) przyjąć
od czterech do siedmiu dni. Najlepiej według moich testów kończyć sprzedaż
w… niedzielę. Dlatego ustawianie kalendarza akcji zacznij od końca.
Od niedzieli.
Podane wyżej dni odstępów pomiędzy mailami musisz dopasować do całego cyklu.
Kiedy mam siedmiodniowe okno przedsprzedaży, robię tak:
Ostatni mail zamykający okno sprzedażowe (siedmiodniowe) – ustawiam
na niedzielę godz. 20:00-21:00, …a wcześniej:
(licz wstecz):
Mail 5. Otwarcie okna sprzedażowego – poniedziałek [rano 8:00]
Mail 4. Informujący o otwarciu oferty – piątek [rano 8:00]
Mail 3. Info po ankietach – wtorek [rano 8:00]
Mail 2. Prośba o ankiety – czwartek [rano 8:00]
Mail 1. Pytanie o pomysł – poniedziałek [rano 8:00]
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Rozdział 12
Budowanie oferty przedsprzedażowej
Oczywiście myślę o stworzeniu strony www z ofertą. Spokojnie! Jeżeli zamierzasz
zemdleć na myśl o konieczności grzebania w stronach www, to zaczekaj. Nie
będziemy robić nic trudnego, z tym że docelowo bardzo dobrym rozwiązaniem
byłoby dla Ciebie nauczenie się pracy w WordPressie. Możesz oczywiście zlecać
tworzenie stron innym, ale to zdecydowanie wydłuży Ci pracę. Czasami (w tej
branży) trzeba zrobić nawet małą poprawkę na cito lub uruchomić wariant strony
do testów i warto mieć to ogarnięte. Ale umówmy się: to powszechne
oprogramowanie i miliony ludzi się tego nauczyły – naprawdę musisz mieć dobre
argumenty, żeby powiedzieć: „Ja tego nie zrobię". Warto poznać WordPressa
nawet po to, żeby potem wiedzieć, co do Ciebie mówi osoba, której coś w tym
temacie zlecisz. A są bajkopisarze, którzy wcisną Ci takie bajery, że nie połapiesz
się z portfelem. Oczywiście 75% bajerów z nie będzie Ci do niczego potrzebne.
No dobrze. To już wiesz, jak się okopać w temacie stawiania stron. Teraz bardzo
pożyteczne zalecenie.
W modelu, którym idziesz w tym #kursoebooku, nie musisz tworzyć
skomplikowanych stron sprzedażowych. Masz już zaangażowanych ludzi, którzy
Cię znają, wiedzą, co chcesz zrobić, konsultowali z Tobą produkt. Oni raczej są
ustawieni na nadchodząca treść niż wodotryski. Poza tym nie musisz im
rozpisywać na stronie sprzedażowej wszystkiego, całej idei od początku świata.
Wystarczy, że Twoja strona będzie zawierać informacje, które są w takim oto
schemacie:
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 Tytuł – nagłówek – headline (hasło zachęcające do obejrzenia tego, co
będzie dalej),
 Podtytuł – subtitle – dopowiedzenie kontekstowe (o co z grubsza chodzi),
 Co dla Ciebie mam (opis zawartości kursu),
 Co Ci to da? (opis korzyści z kursu).
 Co musisz teraz zrobić! (Call to action – zachęta do zrobienia akcji – KUP)
 Kto za tym stoi (czyli coś o Tobie).
Dla ułatwienia podam klasyczny schemat budowania tekstów reklamowych, tzw.
AIDA. Pomoże Ci on zapamiętać podstawowy układ treści.
To akronim:
A – Attention (przykuj uwagę [nagłówek i podtytuł])
I – Interesting (zainteresuj – tekst o tym, co mam)
D – Desire (pożądanie produktu – opis korzyści: „Co Ci to da?”)
A – Action (akcja, CTA, czyli wszystkie przyciski „Zamów”, „Kup” itd.)
Łatwo zapamiętać: AIDA. To wystarczy, ponieważ zawiera najbardziej potrzebne
informacje. Przy okazji: ten sam schemat wykorzystuj podczas projektowania
wszystkich landing page’ów.
Strona sprzedażowa w sekcji (co mam) zawiera opis programu (moduły/lekcje),
który przecież już zrobiłeś na bazie wskazówek od przyszłych kursantów, i plan
pracy z kursem.
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Dodatkowo warto dać gwarancję zwrotu (ja daję z reguły 14 /30/60 dni
na bezwarunkowy zwrot). Od razu powiem: im droższe kursy, tym mniej zwrotów.
A poziom zwrotów z moich sprzedaży nie przekracza 1%. Założę się, że przy tej
ofercie nie będzie żadnego zwrotu.

A teraz cztery PROTIPY
Protip nr 1: Program pilotażowy w wariancie niepełnego kursu online.
Kurs, który teraz zaoferujesz w pilotażu , jest tylko częścią całości. Masz
zaplanowanych kilka modułów, ale teraz wystawiasz na sprzedaż tylko dwa.
Najważniejsze elementy dla kursanta, ale takie, które od razu dają mu efekty. Inny
wybór, to np. elementy, które warto przetestować w tej bezpieczniej grupie
testowej. Cenę ustawiasz wtedy nisko. Zauważ, że sugestie cenowe powinieneś
mieć w ankietach, więc będzie łatwiej znaleźć poziom niższej ceny :)

Protip nr 2: Program pilotażowy w wariancie nadmiarowego kursu online.
Wariant odwrotny do pierwszego. Dajesz dużo więcej niż według Ciebie powinien
zawierać kurs. To wersja mocno wzbogacona. Testujesz w ten sposób, które treści
są OK, a które można w kolejnej edycji pominąć. To jak propozycja jazdy testowej
najdroższym i najlepiej wyposażonym modelem samochodu, który Cię interesuje.
Ważne. Taka oferta jest ważna tylko tu, tylko teraz, tylko dla tej grupy. Pamiętaj,
że nadmiar nie oznacza, że ta wersja musi zawierać tylko więcej treści.
To „wzbogacenie” może być realizowane w formie np. dodatkowych konsultacji,
dodatkowych warsztatów online, jakichś opcji wsparcia. Badania pokazują,
że kursanci kursów online bardzo mocno cenią opcję indywidulanych konsultacji
i kontaktu z nauczycielem. Weź to, proszę, pod uwagę. Twój kurs pilotażowy i tak
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musi być ofertą w modelu „Zrobimy to razem”. Kurs pilotażowy Akademii Kursów
Online 1.0 trwał trzy miesiące. Teraz wiem, że to za krótko. Następna edycja będzie
trwała około sześciu miesięcy. Wiem, też które treści wypadną z głównego kursu.
Plan na początku zakładał trzy miesiące, ale jednak to było za szybkie tempo.

Protip nr 3: wszyscy z grupy pilotażowej mają darmowy upgrade do kolejnej
wersji kursu.
Sprawa prosta. Jeżeli zrobisz kolejną edycję kursu, testerom daj bezpłatny update.
Zakomunikuj to bardzo jasno.

Protip nr 4: Nagłówki w mailach, ofertach, landing page, stronach produktowych
Zatrzymaj się na chwilę. Musisz poznać trochę informacji o zasadach
tworzenia nagłówka.
To ważniejsze niż rozpoczęcie pracy nad stronami, ofertami, mailami, ponieważ
z nagłówkiem ma kontakt prawie 100% odwiedzających. To on decyduje, czy ktoś
będzie czytał dalej. Słaby nagłówek zmniejsza szansę na otwarcie maila
lub pozostanie na stronie.
Nie będę jednak tutaj opisywał zasad tworzenia nagłówków, bo to zupełnie inny
i dość szeroki temat. Zachęcam Cię do zainteresowania się tą tematyką. Wystarczy,
że wpiszesz w Google takie zapytania jak: best headlines in advertising; how to make
best headlines; how to create good headline; how to make a good headline for an
article. Znajdziesz w ten sposób tysiące opisów, inspiracji, analiz, a nawet
generatorów nagłówków online. Polskich tekstów dotyczących tego zagadnienia
też jest sporo. Jeżeli chcesz zgłębić temat copywritingu, zachęcam Cię
do przeczytania np. książki Artura Jabłońskiego „Jak pisać, żeby chcieli czytać
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(i kupować). Copywriting & Webwriting”. Znajdziesz tam bardzo pomocne treści
dotyczące copywritingu.
No dobra. Jeśli chcesz się pobawić w redaktora nagłówków i poszukać inspiracji,
skorzystaj

np.

z

tego

generatora

nagłówków

online

https://www.title-

generator.com (narzędzie jest po angielsku)

Płatności
Skoro zachęcasz do kupna, to musisz dać możliwość komfortowych płatności.
Od razu powiem, że opcja „podam Ci numer konta” jest passé. OK, co prawda
możesz się tak umawiać z osobami prywatnie czy przy małych grupach i wtedy,
kiedy wiesz, że się już w miarę dobrze znacie, ale uważam, że minimum
przyzwoitości to danie możliwości skorzystania z opcji tzw. bramek płatności.
Co to są bramki płatności? To pośrednicy, którzy w bezpieczny sposób obsługują
drogę pieniędzy z konta lub karty klienta na Twoje konto. Nie musisz obawiać się
ryzyka, ponieważ wszyscy operatorzy mają standardy zabezpieczenia transakcji
podobne jak w bankach. W Polsce mamy kilka rozwiązań. Oto najważniejsze: Tpay,
Dotpay, PayU, Przelewy24, PayPal.
Jedynymi globalnym operatorem znanym u nas i poza Polską jest PayPal i Stripe.
W Polsce co prawda wciąż stosunkowo niewielu klientów płaci tym kanałem,
ale warto go mieć.
Natomiast PayPal, jak dotąd jest najbardziej sprawnie działającym systemem
do tworzenia opłat subskrypcyjnych, automatycznego cyklicznego i pobierania
opłat
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Bezwzględnie wart uwagi jest PayU – najpopularniejszy, ponieważ jest spięty jako
operator płatności online z Allegro, a to ustawia go na jednego z najlepiej znanych
operatorów płatności online w naszym kraju.
Zasady współpracy z operatorami płatności są proste: podpisujesz umowę, musisz
mieć konto bankowe, operatorzy pobierają prowizję od każdej transakcji 1,65–
2,8%.
Można trafić na promocje prowizyjne – musisz poszukać.
Podpinanie płatności nie sprawia problemu.
Cała operacja polega na skonfigurowaniu panelu i operatora zgodnie z
instrukcjami, a potem podpięcia stworzonego linku np. do przycisku „Kup teraz”
na swojej stronie (Szczerze – chyba najprościej było mi zaczynać jednak z Dotpay.
Bardzo szybko mogłem tam zestawić link płatności i podpiąć jako link na www lub
wysłać mailem).
Na tym etapie nie potrzebujesz rozwiązań opartych na oprogramowaniu dla
sklepów internetowych. Jak widzisz, sprawa uruchomienia przyjmowania płatności
jest dość prosta.

Sekwencja mailowa po otwarciu sprzedaży
Poprzednia sekwencja doprowadzała do momentu otwarcia sprzedaży. Wiadomo,
że po otwarciu sprzedaży nie wszyscy z naszej listy pilotażowej od razu kupią nasz
kurs online. To by było zbyt piękne. My, ludzie, mamy niestety problemy z
podejmowaniem decyzji. Jeżeli nie mamy natychmiastowej potrzeby (ale to
sytuacja bardziej jak ból zęba i szukanie środka przeciwbólowego) lub nie mamy
deadline’u, to będziemy zwlekać.
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Dlatego rekomenduję Ci przygotowanie dalszej części mailingu sprzedażowego.
Taki mail, o otwarciu sprzedaży, przypomnę, najlepiej wypuścić w poniedziałek
rano, ponieważ Twoja akcja sprzedażowa potrwa do niedzieli. Wróćmy zatem do
naszej poprzedniej sekwencji mailowej. Dlaczego do niedzieli? To wynika z moich
testów. Zauważyłem, że kończenie okna sprzedażowego w niedzielę wieczorem
generuje lepsze wyniki w porównaniu z innymi dniami tygodnia. Ale prowadź też
własne obserwacje i testy. Może Twoja grupa docelowa ma inne nawyki?
Wracamy do sekwencji mailowej. Przypomnę to, co już mamy. Pogrubiłem maile,
które już wysłałeś. Pozostały do opracowania maile 6, 7, 8 , 9 i 10.
Mail 1. Pytanie o pomysł – poniedziałek [rano 8:00]
Mail 2. Prośba o ankiety – czwartek [rano 8:00]
Mail 3. Info po ankietach – wtorek [rano 8:00]
Mail 4. Informujący o otwarciu oferty – piątek [rano 8:00]
Mail 5. Otwarcie okna sprzedażowego – poniedziałek [rano 8:00]
Mail 6. Pytania i odpowiedzi – wtorek [rano 8:00]
Mail 7. Obiekcje – środa [rano 8:00]
Mail 8. Bonus – czwartek [rano 8:00]
Mail 9. Przedostatnie przypomnienie – niedziela [16:00-18:00]
Mail 10. Ostatnie przypomnienie – niedziela [20:00 -21:00]
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Uwaga. Ponieważ z reguły są już dokonane pierwsze sprzedaże, to maile od 6 do
10 wysyłasz do grupy, do której wysłałeś mail nr 5 minus osoby, które już kupiły.
Nie bombardujemy ofertami osób, które kupiły. Programy mailingowe mają
funkcje umożliwiające automatyzację tego momentu. Podobne ułatwienie ma
platforma

do

e-learningu,

z

której

korzystam

–

Webtoleran.pl

(WTL)

https://bit.ly/platformazwebinarami – po zakupie przez WTL mój program
Getresponse zaczyna przepisywać kupujących na listy klientów. Bardzo dobra
funkcja,

UWAGA
Nie pomijaj w tej sekwencji maili od nr 6 do 9. Nie każdy kupuje w pierwszym dniu.
Bardzo dużo sprzedaży jest też ostatniego dnia.
Zaraz po otwarciu sprzedaży wiele osób ma jeszcze wątpliwości, nie wszystko
rozumieją, nie są przygotowane na szybki zakup itd.
Ta sekwencja maili ma pomóc podjąć decyzję, a zwłaszcza rozprawić się z
obiekcjami. Z mojej praktyki sprzedażowej wynika, że są to z reguły te same
obiekcje:
 Czy to na pewno dla mnie?
 Jak to ma wyglądać? (w podtekście: czym dam radę, czy ogarnę czasowo,
muszę sobie wyobrazić, jak to poukładam)
 Czy to dla mnie i czy na tym nie stracę? (w podtekście: czy mogę się wycofać,
gdyby się okazało, że to jednak nie dla mnie)
Wbrew pozorom wiele osób wciąż na tym etapie nie załapało wszystkich
szczegółów technicznych oferty. Pomóż im.
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SEKWENCJA MAILOWA maile 6-9
MAIL 6 (FAQ)
Tematyka w stylu: [oficjalne informacje] [ważna informacja]
Cześć. Jak już zapewne wiesz, wczoraj otworzyłem tylko na kilka dni zapisy na mój nowy
kurs online […], w którym za główny cel postawiłem sobie pomóc [komu] w [czym]. <link
do oferty >
W międzyczasie przygotowałem kilka odpowiedzi na pytania dotyczące udziału
i programu kursu….
Pozdrawiam XYZ
PS. Zauważ, że zapisy będą aktywne tylko do [… ..] pod tym adresem (link
pod wyrazem „adresem”).

MAIL 7
Tematyka: […obiekcje i pytania…]
Cześć! Jak zwykle po starcie pojawiają się u przyszłych kursantów obiekcje, m.in.:
czy kurs jest dla nich, czy nie stracą, czy mogą się wycofać. Zebrałem garść odpowiedzi.
Pytanie: czy to dla mnie? (Twoja odpowiedź przypomina o trzech głównych korzyściach).
Pytanie o gwarancję (przypomnij zasady zwrotu – ja często podkreślam,
że bezwarunkowy zwrot następuje w określonym terminie 14/30 lub 60 dni. Kursant
pisze maila i koniec. Nie warunkuję zwrotu niczym innym niż dotrzymanie terminu).
Pozdrawiam XYZ
PS. Postanowiłem dodać specjalny bonus – otwórz jutro maila o 8:00.
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MAIL 8 BONUS
Zapewne pamiętasz, że w części o projektowaniu treści pisałem o tym, żeby
od razu pomyśleć o dodatkach i bonusach do kursu. Teraz się to przyda. Bonus
musi być postrzegany jako bardzo wartościowy. To mogą być ekstra konsultacje
lub ekstra lekcje na jakiś ważny temat.
Tematyka: [„imię”, dodałem BONUS – czytaj…]
„Imię”, w niedzielę zakończę zapisy na […], ale postanowiłem dołożyć bonus […tytuł…]
(Opisz bonus np. według znanej Ci już zasady AIDA). Tytuł – co zawiera – co da
czytelnikowi – co czytelnik ma teraz zrobić, żeby go zdobyć (zamówić kurs).
Pozdrowienia, XYZ
PS. (Przypomnienie, że koniec zapisów w tej ofercie nastąpi w niedzielę o północy).
Uwaga. Konieczne podaj wartość bonusu (pamiętaj, że coś, co ma wartość ZERO,
nie jest postrzegane jako okazja).

MAIL 9 NIEDZIELA, godz. 16:00–17:00
Temat: […pozostało mniej niż 8 godzin]
Hej. Wpadam na chwilę, ponieważ to DZISIAJ kończy się możliwość zapisu na mój
kurs […].
Przypomnę, co znika o północy:
-…
–…
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(Teraz w punktach przypomnij całą tematykę, korzyści i gwarancje. Nie martw się,
że to będzie dłuższy tekst. To ostatni mail, w którym możesz cokolwiek opisać).
Na końcu przypomnienie o bonusie. I… o dodatkowym drugim bonusie! Tak.
Bonusy możesz dodać na każdym etapie. Potrafią szybko zmotywować do podjęcia
decyzji. A o to teraz chodzi. Bonus nr 2 rozpisujesz podobnie modelem AIDA jak
przy bonusie nr 1.
Koniecznie dodaj „PS”, a w nim jeszcze raz podlinkuj stronę sprzedażową
z informacją o końcu sprzedaży o północy.

MAIL 10 NIEDZIELA godz. 20:00 (ostatni mail zamykający okno sprzedażowe)
Tematyka: [Zamykamy][Koniec zapisów]
Dobry wieczór.
O północy znika dostęp do zapisów na kurs […]. To już ostatnia okazja, ale może ważna
dla Ciebie dlatego piszę
Pamiętaj, że przygotowałem specjalną pilotażową edycję kursu wzbogaconą o: […],
która już w takim układzie nie pojawi się po raz drugi.
Jeżeli chcesz [korzyść główna], podejmij dobrą decyzję i dołącz do uczestników jeszcze
do północy.
Ofertę znajdziesz tutaj (podlinkuj słowo „tutaj”).
Do zobaczenia, XYZ
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Podsumowanie do tej części Metody
Opisałem Ci pełną metodę budowania całej sekwencji od zera do sprzedaży
Pilotażowego Kursu Online.
Pamiętaj jednak, że w zależności od tematyki, branży, Twojej grupy docelowej
pewne kroki mogą nastąpić szybciej lub wolniej. Np. pozyskiwanie pierwszych
zapisów na listę mailingową może trwać tydzień (tak np. było podczas pracy
z tematyką parentingową i kursami o zdrowiu), a może potrwać dwa miesiące – tak
miałem w przypadku pierwszego kursu dedykowanego przyszłym szkoleniowcom
– trenerom biznesu). Czasami sam Facebook dostaje czkawki z nieznanych
powodów i nie odpala live’a albo dwa dni zatwierdza reklamy. To, w co polecam
się uzbroić, to cierpliwość. Nie oczekuj, że wszystko pójdzie jak po maśle. Po prostu
nie na wszystko masz wpływ. Rekomenduję Ci też zrobienie dobrej analizy
konkurencji. Portale, fanpage’e, grupy. Bądź tam. Odzywaj się, bo Twoi klienci są
też u Twojej konkurencji. Ale nie spamuj. W całym tym procesie pozyskiwania
swoich zaangażowanych fanów pamiętaj o złotej zasadzie: jeżeli chcesz się dać
odkryć, dawaj wartość, nie zawartość. Znajdź też inne osoby, które skupiają na
swoich fanpage’ach dużo osób podobnych do Twoich klientów. Poproś
administratorów o współpracę. Czasami wystarczy, że udostępnią jeden, dwa
Twoje posty o tym, co robisz, o livie, a zbierzesz dodatkowy ruch. Świetnym
posunięciem będzie też zapraszanie innych osób na swoje live’y i robienie ich
w formie wywiadów. Wtedy Wasze zasięgi się połączą.
PROTIP: Bardzo przydatnym narzędziem do robienia wywiadów i live’ów są apki
StreamyYard.com i Belive.tv. Banalnie proste w konfiguracji, a załatwiają problem
np. dzielenia ekranu z gościem. Mają opcje darmowe.
I na koniec gorąco Cię zachęcam do poznania zasad reklamowania się
na Facebooku. Pamiętaj, że te serwisy służą inwestorom do zarabiania pieniędzy,
więc robią wszystko, żeby zmusić do zostawienia u nich pieniędzy. I całkiem
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możliwe, że w momencie gdy czytasz ten #kursoebook Facebook już tak tnie opcje
na darmowe zasięgi dla postów i wydarzeń, że konieczne będzie bezwzględne
skorzystanie z jakiejś formy reklamy.

Błędy początkujących na tym etapie
Brak konsekwencji w działaniach podczas kampanii wstępnej. Na przykład Twoje
live’y nie są ustawione w cykl, ukazują się bez planu.
Brak budowania listy mailingowej. Lista jest święta, ponieważ tylko w niej masz
dostęp „po imieniu” do ludzi, a przy okazji, gdy podpadniesz Facebookowi i on
zlikwiduje Ci profile, to Twój biznes nie znika.
Słaby lead magnet, który ma za zadanie pozyskać adresy e-mail. Przypomnij sobie
opisane wcześniej zasady dobrego lead magnetu. Zachęcam Cię też do nauczenia
się zasad pracy z webinarami, czyli live’em prowadzonym za pośrednictwem
specjalnie przeznaczonych do tego platform. Możesz skorzystać z tych materiałów,
które przygotowałem.
Przegadana ankieta. Nie pytaj o więcej niż to, co opisałem. Im więcej, tym gorsza
frekwencja, a w podanym przykładzie masz najważniejsze informacje na start.
Niezastosowanie

pełnej,

opisanej

sekwencji

mailowej

w

obawie

przed

posądzeniem o spam. Po pierwsze: zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo nawet mail
przypominający o starcie webinaru będzie kategorią „otrzymuję od Ciebie za dużo
maili”, a po drugie: albo chcesz sprzedawać, albo nie. Ludzie są zabiegani.
Otwieralność maili to nie 100%, a większość z nas i tak potrzebuje kilkukrotnego
kontaktu z ofertą. Ktoś, kto się wypisze (to naturalny proces i nigdy się z tego
powodu nie frustruj), prawdopodobnie nie byłby Twoim klientem.
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Produkcja i publikacja pilotażowego kursu online
Temat rzeka. Powiem Ci, jak ja do tego podchodzę i jak to robię. Po pierwsze:
pamiętaj, że o tym, JAKĄ FORMĘ ma przybrać Twój kurs, zadecydują cele określone
w projekcie scenariusza.
Przykład: jeżeli jednym z celów jest POKAZANIE krok po kroku (czyli uczymy
umiejętności), jak ustawić webinar na platformie webinarowej, to nie potrzebujesz
się prężyć przed kamerą. Wystarczą Ci do tego mikrofon, laptop i program
do nagrywania i montażu screencastów, czyli tego, co widać na ekranie
Twojego laptopa.
Takim przyjaznym programem jest mój ulubiony Screencast-O-Matic.
Podobnie, jeżeli zechcesz zrealizować cel dostarczenia wiedzy, to możesz
poprowadzić tę część jako np. miniwykład o różnych platformach webinarowych,
wystarczy

przygotować

podobną

techniką

nagranie

z

wykorzystaniem

przygotowanej odpowiednio prezentacji w PowerPoincie lub KeyNote.
Kluczem i tak jest dobry scenariusz i niemówienie tego, co się wie, ale świadomość
tego, co, do kogo i po co się mówi. NAPRAWDĘ nie musisz się na siłę pokazywać
na wizji. Wiele osób łączy lekcje w kursach online z koniecznością nagrywania
siebie podczas wykładu. Większość moich kursów realizuję tylko w formie
nagranych prezentacji moim głosem i nie zauważyłem różnic w odbiorze
u kursantów. Jeszcze raz przypomnę – dawaj wartość nie zawartość. Po za tym
wykorzystanie techniki screencast z prezentacją pozwala stworzyć lekcje
błyskawicznie, ponieważ nie musisz przygotowywać kamer, studia, światła,
scenografii, a potem ślęczeć nad montażem. No i pamiętaj, że jeżeli podczas
pytania uczestników pilotażu o opinie pojawią się uwagi lub sugestie dotyczące
struktury i formy, możesz je wtedy brać pod uwagę.
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Inne elementy do wykorzystania podczas prowadzenia kursu pilotażowego to
webinary. Ponieważ odbywają się one na zamkniętej platformie, łatwo nadasz
dostęp tylko uczestnikom kursu. Platforma ma ten plus, że od razu masz
możliwość wyświetlenia prezentacji, obrazków, filmów, ankietowania bądź
uruchomienia trybów audio-wideo umożliwiających rozmowę głosową. Webinar
zarejestrujesz i potem możesz go udostępnić jako część kursową (jak pamiętasz,
o webinarach uczę tutaj). Możesz także zrobić to poprzez live w utworzonej
zamkniętej grupie kursowej na Facebooku, ale tam już tak łatwo nie wykorzystasz
opcji prezentowania treści, jakie dają platformy webinarowe. Z czego korzystać?
Ja polecam GetResponse, ponieważ masz 3 w 1: platformę do mailingu, system
budowania stron sprzedażowych i landing page oraz system webinarowy.
I wszystko ze sobą „gada”, więc nie trzeba niczego „wtyczkować” i „drutować”.
Program jest w wersji komercyjnej, ale możesz przez 30 dni testować go bez
dalszych zobowiązań. Tutaj są linki: Getresponse -link afiliacyjny (jeśli wejdziesz
przez niego, to ja będę bardziej lubiany przez GetResponse.com), a jeżeli nie
chcesz mi za bardzo pomagać, to tu masz zwykły link Getresponse. Drugim
systemem wartym rozważenia jest ZOOM. Duża część tego narzędzia jest
darmowa. Ale pamiętaj (bo ta informacja nie jest zbyt eksponowana), że część
darmowa dotyczy funkcji „meeting”, nie webinarów. W tej funkcji każdy z każdym
może rozmawiać bez Twojej kontroli, co bywa dla wielu osób męczące.

Publikacja treści kursów.
Mamy kilka opcji udostępniania treści:
1. Zrobić to ręcznie i bezpłatnie na WordPressie.
2. Wykupić gotową platformę do publikacji kursów.
3. Zbudować swoją z różnych komponentów.
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W pilotażu możesz zacząć tak jak ja na początku od zwykłego WordPressa. Nie
będzie dużo pracy. Dzisiaj korzystam z fajnej platformy Webtolearn i jeżeli
będziesz mieć ochotę, to służę pomocą.
Czego potrzebujesz, żeby udostępnić pilotaż swojego kursu online tylko poprzez
darmowego WordPressa?
 zainstalowanego czystego WordPressa;
 umiejętności tworzenia prostych stron i wpisów;
 posiadania konta na Vimeo.com – tam będą wgrywane Twoje pliki (lekcje)
wideo (pamiętaj, że bezpłatna opcja nie daje zgody na wykorzystywanie
konta do celów komercyjnych, a Twój kurs za friko nie jest, dlatego w grę
wchodzi opcja PRO);
 dostępu do jakiegoś dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox,
AmazonS3);
 plików lekcji (wideo, PDF, audio… co tam masz zaplanowane).

Cała procedura wygląda tak:
1. Tworzysz sobie stronę startową kursu. Powitania, opisy itd. Adres tej strony
udostępniasz kupującym mailem.
2. Na stronie jest link.
3. Link prowadzi do wpisu modułu/lekcji 1. Wpisz, że jest zabezpieczony hasłem.
Hasło ustawisz w menu. Wpis zawiera link do wideo, do pobrania plików itd.
4. Jeżeli chcesz uruchamiać np. kolejne moduły co jakiś określony czas, to link
do kolejnego wpisu przesyłasz mailem.
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Proste? Proste. I bez kosztów. Pod wpisami możesz uruchomić komentarze
i od razu mieć aktywność uczestników. Tak prowadziłem na początku pięć edycji
kursu dla trenerów Master Teacher. Działa. A do pilotażu jak znalazł, ponieważ nie
generujesz kosztów. Dodatkowo możesz utworzyć zamkniętą grupę kursową
i zapraszać tam do dyskusji, do stawiania pytań itp.
Błędy początkujących na tym etapie
Fiksacja na technice. Pamiętaj, że technika to tylko środek do celu, a nie cel sam
w sobie.
Obecność na wizji na siłę w przekonaniu, że to absolutna konieczność. Nie jest tak.
Jeżeli materiały są odpowiednio przygotowane merytorycznie i są skonstruowane
pod kątem celów wiedza/umiejętności, to obecność nauczyciela/wykładowcy
na filmie nie ma znaczenia dla efektywności uczenia. Lepiej zacznij prościej, niż
kombinuj na maksa.
Słaby dostęp do prowadzącego. Nie lekceważ tego. Wiele osób wskazuje jako
element zachęcający do wzięcia udziału nie tylko merytorykę kursu, ale też
możliwość kontaktu bezpośredniego z prowadzącym.
Twoja aktywność w kursie i ankietowanie kursantów
Pamiętasz, że pisałem na początku o tym, iż wiedza i informacja chce być wolna
i że kursy poradnikowe – automatyczne „zrób to sam” są narażone na kopiowanie
i konieczność ciągłego uzupełniania treści? Z kolei te z Twoim udziałem wymagają
zaangażowania. Ale też dają szansę na dłuższą współpracę. Pilotaż daje mnóstwo
informacji i szans na uzyskanie naprawdę ciekawych referencji, które będą
potrzebne później, przy kolejnych premierach. Poza tym to zalążek budowania
jednego z najbardziej pożądanych modeli biznesu edukacyjnego: modelu
klubowego membership, do którego uczniowie otrzymują dostęp na zasadzie
stałych cyklicznych opłat abonamentowych. Model membership, ponieważ jest
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oparty na Twojej ekspertyzie i wzajemnych relacjach interpersonalnych, jest
naturalnym rozwinięciem modelu „Zrobimy to razem”. A zatem już wiesz, dlaczego
„Zrobimy to razem” jest istotne. To baza dla przyszłych kroków do w pełni
zautomatyzowanego, cyklicznego biznesu. Twoja obecność w kursie nie musi
oznaczać, że siedzisz przy komputerze cały dzień. Na przykładzie ostatniej edycji
Master Teachera powiem Ci, jak to wygląda. W dniu startu robię webinar
dla uczestników – taki „wieczorek zapoznawczy”. Potem mniej więcej co tydzień
jeden webinar podsumowujący moduł z tygodnia i zapowiedź tego, co będzie
w kolejnym, jeden, dwa webinary z dodatkową wiedzą. Przed kolejnym modułem
wysyłam do kursantów maila z informacją. Zaglądam wieczorem do grupy
kursowej, by moderować wpisy. Codziennie wieczorem zbieram ewentualne maile
do konsultacji. Raz na tydzień prowadzę krótki live w grupie kursowej
z odpowiedziami na pytania (oczywiście jeżeli takie są). Od czasu do czasu
podrzucam linki do literatury itp.
Jak widzisz, nie jest to jakoś mocno obciążające. Pod warunkiem że się na swojej
tematyce dobrze znasz :) Jest też czas na dogrywanie kolejnych lekcji. Jeżeli od daty
zamknięcia sprzedaży do momentu premiery pierwszego modułu dasz sobie
14–20 dni, to w tym czasie nagrasz minimum dwa moduły po pięć, osiem lekcji
w środku.
Przypomnę. Jeżeli w lekcji tłumaczysz procedury, kroki itp., to jedna lekcja nie
powinna być dłuższa niż 12 minut – najlepiej, gdyby trwała 6–9. Jeżeli jednak lekcja
dotyczy tłumaczenia jakiejś idei, związków przyczynowo-skutkowych, to wtedy
lepszy dla naszej percepcji będzie format dłuższy – nawet 15–20 i więcej minut.
Ale przytrzymanie uwagi kursanta zależy też od Twoich umiejętności zbudowania
atrakcyjnego wykładu.
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Ankietowanie w trakcie i po pilotażowym kursie online
Pytaj w mailach, pytaj w grupie kursowej, pytaj przez ankiety.
Pytania

na

bieżąco

– w

trakcie kursu niech

dotyczą

jasności treści,

łatwości/trudności w zrozumieniu treści, organizacji kursu, tego, czy już są
zastosowane rozwiązania, i – co chyba najważniejsze –przydatności treści
dla kursanta.
Ankieta dla kursantów po kursie powinna według mojego doświadczenia zawierać
pięć pytań:
Czego powinno być mniej?
Czego powinno być więcej?
Z czego zrezygnować?
Co dodać?
Co zostawić?
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CZĘŚĆ IV
Praktyczne porady na zbudowanie strategii do kursu pilotażowego
(rozszerzenie do punktu nr 6 schematu)
Jak zapewne pamiętasz, w punkcie tym zaznaczyłem, że jest to czas na ustalenie
założeń odnośnie planów sprzedażowych.
Nie lubię działać bez Excela. Przed każdą kampanią robię założenia planu.
To pomaga potem znaleźć miejsca krytyczne, mieć możliwość poprawy działań,
pomierzyć skuteczność sprzedaży, optymalizować koszty itp.
Gorąco Cię też do takiego podejścia zachęcam. Nie mówię teraz o pełnej
i wypasionej analityce. Na to przyjdzie czas, ale chcę Ci pokazać kilka analiz, bez
których nie radzę zaczynać.
Możesz pomyśleć – „Phi! A co ja mogę planować, gdy nie wiem kompletnie, ile
mogę sprzedać, ilu klientów mogę mieć, ile muszę wydać na reklamę etc.
Tak, to prawda. Nie ustawisz sobie tak sprzedaży i biznesu, bo nie masz jeszcze
żadnych danych – w tym sprzedażowych, ale możesz ułatwić sobie ustawianie
strategii na pierwszy produkt, stosując świetną metodą „reverse engeering”.
Co to znaczy?
Otóż chodzi o zaplanowanie procesu marketingowego i sprzedaży – od końca.
Wbrew pozorom nie jesteś odcięty od ważnych danych. Jednymi z ważniejszych
danych, które możesz ściągnąć z rynku i ode mnie ☺ – są tzw. wskaźniki konwersji.
Czym jest konwersja? Pojęcie to oznacza po prostu – przemianę. O jaką przemianę
chodzi w naszym przypadku ,czyli produktu online?
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Chodzi o przystanki w podróży w lejku przez naszego przyszłego kursanta.
Na wielu etapach nasz przyszły kursant przechodzi „przemianę” – konwertuje
z zimnego ruchu na subskrybenta naszej listy, konwertuje na widza webinaru,
czytelnika

oferty,

otwiera

i

klika

w

nasze

maile,

aż

zamienia

się

na płacącego klienta.
Na każdym etapie lejka jest, jak widzisz sporo opcji konwersji. I te wszystkie
przemiany można szacować. Są publikacje i są takie osoby jak ja, które pokazują
konkretne dane.
Teraz

pokażę

ci

na

czym

polega

„reverse

engeering”

i

operowanie

wskaźnikami konwersji.
Zacznijmy od planu sprzedaży kursu pilotażowego. Jestem za podejściem: zaplanuj
wynik sprzedaży, a potem ułóż drogę (strategię) do realizacji tego wyniku. Wtedy
pokażą się wszystkie potrzebne działania i idące za tym koszty.
Mówiąc inaczej, projektujesz proces od tyłu. Rozkładasz go na czynniki pierwsze,
a nie składasz. Czyli zakładasz konkretny wynik sprzedaży i patrzysz, co masz
zrobić i za ile, żeby to osiągnąć. Do tego właśnie potrzebujesz danych w formie
wskaźników konwersji.
Pod tym linkiem znajdziesz mój prosty w użyciu kalkulator konwersji w lejku
sprzedażowym.
Zanim tam wejdziesz, zobacz, jak się nim posługiwać i jakie wskazówki Ci da.
Żeby doprowadzić do określonego wyniku sprzedaży możesz wiedzieć (dzięki
wskaźnikom konwersji), jak dużą społeczność musisz zbudować. Ile osób musi
kliknąć, zapisać się, otworzyć, zapoznać się z czymś, żeby wygenerować zakładaną
sprzedaż. Możesz też świadomie testować cenę produktu i sprawdzać, jak
zmieniają się liczby osób, które musisz mieć w lejku – a zwłaszcza na górze lejka.
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Lejek pozwala Ci zbudować tę słynną w branży społeczność, o której się tyle pisze
przy okazji marketingu Internetowego. Jednak sama duża społeczność nie kupuje
z automatu. Najlepiej kupuje ciepła i zaangażowana społeczność. Cała reszta
społeczności, to statystyczna zimna sprzedaż, która opiera się na przeciętnym
wskaźniku 0,7% konwersji.
Jak to rozumieć? Statystycznie tyle osób może kupić od ciebie np. z reklamy na tzw.
zimnym ruchu. Prosty rachunek. Chcesz sprzedawać miesięcznie za 10 000 zł.
Postanawiasz nie bawić się w żadne procesy i lejki – tylko naparzasz reklamą w
sieci do zimnego ruchu. Twój kurs masz w cenie 199 zł. Do ilu osób musisz dotrzeć
z reklamą żeby bazować na konwersji 0,7%?
Potrzebujesz 50 klientów. I potrzebujesz dotrzeć do ponad 7000 osób miesięcznie,
które – UWAGA – zobaczą Twoją ofertę. Przeciętnie niski koszt kupienia kliknięcia
do jakiejś strony to 1 zł. A zatem zapłacisz za pozyskanie klientów przeciętnie
7000zł, uzyskując z takiej akcji 10 000zł przychodu.
Bilans nr 1 [10 000zł – 7000 zł]

Czy warto? Nie sądzę, ponieważ po wdrożeniu metody Pilotażowego Kursu Online
możesz takie wskaźnik podnieść do 5%-8%, a przy tym obniżyć koszty reklamy.
Dlaczego?
Ponieważ lepiej znasz potrzeby swoich kursantów, wiesz też, jak chcą się uczyć no
i masz przetestowany ruch w lejku pilotażowym, a co za tym idzie więcej danych
dotyczących konwersji. To wszystko powoduje, że lepiej optymalizujesz koszty i
wykonujesz bardziej precyzyjne ruchy.
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Zobacz, co by się wtedy wydarzyło:
10 000zł /199zł = 50 osób
50 osób przy konwersji 6% to konieczność dotarcia z ofertą już nie do 7000 osób
ale do 833 osób. Ponieważ znasz już swoją grupę odbiorców, potrafisz
zoptymalizować koszty reklamy i spokojnie możesz uzyskać za kliknięcie do oferty
nie 1 zł a np. 30 gr. ( Ile zapłacisz wtedy? Tak. Tylko 249 zł)
Bilans nr 2 [10 000zł – 249 zł]
To co? Ma sens powalczenie o wskaźniki konwersji?
No to lecimy.
ZAPAMIĘTAJ
Wskaźniki konwersji możesz zmieniać. Możesz je poprawić, stosując na przykład
moje skrypty mailingów, budując właściwie serie i scenariusze live-ów, webinarów,
stosując wskazówki do landing page, tworząc dobrze zaprojektowany kontent,
umiejętnie dobierając grupy odbiorców itp. Podobnie możesz te wskaźniki bardzo
obniżyć działając chaotycznie, bez wiedzy, strategii – stosując „marketing nadziei”.
Dobre wskaźniki konwersji, to coś, o co cały czas będziesz walczyć.
Dlatego poznaj kilka z nich, które są z reguły najważniejsze
1. Wskaźnik konwersji – zapisy z Landing Page.
Landing page jest pierwszą linią budowania listy Twoich klientów. Przyjmuje się, że
wskaźnik konwersji na poziomie 35% jest już dobry. Czyli na 100 osób
wchodzących na Landing Page 35 osób dokona zapisu. Jednak przy odpowiedniej
kampanii ten wskaźnik może wynieść nawet 70-80%. Jest o co walczyć, tym
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bardziej, że ściągnięcie internauty na Landing Page rodzi koszty. A zatem jest o co
walczyć.
2. Wskaźnik konwersji – kliknięcie i przejście na stronę z ofertą. Jest już raczej jasne,
że im więcej, tym lepiej, ponieważ liczba ta świadczy o tym, jak potrafisz wzbudzić
zainteresowanie. Jeżeli Twoja lista jest dobrze przygotowana i ocieplona, a przy
tym prawidłowo tworzysz mailingi, to to możesz mieć spokojnie 40%-70% kliknięć
do strony z ofertą z grupy osób, do której wysłałeś maile z informacją o ofercie.
Tak. Dobrze widzisz. Nigdy cała lista nie otworzy ci maila z ofertą. A co dopiero
kliknie w link do niej. Takie życie online.
3. Wskaźnik konwersji na kupujących. Najważniejszy. Jeżeli wszystko zrobiłeś
poprawnie, to możesz liczyć na konwersję sprzedaży od 15% – 40% osób z listy
oglądających ofertę kupujących. Na jednym z moich webinarów osiągnąłem w
grupie widzów 50 osób wynik sprzedaży 48% z produktem za 567 zł. Oczywiście
zdarzają się jeszcze bardziej ponad przeciętne wyniki.
Skoro już przy webinarach jestem.
Webinary są wciąż jednymi z najlepszych metod sprzedażowych. Z jednej strony
potrafią w ciągu 60-90 minut wręcz przeciągnąć widza od zimnego ruchu do
ciepłego, a z drugiej od razu wygenerować ciekawą sprzedaż na żywo.
Gdy wdrożysz odpowiednio zasady pracy z tym formatem możesz bez problemu
podczas webinarów generować konwersje sprzedażowe od 6% do nawet 50%.
Tymi wskaźnikami też możesz sterować, bo zależą od jakości Twojej pracy nad
webinarem.
Tutaj [link] możesz wejść w prosty kalkulator, który pomoże Ci oszacować liczbę
osób, którą musisz pozyskać dla określonej wysokości sprzedaży.
A tutaj [link] do kalkulatora konwersji sprzedaży na webinarze.
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Zakończenie
Poznałeś cały schemat metody.
Tą metodą wprowadzam wszystkie nowe projekty, ponieważ zawsze testuję,
czy chęci i deklaracje przyszłych klientów przełożą się na efekty.
Wcześniej w case study opisałem cały proces otwierania Akademii Kursów
Online.
W #kursoebooku podałem instrukcje dla osób startujących od zera. Wiedz, że
po jakimś czasie będziesz mógł prowadzić szybciej ten proces, ponieważ
będziesz już dysponować listą mailingową. Wiele kursów uruchamiam tylko
korzystając z list. Będzie moment, że wykorzystasz tylko część tego schematu.
Pierwsze wydanie tego #kursebooka w 2019 zostało uruchomione dokładnie
wg tego schematu. Po otwarciu przedsprzedaży w ciągu pierwszego tygodnia
zakupu dokonało prawie 400 osób. E-book był jeszcze niedostępny do stycznia
2020, a kupiło go ponad 1100 osób.
Z kolei w styczniu, korzystając z mojej biblioteki kursów, elementów metody
pilotażowej i tylko live-ów w ciągu 14 dni dla nowych klientów zorganizowałem
sprzedaż na ponad 37 000 zł. Bez kosztów.
Od marca do maja 2020 w środku pandemii zupełnie nowy program Master
Class Online sprzedał się w opcji przedsprzedaży w kwocie ponad 38 000 zł, a
konsultacje 1;1 za ponad 60 000 zł. Sam #kursoebook, który widzisz, przynosi
pasywnie 7–10 tys miesięcznie przychodu przy inwestycji w reklamę na
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poziomie 2000–3000zł. Ktoś powie mało, ktoś powie dużo. Cztery lata temu
powiedziałbym – „Oo rany! Marzenie!”, bo pierwsze kursy przynosiły kila
tysięcy. Dzisiaj na aktualne dane kręcę nosem, mówiąc – „jest w miarę ok, ale
mogę więcej. Ale ja jestem już po czterech latach walki i prób”. A ty zapewne
nie. Więc nigdy nie porównuj się z osobami, które mają doświadczenie. Na
samym początku nie patrz i nie oczekuj 6 cyfrowych wyników. To tak nie działa
za pierwszym razem. Każdy zaczyna od pierwszego lajka i pierwszej zapłaty. Ale
to działa, jeżeli zaczniesz mądrze to robić. Ostatnio słyszałem pojęcie
„marketing nadziei”. To o ludziach, którzy miotają się między technikami,
metodami, bezrefleksyjnie kopiują innych i mają właśnie nadzieję, że się uda.
Niestety nie uda się. Bo kopiują nie system, ale część. Nie widzą całej układanki
i wszystkich elementów.
Dlatego dałem Ci cały system. On zadziała i odwdzięczy się sporymi dochodami,
ale Ty musisz z nim razem pracować. Od zaraz. I nie testuj równolegle innych
rozwiązań i innych programów dopóty, dopóki nie zrobisz tej wersji – bo się po
prostu pogubisz i zniechęcisz.
No, a teraz czas na Twój ruch. Samo się nie zrobi.
Jeżeli chcesz poznać wszystkie narzędzia i nauczyć się wdrażania już całego
schematu, skutecznego pozyskiwania pierwszych płacących klientów,
tworzenia treści itd — to proponuję trzy drogi:

1. Jeżeli nie cenisz swojego czasu - opcja Zrób To Sam – czyli musisz teraz
posklejać sobie wszystkie elementy samodzielnie, co uwierz mi, zajmie
i Ci mnóstwo czasu i poszukiwań.
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2. Jeżeli chcesz posłużyć się gotowcami i schematami - opcja najlepsza.
Po prostu dołącz do aktualnych edycji kursu Akademii Kursów i Szkoleń Online
– To ponad 100 lekcji prowadzących krok po kroku. Akademię możesz obejrzeć
TUTAJ.
Cicho Sza!
Przy okazji: mam dla Ciebie specjalny kod rabatowy na zniżkę aż 40%,
ponieważ jesteś tutaj ze mną.
Kod brzmi po prostu: MCO40 i wpiszesz go po pojawieniu się okna z
zamówieniem.
3. Jeżeli jeszcze nie jesteś gotowy/a do działania, lub tylko chcesz poznać mnie
bliżej, to
 wejdź na: https://jacekwolniewicz.pl i zobacz, jakie darmowe szkolenie
online właśnie prowadzę. Możesz się tam na nie zapisać,
do czego zachęcam.
 zaobserwuj mój
fanpage: https://www.facebook.com/jacekwolniewiczmasterteacher/
 dołącz do mojej grupy o szkoleniach i kursach
online https://www.facebook.com/groups/kursyonline
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Czy warto zajrzeć na moje darmowe szkolenia o kursach online?
Oceń samodzielnie:
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Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię do działania.
I pamiętaj. W tej branży sukces zależy od tego, jak zaczniesz.
Ja już wyleczyłem się z szarżowania, że „wiem lepiej” dlatego słucham, analizuje,
testuje i potem daję to, czego klienci potrzebują. Prawie jak Facebook
Zapraszam.
Też możesz!

Do zobaczenia w moich stronach i na szkoleniach.

Jacek Wolniewicz Master Teacher.
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Ucz się więcej!
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