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Specjalnie dla Ciebie przygotowałyśmy aż 50 biznesowych rad w różnych
obszarach Twojego biznesu.

Wiele z nich jest prostych do wdrożenia, więc koniecznie przetestuj, czy dane
rozwiązanie jest dla Ciebie. 

Wierzymy, że dzięki nim Twój biznes się rozwinie i wzniesie na jeszcze wyższy
poziom.

Wstęp

Witaj!

team Czerwonej Szpilki!



ROZDZIAŁ 1

K o b i e t a  w  b i z n e s i e



 Na co inni tracą niepotrzebnie czas?
 Jak usprawnić ich pracę/życie/hobby?
 Jak sprawić, by ich życie stało się łatwiejsze?
 Jak dostarczyć im lepszy produkt?
 Jak dostarczyć im ten sam produkt, lecz taniej?
 Jak można sprzedawać istniejący produkt w nowy sposób?
 Jakie nowe produkty pojawiają się na rynku?
 Na co jest teraz największe zapotrzebowanie?

,,Chciałabym zacząć swój biznes, ale nie mam pomysłu, co to może być. Co polecicie?"

Jeśli ktoś tak podchodzi do własnego biznesu, to nie wróży to nic dobrego. Być może zgodzisz się 
z nami, że gwarancją sukcesu jest robienie czegoś z pasji, a nie dlatego że muszę… Otwieranie firmy tylko
dla jej posiadania lub ,,bo koleżanka ma" niekoniecznie jest dobrym pomysłem.

Kobiety są niesamowite, ponieważ potrafią wykonać prawie każdą pracę. Jednak pomimo takich
możliwości radzimy budować biznes na tym, co dobrze znasz, lub robić biznes, który naprawdę kochasz.

A jeśli nie wiesz, co jest Twoją pasją, postaraj się to odkryć i zacznij działać w tym kierunku. Możesz
poszukać również pomysłu w swoim najbliższym otoczeniu lub branży, w której już pracujesz – tam
najłatwiej jest dostrzec szansę na własny biznes.

Odpowiedz sobie na kilka bardzo ważnych pytań:

Nasza rada na pomysł stworzenia swojego własnego biznesu jest taka: rób to, na czym się znasz
najlepiej, i rób to z pasją.

A może świat marketingu wielopoziomowego? To szansa dla wielu osób na zbudowanie własnego
biznesu bez ryzyka i dużych inwestycji.

I pamiętaj, zawsze warto spróbować! Do odważnych świat należy! Możesz zacząć od czegoś małego,
zdobywać niezbędne doświadczenie i przekonać się, czy ten biznes jest właśnie dla Ciebie.

Biznesowa rada #1

SKĄD WZIĄĆ POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES?



 dodatkowe źródło dochodu,
 elastyczne godziny pracy,
 praca z domu,
 możliwość łączenia opieki nad dzieckiem z aktywnością zawodową,
 rozwój osobisty,
 zdobywanie doświadczenia zawodowego.

 nieprzewidywalność,
 zmęczenie po nieprzespanych nocach,
 częste przerywanie pracy przez czynności związane z dziećmi,
 rozpraszacze domowe (pranie, sprzątanie, gotowanie),
 opieka nad dzieckiem utrudniająca koncentrację.

Czy wiecie, że wiele pomysłów na biznes powstało podczas urlopów macierzyńskich?
Tak, tak. Być może i Ty jesteś kobietą, która właśnie w tym wyjątkowym czasie wpadła na genialny pomysł
założenia własnej firmy.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż często kobiety po urodzeniu dziecka nie chcą już wracać do obecnego
miejsca pracy, tylko chciałyby spędzać jak najwięcej czasu z dzieckiem. Dlatego po urlopie macierzyńskim
decydują się jeszcze na urlop wychowawczy.

A dzięki pracy dla siebie mamy stają się własnym szefem i łatwiej mogą łączyć to z opieką nad maluszkiem.

Jakie są PLUSY rozkręcenia własnego biznesu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym?

Jakie są MINUSY rozkręcenia własnego biznesu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym?

Jednak nie jest to nic, z czym my, kobiety, sobie nie poradzimy!

Biznesowa rada #2

BIZNES NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM?



 Możesz podążać za codziennymi zachciankami i jadać to, na co aktualnie masz ochotę Ty lub Twoja
rodzina.
 Możesz planować posiłki na cały tydzień.

wydasz mniej, bo kupując raz w tygodniu, nie chodzisz spontanicznie do sklepu,
oszczędzisz czas, bo każda wizyta w supermarkecie trwa minimum pół godziny,
zachowasz energię, bo zamiast biegać codziennie po sklepie i stać w kolejkach z 2–3 rzeczami, możesz
zrobić coś pożyteczniejszego dla siebie.

Jeśli jesteś pracującą mamą, to tak jakbyś miała trzy pełne etaty. Najlepiej, żebyś była wszędzie,
zawsze jednocześnie i w pełnej gotowości. Pomimo że pracujesz zawodowo, obowiązki związane 
z domem i z dziećmi są, były i będą. Trzeba więc zrobić coś, żeby ułatwić sobie tę pracę na trzech etatach.
Oto nasze siedem pomysłów, jak to zrobić.

Planuj posiłki

Przestrzeganie tej zasady stanowi jeden z fundamentów spokojniejszego życia każdej pracującej mamy. 
I o ile Twoja druga połówka nie przejęła obowiązku gotowania, to leży on po Twojej stronie.
Do wyboru masz dwie opcje:

1.

2.
My polecamy spróbować opcję drugą – tym samym raz obmyślisz tygodniowy jadłospis, raz wybierasz się 
do sklepu i raz zaprzątasz sobie głowę pytaniem, co dziś na obiad.
Być może dla Ciebie to wszystko brzmi nieco dziwacznie, ale szybko przekonasz się, jak wiele to ułatwia, 
a przede wszystkim oszczędza Twój czas.

Zakupy rób raz w tygodniu

Jeżeli zdecydowałaś się na planowanie posiłków, to teraz ułatw sobie życie jeszcze bardziej i rób większe
zakupy raz w tygodniu. Połączenie tych dwóch zasad będzie kluczowe
Dzięki temu:

Biznesowa rada #3

SIEDEM SPOSOBÓW NA UŁATWIENIE ŻYCIA 

PRACUJĄCEJ MAMIE

 



 Odpuść i nie przejmuj się tak bardzo.
 Sprzątaj ok. 20–30 minut dziennie każdego dnia, według wcześniej ustalonej listy, i odhaczaj to, co
zostało zrobione.
 Dodatkowo wieczorem poświęć razem z rodziną ok. 15 minut na ogólne uprzątnięcie domu.

 Nie trać czasu na sprzątanie

Szkoda tracić cały dzień z weekendu na sprzątanie, dlatego warto robić to systematycznie i sukcesywnie.
Pamiętaj – sprzątanie domu, w którym mieszkają dzieci, to jak mycie zębów Nutellą, więc odpuść sobie
laboratoryjny błysk.
Przyjmij trzy proste zasady:

1.
2.

3.
Dzięki temu macie weekend dla siebie i nie marnujecie całego dnia na sprzątanie.

Planuj i spisuj

Każda mama na co dzień ogarnia milion spraw związanych z pracą, dziećmi i domem. Dlatego tak ważne jest
planowanie.

Zapisuj wszystko na kartce, w planerze, kalendarzu czy aplikacji. Nie ma większego znaczenia, gdzie
będziesz to robić. Ważne, żeby spisać, zapomnieć i wrócić do notatek, kiedy jest na to odpowiedni czas.
Dopóki nie spiszesz wszystkiego, nie zobaczysz, ile rzeczywiście jest do zrobienia. Trzymanie wszystkiego 
w głowie sprawia, że czasem nawet najdrobniejsze sprawy nabierają wielkiej rangi i przytłaczają.

Biznesowa rada #3



ubrania (w tym już prasowanie),
zeszyty i książki do szkoły,
torebka do pracy (jeśli zmieniasz ją codziennie),
produkty na śniadanie.

Wieczorem szykuj się na rano

Jak często zdarzają Ci się nerwowe poranki, kiedy wszyscy domownicy biegają po domu, szukają czegoś, 
a Ty w pośpiechu prasujesz koszulę, jednocześnie szykując śniadanie?
No właśnie… Nie ma nic bardziej stresującego jak taki poranek na „dzień dobry”. Sukces spokojnego poranka
tkwi w wieczornym szykowaniu się na kolejny dzień.
Pomyśl o tym, co możecie przygotować z wyprzedzeniem. Mogą to być:

Takie przygotowanie się zajmie nie więcej niż 15 minut, ale docenisz je następnego dnia.

Deleguj obowiązki

Chcesz być dobrze zorganizowana – musisz delegować zadania innym. Powiedz, co mają zrobić i będziesz
mieć wiele problemów z głowy. Pamiętaj, jeśli cały dom jest na Twojej głowie, to po części jest to Twoja wina
– tak nauczeni zostali inni domownicy. Dlatego koniecznie trzeba to zmienić.

Jeśli chcesz, żeby mąż i dzieci bardziej się zaangażowali, musisz im o tym powiedzieć – sami się tego nie
domyślą. Porozmawiajcie o współpracy w rodzinie i wspólnie ustalcie, jakie obowiązki należą do Ciebie, 
a jakie do męża i dzieci. Zobaczysz, że będzie Ci lżej.

Twórz checklisty dla każdego

Checklisty pozwalają szybko i bez większego wysiłku sprawdzić, czy wszystko, co potrzebne, jest zrobione
lub zabrane.

Nie musisz się za każdym razem zastanawiać nad tym, co jeszcze jest do zrobienia, lub dopytywać dzieci, 
czy zrobiły to albo tamto. Po prostu każdy sprawdza to, co wcześniej zostało spisane, i każdy sam kontroluje
swoje obowiązki.

Biznesowa rada #3



Czy jesteś zadowolona z samej siebie?
Ile razy w ciągu każdego dnia karmisz się krytyką?
Jak często mówisz do siebie: ,,Mogłam to zrobić lepiej" albo ,,Zrobiłam to beznadziejnie"?

Perfekcjonizm często sprawia, że wiele osób nigdy nie zrealizuje swoich celów... Możesz też utknąć 
w opracowaniu idealnej strategii, doszlifowywaniu umiejętności, a koniec końców stwierdzisz, że i tak nie
jesteś dość dobra, by wystartować. Takie błędne koło może doprowadzać do frustracji!

JAK PORADZIĆ SOBIE Z PERFEKCJONIZMEM?

Wybacz sobie swoje niedociągnięcia

Nikt nie jest idealny i nikt nigdy nie będzie – każdy ma swoje zalety i wady, Ty również. Oczywiście nie znaczy
to, że nie powinnaś się rozwijać czy starać się być lepsza. Zawsze warto pracować nad sobą i starać się być
lepszą w tym, co robimy – ale nie za wszelką cenę i nie mimo wszystko. Nie trać czasu, myśląc o tym, czego
jeszcze nie umiesz lub co robisz nie dość dobrze. I prostu to rób, starając się dać z siebie 100%.

Skup się na tym, co dla Ciebie jest ważne

Zastanów się, jaki jest Twój cel? Dlaczego tak bardzo Ci zależy na tym, by wynik był idealny? Co tak
naprawdę się dla Ciebie liczy? Perfekcjonizm często przeszkadza w osiągnięcia celu, ponieważ niepewność,
czy się uda, powoduje, że zwlekamy z realizacją danego zadania.

Ustal sobie limit czasowy

Niektóre rzeczy, takie jak np. sprzątanie, mogą dla perfekcjonistki nigdy się nie kończyć. Dlatego zamiast 
np. szorować podłogę bez końca, ustal sobie czas, który poświęcisz na mycie podłogi.

Próbuj czegoś nowego

Dlaczego? Bo każda nowa umiejętność sprawi, że będziesz musiała na początku popełnić błędy 
i z pewnością podejmiesz kilka prób (o ile się nie poddasz za szybko). To uświadomi Ci, że nic w tym złego, że
każdy człowiek uczy się na błędach i właśnie w ten sposób się rozwija. Że błędy można wykorzystać jako
dobrą lekcję, a nie przyjmować jedynie jako porażkę.

 

Biznesowa rada #4

JAK PORADZIĆ SOBIE Z PERFEKCJONIZMEM?



Nigdy nie zadowolisz wszystkich

Często o tym zapominasz, a przecież to jedna z podstawowych zasad Twojego działania. Choćbyś nie wiem,
jak się starała, zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony, kto Cię skrytykuje, powie, że coś mu nie smakuje
albo nie podoba się itp. Trudno, tak bywa. Ważne, żebyś Ty była zadowolona z efektów swojej pracy.

Jesteś wystarczająco dobra

Wszyscy jesteśmy w czymś dobrzy, każdy w czym innym. Ty jesteś dobra na tyle, na ile Cię stać. Nikt nie każe
być Ci lepszą, no chyba że to Ty sama stawiasz sobie wyżej poprzeczkę. Tylko pamiętaj, by nie ustawiać jej
od razu za wysoko. Pomału, małymi krokami sięgaj wyżej i po więcej.

Skupiaj się na swoich sukcesach

„Dopiero jak schudnę 10 kilogramów, będę z siebie zadowolona”. Naprawdę? A co z pierwszymi 
3 kilogramami? Czy nawet z pierwszym? Świętuj swoje małe sukcesy – w końcu na duży sukces składają się
właśnie te najmniejsze! I każdy z nich zasługuje na chwilę Twojej uwagi.

 

Biznesowa rada #4



jakie treści umieszczają,
co robią dobrze, bo Ci się to podoba,
zastanów się, co Ty możesz zrobić jeszcze lepiej.

Czy dobrze znasz swoją konkurencję? Obserwujesz ją?

Być może powiesz, ale po co? W ogóle mnie to nie interesuje – robię swoje. Po części masz rację, 
rób swoje, ale jednak zawsze musisz trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co w trawie piszczy.

Media społecznościowe to świetne miejsce, aby lepiej poznawać potrzeby Twoich odbiorców i dzięki
temu tworzyć ciekawszą komunikację i znacznie lepiej dopasować swoje oferty, produkty i usługi. 
To także chyba najlepsze miejsce do tego, aby zobaczyć, co dzieje się na rynku.

Dziś chcemy zachęcić Cię do tego, abyś w najbliższym czasie poświęciła trochę czasu i przyjrzała się,
jakie działania prowadzą inne osoby z Twojej branży na swoich profilach.

Zwróć uwagę:

Tutaj chciałybyśmy zaznaczyć bardzo jasno – absolutnie nie chodzi nam o to, abyś cokolwiek kopiowała.
Totalnemu tzw. zgapianiu jesteśmy przeciwne. To Ty musisz mieć swój pomysł na komunikację i styl, 
tak aby się wyróżnić na tle innych.

Ważne jest też to, abyś nie porównywała się i nie dołowała, że ktoś jest znacznie dalej czy robi coś
znacznie fajniej/lepiej niż Ty. Ty też możesz dojść do tego poziomu – tylko potrzebna jest cierpliwość.

Dlatego dziś zachęcamy Cię do tego, abyś uważnie rozejrzała się po sieci, sprawdziła, jakie działania
prowadzą inne firmy w Twojej branży. Zobaczysz dzięki temu, jakie są Twoje mocne i słabe strony, czyli
to, nad czym możesz jeszcze popracować.

Biznesowa rada #5

CZY WARTO OBSERWOWAĆ SWOJĄ KONKURENCJĘ?



Myślisz, że „jakoś to przecież będzie”?
Że założysz firmę i natychmiast wszyscy się o niej dowiedzą? Że klienci na pewno się znajdą?
A czy dobrze znasz swoją grupę docelową i wiesz, co chcesz jej zaoferować?
Czy zrobiłaś dokładny research z rozeznaniem rynku, konkurencji i potencjalnych klientów?
Czy myślisz długofalowo i masz plan na najbliższy kwartał, pół roku, rok?
Czy znasz się na marketingu, reklamie i budowaniu marki osobistej?

Pamiętasz początki swojej działalności, kiedy dopiero zakładałaś firmę? Oczami wyobraźni widziałaś siebie
jako właściciela prężnie działającego biznesu – zamawiałaś pierwsze wizytówki, pracowałaś baaardzo długo
nad stroną internetową, urządzałaś lokal, dbając o każdy szczegół i detal.

A potem nastała szara rzeczywistość – podatki, wydatki, stres, problemy z pracownikami i nadmiar
obowiązków. Oraz inne pułapki, o których nie miałaś pojęcia.

Wśród nas jest wiele kobiet, które tę drogę mają jeszcze przed sobą. Jeśli i Ty jesteś jedną z nich, zapoznaj
się z tymi treściami. 

Poznaj pięć błędów początkujących przedsiębiorców, a być może uda Ci się uniknąć największych
problemów, z jakimi najczęściej stykają się właściciele małych firm.

1. Brak planu i strategii

Cały czas powtarzamy – chyba aż do znudzenia, że dobry plan to podstawa! Nasz zespół spotyka się 
co miesiąc, opracowując plan i strategię na następny miesiąc, raz w tygodniu widzimy się online i omawiamy
działania na bieżąco, a dwa razy do roku robimy spotkanie z planowaniem działań długofalowych – 
na następne pół roku!

Założenie firmy to naprawdę bajecznie prosta sprawa, ale rozwijanie i utrzymanie jej wymaga nieco więcej
niż tylko zapału i entuzjazmu, a Ty, jako początkujący przedsiębiorca, powinnaś ustalić priorytety i cele,
zaplanować działania i strategicznie je realizować, by mieć pewność, że nie ,,jakoś to będzie", tylko staniesz
się skutecznie działającą właścicielką biznesu.

Tutaj warto skorzystać z pomocy specjalistów. Potraktuj to jako świetną inwestycję, która – jeśli dobrze
wdrożysz opracowany plan – zwróci Ci się szybciej, niż myślisz.

Biznesowa rada #6

PIĘĆ BŁĘDÓW POCZĄTKUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW



Nie chcesz lub nie umiesz delegować zadań innym?
Żywisz przekonanie, że wszystko najlepiej zrobisz sama?
Myślisz, że rezygnacja z usług dodatkowych to świetna oszczędność?

2. Syndrom zosi samosi

No tak, my, kobiety, bardzo często mamy z tym duży problem!

W ten sposób bierzesz na swoje barki praktycznie wszystko: od księgowości po marketing, sprzedaż, usługi
bezpośrednie i wiele innych rzeczy, z którymi w rzeczywistości sobie nie radzisz, a które dostarczają Ci
dodatkowego stresu i zabierają mnóstwo czasu.

W rezultacie zaczynasz być coraz bardziej zmęczona, sfrustrowana i nie masz czasu zająć się
najważniejszymi rzeczami dla swojego biznesu.

Jeżeli w pierwszych miesiącach nie możesz pozwolić sobie na zatrudnienie pomocy (choćby np. wirtualnej
asystentki), zainwestuj w jedno – w dobre biuro rachunkowe. Dlaczego? Bo dobra, kreatywna księgowa 
to prawdziwy skarb! I potwierdzi to z pewnością każdy przedsiębiorca.

3. Brak oszczędności i planu finansowego

Problemy finansowe dotykają wielu przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrego,
dokładnego budżetu oraz posiadanie tzw. poduszki finansowej. To nic innego jak oszczędności, które
pomogą Ci w trudniejszych chwilach. Tak jak było to np. w przypadku lockdownu i zamknięcia niektórych
branż.

4. Zaczynanie od niewłaściwej strony

Na fali entuzjazmu wynikającego z założenia biznesu wielu początkujących przedsiębiorców zaczyna
działania od niewłaściwej strony – czyli od projektowania logotypu, wybierania kolorów marki, stawiania
zaawansowanej (i bardzo drogiej) strony internetowej, zamawiania wizytówek itd.

Oczywiście identyfikacja wizualna firmy jest sprawą bardzo istotną, jednak nadmierne koncentrowanie się 
na niej na starcie może spowodować, że zainwestujemy kilka tygodni pracy i parę tysięcy złotych w coś, 
co oderwie nas od najważniejszego – tworzenia i planowania strategii oraz od szukania potencjalnych
klientów i działania.
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5. Szukanie kosztów na siłę

Chcesz zaoszczędzić na podatkach, więc generujesz jak najwyższe koszty, inwestując a to w sprzęt, 
a to w gadżety, a to w samochód i inne (często zbędne) usprawnienia.
Wierzysz, że takie działania pozwolą Ci przechytrzyć system i zaoszczędzić jak najwięcej, ale zapominasz, 
że tak naprawdę nie zarabiasz, tylko w kółko obracasz pieniędzmi i wciąż nie budujesz poduszki finansowej
swojej firmy, nie oszczędzasz na sensowne inwestycje i nie zabezpieczasz się na przyszłość – a to już
najprostsza droga do rychłego upadku.

Jeśli chcesz założyć swój biznes, rozwijać i stale go powiększać, postaraj się unikać powyższych błędów.
Wówczas uda Ci się osiągnąć cel, by z dumą mówić o sobie jako o właścicielce dobrze prosperującej firmy.
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Za co lubię siebie?
Jakie trzy wartości są dla mnie najważniejsze w biznesie?
W jaki sposób lubię komunikować się z innymi?
Jakich umiejętności biznesowych mi brakuje?
W czym jestem dobra?
Jaki jest mój największy lęk związany z biznesem?
Jak jest mój główny cel?

Kobiety coraz chętniej szukają swojego miejsca w świecie biznesu – i super! Jednak nowe możliwości
stawiają przed nami nowe wyzwania, a jednym z najważniejszych jest budowanie marki kobiecego lidera.

Dlaczego to takie istotne i jak robić to dobrze?
Przez wiele lat panowało przekonanie, że jeśli kobieta chce dorównać w biznesie mężczyźnie, musi przejąć
jego wzorce zachowania. Na szczęście myślenie się zmienia i dziś wiemy już, że wcale nie jesteśmy gorsze –
jesteśmy inne. By skutecznie budować swoją wartość jako lider, warto te różnice zrozumieć i wykorzystać.

Kobieta w biznesie
Nie lubimy generalizować, jednak skłaniają nas do tego liczne badania poświęcone przedsiębiorczości
kobiet. Wynika z nich, że wykazujemy mniejszą niż panowie tendencję do rywalizacji, za to chętnie
nawiązujemy relacje biznesowe. Przykładamy dużą wagę do otoczenia, w którym pracujemy. Jesteśmy
otwarte na różnorodność, optymistyczne, samodzielne i ambitne. To piękne cechy, które każda z nas
przejawia na własny sposób. W tej unikalności możemy szukać źródeł cennej przewagi konkurencyjnej.

Co jest dla Ciebie ważne?
Jeśli prowadzisz własny biznes, na pewno cenisz sobie rozwój. Ma on ogromne znaczenie w budowaniu
marki lidera – ale czym właściwie jest marka? Mówiąc najprościej, to nasza tożsamość i sposób, w jaki ją
komunikujemy. To ważne dla nas wartości, nasze unikatowe cechy, obietnice, jakie składamy naszym
odbiorcom. To metody, jakimi porozumiewamy się ze światem i mówimy: „Oto, dlaczego jestem wyjątkowa”.

Chcemy opowiedzieć Ci o kompetencjach, które w ramach swojej marki warto rozwijać, i o świetnych
narzędziach kreowania wizerunku (to nie tylko media społecznościowe!), ale najpierw zadaj sobie kilka pytań:

Poświęć na odpowiedź tyle czasu, ile potrzebujesz. Gdy uporządkujesz i spiszesz te kwestie, stworzysz 
tak naprawdę gotowe wytyczne dla własnej marki.
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sponsoring finansowy lub merytoryczny – wsparcie ważnych dla Ciebie inicjatyw i osób,
networking wśród innych kobiecych liderów,
inicjowanie działań odpowiedzialnych społecznie,
prowadzenie wykładów, warsztatów, prelekcje na różnorodnych konferencjach (online oraz offline),
publikacje z zakresu Twojego obszaru ekspertyzy,
inicjowanie interesujących projektów branżowych i klubowych,
współpraca z innymi liderami,
aktywność na prestiżowych forach branżowych,
strona internetowa i/lub blog,
profesjonalne zdjęcie biznesowe,
profil w mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok,
udzielanie innym referencji,
własne e-booki, książki,
polecenia na okładkach książek pisanych przez liderów w Twojej branży.

Markowe kompetencje
Pamiętasz, w jakich sferach biznesu kobiety z reguły odnajdują się lepiej niż mężczyźni? To relacje,
otwartość na nowe rozwiązania i inne opinie, a także kreatywność. Z naszych obserwacji wynika też, że
często jesteśmy naprawdę świetnie zorganizowane. Niestety, w porównaniu z przedsiębiorczymi panami
mamy większe problemy z zarządzaniem zespołem. Czasami dotyczą one jasnego wyrażania swoich
oczekiwań i krytyki współpracowników – tej konstruktywnej oczywiście. Jednym słowem, w naszej naturze
bardziej leży przewodzenie niż rządzenie.

Jak wzmocnić w sobie pozytywne cechy i przełożyć je na kanwę przedsiębiorczości, a deficyty wyrównać? 
Jak podnieść poziom swoich kompetencji? Zainteresuj się rozwojem tych umiejętności! Jeśli widzisz, że masz
problem w komunikacji z zespołem, a co za tym idzie – ciężko Ci nim zarządzać, polecamy Ci skorzystać 
ze szkoleń, które pomogą się tego nauczyć.

Choć dziś myśląc o brandingu, czyli świadomym kreowaniu wizerunku marki, myślimy przede wszystkim 
o Internecie, zachęcamy Cię do wykorzystywania także tradycyjnych, „analogowych” metod. Połączenie 
tych dwóch światów pozwoli Ci odcisnąć swój trwały ślad w świadomości klientów i partnerów biznesowych, 
a Twoje nazwisko będzie automatycznie sygnalizowało wartość.

Jakie narzędzia możesz wykorzystać?
Oto mała ściąga dla Ciebie:

Zadbaj o to, by widziano Cię taką, jaką jesteś: fantastyczną, przedsiębiorczą kobietą.
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 perfekcjonizmu,
 „zosiosamosizmu”
 organizacyjnego chaosu,

Mówi się, że kobietom w biznesie jest trudniej. Nam niekoniecznie podoba się takie generalizowanie, 
choć jednak wiemy… że czasami same rzucamy sobie kłody pod nogi.

Kobieta lider często popełnia błędy, które utrudniają jej drogę do sukcesu. Czy to także Twoje grzeszki?

 Dzięki swojej aktywności w ramach Czerwonej Szpilki i Klubu poznajemy wiele wyjątkowych kobiet.
Reprezentują różne branże, rozmaite podejścia do biznesu i niejednokrotnie tworzą ciekawe, wyróżniające
się projekty.

Niestety, równie często wpadają w pułapki:

będących ich hamulcem, zaciąganym każdego dnia.

Obserwując te ambitne, przedsiębiorcze kobiety, ale także ucząc się na własnych wpadkach (bo żadna z nas
nie jest idealna), stworzyłyśmy nieoficjalną listę najczęstszych błędów, które popełnia kobieta lider.

,,Daj, zrobię to za Ciebie”

Z jakiegoś powodu uwielbiamy brać odpowiedzialność za wszystko i wszystkich wokół. Potrzebujemy
poczucia kontroli. Dlatego zamiast delegować zadania, wykonujemy je same, wyręczamy pracowników czy
współpracowników i po cichu (a czasami bardzo głośno) sądzimy, że to my wszystko wiemy najlepiej.

Takie podejście szkodzi nie tylko biznesowi, lecz także… własnej równowadze psychicznej. Musimy zaufać
otoczeniu i dać mu szansę się wykazać. Po pierwsze, ściągnie to z nas ciężkie brzemię samodzielnego
ciągnięcia firmy, a po drugie, da nam więcej czasu na realizację zadań kluczowych.

Oczywiście, da się prowadzić małą działalność samemu, ale im większy masz apetyt, tym więcej pomocy
będziesz potrzebować. Nie bój się o nią prosić i czasami oddaj ster innym. Nie musisz robić wszystkiego
sama. Nie masz monopolu na wiedzę i umiejętności.
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Idealnie albo wcale

Oj, jak często perfekcjonizm staje nam na drodze do sukcesu. Nawet najlepszy projekt, żeby zaczął
przynosić dochody, musi najpierw „wyfrunąć z gniazda”. A my swoje produkty czy usługi traktujemy trochę
jak dzieci – dopieszczamy, poprawiamy, chuchamy na nie z każdej strony. To jeszcze byśmy poprawiły,
może to zrobiły trochę inaczej.

W ten sposób nic nie osiągniemy. Warto mieć wysokie standardy – wysokie, ale realistyczne. Jeśli coś jest
dobre, spełnia swoją funkcję, to na co czekasz? Często pewne poprawki czy udoskonalenia da się nanosić
już po starcie sprzedaży. Ba, warto to robić! Pamiętaj jednak, że lepsze jest wrogiem dobrego, a zrobione jest
lepsze od doskonałego.

Pilne kontra ważne

To się zdarza nawet najlepszym – mylimy czasem rzeczy pilne z ważnymi. Wydaje nam się, że jeśli coś
trzeba zrobić „na już”, to znaczy, że jest bardzo istotne, kluczowe wręcz dla naszego biznesu.

Błąd. Najważniejsze kwestie mają zazwyczaj najniższy poziom pilności. To kwestie, które z jednej strony się
nie przeterminują, a z drugiej – odpowiadają za realny rozwój naszego biznesu. Kiedy priorytetyzujemy tzw.
bieżączkę, naprawdę ważne zadania spychamy na dalszy plan. Może pora odnaleźć się w tym chaosie?

Nie liczy się droga

Zastanawiamy się, która z Was nigdy nie zafiksowała się na jakimś celu tak mocno, że była gotowa dojść 
do niego niemal po trupach? Nie patrząc na rozsądek i logikę, po prostu jak najszybciej? Wydaje się, że to
właściwie normalne – prowadzimy biznes, chcemy jak najprędzej widzieć rezultaty. Normalne może i tak, 
ale czy zdrowe?

To, w jaki sposób dotrzemy do celu, też się liczy. Nie zgadzamy się jednak do końca z tym, że droga jest
ważniejsza od celu. Chodzi raczej o to, by świadomie kształtować pewien proces. To, jak zaczynamy
realizować zadania, jak ustalamy ich kolejność, jaką jakość im nadajemy, wpływa na efekt końcowy. Czasami
lepiej jest poświęcić więcej czasu i z głową przejść ścieżkę od pomysłu do wyniku, zamiast gnać na oślep,
byle do mety.
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Praca, praca, praca...

Nikt tak mocno się nie przepracowuje, jak ambitna kobieta lider. Wynika to ze wszystkich poprzednich
punktów – nie delegujemy zadań, wszystko robimy same, bywamy słabo zorganizowane 
i perfekcjonistyczne, a w dodatku ciągle się śpieszymy.

Efekt? Z 8 godzin pracy robi się 12, a z 5-dniowego tygodnia pracy… harówa w świątek, piątek i niedzielę.
Czasami tak trzeba. Okoliczności mogą nas zmusić, żeby docisnąć jakiś projekt i dać z siebie wszystko, 
ale nie powinno się to stawać nawykiem.

Będzie lepiej dla Ciebie, Twoich bliskich i Twojego biznesu, jeśli będziesz szczęśliwa, pełna energii 
i wypoczęta. Bo trudno o efektywność, kiedy padasz z przemęczenia…

Na szczęście nie ma nic, czego nie mogłabyś poprawić. Wystarczy trochę chęci, trochę pracy, a Twój biznes
na pewno poczuje różnicę.
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 Przyniesie do domu tylko to, co ma zapisane na liście.
 Jeśli napiszesz tylko ogólnie, np. herbata, to kupi pierwszą z brzegu lub zadzwoni do Ciebie z pytaniem:
„Jaka KONKRETNIE ta herbata ma być?” – albo najlepiej gdybyś wysłała jeszcze zdjęcie.

Jest pewne powiedzenie odnośnie do tego, jak kobiety podejmują decyzję. Podobno my, kobiety: myślimy
jedno, powiemy drugie, a trzecie zrobimy. U nas czasami się tak zdarza, ale zazwyczaj jest jednak tak, 
że jak pomyślimy, tak zrobimy! A jak sprawa wygląda z decyzją zakupową?

Nie wiem, czy wiesz, ale jednym z najważniejszych czynników, które decydują o tym, w jaki sposób Twój
klient podejmuje decyzje zakupowe, jest jego płeć. Nie będzie chyba żadną tajemnicą, że proces
dokonywania zakupów wygląda zupełnie inaczej w przypadku kobiet, a zupełnie inaczej w przypadku
mężczyzn. Z pewnością znasz to z autopsji.

Wyobraź sobie bardzo prostą sytuację: robisz listę zakupów i wysyłasz swojego partnera/męża do sklepu.
W 99% przypadków Twój mężczyzna:

1.
2.

Zgadzasz się? A może masz inne doświadczenia?

Jak w takiej sytuacji zachowasz się Ty? Będziesz doskonale wiedziała, o którą herbatę Ci chodziło, i w kilka
chwil dokonasz wyboru produktu. Bo kupisz swoją ULUBIONĄ, a dodatkowo nakupisz sporo innych rzeczy,
których nie było na liście, ale znalazłaś je akurat w promocji.

Czy oznacza to, że kobiety są bardziej podatne na działanie reklam i różnego rodzaju chwytów
marketingowych?

Z badania, które zostało opublikowane przez serwis marketingkobiet.pl, wynika, że za robienie zakupów 
aż w 62% przypadków odpowiadają kobiety.
Co ciekawe, wynika z niego również, że kobiety są znacznie bardziej wymagającymi klientami od mężczyzn.
Bo to my znacznie częściej zwracamy uwagę na skład produktów i to właśnie my jesteśmy z reguły bardziej
skłonne kupić produkty droższe, ale lepszej jakości.
Dlatego sprzedając swoje produkty czy usługi, musisz wiedzieć, kto częściej je kupuje, i stosować właściwe
„chwyty marketingowe”.
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 stworzony na bazie naturalnych składników,
 bezpieczny dla zdrowia,
 nietestowany na zwierzętach.

W jaki sposób zatem przekonać kobietę do zakupu danego produktu?

Przede wszystkim odwołać się do jej emocji. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale reklamy, które są skierowane
przede wszystkim do kobiet, odwołują się do wartości, takich jak, rodzina, dom, dzieci. To bardzo ważne
aspekty życia dla większości kobiet.
Jeśli zatem w reklamie konkretny produkt rekomendowany jest dla dzieci, a dodatkowo pojawia się np.
informacja o tym, że polecany jest on przez lekarzy, szansa na to, że kobieta zdecyduje się na jego zakup,
wzrasta kilkukrotnie.
Dobrym przykładem są tutaj zwłaszcza kosmetyki. Reklamy kosmetyków, skierowane do nas, kobiet, bardzo
często zawierają takie komunikaty, jak:

To hasła, które trafiają do naszej wrażliwości emocjonalnej, a zatem sprawiają, że w naszej świadomości
pojawia się myśl: „To dobry produkt”. Stąd już bardzo blisko do sytuacji, w której zastanowimy się nad
kupnem lub przetestowaniem danego kosmetyku.

Inną ważną kwestią, jeśli chodzi o sposób kupowania, jest też czas i potrzeba. My, kobiety, zwykle myślimy
przyszłościowo, prawda? Widząc piękną sukienkę na wyprzedaży, nie kupimy jej tylko dlatego, że jest
aktualnie w promocji. Jednak, jeśli wiesz, że za kilka miesięcy jesteś gościem na weselu i będziesz miała
okazję ją założyć, to na 90% zdecydujesz się na jej zakup.

Dodatkowo kobieta widzi znacznie więcej niż mężczyzna Zazwyczaj jesteśmy bardziej spostrzegawcze 
i przyglądamy się wszystkiemu bardziej szczegółowo. Do tego w większości przypadków jesteśmy estetkami
Dlatego właśnie sklepy internetowe skierowane głównie do Pań muszą zadbać o każdy szczegół związany
zarówno z wyglądem strony, jak i z jej funkcjonalnością.

My, kobiety, również jesteśmy wierniejszymi klientkami i bardzo doceniamy karty lojalnościowe. Znacznie
chętniej wracamy do miejsc, które wynagradzają nam powrót – jak np. zbieranie punktów i wymienianie na
rabaty. Ile takich kart lojalnościowych masz w portfelu? Przynajmniej kilka, prawda? Czasami mamy osobny
portfelik na takie karty, bo nazbierałyśmy ich już tyle, że w zwykłym nie mamy już na nie miejsca.

Dlatego jeśli Twoimi klientkami są głównie kobiety, wykorzystaj te wszystkie informacje przy sprzedaży
Twoich produktów i usług. Mogą się również przydać przy tworzeniu reklam czy treści na strony WWW lub
do mediów społecznościowych.
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zyskasz kolejny, skuteczny kanał komunikacji z Twoimi klientami;
będziesz miała większe możliwości pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania z nimi relacji;
o Twojej firmie i ofercie dowie się szerokie grono odbiorców (w tym potencjalni partnerzy biznesowi);
zyskasz darmową reklamą swojej firmy (oraz możliwość płatnych rozwiązań z olbrzymi możliwościami);
poprawisz wizerunek swojej marki.

Posiadanie profilu firmowego (fanpage’a) na Facebooku to w dzisiejszych czasach must have każdej firmy.
Jeszcze do niedawna tylko niektóre miały własne strony internetowe i połączony z nią profil firmowy na
Facebooku. Dziś wiele firm, zwłaszcza w branży gastronomicznej, rezygnuje ze strony WWW i zakłada sam
fanpage. Dlatego, jeżeli jeszcze go nie masz – szybko nadrób zaległości.

Dlaczego warto mieć profil na Facebooku?

Jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą lub działasz już na rynku jakiś czas i jeszcze nie posiadasz
fanpage’a, wiedz, że założenie go przyniesie Ci wiele korzyści.

Facebook jest platformą internetową, która co roku zdobywa coraz więcej użytkowników – obecnie skupia
ponad 1,5 miliarda użytkowników i jest największym i najpopularniejszym kanałem. 

To od Facebooka powinnaś rozpocząć swoją przygodę z social mediami. 

Dzięki niemu:

Co jest ważne na firmowym fanpage’u?

Zdecydowałaś się założyć konto – brawo Ty! Z pozoru wszystko wydaje się proste, ale tak naprawdę
prowadzenie profilu od podstaw to wielkie wyzwanie i trzeba się nieźle nagłówkować, aby przyciągnąć fanów
i zainteresować ich swoją ofertą. 

Warto więc zwrócić szczególną uwagę na jego najważniejsze elementy już na początku – zarówno od kątem
użytkowym, jak i wizualnym.
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Zdjęcia główne – czyli zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle. To właśnie te elementy graficzne jako pierwsze widzi
użytkownik odwiedzający Twój profil. Pamiętaj, aby te grafiki były nie tylko oryginalne i zgodne 
z identyfikacją wizualną firmy, lecz także miały dobrą jakość i odpowiednie wymiary.

Kluczowe informacje o firmie – takie jak: nazwa fanpage’a, odpowiednia kategoria, dostosowane opisu
działalności firmy, dane kontaktowe. Muszą one być spójne i zrozumiałe dla osób odwiedzających Twój
profil. Ważne jest, aby dostarczały precyzyjnych i szczegółowych informacji, których poszukuje potencjalny
klient: Czym zajmuje się ta firma i w jakiej branży działa? Jaki jest jej adres? Co oferuje i w jaki sposób można
skorzystać z jej produktów/usług?

Prosty i intuicyjny kontakt z firmą – ułatw swoim potencjalnym i obecnym klientom kontakt z Tobą, dzięki
ustawieniu możliwości wysyłania wiadomości oraz wyrażania opinii na temat firmy. Dzięki temu zmniejszysz
dystans, a chyba o to chodzi.

AA (atrakcyjne, angażujące treści) – regularne publikowanie postów na fanpage’u to MUST HAVE, jeżeli
chcesz, aby Twoi klienci zostali z Tobą na dłużej. Ważne, aby treści były dopracowane, różnorodne, ale
jednocześnie spójne z tematyką działalności Twojej firmy. 

Przykładowymi postami mogą być: nowości w Twojej ofercie, specjalne okazje, informacje „z życia firmy” –
koniecznie z pokazaniem Twojego zespołu, posty z pytaniami o opinie użytkowników na jakiś temat, artykuły
związane z branżą, w której działasz, posty typu „real time” – odnoszące się do aktualnych wydarzeń. Ważne
jest tutaj, aby każdy post był powiązany tematycznie z Twoją firmą. Zadbaj o ich różnorodność: grafiki, filmy,
zdjęcia, GIF-y, pokazy slajdów. Dzięki temu użytkownik zatrzyma się na chwilę podczas scrollowania
aktualności na stronie głównej. Udostępniaj posty raz dziennie lub co 2 dni.

Sklep – jeżeli prowadzisz sprzedaż produktów, koniecznie podepnij sklep do swojego fanpage’a.
Aby to zrobić, musisz wcześniej zaakceptować regulamin handlowy. Kolejnym krokiem jest wybór płatności.
Jeżeli posiadasz sklep internetowy, polecamy wybrać kierowanie użytkowników na Twoją stronę WWW.
Następnie wybierz walutę i stwórz krótki opis tego, co posiadasz w ofercie.  Ostatnim krokiem jest dodanie
poszczególnych produktów – nie zapomnij o atrakcyjnych zdjęciach.
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Wymyśl cztery strategiczne tematy na cały miesiąc, które mogą (ale nie muszą) mieć cel sprzedażowy.
Pamiętaj, że treści tworzysz dla swojego odbiorcy, a nie dla wszystkich. Niech odbiorca wie, czego może
się u Ciebie spodziewać.
Najpierw stwórz wizję, a następnie ułóż do niej plan.
Nie zapominaj o dodawaniu CTA (call to action – wezwanie do działania) do Twoich postów.
Przekierowuj użytkowników do miejsc, w których chcesz sprzedać produkt lub usługę bądź gdzie chcesz
kierować na listę mailingową.
Skup się na dawaniu WARTOŚCI.

#naszarada:

Pamiętaj, że na początku Twój fanpage będzie miał kilku fanów. Wraz z upływem czasu przyjdą kolejni 
i wszystko zacznie się rozkręcać. Musisz być konsekwentna i pamiętaj, że warto iść w JAKOŚĆ – ilość
przyjdzie z czasem.
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Wiosna to idealny czas na porządki nie tylko w domu i ogrodzie, lecz także na Twoich social mediach.
Ponieważ większość z Was oprócz samego fanpage'a ma również prywatny profil na Facebooku, to właśnie
od tego zaczniemy nasze wiosenne sprzątanie.

Od czego zacząć?

Zdjęcie profilowe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Pora na nowe zdjęcie – niech bije od niego Twoja wiosna energia. Może być w towarzystwie kwiatów lub 
na łonie natury – dlaczego nie! Pamiętaj jednak, że zdjęcie musi być dobrej jakości. Bądź na nim
uśmiechnięta, tak by przyciągać do siebie ludzi. Najlepiej jeśli zdjęcie jest tzw. portretem – tak by Twoja twarz
była dobrze widoczna. To zdjęcie to w końcu Twoja wizytówka.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Zdjęcie w tle⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Prowadzisz właśnie nowy projekt, wprowadziłaś nową usługę lub produkt? Przeczytałaś ostatnio inspirujący
cytat, który cały czas chodzi Ci po głowie? A może obecne zdjęcie cover foto nie jest spójne z tym, czym się
zajmujesz i nie wspiera Twojego biznesu? Zdjęcie w tle to świetne miejsce na darmową reklamę – niech
będzie dobrze wykorzystane. Oczywiście nie zapomnij dodać opisu do tego zdjęcia, by jeśli ktoś w nie kliknie,
mógł przeczytać o tym, czym się zajmujesz.  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

BIO ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Biogram, czyli miejsce pod zdjęciem w tle. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale można go edytować i dodać tam
tekst. Co prawda, nie masz na to dużo miejsca, ale warto je wykorzystać. To również przestrzeń, która jest
wsparciem dla Twojego biznesu.
Co tam wpisać? Napisz, czym się zajmujesz. Możesz też wrzucić adres swojej strony internetowej lub Twoje
życiowe motto, którym się kierujesz.
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Strony WWW⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Po lewej stronie w sekcji „Prezentacja" masz miejsce na uzupełnienie informacji o sobie. Jeżeli nie masz m.in.
dwóch linków (Instagram oraz Twoja strona WWW), koniecznie nadrób zaległości! Dzięki temu osoby, które
weszły na Twój profil, w prosty sposób trafią tam, gdzie chcesz, by trafili.⠀⠀⠀

Podstawowe informacje⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Po lewej stronie masz wiele informacji, które należy uzupełnić. Pamiętaj o tym, że Twoi potencjalni klienci 
i współpracownicy, wchodząc na Twój profil, będą szukać o Tobie szczegółowych informacji. Wykorzystaj 
te pola do promocji siebie i swojego biznesu.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Wyróżnione zdjęcia⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Wiesz, że masz możliwość edytować dziewięć zdjęć, które widzisz na pierwszy rzut oka po lewej stronie
swojego profilu? Tutaj możesz sama wybrać wyróżnione zdjęcia. Niech one będą spójne, pełne energii.
Dzięki edycji możesz wybrać te, które pokazują, czym się zajmujesz albo co jest Twoją pasją. Pomyśl o tym,
co chcesz pokazać swoim potencjalnym klientom.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Porządki w znajomych⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Na profilu prywatnym możesz mieć nawet 5000 znajomych. Pytanie tylko, czy masz ich rzeczywiście aż tylu?
Bo jeśli nie, po co Ci w znajomych osoby, których kompletnie nie znasz? Liczy się jakość, a nie ilość. Dlatego
usuń z Twojej listy znajomych, z którymi nie masz kontaktu lub nawet nie wiesz, kto to jest. 

Porządki na wallu

Przejrzyj na szybko swojego walla z ostatnich kilku miesięcy. Jednak zrób to oczami swojego potencjalnego
klienta. Usuń rzeczy (zdjęcia lub udostępnione memy/filmiki), które nie powinny się na nim znajdować. Twój
profil ma świadczyć o Twoim profesjonalizmie. Zbyt duża liczba zdjęć słodkich kotków czy śmiesznych
filmików z TikToka raczej nie przystoi.

Jeśli do tego usiądziesz, zajmie Ci to nie więcej niż 30 minut. Potraktuj ten czas jak dobrą inwestycję.
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powiedz swoim fanom o nadchodzących wydarzeniach, promocjach lub ofertach specjalnych;
zaprezentuj produkt z Twojej oferty – może być to ubranie, które przymierzasz (jeżeli masz sklep
odzieżowy), albo nowe danie w menu, które przygotowujesz (jeżeli prowadzisz restaurację);
oprowadź widzów po Twoim sklepie, salonie, lub… domu, jeżeli w nim pracujesz;
przyszła dostawa nowych produktów? Świetnie, niech widzowie będą przy otwarciu pudełka;
przedstaw swój team – ludzi, z którymi pracujesz, i partnerów, z którymi działasz;
wprowadź content – stwórz live’y, które pomagają, inspirują i dają praktyczne wskazówki Twoim
klientom.

Facebook powinien być jednym z głównych obszarów, w którym realizujesz swoją strategię marketingową.
Przynosi realne korzyści przy małej inwestycji. 

Zestawiłyśmy cztery sprawdzone sposoby na promocję Twojego biznesu na Facebooku!

1. Twórz wydarzenia

Skutecznym, niskobudżetowym sposobem na pobudzenie Twojego biznesu jest stworzenie wydarzenia na
Facebooku. Jeżeli jesteś z branży beauty – stwórz targi urody, a jeżeli pracujesz w branży moto – zorganizuj
wystawę klasycznych samochodów. Musi to być takie wydarzenie, które zainteresuje Twoją grupę docelową. 

Za pośrednictwem Facebooka łatwo zaprosisz wiele osób, co z pewnością będzie dodatkowym źródłem
pozyskania ruchu. Ogromną zaletą zaproszeń jest to, że kiedy Twoi znajomi zaczną je przyjmować, pojawi
się to w powiadomieniach ich znajomych. Niesamowity efekt kuli śnieżnej! Aby dotrzeć do nowych osób,
możesz zrobić to również za pomocą reklamy na Facebooku, która da Ci wiele możliwości.

2. Rób live’y

Wideo z roku na rok staje się coraz bardziej popularną formą przekazu. A jeszcze lepiej odbieramy wideo na
żywo, co pozwala każdej marce transmitować wiadomość z urządzenia mobilnego prosto na naszego walla. 

Obecnie live’y są trzykrotnie wydajniejsze w porównaniu ze zwykłym wideo udostępnianym na Facebooku.
Nie masz pomysłu na live’a? Oto kilka naszych propozycji:
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3. Korzystaj z narzędzia lokalizacji Facebooka

Szczególnie potrzebne narzędzie, które pozwala łączyć wszystkie Twoje oddziały i koordynować je 
z jednego miejsca. Dzięki temu masz większą kontrolę nad stronami i reklamami, które są z nimi związane.
Narzędzie to umożliwi Twoim klientom szybsze znalezienie Twojej firmy, a Tobie m.in. ułatwi dostosowanie
treści na podstawie konkretnego miejsca oraz pomoże stworzyć lokalne reklamy opierające się na
konkretnej lokalizacji.

4. Last but not least – wypróbuj reklamę na Facebooku

Jest to świetny sposób, aby poprawić rozpoznawalność Twojego lokalnego biznesu i wcale nie musi to
kosztować majątku! Targetowanie demograficzne i geograficzne sprawia, że Twoje przekazy zostaną
wyświetlone idealnej grupie docelowej. Facebook jest najbardziej solidną platformą reklamową i trudno
znaleźć lepszą.

Co jest Twoim celem? Zwiększenie liczby fanów? Wzrost ich zaangażowania? A może zakup produktów? 

Facebook posiada wiele rodzajów reklamy, które pomogą Ci w osiągnięciu każdego celu. Medium to jest
bardzo sprytne, ponieważ potrafi określić, które osoby chętniej skomentują czy polubią Twój post, a które
chętniej dokonają zakupu w Twojej witrynie.

Wypróbuj wszystkie opisane wyżej sposoby na promowanie lokalnego biznesu. Sprawdź sama, które z nich
pomogły Ci w osiągnięciu zamierzonych celów.

Biznesowa rada #12



Po pierwsze i przede wszystkim – skopiuj treść każdej opinii, wraz z imieniem i nazwiskiem osoby która
ją wystawiła! Taki tekst możesz wykorzystać, cytując go np. na swojej stronie WWW.
Zrób screeny opinii i zapisz w folderze na komputerze. Takie screeny możesz wykorzystać na różne
sposoby:
stworzyć folder zdjęć na Facebooku „Opinie” i tam wrzucić wszystkie screeny z referencjami;
utworzyć relację na Instagramie z wykorzystaniem recenzji, a następnie dodać do relacji „wyróżnionych”;
wstawić screeny w formie graficznej na stronę WWW.
Poprosić daną osobę, aby skopiowaną przez Ciebie treść wstawiła jako opinię na wizytówkę Google –
tam też warto zbierać swoje opinie od klientów.

Uwaga, ważna informacja!

Referencje, czyli pozytywna opinia, którą wystawia nam kontrahent, to bardzo ważny element prowadzenia
własnej działalności.

Jednak pamiętaj, że klient sam z siebie raczej jej nie wystawi, więc musisz o nią po porostu poprosić. 

Czy warto o nie prosić? Zdecydowanie tak!

Wiemy z doświadczenia, że klienci często zwlekają z wystawieniem opinii, jest to dla nich dodatkowa praca,
dla niektórych ułożenie kilku sensownych zdań w natłoku codziennych zadań jest prawie niemożliwe. Ale
naprawdę warto na nią poczekać.

Wiele osób zbiera takie referencje na swoim fanpage'u. Jeśli Ty również, to mamy dla Ciebie bardzo ważną,
ale niestety złą wiadomość!

Otóż Facebook planuje usunąć recenzje ze swojego portalu! Co to oznacza? Że wszystkie Twoje opinie
zbierane przez lata po prostu znikną, a Ty zostaniesz z niczym. Nikt nie wie, kiedy to się stanie, ale któregoś
pięknego dnia po prostu to się wydarzy.

Dlatego przygotuj się na to już dziś. Co możesz zrobić? Oczywiście podpowiadamy:

1.

2.

3.
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Odwieczny problem. Prawdziwe starcie tytanów. Jedni demonizują Facebooka za brak efektów, drudzy
Google za niebotyczne stawki za klik. Ta batalia odbywa się równolegle na wielu płaszczyznach, jednak
problem leży nie w niedoskonałości tych platform, a w zrozumieniu ich przeznaczenia względem Twojego
biznesu. 

Umówmy się, że zarówno Facebook, jak i Google to globalni potentaci. Pamiętajmy jednak o jednej rzeczy –
to narzędzia! Narzędzia, dzięki którym możesz dotrzeć do swoich potencjalnych klientów, musisz tylko
wiedzieć jak. 

Spójrzmy na statystyki

Facebook zrzesza ponad miliard ludzi z całego świata! Tylko w Polsce na ten moment, mamy już ponad
15 mln osób, które spędzają tam co najmniej 30 minut dziennie! Myślę, że na ten moment jest to już śmiało
ponad godzina, jednak na potrzeby tego artykułu przyjmijmy skrajnie najniższe wartości.

Załóżmy teraz, że chcesz sprzedać coś na Facebooku. Przyjmijmy (również skrajnie), że masz szansę
sprzedać swój produkt do ok. 0,1% użytkowników tej platformy przez przynajmniej 30 minut dziennie… 
I tutaj kwestię: „Czy ktokolwiek kupi mój produkt?” należy zamienić na: „Kiedy ktokolwiek kupi mój produkt?”.
Liczby nie kłamią. Marketing internetowy to statystyka i odpowiednie podejście.

O Google nawet nie wspominam, ponieważ nie od dziś wiemy, że każdy, kto ma dostęp do Internetu, ma
również dostęp do Google.

Te absurdalnie ogromne „narzędzia” zbierają codziennie jeszcze większe ilości danych na temat naszych
przyzwyczajeń, nawyków, zainteresowań itp. Chyba nie muszę mówić, że mając dostęp do tych narzędzi,
jesteśmy w stanie dotrzeć dosłownie tam, gdzie chcemy. I znów… kwestia podejścia.

Przypomnij sobie piramidę z poprzedniego artykułu i  zadaj sobie pytanie: „Co robię, jeśli chcę coś szybko
znaleźć lub kupić?”. Szukasz tego w Google…

A co jeśli wiesz, że masz problem i szukasz rozwiązania? Zazwyczaj trafiasz na Facebook, LinkedIn lub
Instagram.
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Czy teraz już wiesz, jak należy dobrać odpowiednie dla siebie narzędzie, które pozwoli dotrzeć do Twoich
klientów?

Jeśli prowadzisz e-commerce i sprzedajesz produkty codziennego użytku lub nagłej potrzeby, w pierwszej
kolejności wybierasz Google. Charakterystyka Twojego produktu podpowiada, że tam szybciej przełożysz
pieniądze włożone w pozyskanie klienta na realny zysk. Natomiast, jeśli działasz niszowo, a Twój produkt lub
usługa wymagają edukacji i stworzenia w kliencie docelowym potrzeby posiadania, trafiasz do mediów
społecznościowych.

Układ jest prosty. 

Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek internetowe działania, pomyśl, gdzie może być Twój klient.
Oczywiście, te dwa środowiska nie wykluczają się wzajemnie, natomiast oscylowanie pomiędzy nimi i pełne
wykorzystywanie ich zasięgów to już wyższa szkoła jazdy.
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ROZDZIAŁ 3

I n s t a g r a m



Jeśli masz swój profil na Instagramie, to z pewnością często korzystasz z hashtagów. A jeśli tego 
nie robisz, to koniecznie musisz zacząć!

Hashtagi są Twoją szansą na zbudowanie społeczności. Dzięki nim zarówno docierasz do nowych
klientów, jak i komunikujesz się z obecnymi oraz wzbudzasz zainteresowanie Twoją marką.

Mówiąc potocznie, są to takie internetowe znaki drogowe, dzięki którym łatwo zlokalizować dyskusje,
posty i treści powiązane z danym tematem. Dzięki symbolowi # umieszczonemu na początku słowa
fraza przyjmuje formę aktywnego linka i skupia wszystkie wątki dotyczące konkretnego tematu.
Wystarczy kliknąć w interesujący nas hashtag, by naszym oczom wyświetliły się wpisy, w których
pojawiło się dane hasło.

Na pewno w ostatnim czasie wpisywałaś #zostańwdomu – w tej chwili na Instagramie znajdziesz już 
868 000 postów z tym hashtagiem.

Właśnie hashtagi są tak ważne dla Ciebie i Twojego biznesu. Dzięki nim osoba, która szuka np. stylistki
paznokci we Wrocławiu będzie Cię szukać #paznokciewrocław – (22 800 postów z tym hashtagiem). 
Czy znajdzie tam również Ciebie?

No właśnie. Zastanów się, jakie hashtagi opisują Ciebie, Twój biznes i Twoich Klientów. Wypisz wszystkie
słowa i sprawdź, czy takie hashtagi już istnieją i ile postów z nimi już jest.

Warto poświęcić na to więcej czasu i przygotować sobie grupy hashtagów, z których będziesz korzystać.
A my mamy dla Ciebie małą podpowiedź.

SZEŚĆ ZASAD TWORZENIA EFEKTYWNYCH HASHTAGÓW

Jeśli chcesz, aby hashtagi były pomocne w promowaniu Twojej marki, ważne jest stosowanie się do kilku
podstawowych zasad. Mając je na względzie, będziesz mogła tworzyć skuteczne i przyciągające
społeczność hashtagi:

Precyzja – tworząc hashtagi, staraj się sprawdzać, jak one funkcjonują w sieci. Możesz to sprawdzić 
na Instagramie oczywiście. Chodzi o to, by wybierać hashtagi świadomie. Jeśli działasz w określonym
obszarze, warto sprawdzić coś oryginalnego, a jednocześnie łatwego do zapamiętania. Hashtagi
stosowane w biznesie nie powinny być zbyt ogólne, np. zamiast #kursy możesz użyć #KursyPrawoJazdy.
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SZEŚĆ ZASAD TWORZENIA

EFEKTYWNYCH HASHTAGÓW

https://www.facebook.com/hashtag/zosta%C5%84wdomu?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paznokciewroc%C5%82aw?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kursy?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kursyprawojazdy?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R


Lokalizacja – jeśli prowadzisz działalność w danym miejscu, warto oznaczyć miasto, w którym znajduje
się siedziba firmy. I robić to za każdym razem. Wykorzystasz wtedy GEOLOKALIZACJĘ, czyli ktoś może
trafić do Ciebie właśnie po nazwie miejsca, w którym działasz.

Konsekwencja – po wybraniu firmowego hashtagu, np. nazwa Twojej marki lub firmowe hasło, 
w kolejnych postach stosuj ten sam zapis. Można stosować firmowy hashtag w treści posta, pamiętając,
by potem dodać jeden mniej na sam koniec.

Stosuj polskie hashtagi – jeśli Twój biznes jest w Polsce. Stosuj polskie znaki lub obie formy zapisu, 
np. #zostanwdomu i #zostańwdomu. Zawsze sprawdź, jak one funkcjonują, i wybierz świadomie.

Gdzie dodawać hashtagi? – masz dwie opcje: pierwsza to koniec treści posta. Druga to komentarz –
tylko pamiętaj, że trzeba zrobić to dosłownie natychmiast, czyli decydując się na tę formę, hashtagi
musisz mieć już wcześniej gotowe i tylko zrobić kopiuj /wklej.

Ile hashtagów dodawać? – maksymalna liczba dozwolonych hashtagów w poście to trzydzieści, ale my
rekomendujemy używanie dwudziestu ośmiu. Dlaczego? Każdy hashtag jest jak skrzydła dla Twojego
posta. Dodaje mu mocy. Warto też pamiętać, że ktoś może w komentarzu dodać hashtagi i wtedy limit
zostanie przekroczony. Wtedy Instagram blokuje taki post – on się już nigdzie nie pokazuje.

I chyba najważniejsza zasada – NIE WARTO stosować najbardziej popularnych hashtagów, np.: #selfie,
#instagood, #love czy #coffe.

Hashtagi te zostały użyte na Instagramie ponad miliard razy, co oznacza, że użycie ich nie pozyska nam
żadnej konkretnej grupy odbiorców i niewiele osób zobaczy nasze zdjęcia pod tymi tagami.

Wbrew pozorom dobrze dobrane hashtagi są kluczem do sukcesu Twojego konta. Drugim sposobem są
oczywiście przyciągające zdjęcia, ale o tym innym razem.
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https://www.facebook.com/hashtag/selfie?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/instagood?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/love?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coffe?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3-95QqVaPR8s_H4sJNqdQGWejx6d_Bm_qb_G0MvuTp8n5tvQPgi6ElQdKuM_vV9dYtxbVikKdIhC-o5WgvsJoreGhudd66Gm0rYjxVyo-oVSE38_MF1oFJcs5hvLEIV9OIXsAfy8YjEBTuUnEkIVF&__tn__=*NK-R


Często słyszymy od Was, że o ile polubiłyście się z Instagramem, to samo instastories jest dla Was
problematyczne. Bo albo nie lubicie „gadać” i nie chcecie wrzucać swoich filmików, albo nie umiecie
dodawać pięknych stories… 

Dlatego dziś przychodzimy z pomocą. 

Instastories w krótkim czasie stały się jednym z najważniejszych narzędzi marketingowych. Relacje 
na Instagramie to świetny sposób na budowanie silnej więzi z odbiorcą.

Ankiety, relacje na żywo, możliwość zadawania pytań, aktywne linki, a przede wszystkim dynamiczna forma
relacji sprawiają, że w zaledwie kilka sekund można przykuć uwagę widza i nawiązać z nim kontakt.

By Twoje instastories wyróżniały się z tłumu i przyciągały odbiorców, przygotowałyśmy dla Ciebie krótkie
zestawienie. Poniżej znajdziesz opis czterech bezpłatnych aplikacji na Androida i iOS, dzięki którym
stworzysz efektowne relacje w zaledwie kilka minut!

My same korzystamy z tych aplikacji i nam sprawdzają się super. Wystarczy, że poświęcisz trochę czasu, 
by się ich nauczyć. Uwierz nam, nie jest to trudne i będziesz samodzielnie w kilka chwil tworzyć ciekawe 
i piękne stories. 

Unfold to jedna z najpopularniejszych aplikacji do tworzenia kreatywnych i przyciągających instastories. 
Jej podstawowa wersja jest darmowa i dostępna na iOS oraz Androida. Zawiera mnóstwo pięknych
kompozycji, efektowne czcionki, dodatki oraz ramki imitujące np. klisze filmowe czy zdjęcia w stylu Polaroid.
Jeśli chcesz mieć wersję PRO i dostęp do wszystkich szablonów, zapłać 13,99 zł/miesiąc lub 91,99 zł/rok.

W StoryArt stworzysz cudowne zarówno statyczne, jak i ruchome relacje, które zachwycą Twoich odbiorców!
Obsługa aplikacji podobnie jak w przypadku Unfold jest niewiarygodnie intuicyjna. Wystarczy zaledwie 
5 minut, by opanować korzystanie z jej szablonów do perfekcji! Do gotowych układów (w wersji FREE jest ich
całkiem sporo) możesz podłożyć zdjęcia oraz teksty i cieszyć się efektownym kolażem! Natomiast koszt
wersji PRO to 13,99 zł/miesiąc lub 45,99 zł/rok.
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CZTERY SPOSOBY NA PIĘKNE INSTASTORIES



Z pomocą aplikacji Mojo stworzysz niezwykłe, animowane relacje. W wersji darmowej dostępnych jest sporo
szablonów pogrupowanych w kategorie: Minimalizm, Fotografia, Grid, Moda, Wiadomości i Kinematografia.
Do gotowych kompozycji możesz dodawać zdjęcia, teksty i modyfikować je zgodnie z własnymi
preferencjami.

Co przede wszystkim wyróżnia tę aplikację? Opcja dodawania muzyki! W Mojo znajdziesz całkiem pokaźną
muzyczną bibliotekę, która jeszcze bardziej urozmaici publikowane przez Ciebie treści na instastories. Koszt
wersji PRO to 39,90 zł/miesiąc i 90 zł/rok. Przyznajemy się, że my korzystamy z płatnej wersji. 

Canva jest znana praktycznie każdemu, kto choć raz miał do czynienia z mediami społecznościowymi, ale
już nie każdy wie, że w tej aplikacji można tworzyć także przepiękne instastories. Wystarczy, że zainstalujesz
Canvę w wersji mobilne. Skomponujesz w niej zachwycające relacje z pomocą gotowych i bezpłatnych
szablonów, czcionek oraz elementów.

Oprócz samych relacji w aplikacji przygotujesz także okładki do wyróżnionych instastories. Gotowych
wzorów jest mnóstwo, a ich baza z dnia na dzień się powiększa.

Możesz oczywiście zainstalować wszystkie cztery aplikacje i korzystać z nich na przemian, co daje Ci dużą
różnorodność i większe możliwości. Nie wykupuj wersji PRO, zanim nie wypróbujesz wszystkich. Wybierz tę, 
z którą najbardziej Ci po drodze, a tworzenie pięknych stories stanie się dla Ciebie bułką z masłem.
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Która z Was zaczyna dzień od kawy i… oglądania relacji na Instagramie lub Facebooku?

Z pewnością wiele z Was. Statystyki pokazują, jak w zawrotnym tempie relacje na Instagramie zyskują 
na popularności. Jeśli w dalszym ciągu nie wykorzystujesz instastories do budowania swojej społeczności, 
to koniecznie musisz zacząć to robić. A relacje na Instagramie Ci w tym pomogą.

Wiemy, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Zwłaszcza jeśli mamy opór przed mówieniem i nagrywaniem
samych siebie!

Mamy na to rozwiązanie – możesz z niego skorzystać. Otóż jeśli nie chcesz nagrywać wideo (choć liczymy,
że z czasem się do tego przekonasz), to na początek może zaczniesz tworzyć piękne instastories za pomocą
plansz ze zdjęciami.

Jak często zdarza Ci się oglądać instastories i myśleć: „Jak oni robią takie relacje?”?

Mamy dla Ciebie świetną wiadomość: Ty również możesz takie mieć. Nie jest to żadna większa sztuka!
Wystarczy, że na swój telefon zainstalujesz kilka sprytnych i łatwych w obsłudze aplikacji.

Dzięki nim w szybki sposób Twoje zdjęcia zamienią się w piękne plansze gotowe do wstawienia w relacjach.

Dziś podzielimy się naszymi ulubionymi apkami, z których same często korzystamy i z czystym sumieniem
polecamy je również Tobie!
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TOP 4 APLIKACJI DO TWORZENIA INSTASTORIES



StoryArt

Będzie świetnym wyborem, jeśli chcesz bardziej poszaleć na instastories. Oferuje ramki m.in. w stylu
filmowym, eleganckim czy imitującym akwarele, jak również mnogość naklejek, czcionek i kolorów oraz
okładki dla wyróżnionych instastories na Twoim profilu. Dodatkowo wielki plus za możliwość tworzenia
animowanych stories! StoryArt jest aplikacją bezpłatną, w wersji płatnej dostępne są wszystkie opcje.

Unfold

Jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do robienia instastories. Oferuje szablony do zdjęć w różnych
stylach. Jeśli cenisz sobie prostotę, elegancję i minimalizm, jesteśmy pewne, że ta aplikacja przypadnie Ci 
do gustu. Do wyboru masz również kilka czcionek, niestety nie wszystkie mają polskie litery. Dlatego zwróć
na to uwagę.
Podstawowe ramki są bezpłatne, ale aby w pełni korzystać z tej aplikacji i wszystkich jej szablonów, trzeba 
za nią zapłacić. Możesz płacić za aplikację miesięcznie lub opłacić ją z góry za cały rok.

Mojito

Jest to aplikacja, która umożliwia dodanie kilku lub kilkunastu zdjęć z podkładem muzycznym, aby stworzyć
ciekawą animację. Dużą zaletą tej aplikacji jest to, że szablony możesz wybrać statyczne lub animowane.
Możesz też skorzystać z wielu filtrów i czcionek.
Niestety dużym minusem tej aplikacji w bezpłatnej wersji jest spora liczba reklam, które wyskakują podczas
tworzenia instastories. To dość uciążliwe i jednocześnie mocno wymusza na użytkowniku wykupienie wersji
premium, ale dzięki temu będziesz miała dostęp do wszystkich szablonów.

Storybeat

Jeśli chcesz urozmaicić swoje instastories, skorzystaj z aplikacji StoryBeat. Dzięki tej apce dodasz muzykę 
do Twojego stories. Idealnie nadaje się do plansz, na których bardziej koncentrujemy się na tym, żeby coś
pokazać, niż żeby mówić do Twoich odbiorców. Możesz wybrać utwór z każdego gatunku, w tym: pop, rock,
rap, reggae, R&B, country. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Dzięki tym aplikacjom na pewno Twoja relacja wyróżni się na tle pozostałych, a przy tym jej tworzenie
przysporzy wiele radości i frajdy. To co, spróbujesz? Telefon w dłoń, stwórz piękną relację i poślij ją w świat.
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Po co Ci te hashtagi? No właśnie, po co?

Ile razy zastanawiałaś się, po co są tak naprawdę hashtagi? Wielu z nas używa ich intuicyjnie, inni używają,
bo trzeba, a jeszcze inni nie używają wcale.

Do którego grona osób się zaliczasz? My bardzo polubiłyśmy się z hashtagami, odkąd poznałyśmy ich moc
oraz kiedy nauczyłyśmy się je odpowiednio dobierać.
Nauczył nas tego nie kto inny jak nasza ekspertka od Instagrama Marta Kaczmarski i teraz obserwujemy, 
jak nasz profil ładnie rośnie w nowych followersów.

Więc co to są hashtagi i po co Ci one?

Hashtag to słowo lub fraza poprzedzona symbolem #. Użyty hashtag definiuje tematykę zawartą w poście 
i pozwala publiczności poszukującej odnaleźć Twoje treści na Instagramie
Tym sposobem Twój potencjalny followers ląduje na Twoim profilu i podejmuje decyzję o obserwowaniu
(lub nie) Twojego konta. Szerokie zastosowanie hashtagów na Instagramie skutkuje nieustannym
wprowadzaniem nowych funkcjonalności w obszarze hashtagów na Instagramie.
W polskiej wersji aplikacji Instagrama spotkasz trzy formy nazewnictwa naszego tematu: hashtag, hasztag
lub znacznik. Wszystkie oznaczają dokładnie to samo.

Dlaczego musisz używać hashtagów na Instagramie?

W przypadku kont firmowych i marek, które mają silną pozycję na rynku, a ich działalność jest nieustannie
wspierana skutecznymi kampaniami reklamowymi i obecnością w mediach, używane hashtagi stanowią
drugorzędną moc napędową konta.
Jeśli jednak mamy do czynienia z początkową fazą budowania świadomości marki na Instagramie, hashtagi
są najmocniejszym nośnikiem treści udostępnianej na Instagramie. Krótko mówiąc, dobrze przygotowana
strategia hashtagowa działa jak darmowa reklama na Instagramie i może być najmocniejszym „silnikiem”
rozwoju konta biznesowego lub marki osobistej.
Moc hashtagów jest bardzo istotna dla firm, które mają w ofercie produkt fizyczny i otworzyły już sklep 
na Instagramie. Od kiedy Instagram w wyszukiwarce prezentuje zdjęcia opatrzone tagami zakupowymi,
sklepy z dobrze opracowaną strategią hashtagową mają szansę zaistnieć jeszcze mocniej.
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PO CO CI TE HASHTAGI?

https://www.facebook.com/groups/617788149072910/user/100054089335652/?__cft__[0]=AZU78b7vH8a3-GNJG2L0RCgPJwknWOSAjhESNE7uRAO29TcdOvdkWZ47zuRb7xzM3_yEYuOQB1LDuLnlfyeTwfh_CSSW_dGJ4uPvAuibXNA5qJ9j0NFL9mRGqpwxGVCQ2Vis9O3lRvQA_q_sQOgdvBRp&__tn__=-]K-R


Konta biznesowe

Tak długo, jak pracujesz na koncie osobistym, używasz hashtagów „w ciemno”, ufając, że może działają.
Dzieje się tak dlatego, że Instagram nie dostarcza żadnych statystyk użytkownikom korzystającym z konta
osobistego. Zdecydowanie bardziej uprzywilejowane w temacie zarządzania hashtagami na Instagramie są
konta firmowe. Tylko konto firmowe i konto twórcy daje właścicielowi konta dostęp do statystyk, które
prezentują skuteczność obranej strategii hashtagowej. Wskaźnik skuteczności jest wyliczany dla każdego
zdjęcia i filmu, który został umieszczony na Instagramie. To właśnie tam znajdziesz szczegółowe wyliczenia,
prezentujące zasięg danego posta.
Hashtagi jako część instagramowej filozofii z dnia na dzień przybierają kolejne formy istnienia, dzięki którym
możesz pozyskiwać nowych obserwujących oraz budować aktywną społeczność zainteresowaną danym
tematem.

Hashtag firmowy

Od kiedy Instagram pozwolił na umieszczenie w BIO aktywnego hashtaga (klikalnego) idea budowania
hashtaga firmowego zyskała na skuteczności. Aktywny hashtag firmowy pozwala jednym kliknięciem
teleportować Twoją publiczność w miejsce, gdzie może zobaczyć Twój produkt w akcji. Przykładem takiego
hashtaga jest #justdoit powołane przez Nike. Marka powołuje taki hashtag dla klientów marki, którzy dumnie
używają produktów danej firmy i prezentują je w swoich postach. Popularność firmowego hashtaga
przyczynia się do budowania szybkiej popularyzacji marki na Instagramie i szerokiego dystrybuowania
wiedzy na temat produktu. Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego hashtaga firmowego, jest to jeden z ruchów,
które warto rozważyć w najbliższej przyszłości.

Obserwuj hashtag

To kolejna funkcja, która jest ukłonem w kierunku użytkowników Instagrama, którzy w ramach żywego
zainteresowania danym tematem lub marką mają możliwość obserwowania danego hashtaga w trybie
priorytetowym. W efekcie sam Instagram podrzuca najciekawsze treści danemu użytkownikowi, tworząc 
dla niego Instagram jakby „na zamówienie”. Jeśli wyobraźnia podpowiada Ci, że byłoby super, gdyby Twoja
publiczność obserwowała Twój hashtag, to intuicja Cię nie myli. To jest bardzo dobry kierunek, który
wymaga dodatkowych starań marketingowych.

Biznesowa rada #18



Polskie hashtagi

Tutaj zaczynają się schody. O ile w przestrzeni anglojęzycznej znajdziesz mnóstwo hashtagów unikalnych 
i tematycznych, o tyle przechodząc na język polski, spektrum możliwości bardzo się zawęża. Dlatego właśnie
konta firmowe, które pragną dotrzeć do lokalnego odbiorcy, mają przed sobą trudne zadanie. Bardzo
popularna na polskim Instagramie tematyka mody i urody z jednej strony zmaga się z dużą konkurencją, 
z drugiej jednak – ma dość szerokie możliwości w obrębie doboru hashtagów. Z całkiem innym problemem
zmagają się twórcy kont niszowych, którzy muszą wykazać się ponadprzeciętną kreatywnością 
w wykorzystywaniu hashtagów. Obszary tematyczne, takie jak #rekodzielo #ksiegowosc #sztuka #uslugi
#kobiecybiznes #doradztwo #medycyna #biznes, nie wzbudzają jeszcze na polskim Instagramie tak dużego
zainteresowania, ale dają przestrzeń do wypracowania solidnej pozycji na przyszłość. Zanim do tego dojdzie,
właściciele kont niszowych muszą szczególnie mocno dbać o ekspozycję swojego konta na Instagramie 
i poza nim. Brać udział w dyskusjach, prezentować siebie w roli eksperta i zawsze pamiętać o podpisywaniu
się swoją instagramową nazwą użytkownika poprzedzoną symbolem @, np. @marta.kaczmarski.

Dlaczego Instagram blokuje hashtagi?

Poza całym swoim dobrodziejstwem hashtagi niestety mają swoją ciemną stronę mocy, która może
sprowadzić cień na Twoje instagramowe starania. Hashtagi stosowane intuicyjnie mogą ograniczyć zasięg
Twoich postów do minimum i w żaden sposób nie przyczynić się do rozwoju Twojego konta. Mogą również
zadziałać jak blokada w przypadku wykorzystania hashtaga, który jest przez Instagram zbanowany, dlatego
stały monitoring statystyk swoich postów jest konieczny w celu szybkiego zdiagnozowania i wyeliminowania
problemu. Zdarzają się bowiem konta, które od miesięcy powtarzając ten sam błąd, nieświadomie sabotują
wszystkie swoje starania.
Kolejnym, niezwykle irytującym objawem niepożądanego działania hashtagów jest ściąganie na swoje konto
dużej aktywności komentarzy automatycznych, które wręcz „rzucają” się na Twój post zaraz po publikacji.
Takie nieprawdziwe komentarze typu: „Super”, „Ekstrakonto, zapraszam do mnie” skutecznie odstraszają
aktywność prawdziwych użytkowników pod Twoim postem.
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Konta tematyczne

Konta, które koncentrują się na dotarciu do odpowiedniego widza, charakteryzują się wysokim poziomem
zaangażowania obserwujących, którzy w pewnym sensie czekają na post i od razu reagują polubieniami 
i komentarzami. Tak wysoka aktywność dodatkowo wzmacnia efektywność konta. Dobrze skonstruowana
strategia hashtagów przynosi szybkie efekty również w przypadku kont początkujących, które zaczynają
swoją instagramową podróż od gromadzenia publiczności wokół tematu swoich zainteresowań.

Sklepy na Instagramie

Moc hashtagów jest bardzo istotna dla firm, które mają w ofercie produkt fizyczny i otworzyły już sklep 
na Instagramie. Od kiedy Instagram w wyszukiwarce prezentuje zdjęcia opatrzone tagami zakupowymi,
sklepy z dobrze opracowaną strategią hashtagową mają szansę zaistnieć jeszcze mocniej.

Poprawne korzystanie z hashtagów na Instagramie to jeden z najbardziej efektywnych sposobów dotarcia
do swojego klienta i budowania długofalowych relacji na Instagramie. Poza umiejętnym wyszukaniem 
i dobieraniem hashtagów ważna jest umiejętność zarządzania grupami hashtagowymi, tak aby ich
wklejanie nie zabierało dużo czasu.
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Jak myślisz warto kupować obserwatorów na Instagramie?
Oczywiście, że nie!

Czym ryzykujesz, gdy kupisz obserwujących na Instagramie?

Kupieni followersi podważają Twoją wiarygodność.

Pamiętaj, że każdy klient, który będzie chciał z Tobą współpracować, najpierw sprawdzi Twoje konto. 
W łatwy sposób można sprawdzić dane dotyczące Twoich followersów, skąd pochodzą, czym się interesują,
no i oczywiście, czy są autentyczni, czy nie. Czasem wystarczy tylko spojrzeć na profil, by dowiedzieć się, 
czy konto żyje, ma wierną i aktywną grupę odbiorców, czy też mimo tysięcy obserwujących nikt nie reaguje
na posty. Jeśli klienci zauważą kupno followersów mogą zacząć wątpić w Twoją wiarygodność.

Kupieni followersi znikają

Firmy sprzedające followersów najczęściej korzystają z botów, fałszywych i pustych kont. Jeśli mimo
wszystko zdecydujesz się na zakup obserwujących, weź pod uwagę, że część z nich bardzo szybko może
zniknąć z Twojego konta. Podobno ok. 20% z nich zniknie zaraz po zakupie, a w kolejnych dniach zaczniesz
tracić ok. 100 osób dziennie. I w rezultacie zamiast rosnąć liczba obserwujących zacznie maleć. I znów ktoś
może zauważyć, że coś tu nie gra. A chyba nie o taki efekt Ci chodzi.

Nie zbudujesz zaangażowania

Jeśli prowadzisz konto firmowe, które ma na celu sprzedaż Twoich produktów czy usług, kupowanie
followersów mija się z celem, bo kupieni followersi przecież nie będą Twoimi klientami… Trudno też
spodziewać się żarliwej dyskusji pod Twoim postami. Więc jeśli kupiłaś lajki do postu dziwnie będzie
wyglądać post, który ma np. 1590 lajków i żadnego komentarza.
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Instagram zabrania kupowania obserwujących

Kupowanie followersów jest niezgodne z regulaminem Instagrama i naruszenie go może mieć bardzo
nieprzyjemne skutki. Boty Instagrama regularnie sprawdzają sieć, szukając fałszywych kont. Jeśli wykryją
kupionych followersów, możesz szybko stracić większość swoich obserwujących, a przy okazji ryzykujesz, 
że algorytm Instragrama radykalnie zmniejszy Twój zasięg.
Zdarzały się również sytuacje, że konto z kupionymi followersami zostaje usunięte bez możliwości
odwołania się. Zastanów się więc, czy warto w ten sposób ryzykować.

Robisz sobie zły PR

Wszyscy boją się czarnego PR-u, bo zdają sobie sprawę z jego dyskredytującej siły.
I teraz wyobraź sobie sytuację, że Twoje konto zostało sprawdzone pod względem fałszywych followersów 
i ktoś puścił w obieg informację, że kupujesz lajki czy obserwujących. Złe wieści z pewnością szybko się
rozejdą, mogą dotrzeć do Twoich klientów, a także Twoich prawdziwych obserwujących, a przede wszystkim
Twojej konkurencji, która może to wykorzystać przeciwko Tobie.

Możesz mieć kłopoty ze spamem

Zakup fałszywych obserwujących to szerokie otwieranie okna na spam. Zwłaszcza gdy masz firmowe konto
na Instagramie i widnieje tam Twój e-mail lub podałeś go przy zakupie followersów, dajesz innym możliwość
rozprzestrzeniania spamu. I mogą zacząć zalewać Cię reklamami różnych (czasem mocno
kontrowersyjnych) usług i innymi informacjami.

 
Dlatego zdecydowanie odradzamy kupowanie followersów na Instagramie, a zamiast tego zalecamy
systematyczne budowanie swojej społeczności. Jeśli zaczniesz przygotowywać i regularnie wrzucać wysokiej
jakości treści, odpowiadać na każde pytanie obserwujących, budzić zaangażowanie, liczba Twoich fanów
zacznie rosnąć. I będą to prawdziwi followersi, którzy wybrali Twój profil, bo naprawdę im się podoba. 
Bo Instagram to nie tylko ładne zdjęcia, lecz także relacje międzyludzkie!

A jeżeli masz trochę pieniędzy do wydania, to zamiast kupować lajki, po prostu kup fajne szkolenie i weź 
w nim udział (oczywiście polecamy nasze z Martą Kaczmarski). Dzięki temu zwiększysz zasięg i Twój profil
obejrzy więcej osób, do których chcesz dotrzeć i które mogą powiększyć grono Twoich fanów i zostać
Twoimi klientami.
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Zobacz dziesięć najczęściej spotykanych błędów na Instagramie.

1. NAZWA UŻYTKOWNIKA NIE REPREZENTUJE CIEBIE

Zastanów się, pod jakim „hasłem” będą Cię szukać na Instagramie? Prawdopodobnie pod nazwą Twojej
firmy lub Twoim imieniem i nazwiskiem.
Dlatego tak ważne jest zarezerwowanie właśnie takiej nazwy użytkownika we wszystkich możliwych mediach
społecznościowych – wszędzie powinna być taka sama. Więc jeśli jesteś na początku tworzenia swojej marki
i nie wiesz na 100%, pod jaką nazwą będziesz funkcjonować i działać, nie zakładaj kont w różnych mediach
społecznościowych pod inną, niewiele znaczącą nazwą, po której mało kto Cię znajdzie.

2. TWOJE KONTO JEST PRYWATNE

Jeśli wciąż chcesz docierać do nowych odbiorców, Twój profil powinien być PUBLICZNY. Jeśli założysz profil
PRYWATNY, Twoi przyszli, potencjalni obserwujący muszą najpierw poprosić Cię o przyjęcie do grona
obserwujących, zanim w ogóle zobaczą to, co publikujesz na Instagramie. Dopiero potem sprawdzą czy to,
co tu publikujesz, w ogóle ich interesuje. Może okazać się, że nie będzie się im chciało aż tak fatygować. 
Nie chcą kupować kota w worku.

3. PUSTE BIO

BIO to jedna z rzeczy, którą Twoi odbiorcy widzą na dzień dobry. Więc ta przestrzeń nie może zostać pusta 
i niewykorzystana. Przecież chcesz przekazać to, czym się zajmujesz, w czym możesz pomóc innym, czyli 
po prostu, dlaczego warto Cię obserwować. Co prawda, to tylko 150 znaków, ale możesz tu całkiem sporo
powiedzieć o sobie.

4. HASHTAG W BIO

Jeśli już ktoś wejdzie na Twoje konto, to chyba nie chcesz odesłać go w inne miejsce, prawda? A tak właśnie
się zadzieje, jeśli w BIO wpiszesz hashtag, który nie jest Twoim hashtagiem dedykowanym* i podlinkujesz 
np. swoją konkurencję przez dodanie np. #paznokciewrocław. Osoba, która kliknie w ten hashtag, zobaczy
wszystkie posty z użyciem tego hashtaga i nagle przestanie interesować się Twoim profilem. A chyba 
nie tego chciałaś, prawda?

* hashtag dedykowany – hashtag, który zawiera Twoją nazwę firmy lub Twoje imię i nazwisko. 
Musisz mieć jednak pewność, że tego hashtaga używasz tylko Ty 

i po kliknięciu w niego pojawiają się tylko Twoje posty
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5. PUBLIKUJESZ ZA RZADKO

Niestety, jeśli publikujesz za rzadko, ludzie mogą po prostu o Tobie zapomnieć, a dodatkowo algorytmy też
nie będą dla Ciebie zbyt łaskawe. Postaraj się publikować systematycznie i w przemyślany sposób.

6. WRZUCASZ TYLKO ZDJĘCIE

Instagram stał się swoistym miejscem do „blogowania” i budowania relacji. Jeśli zdecydowałaś się na
prowadzenie konta na Instagramie, postaraj się, aby dawać swoim obserwującym „wartość” i przekazać im
coś ważnego. Samo zdjęcie zdecydowanie tutaj nie wystarczy.

7. DZIAŁASZ NA „,SPONTANIE”

Wrzucasz zdjęcie, bo akurat zrobiłaś jakieś, które nawet się nadaje. Każde zdjęcie jest inne, a całość nie jest
wizualnie spójna z tym, co chciałabyś przekazać. Często robisz to w biegu i wrzucając zdjęcie, nawet nie
zastanawiasz się, co chcesz przekazać swoim obserwującym. Przez to, że nie masz pomysłu i planu, Twoje
posty pojawiają się z różnym odstępem czasu, są chaotyczne i nie przyświeca im żaden cel.

8. BRAKUJE CI STRATEGII WIZUALNEJ

Nawiązujemy tu do poprzedniego punktu. Niestety (lub stety), ale Instagram jest medium wizualnym.
Docelowo chodzi tu o osiągnięcie jako takiej spójności profilu. Super, jeśli będzie miał jakiś swój styl (preset) 
i kolor przewodni. Jeśli nie wiesz, co mamy na myśli, zobacz nasz Szpilkowy Instagram. Porównaj, jak
wyglądał w 2018 r., a jak wygląda teraz. Jest zasadnicza różnica, prawda? Później zdradzimy Ci nasz sekret,
skąd ta zmiana!
Inną sprawą jest również to, że zdjęcia, które publikujesz, są po prostu słabej jakości – niewyraźne,
rozmazane i robione na szybko.

9. NIE UŻYWASZ HASHTAGÓW

Wciąż widzimy bardzo wiele postów, do których autor nie dodał hashtagów. Powoduje to, że jego posty 
nie docierają do potencjalnych obserwujących, czyli również potencjalnych klientów. Nie można ich też
wyszukać w lupce. Najczęściej osoby te nie wiedzą, jaką moc dają im hashtagi. 
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10. NIE KORZYSTASZ Z INSTASTORIES

Instastory i wideo to przyszłość Instagrama. Statystycznie to właśnie na instastory spędzamy coraz więcej
wolnego czasu, oglądając to, co osoby, które obserwujemy, mają nam do powiedzenia. Jeśli nie korzystasz 
z tej możliwości, szybko powinnaś to nadrobić. 

A teraz zastanów się, ile z tych dziesięciu błędów sama popełniasz na swoim instagramowym koncie?
Musimy przyznać, że wiele z tych błędów nam również nie było obce. Jednak wszystko zmieniło się, kiedy
nasze drogi skrzyżowały się z Martą Kaczmarski – Instagram Instruktorem.

To właśnie dzięki szkoleniom i wskazówkom Marty nasze konto na Instagramie wygląda tak, jak chciałyśmy
od dawna, by wyglądało, i zgodnie z wizją, którą miałyśmy w naszych głowach. Marta sprawia, że wiele kont
przechodzi metamorfozy z efektem WOW!
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wartości, które prezentujesz;
wiedza i umiejętności;
starannie i rzetelnie przygotowywane (ciekawe dla followersów treści);
estetycznie wykonane zdjęcia;
pasja, która od Ciebie bije;
konsekwencja, wytrwałość i ciężka praca;
Twoja autentyczność;
strategia budowania i rozpoznawalności Twojej marki (bo przecież ją właśnie tworzysz).

Instagram kiedyś był fajną aplikacją do oglądania ładnych zdjęć… jednak te czasy minęły, bo dziś oprócz
oglądania ładnych zdjęć na Instagramie prowadzi się bardzo dochodowe biznesy!
Dla bardzo wielu osób Instagram stał się sposobem na życie albo na zarabianie w sieci. Z roku na rok
wzrasta liczba influencerów. Marki bardzo cenią sobie współpracę z nimi, a część z nich w głównej mierze
opiera na tych współpracach swój marketing w sieci.

Również wiele mam tak właśnie zaczynało swoją przygodę z Instagramem, a z czasem okazało się, że może
być to świetny biznes. 

Początkowo wrzucały zdjęcia tylko dzieci, z czasem przykładały większą uwagę do tego, co i jak publikują.
Zgłębiły temat doboru hashtagów, podszkoliły się w robieniu zdjęć… a ich profil zyskiwał na popularności.
Widać, jak na przestrzeni mijających miesięcy takie konta ewoluowały. 

Co wpływa na jakość, czytelność i estetykę konta na Instagramie?

Istnieje mnóstwo takich kont, które – mimo iż jeszcze nie notują wielu wyświetleń każdego dnia są
prowadzone starannie, konsekwentnie, estetycznie i z prawdziwą pasją. A to sprawia, że wielokrotnie stają się
idealnym miejscem do promocji czy reklamy różnych produktów i firm.

Wśród czynników, które wpływają na estetykę Twojego profilu na Instagramie, można wyliczyć:
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Wielu obserwatorom wydaje się, że prowadzenie konta to łatwizna i przyjemność. Posiedzisz trochę przed
komputerem, zrobisz trochę zdjęć, świetnie się przy tym bawiąc, a resztę dnia leżysz i pachniesz.
Tak przynajmniej myśli wiele osób, które o mediach społecznościowych nie ma zielonego pojęcia. Prawda
jest taka, że jeśli pragniesz odnieść sukces na Instagramie i zbudować swoją markę, na której będziesz
zarabiać – musisz w to włożyć ogrom pracy.

Od czego zacząć? Chyba najlepiej od początku, czyli od poznania zasad, jakie panują na Instagramie. Żeby
coś robić dobrze, warto jest zbadać temat – zwłaszcza jeśli raczkujemy w danym obszarze.

Warto wówczas uczyć się od innych, którzy temat znają znacznie lepiej niż my. Dlatego jeśli marzy Ci się, 
by zostać InstaMAMĄ albo budować markę osobistą na Instagramie, polecamy zacząć swoją przygodę od
szkolenia z Martą Kaczmarski (dostępnego na Szpilkowej Strefie Wiedzy).
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S o c i a l  m e d i a
 



 Próba namówienia znajomych na niewielki przelew, pożyczkę, udostępnienie danych?
 A może szantaż i upublicznienie prywatnych zdjęć i rozmów z Twojego konta?
 Przejęcie firmowego profilu lub fanpage'a z tysiącami polubień i publikowanie kompromitujących treści?

Czy stosujesz uwierzytelnianie dwuskładnikowe? Jeśli nie, koniecznie przeczytaj do końca!

Facebook jest serwisem społecznościowym. W teorii oferuje możliwość komunikacji między użytkownikami.
Ta komunikacja buduje zaufanie, tworzy powiązania, grupy znajomych, grupy dyskusyjne itd.

Jedno konto może więc komunikować się z innym kontem, a czasami z setkami, dziesiątkami tysięcy 
i milionami użytkowników/followersami, którzy w jakiś sposób są powiązani z Twoim kontem, lubią je 
albo obserwują.

Jakie skutki może przynieść uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta?

Pozostawiamy to Twojej ocenie i Twoim przemyśleniom…

W ostatnim czasie w naszym bliskim gronie doszło do kilku przypadków zhakowania konta na Facebooku.
Hakerzy przejęli prywatne konto mailowe Joasi, na którym był zalogowany Facebook, a także konto Allegro.
Co się wydarzyło w ciągu tygodnia?

Hakerzy przesłali wiadomość do wszystkich osób, które Asia miała w znajomych, z prośbą o wysłanie kodu
BLIK, bo Asia rzekomo stała przy kasie i zapomniała portfela… Dodatkowo wystawili aukcje z telefonami 
w supercenie – było to kilkanaście transakcji na łączną kwotę kilkunastu tysięcy. Niestety towar nie został
wysłany! Kupujący złożyli donos na policję, że Joasia ich oszukała…

Sprawa jest wciąż w toku, choć przejęcie konta było pod koniec lipca. Policja umywa ręce co do przejęcia
konta na Facebooku, ale sprawa dotycząca Allegro i oszustw trwa… Joasia udowadnia, że ona o niczym 
nie wiedziała. Stracony czas, masa stresu i brak dostępu do swojego fanpage'a.

To Ty mogłaś być Joasią…
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zmiany haseł w mediach społecznościowych co miesiąc;
ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego (ZAWSZE i WSZĘDZIE);
pamiętania o tym, że adres mailowy, na który zakładasz swoje konto, POWINIEN być INNY niż ten, który
podajesz do kontaktu.

Przejdź do ustawień konta, klikając ikonę rozwijanego menu, a następnie wybierz przycisk: Ustawienia >

Bezpieczeństwo i logowanie.

 Przewiń w dół do opcji Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego i kliknij: Edytuj.

 Wybierz metodę uwierzytelniania, którą chcesz dodać, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi

na ekranie.

 Po wybraniu i włączeniu metody uwierzytelniania kliknij opcję: Włącz.

Jeśli chcesz oszczędzić sobie stresów, namawiamy Cię do:

Nie wiesz, jak ustawić uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

1.

2.

3.

4.
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Na stronie znajdziesz bardzo dużo zdjęć różnej jakości. Dużym atutem jest to, że na Pixabay pojawiają
się często zdjęcia z innych banków, co zaoszczędzi Ci czas na poszukiwanie.

Strona oferuje zdjęcia zarówno w wysokiej, jak i średniej jakości. Są one ciekawe, nastawione głównie  
 na krajobrazy.

Jest to zdecydowanie najciekawszy bank ze zdjęciami. Nie ma ich zbyt wiele na stronie,                         
 ale w porównaniu z innymi miejscami fotografie są często oryginalne, śmieszne i niecodzienne.

Zdjęcia wysokiej jakości podzielone na proste kategorie, które pozwolą Ci na intuicyjne poruszanie się
po stronie.

Bank jest przeznaczony do zdjęć jedzenia, jak zresztą sugeruje jego nazwa. Idealne miejsce dla osób,
które poszukują fotografii z żywnością.

Na stronie możesz pobierać zdjęcia związane z klimatem biurowym.

Bardzo ciekawe miejsce, w którym możesz pobierać zdjęcia w klimatach retro.

Dużo kategorii zdjęć wysokiej jakości. Jeśli poszukujesz zdjęć osób, w tym miejscu masz sporą szansę je
znaleźć. Bank przy okazji oferuje darmowe materiały wideo.

Zdjęcia w wysokiej jakości, dobrze skategoryzowane, bez nacisku na daną tematykę.

Zawiera dużo zdjęć, które są dobrze skategoryzowane, dobrej jakości, bez nacisku na wybraną tematykę

Wiele z nas potrzebuje różnych zdjęć na swoje strony internetowe lub blogi albo szuka ciekawych fotografii,
które mogą posłużyć do naszych grafik w social mediach. Niestety pobieranie grafik z Google nie jest
najlepszym pomysłem, bo nie jest to ani bezpieczne, ani legalne.

W jaki sposób pobierać materiały graficzne, by nie martwić się o ich licencję oraz kary wynikające 
z naruszenia praw autorskich i jednocześnie nie zapłacić za nie ani grosza?
Specjalnie dla Ciebie przygotowałyśmy zestawienie dziesięciu najlepszych bezpłatnych banków zdjęć, dzięki
którym znajdziesz wszystkie potrzebne grafiki zupełnie za darmo.

Top 10 banków zdjęć
1. Pixabay – https://pixabay.com/

2. Unsplash – https://unsplash.com/

3. Gratisography – http://www.gratisography.com/

4. Skuawk – http://skuawk.com/

5. Foodiesfeed – https://foodiesfeed.com/

6. Startup Stock Photos – http://startupstockphotos.com

7. New Old Stock – http://nos.twnsnd.co/

8. SplitShire – http://www.splitshire.com/

9. Picjumbo – https://picjumbo.com/

10. Kaboompics – http://kaboompics.com/

TOP 10 BANKÓW ZDJĘĆ
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hnxg7RtUQOBCZ-eblaS62pY_Tpiqn0V_vFMDWsBUmxu2isY9To55TyCI&h=AT0l5XEUGyq5glg6W4q1l1rE5P6FfDgKm8DvOQZKW4ozZwZ-PZkyKjgZxVI0Fj80As5l4kDuinko6yvLQ6Bnh51CkY0Vo7APWYNQr3L76AEDcOgILjEDDqI8bAOC_5zO4HDV&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funsplash.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OOKJlkfyDTwc3qYTV9dbiePl_8cJij2EBHY1ZAwGzmqFa7eyvU1_YjbA&h=AT0bp2uP68Sj3ZrSXOFoezJQIPjJs7WGM-QnUem6zXsdgNwSoj3JoslyjGumHGXnO7W1dowqrBxCdUM5T7umI2MjlRqsuES0FBgrxvhh0jBR4UkelGOQkR628MLE5kysPPYg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gratisography.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1A5mSdk7PMF3FRyJOon8jJQzcZ40gVs9O91omaYePonBgXOwCSyIGxjFE&h=AT1RBmfv11rTYTbYxeVqWDRbR9MOiMAr6xa-qQbTnLDnoYz05EHwKTSptghwR0SGmxrmlvoPKmficaIrdhUBYA-dsbTZ8SWTl_OIHFxRpT4mZGPsxwIYUMzjUqXVS9ZZsD4u&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskuawk.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Yt2jQwtYA_yG9EF2ClGeqTT0g5BLkqRo2rur2uyecBEPOr27L327Ms4I&h=AT0kdVERtJI7cvIGcJUnuG4PC0EjKW1DfETWtCpktYOGEbFUHI42rzy2Hp2YJZKIzVfPCK-yrGKOF3Zs4oFkdfaB-4HJDtee9ugP3aUFtwzngkdUzVpJKz8HsGuzJA3J3WVt&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffoodiesfeed.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2B_vl_UG7RFK3q7ShqXKMBBXuJHO_tUKAjJjmo7PO2vXonG_4yhrHRsBk&h=AT2OuInnXVyUPv8EYjmQZmdTqOaxP0lXj7OKqncaq7Tojyq4-6Stz5joYkZEhNwcuMUjajwgqxb6QHUGjuVgR6iYxF35tUwKLj5HbDb--4DznU4t4AqS7mKwCgbuo-qqsaZ7&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstartupstockphotos.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ViHQAJHPfaBjTPsugcQ1BM1fCfEcrMcpvsimoaOCdM_Y8CjOXeLyfU9g&h=AT1a6dqPao2ZOvt5aDkni--ByZBrfxVeL9VR318cRK4PtsM7k3QkxuKLxFPics158_ZKGq9bewUUXg4BAhzu-u-jU6pTWCzhJdaNPStaZI2y6mQCzo7nxPRnEJElKjLx-OZ9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnos.twnsnd.co%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ur7IgCtGUnaE1_G_QgTYwo7ZPSRG6ErF4BcMbpaLoTBENaumtPo6cyyc&h=AT1I_FZobDgOO_ZIKO2qd2xgZlVskZsHlO0LFVfPEJrgR2by6F6kifA2jsJhsVRMNSMUtVGig9S_uuq3b24AWMcJHrPctSLPcOf_5ReFreXsoDve0PKdaGIjZAQL7eR5dlli&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.splitshire.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rIo8lOGksmqzVsA7_dwGSzRqmOdPAvRia84d3Gdcer2JXEGYvcPXvk9Q&h=AT2dhtKdEeWcLlu-9qKQbpOn8JziCiervFTkBQnEUnolVJLgCPTw-JjfzR5sRMxgGT53Mxv5CHWZyrgzs2s6aKP4-FpTFApXMrteraYIaE31EaSODbEHbtPVJ5NACxh0cuxC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpicjumbo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-c2hYPn2fi8k1BqMMho3wGIMVRdx3JwFPd5Z4vJwj13zgn3EQXXE0gXY&h=AT2s9OQ3ELe8kVomkTIS1IRqnxqIqK-MNidOfobxNeRqmD8zct3fmve00rsdjz58lo3msVexHJhK01yXLQ5dFFIeswU_YDBX_koQE8X_miIBtDawQHTtGiYVUMIeuZWwzfH6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1SBC8HW9bLnHv30UKeghYIEPpLN3UyeHLydA6-G6j0vjmwQcYv7CGIHC4GaB96kA_SuuaFIZCn71jtz1OsgJMtx7LQ9xMqM8ZqKFACoWKfmqFJklmDsqul3p6ZtUSUJGB4rZO1ZGK41YSadErkrMkQC2pXu3065MU
http://kaboompics.com/?fbclid=IwAR1Yt2jQwtYA_yG9EF2ClGeqTT0g5BLkqRo2rur2uyecBEPOr27L327Ms4I
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Pozwala zaoszczędzić czas.
Wprowadza porządek i spójność.
Twój content jest dobrej jakości.
Pozwala przygotować się na wiele sytuacji.

 zaangażowanie;
 świadomość marki;
 sprzedaż

 zdjęcia;
 grafiki;
 karuzeli;
 linka;
 wideo,

Mówią, że brak planu to najlepszy plan na porażkę. Zgadzasz się z tym?

My sądzimy, że jest w tym sporo racji. Zwłaszcza jeśli chodzi o Twoje social media.

Dlaczego planowanie treści do social mediów jest takie ważne?

Treści do Twoich mediów społecznościowych warto planować choćby po to, aby utrzymać ich jakość 
i spójność.

Tworząc swoje posty, powinnaś pamiętać o wyznaczeniu ich celu:

oraz o wybraniu odpowiedniego formatu:

po to, aby stworzyć część wizualną i przekaz, którym chcesz się podzielić.

Na koniec warto oszacować budżet na promocję postów w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Jak sama widzisz, jest wiele rzeczy, które trzeba zrobić przed publikacją posta!

Trudno też konkurować z innymi markami, jeśli wciąż publikujesz posty ad hoc, choć czasami i takie posty –
będące tylko reakcją na coś – są bardzo skuteczne i wręcz konieczne.

DLACZEGO PLANOWANIE TREŚCI DO SOCIAL MEDIÓW 

JEST TAKIE WAŻNE?



Od czego więc zacząć planowanie?

Najpierw należy opracować sobie strategię i określić jasny cel, po co piszesz posty i co one mają wnosić.
Następnie stwórz plik z listą pomysłów na posty. Najlepiej, żeby znajdowały się one w jednym dokumencie
tekstowym. Kiedy stworzysz już taki dokument, pod każdym tytułem dodaj treść posta, którą chcesz
opublikować.

Następnie zastanów się nad tym, w jakie dni zamierzasz je publikować. Przy pomocy kalendarza ustal 
i zapisz DATĘ przy danym opisie, w który dzień ma on się pojawić. Przy poście zapisz sobie, w jakim formacie
zrobisz post (staraj się, by były one różnorodne). Zrób to na minimum miesiąc do przodu.

Na koniec wystarczy skorzystać z narzędzi do planowania i zaplanować wszystkie posty, aby ukazywały się
automatycznie.

I już!

Samo planowanie zajmie Ci pewnie cały dzień, ale dzięki temu masz stworzony gotowy plan na cały miesiąc.
Zobacz, jaka to oszczędność czasu.
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Skoro o planowaniu treści do social mediów mowa, to nie mogło zabraknąć wzmianki o narzędziu, które
wprost uwielbiamy.

Creator Studio jest oficjalnym narzędziem Facebooka, które pozwala korzystającym z serwisu i Instagrama
na zarządzanie swoimi treściami, monitorowanie ich wyników oraz statystyki.

Teraz użytkownicy tego narzędzia, których profil na Instagramie jest powiązany z fanpage'em, mogą
tworzyć posty i planować je w czasie w jednym miejscu.

Gdzie znajdziesz Creator Studio?

1. Wejdź na swoją stronę (fanpage), na pasku z lewej strony powinnaś zobaczyć opcję Creator Studio.

2. Zostaniesz przekierowana na stronę, gdzie na samym środku u góry zobaczysz dwie ikony: Facebooka 
i Instagrama. Twoje profile facebookowe powinny zostać połączone automatycznie. Jeśli nie są, kliknij 
na ikonkę Facebooka i przejdź ścieżkę po kolei zgodnie z instrukcją, którą prowadzi Cię Creator Studio.

3. Jeśli chcesz planować treści na Instagramie, kliknij na ikonkę Instagrama. Pamiętaj, że aby to zrobić, musisz
mieć konto biznesowe. W przypadku gdy masz połączone konto na Facebooku z Instagramem, powinnaś
zostać połączona automatycznie. Jednak jeśli nie masz połączonych kont, to kliknij przycisk Połącz 
z Instagramem. Po czym zaloguj się na Instagramie i dokończ ścieżkę, którą poprowadzi Cię Creator Studio.

4. Kiedy przeszłaś już powyższe kroki i masz połączone konta do obu portali społecznościowych,
wykorzystując te ikonki, możesz swobodnie się między nimi przełączać i weryfikować m.in. statystyki.

Cały proces nie zajmie Ci więcej niż 5 minut, a pozwoli zaoszczędzić sporo czasu w przyszłości.

PLANOWANIE POSTÓW W CREATOR STUDIO
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Jak zaplanować post na stronę na Facebooku?

1. Upewnij się, że wybrałaś ikonkę Facebooka w górnej belce, oznacza to, że będziesz pracować teraz 
w kontekście swojej strony na Facebooku. Jeśli nie wybierzesz żadnego z kontekstów, domyślnie Twój post
opublikuje się na Facebooku.

2. Następnie w lewym górnym rogu kliknij Utwórz post i wybierz typ treści, którą chcesz opublikować. 
Jest to analogiczna ścieżka do standardowego tworzenia posta na Facebooku.

3. Z prawej strony pokazuje się panel, który wygląda identycznie jak ten, który tworzysz „od ręki". Post
tworzymy tak samo, jakbyśmy robiły to na naszym fanpage’u. Kiedy przygotujesz treść i media, post jest
gotowy, możesz go opublikować od razu lub zaplanować, albo zapisać w wersji roboczej.

4. Kliknij Zaplanuj, po czym wybierz datę i godzinę publikacji postu i zatwierdź, klikając ponownie Zaplanuj.

I gotowe!

Wszystkie swoje zaplanowane posty możesz obejrzeć w zakładce „Zaplanowane" i ostatecznie sprawdzić,
czy wszystko poprawnie zaplanowałaś, tak jak chciałaś.

W analogiczny sposób tworzysz i planujesz posty na Instagrama.

Creator Studio daje Ci możliwość dodawania hashtagów, oznaczania produktów oraz osób, a także
określania lokalizacji!

Dla obu kont, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, możesz analizować statystyki z poziomu Creatora
Studio. Są one analogiczne do statystyk, do których masz dostęp z poziomu aplikacji mobilnej Instagrama
czy zakładki statystyk fanpage’a.

I wszystko w jednym miejscu Czy to nie wygodne?
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 grafiki do postów w social mediach;
 plakatów;
 banerów;
 e-booków;
 infografik.

Jeśli prowadzisz swój biznes, a nie słyszałaś o Canvie, koniecznie przeczytaj ten post.

Canva to darmowe narzędzie umożliwiające tworzenie rozmaitych projektów. Jest łatwe w obsłudze 
i nie wymaga znajomości skomplikowanych programów ani posiadania umiejętności grafika.
A wszystko dzięki gotowym szablonom, które znajdziesz w zasobach tego programu! Jest ich tam ponad 
420 tys., więc masz w czym wybierać.

W wersji PRO dostępna jest większa baza zdjęć, czcionek i dodatkowych funkcji, tj. np. tworzenie folderów
czy usuwanie tła ze zdjęcia. Miesięczny koszt to obecnie 49,99 zł.

Canva umożliwia projektowanie różnego rodzaju grafik, m.in.:

I wszystkiego tego, co potrzebujesz! Przy odrobinie chęci i czasu spędzonego na poznaniu programu
będziesz samodzielnie mogła tworzyć piękne grafiki! Uwierz nam, to nic trudnego.

W bazie serwisu znajdują się miliony obrazów, zdjęć, grafik wektorowych i ilustracji, które możesz
wykorzystać i edytować. Od jakiegoś czasu można tworzyć również grafiki z filmami, jak np. instastory 
na Instagram.

Wszystkie nasze grafiki tworzymy właśnie tam!

Narzędzie dostępne jest przez przeglądarkę, w polskiej wersji językowej, pod adresem: www.canva.com, 
a także jako aplikacja na smartfony z systemem iOS i Android.
Rejestracja odbywa się za pomocą adresu e-mail, konta Google lub Facebooka i zajmuje zaledwie kilka
sekund.
Pod tym linkiem znajdziesz dokładnie opisane funkcje, które możesz odnaleźć w Canvie, i poznasz
możliwości tego programu: www.canva.com/pl_pl/funkcje

W Internecie znajdziesz sporo bezpłatnych tutoriali, które pomogą Ci poznać ten program.

CANVA - PROGRAM, KTÓRY POWINNAŚ POZNAĆ
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https://www.canva.com/?fbclid=IwAR236ZapZYlDMnhkdEnSsTyQPQoC9yWVoPbFfteFlarNqfMxihO1Wd_G3d4
https://www.canva.com/pl_pl/funkcje?fbclid=IwAR2caRAdwtFLCxBXG5haKK1-TdQlkDQXd0X5YER2bLG2QmfY3yfYhFwkRS8


Post na Instagramie: zadaj proste pytanie: „szpilki czy kapcie?”, „morze czy góry”, „czekoladki czy
kwiaty”. Kieruj się zasadą: im prościej, tym lepiej, i staraj się, aby Twój followers miał możliwość wybrania
jednej z dwóch możliwości.
Post na Facebooku: podobnie jak wyżej oraz dodatkowo stosuj ankiety, w których Twój fan będzie mógł
jedynie kliknąć w odpowiedź. Możesz zaproponować dwa warianty nowego produktu, który chcesz
wdrożyć albo tematykę artykułów branżowych, które planujesz napisać. Niech obserwujący wiedzą, że
mają wpływ na to, co się dzieje.
Instastory: masz możliwość stworzenia prostej ankiety albo opcję z możliwością zadawania pytań Tobie.
Oczywiście pamiętaj, aby udzielić na nie odpowiedzi.

Zależy Ci na skutecznej komunikacji w social mediach? Na pewno!

A czy zdarza się, że na Twoje posty, live’y albo wpisy nie ma reakcji?

Pytasz siebie: „Jak to możliwe, przecież stworzyłam ładną grafikę, napisałam dobry tekst!”. A czy zadbałaś 
o interakcję z Twoimi odbiorcami? Nie? To do dzieła!
Możesz wstawić najpiękniejsze zdjęcie na Facebooka, napisać ładny tekst, przeprowadzać wywiady 
z ekspertami, wymyślać kreatywne projekty, ale bez interakcji z Twoimi odbiorcami nie sprawisz, że poczują
się oni do Ciebie przywiązani, a już na pewno nie staną się Twoimi lojalnymi klientami.

Jak więc to zrobić? Jest na to kilka sposobów. 

Zadawaj pytania swoim odbiorcom

Zadane przez Ciebie pytania aż się proszą o odpowiedź! Twoi fani poczują, że liczysz się z ich zdaniem 
i opinią. Pamiętaj, musi to być proste pytanie, które wymaga prostej odpowiedzi – dzięki czemu Twój
odbiorca nie będzie się obawiał, że może się ośmieszyć.

Jak skutecznie zadawać pytania? Oto kilka przykładów:

 

NAWYKI, KTÓRE WARTO STOSOWAĆ W KOMUNIKACJI 

W SOCIAL MEDIACH
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Live’y: na Instagramie, Facebooku czy innej platformie zadawaj pytania wszystkim, którzy są i zwracaj się
bezpośrednio do osób, które Cię oglądają.
Szkolenia, kursy, wystąpienia publiczne: jeżeli występujesz przed publicznością, również zadawaj
pytania – proste i zamknięte, tzn. takie, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”.

Pozwól sobie zadać pytania i… odpowiadaj na nie.
Jeżeli zachęcasz do zadawania sobie pytań, świadczy to o Twojej otwartości oraz o tym, że zależy Ci 
na dwustronnej komunikacji, a przecież o to właśnie chodzi!

Komentuj, lajkuj, a nawet obserwuj

Jeżeli Twój fan albo followers skomentował Twój post – nie dopuść do sytuacji, w której nie będzie żadnej
reakcji. Daj lajka albo odpowiednią reakcję oraz skomentuj (i jeżeli jest taka opcja, pociągnij z nim wątek,
zadając np. pytanie). To samo w komunikacji przez Messenger – odpowiadaj na każdą wiadomość, pokaż, 
że jesteś pomocna i zainteresowana jego pytaniem/problemem/prośbą.

W przypadku Instagrama możesz nawet obserwować tych followersów, którzy są najbardziej aktywni i mogą
stać się Twoimi potencjalnymi klientami. Reaguj, a czasem nawet komentuj ich wpisy oraz stories. Dzięki
temu zbudujesz zaangażowaną społeczność!

Daj im pole do popisu

Tutaj z pomocą przychodzi grupa na Facebooku, którą obserwujący będą tworzyć razem z Tobą. Daj
możliwość przedstawienia się, opowiedzenia o sobie, o tym, czym się zajmują. Angażuj ich w różne akcje
(pochwal się swoim przepisem, widokiem z okna, biurkiem). Niech czują, że się nimi interesujesz.
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 poznały Cię;
 polubiły Cię;
 zaufały Ci;
 kupiły u Ciebie.

 zdjęcia;
 grafiki;
 karuzeli;
 linka;
 wideo,

Wiele osób zakłada konto na Facebooku czy Instagramie tylko po to, by zacząć sprzedawać. Wrzuca
codziennie posty sprzedażowe i dziwi się, że sprzedaż nie idzie. Cóż – nie idzie, bo nie tędy droga.

Tutaj będzie potrzebne Twoje zaangażowanie, bo są to platformy, na których nawiązujesz relację z Twoimi
potencjalnymi klientami.

Kieruj się zasadą, że służą one do tego, aby osoby:

Aby przejść ten proces, nie możesz tylko pisać kup… kup… kup… 

Zwróć także uwagę na wybranie odpowiedniego formatu:

po to, aby stworzyć część wizualną i przekaz, którym chcesz się podzielić.

PIĘĆ TYPÓW POSTÓW, KTÓRE WARTO PUBLIKOWAĆ
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Pięć typów postów, które warto publikować!

Zagadki

Wymyśl zagadkę, rebus, wykreślankę lub puzzle i daj swoim fanom możliwość zabawy. Większość z nich
korzysta z mediów społecznościowych właśnie dla rozrywki.

Dokończ zdanie

Pozwól dokończyć fanom zdanie i zobacz dyskusję w komentarzach! To może być banalne pytanie 
o ulubioną rzecz, ale również o to, z czym kojarzy się facebookowiczom Twoja marka.

Głosowanie reakcjami

Wystarczy, że opublikujesz grafikę złożoną z kolaży oznaczonych reakcjami. Niech Twoi fani wybiorą to, 
co podoba im się bardziej. Zasady są proste – wystarczy tylko jedno kliknięcie!

Zdjęcia fanów

Jeśli Twoi fani wysyłają Ci zdjęcia, publikuj je na swoim profilu, aby budować społeczność i nawiązywać
interakcje.

Na żywo

Jeśli jesteś na jakimś ciekawym wydarzeniu związanym z Twoją marką, pokazuj to, co się dzieje, na żywo!
Facebook lubi i promuje format wideo, a Twoi fani mogą być na bieżąco z Twoimi działaniami. W social
mediach ważne jest to, co jest teraz, a nie to, co było. Bądź elastyczna!

Dzięki Twojej konsekwentnej pracy w social mediach obserwujący wiedzą, w czym możesz im pomóc 
i dlaczego mieliby zwrócić się właśnie do Ciebie. Dzięki temu są też przekonani, że mogą na Ciebie liczyć 
i że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu!
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Sprawdź swój profil prywatny.
Zastanów się, czy jest szansa, że przyciągniesz nim klienta.
Pomyśl, czego w nim brakuje.

Czy wiesz, że prowadząc swój biznes, powinnaś stosować tzw. marketing przyciągania?

O czym mowa? Chodzi o Twoje działania w sieci  i promowanie siebie i swojej marki osobistej. Głównym
założeniem tego rodzaju marketingu jest to, że swój profil prywatny na Facebooku traktujesz jak profil
biznesowy.

W głównej mierze polega to na przyciąganiu odbiorców oraz pozyskiwaniu klientów przez bycie zauważoną
w Internecie. To mogą być zarówno Twoi znajomi, jak i znajomi Twoich znajomych.

Jeśli będziesz tworzyć świadomie odpowiedni content i zastosujesz strategię marketingu przyciągania,
gwarantuję Ci, że w szybkim czasie przekonasz się, jak on działa.

Pierwszą fazą rozpoczęcia działań w tym kierunku jest posprzątanie swoje profilu prywatnego, a także
przygotowanie go dla potencjalnych klientów.

Zastanów się, czy jeśli udzielasz się w naszej grupie, to czy inna grupowiczka, wchodząc na Twój profil,
będzie widziała, czym się zajmujesz? Nie… A powinna! To powinno rzucać się w oczy. Bo właśnie na tym
polega m.in. strategia marketingu przyciągania!

A teraz zadanie dla Ciebie:
1.
2.
3.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć porządki, co powinno się znaleźć na Twoim profilu i jakie treści publikować,
to odpowiedzi na te zagadnienia możesz znaleźć na Szpilkowej Strefie Wiedzy.

MARKETING PRZYCIĄGANIA - 

DLACZEGO WARTO GO STOSOWAĆ?
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Dostosowany do tego, czym się zajmujesz. Możesz mieć kilka różnych lead magnetów na stronie, jeśli
masz rozbudowaną ofertę.
Dostosowany do Twojego idealnego klienta i odpowiadać na jego potrzeby/zidentyfikowany problem.
Tak stworzony, aby był bardzo przydatny Twojemu idealnemu klientowi i totalnie nieprzydatny
pozostałym osobom. Dlaczego? Nie chcesz mieć na liście mailingowej osób, których totalnie nie
interesuje to, co robisz.

To nie musi być nic długiego czy rozbudowanego, wymagającego bardzo dużo pracy.
Musi pomagać rozwiązać jakiś konkretny problem z konkretnego (specyficznego) obszaru                      
 u konkretnego rodzaju klienta.
Dobry lead magnet pomoże Twojemu klientowi już w kilka minut po jego pobraniu.
„Nagroda” dla klienta w zamian za pozostawienie swojego adresu musi być dostępna szybko,   
 a nie rozciągnięta w czasie.

Pewnie dość często słyszałaś to określenie, ale niekoniecznie wiesz, co ono dokładnie oznacza.

Najprościej mówiąc, lead magnet to zachęta, darmowa oferta stanowiąca wartość dla Twojego
potencjalnego klienta, oferowana w zamian za pozostawienie adres e-mail lub innych danych kontaktowych.
To świetne narzędzie marketingowe, zwiększające Twoje szanse na pozyskanie nowych klientów.

Z pewnością zauważyłaś, że wchodząc na jakąś stronę WWW, po chwili wyskakuje Ci okienko z propozycją
np. zapisu na newsletter lub pobrania czegoś. Te wyskakujące pop-upy mają właśnie za zadanie zbieranie
tzw. leadów.

Jeśli nie stosujesz takiej darmowej oferty w swojej strategii budowania listy mailingowej, tracisz sporą okazję
do tego, żeby zatrzymywać klientów. Celem lead magnet jest zdobycie kontaktu do klienta i rozpoczęcie 
z nim relacji. To dobry początek tzw. lejka sprzedażowego.
Kontakt mailowy to najskuteczniejsza forma marketingu, bo jeśli uda Ci się zdobyć adres e-mail do tej osoby,
to możesz kontaktować się z nim wielokrotnie. A dzięki przesłaniu mu swojej darmowej oferty w formie lead
magnet pokazujesz siebie jako eksperta przekazującego wartościowe treści.

Lead magnet powinien być:

1.

2.
3.

Zasady tworzenia lead magnetu:

1.
2.

3.
4.

CO TO JEST LEAD MAGNET?
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lista narzędzi do osiągnięcia jakiegoś efektu;

infografika;

instrukcja działania;

e-book;

bezpłatny minikurs;

bezpłatne miniszkolenie wideo;

zniżka na produkt;

darmowa wysyłka;

bezpłatne próbki produktu.

Kilka naszych pomysłów na lead magnet dla Ciebie:
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posiadasz fizyczną siedzibę firmy, w której obsługujesz klientów;
wykonujesz usługi na miejscu u klienta.

Brak informacji o firmie w Internecie w obecnych czasach jest zabieraniem sobie szansy na pozyskiwanie
nowych klientów. 

Czy nam się to podoba, czy nie, żyjemy w świecie, którym rządzi Internet. Za pomocą kilku kliknięć można
znaleźć to, czego szukamy. I jeśli Twoi klienci nie będą mogli znaleźć Ciebie lub Twoich produktów, pójdą 
do konkurencji!

Dlatego dziś dajemy instrukcję, jak KROK po KROKU w prosty sposób stworzyć wizytówkę Google.

To banalnie proste:

1. W pierwszym kroku załóż konto Google.

2. Następnie przejdź na stronę: https://www.google.com/intl/pl/business/ i kliknij przycisk Zacznij teraz.

3. Zostaniesz przekierowana do kreatora wizytówki Google Moja Firma. Wpisz nazwę swojej firmy – najlepiej,
żeby była to pełna nazwa działalności.

4. W kolejnym etapie wybierasz, czy:

Jeśli zdecydujesz się na pierwszą opcję, Twoja wizytówka pojawi się w Google Maps pod konkretnym
adresem. Gdy postawisz na drugą opcję, na profilu Google Moja Firma nie zostaną zamieszczone dane
adresowe, a po osadzeniu wizytówki na stronie na mapce zaznaczy się obszar Twojej działalności.
Istnieje też oczywiście opcja numer 3 – świadczenie usługi w fizycznej lokalizacji oraz u klienta. Jeśli działasz 
w taki sposób, zaznacz pierwszą opcję – na późniejszym etapie dodatkowo dodasz obszar działalności.

5. Ustaw główną kategorię działalności. Niestety, Google nie daje pełnej dowolności – możesz wybrać
jedynie jeden z rodzajów działalności z rozwijanej listy.

6. Dodaj numer telefonu oraz adres firmowej strony internetowej.

JAK STWORZYĆ WIZYTÓWKĘ GOOGLE MOJA FIRMA?
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7. Ostatni etap – weryfikacja wizytówki. Google informuje, że możliwe będzie wybranie formy weryfikacji,
jednak w większości przypadków pozwoli nam jedynie na potwierdzenie konta za pomocą kodu PIN, który
dojdzie do nas tradycyjną pocztą.
Wpisz adres do wysyłki kartki pocztowej, kliknij przycisk: Wyślij pocztą i poczekaj na list.

Do czasu potwierdzenia wizytówki możesz nią zarządzać, wprowadzić dodatkowe informacje 
i zoptymalizować. Jednak dopiero po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, otrzymasz dostęp do wszystkich
funkcji, a Twoja działalność pojawi się w Google Maps.
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stronie WWW;
wizytówce Google;
Facebooku;
LinkedInie;
Instagramie.

Ostatnio często słyszymy, że papierowe wizytówki to przeżytek i teraz warto stawiać na wizytówkę w sieci.
I choć jest w tym trochę racji, to my widzimy, że mimo wszystko tradycyjne wizytówki są nadal potrzebne.
Niemniej jednak ważne jest również to, by świadomie kreować swój wizerunek w sieci, bo przecież on jest
naszą wizytówką w Internecie!

Dlatego właśnie naszym Klubowiczkom tworzymy takie wizytówki online na naszej stronie internetowej.

Bardzo ważne jest to, jak prezentujesz siebie i swoją firmę na:

Bo to teraz Twoje współczesne wizytówki. 

Z kolei podczas naszych spotkań stacjonarnych bardzo często jesteśmy świadkami wymiany wizytówek –
tych tradycyjnych. Zawsze warto mieć je przy sobie, bo nigdy nie wiesz, kiedy Ci się przydadzą.

Jaki biznes, taka wizytówka

Projekt warto dostosować do rodzaju wykonywanego biznesu. Jeśli prowadzisz kancelarię adwokacką lub
gabinet lekarski, może lepiej nie przesadzać z kontrastami, a projekt utrzymać w stonowanej kolorystyce.
Postaw na minimalizm, a prostota projektu jednocześnie zapewni wizytówce maksymalną czytelność.
Działasz w branży beauty? Taki biznes stwarza Ci doskonałe warunki do eksperymentowania, również 
w zakresie możliwości, jakie daje nowoczesna poligrafia. Możesz zaszaleć np. ze złoceniami czy lakierem
wybiórczym, a z pewnością Twoja wizytówka zrobi efekt WOW.

Dzięki rozwojowi poligrafii możesz stworzyć prawdziwe cuda! Wszystko zależy od tego, w jakim biznesie
pracujesz, i od kreatywności grafika. Bo nie oszukujmy się, jeśli chcesz mieć piękną wizytówkę, która
przyciągnie skutecznie uwagę, powinna ona zostać przygotowana przez specjalistę.

WIZYTÓWKA TRADYCYJNA CZY ONLINE?
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Logo
Nazwa firmy
Motto przewodnie firmy (według własnych preferencji)
Nazwa strony internetowej
Dane kontaktowe (adres e-mail, numer kontaktowy, adres firmy)
Imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska, które zajmujesz

Pamiętaj, pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Razem z grafikiem dobierz odpowiedni rozmiar i kształt
do Twoich potrzeb.
Odpowiadając na pytanie, co umieścić na wizytówce, zwróć uwagę na to, aby projekt reprezentował
Twoje usługi jak najlepiej.
Zachowaj spójność graficzną z innymi materiałami marketingowymi Twojej firmy.
Dodaj specjalny akcent, aby się wyróżnić na tle innych firm.
Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe są prawidłowe oraz przejrzyście rozmieszczone.

Co powinno znaleźć się na wizytówce firmowej?

Nasze top 5 wskazówek

1.

2.

3.
4.
5.
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 przy pomocy przeznaczonego do tego serwisu blogowego (np. blogspot.com);
 przy pomocy przeznaczonego do tego serwisu hostującego strony (np. wix.com);
 postawienie strony samodzielnie na darmowym bądź zakupionym serwerze;
 zlecenie wykonania strony profesjonalnej firmie;
 zlecenie wykonania strony freelancerowi.

Niezależnie od tego, jak dobrze radzisz sobie w kreowaniu swojego wizerunku na portalach
społecznościowych, z pewnością dostrzegasz potrzebę posiadania własnej strony internetowej.

Być może jesteś zmęczona ciągłymi zmianami w funkcjonalnościach bądź ograniczeniami stawianymi 
przed użytkownikami portali społecznościowych, a może po prostu chcesz wejść na kolejny poziom. Powód
jest tak naprawdę nieistotny. Ważne jest, byś zrobiła to dobrze!

Tworzenie stron internetowych to nie nauka ścisła, a błędy zdarzają się nawet najlepszym. Nie wszystko
może pójść po Twojej myśli. A jednak możliwości, jakie daje posiadanie własnej strony internetowej,
rekompensują wszystkie ewentualne niedogodności.

Dzięki posiadaniu własnej strony sama decydujesz o tym, co i jak prezentujesz odwiedzającym. Możesz
treści do woli dodawać, usuwać, edytować. Nie oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń, ale z pewnością
są one mniejsze niż przy korzystaniu z portali społecznościowych.

Własną stronę możesz stworzyć na kilka sposobów:

Na temat pierwszych dwóch rozwiązań nie będziemy się na razie rozpisywać, ponieważ wiążą się one 
z wieloma ograniczeniami. Są to również rozwiązania mało profesjonalne.

Zewnętrzne serwisy mogą np. wyświetlać na Twojej stronie swoje treści (również reklamowe), co może
wiązać się z pewnym ryzykiem. Załóżmy, że prowadzisz stronę promującą Twoje usługi, a na stronie
wyświetla się reklama konkurencji. Koszmar przedsiębiorcy, prawda?

Podobnie ma się rzecz z „darmowymi” serwerami. Można jeszcze takie znaleźć, ale obowiązuje tam zasada
„coś za coś”. Ty udostępniasz unikalne treści i generujesz odsłony, a właściciele serwera wyświetlają Twoim
odbiorcom reklamy. My zatem skupimy się na rozwiązaniach płatnych – tym bardziej, że obecnie serwer
można zakupić już za przysłowiowe grosze. To pozwala niskim nakładem finansowym przynajmniej
spróbować swoich sił.

STRONA WWW – CZY JEST CI POTRZEBNA?
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Zanim zaczniesz tworzyć treści na swojej nowej i bajecznie pięknej stronie internetowej, czeka Cię podjęcie
dwóch ważnych decyzji. Jaki będzie adres Twojej strony w Internecie (domena) oraz jaki serwer będzie
odpowiedni.

Jaką domenę wybrać?

Podczas wyboru domeny zastanów się, czy chcesz docierać do odbiorców lokalnie czy globalnie. Musisz
bowiem podjąć decyzję, czy kupić domenę regionalną (np. z końcówką .wroclaw.pl, .dolnyslask.pl), polską
(końcówka .pl), europejską (z rozszerzeniem .eu), a może globalną – .com. Być może uważasz, że to nie jest
istotne, jednak nic bardziej mylnego! Ten wybór będzie miał znaczny wpływ na wyświetlanie wyników 
w wyszukiwarkach dla użytkowników szukających usług lub produktów na podstawie lokalizacji.

Zastanów się również nad tym, jaką frazę wybrać na adres Twojej strony. Jeśli nazywasz się Joanna Kowalska
i zajmujesz się pisaniem bajek dla dzieci, możesz kupić domenę kowalska.pl, bajkidladzieci.pl, bajkowo.pl itd.
Ogranicza Cię wyłącznie inwencja i kreatywność. Warto jednak już w domenie umieścić słowo kluczowe,
najlepiej oddające profil Twojej działalności. Oczywiście podstawowa, główna domena, to jedna kwestia. 
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zakupić dodatkowe domeny, kierujące do tej samej strony
internetowej lub konkretnej podstrony w ramach Twojego serwisu (np. typu landing page).

Masz już domenę? Czas na serwer!

Podczas wyboru serwera zwróć uwagę na wielkość i limit transferu. Serwer to miejsce przeznaczone na
Twoją stronę i wszystkie związane z nią pliki. Istnieje wiele firm oferujących taką usługę. Najważniejsze
kwestie, na które należy zwracać uwagę (w naszej opinii) to uptime i support.

Pierwszy termin określa procentowo czas, w jakim serwer jest dostępny. Osobiście nie poznałyśmy jeszcze
firmy, która by zapewniała 100% uptime. Jednak wartości na poziomie 99% są jak najbardziej akceptowalne.
Nawet najwięksi gracze od czasu do czasu znikają z Internetu na dłuższą bądź krótszą chwilę. Z pewnością
nie chciałabyś jednak, aby w kluczowym momencie kampanii reklamowej Twoja strona przestała
odpowiadać na kilka godzin, a nawet dni.

Support to inaczej wsparcie. Jest szczególnie istotne, jeśli zamierzasz sama prowadzić swoją stronę. Podczas
procesu tworzenia i prowadzenia strony z pewnością napotkasz wiele problemów – bez odpowiedniego
wsparcia byłaby to droga przez mękę. Jeśli coś popsujesz (oczywiście zupełnie niechcący), dobrze byłoby,
gdyby ktoś przynajmniej przywrócił Twój serwis do poprzedniej, poprawnie działającej wersji, prawda?
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 chcesz poprawić literówkę na stronie i musisz czekać tygodniami;
 chcesz zlecić poprawienie strony znajomemu, ale firma, która ją tworzyła, odmawia nadania dostępu;
 chcesz przenieść stronę na inny serwer, ale firma, która tworzyła dla Ciebie stronę, żąda dodatkowych
opłat za dostęp do serwera bądź zakończenia współpracy.

Jest to praca niejednokrotnie frustrująca, spędzająca sen z powiek, ale i dająca ogromną satysfakcję. Tym
niemniej, jeśli nie jesteś na to gotowa albo zupełnie nie masz pojęcia, jak się za to zabrać, lepiej skorzystać 
z profesjonalnej pomocy – przynajmniej we wstępnej fazie prac. Jednak jeśli się na to zdecydujesz, upewnij
się, że będziesz właścicielem swojej strony. Co to oznacza?

Bądź właścicielem swojej strony

Wciąż spotykamy się z przypadkami, gdy jakaś osoba bądź mała firma zleca wykonanie swojej strony
podwykonawcy (firmie lub freelancerowi) i nie dba o zakup domeny lub serwera na własne dane. Nie chodzi
o otrzymanie faktury, a o dostęp na poziomie administracyjnym. To Ty musisz mieć możliwość zarządzania
domeną i serwerem. Dlaczego jest to tak istotne?

Jeśli zechcesz cokolwiek zrobić ze swoją stroną, nie możesz być skazana na łaskę (bądź niełaskę)
jakichkolwiek osób trzecich. Nie może być tak (faktyczne sytuacje), że:

Jest to nic innego jak szantaż, ale jeśli nie sporządzono stosownych umów bądź na początku współpracy 
nie określono własności, to możesz narobić sobie kłopotów. Kup na siebie i przyznaj dostęp! Tylko w ten
sposób unikniesz ewentualnych problemów w przyszłości.
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Kilka sekund. Czasami tylko tyle wystarczy, by klient wyrobił sobie zdanie o Twojej marce. Wręcz mu
nieprofesjonalnie wyglądającą wizytówkę czy ulotkę, a być może już nigdy do Ciebie nie wróci. I odwrotnie
– świetnie przygotowane materiały pomogą Ci otworzyć niejedne drzwi.

Wizerunek Twojej firmy to waluta, której nie sposób przecenić. Sposób, w jaki komunikujesz się ze światem 
i prezentujesz mu swoje zalety oraz wartości, może być ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. 

Wyobraź sobie, że dostajesz wizytówki od dwóch stylistek. Jedna z nich wręcza Ci piękną, elegancką
wizytówkę, wydrukowaną na luksusowym papierze. Druga – cienką kartkę z byle jak nadrukowanymi danymi
kontaktowymi. I mimo że obie mają podobne kompetencje, prawdopodobnie zdecydujesz się na
współpracę z pierwszą stylistką, prawda?

Przez ten sam pryzmat potencjalni klienci postrzegają Twoją działalność. Dlatego właśnie warto poświęcić
trochę czasu, by opracować jak najlepsze materiały graficzne. Potraktuj je jako inicjalny punkt styczności 
z Twoją marką i pamiętaj – masz tylko jedną szansę, by zrobić doskonałe pierwsze wrażenie.

Dobre materiały graficzne, czyli jakie?

Od czego zacząć? Oczywiście od koncepcji. Zastanów się, jakiego rodzaju materiałów potrzebujesz: czy
będą to wizytówki, ulotki, plakaty, a może papier firmowy? Każda z tych form rządzi się własnymi prawami 
i pełni inną funkcję. Zgodnie z tym stwórz projekt, pamiętając jednocześnie o spójności z pozostałymi
elementami Twojej identyfikacji wizualnej. Oznacza to, że jeśli logo Twojej firmy jest utrzymane 
w nowoczesnym stylu i naturalnej kolorystyce, wizytówki czy inne materiały powinny temu odpowiadać. 
Jeśli z kolei komunikujesz się z barokowym przepychem, nie zda egzaminu minimalistyczna ulotka.

Problem pojawia się, gdy Twoje umiejętności graficzne, mówiąc krótko, nie powalają. Ale przecież wcale 
nie musisz się na tym znać! Zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalistów i wydruku w sprawdzonej
drukarni.

Oprócz standardowych materiałów firmowych dostępnych jest także wiele innych możliwości. Przy okazji
różnorodnych eventów i akcji promocyjnych przydają się także m.in. roll-upy, różnorodne opakowania
prezentowe, foldery czy notesy. Jeśli przyłożysz się do ich stworzenia, masz szansę zwiększyć
rozpoznawalność swojej marki oraz zyskać klientów. Jak już wiesz, działa to w dwie strony – słabe materiały
wyrządzą więcej szkody niż pożytku.

PIERWSZE WRAŻENIE W BIZNESIE MOŻESZ ZROBIĆ TYLKO RAZ
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Dla niektórych praca zdalna to standard – część firm pozwala na branie tzw. home office nawet kilka razy 
w miesiącu. 

Po roku 2020 praca zdalna jest dla wielu firm nowym rozwiązaniem, ale jak się okazało – całkiem
skutecznym. Niektóre firmy zdecydowały się na kontynuowanie przez pracowników trybu home office.

Jeśli jednak mimo starań praca zdalna nie jest dla Ciebie łatwa i wciąż masz poczucie, że rozprasza Cię zbyt
wiele rzeczy, nie możesz się skupić na zadaniach, przeczytaj kilka naszych patentów, które ułatwią Ci to
zadanie. 

Jeżeli je wdrożysz i będziesz ich przestrzegać – będzie Ci dużo łatwiej pracować i okaże się, że to, 
co wymaga od Ciebie 8 godzin, w domu zrobisz szybciej! 

Pamiętaj, że będąc niezdyscyplinowaną, możesz czuć się bardzo zmęczona i niezadowolona z efektów
swojej pracy.

1. Nastaw budzik wcześnie, umyj się, pomaluj, zjedz pyszne śniadanie i ubierz się

Wstając późno, siedząc w piżamie i z przetłuszczonymi włosami nie będziesz czuła się ze sobą na tyle
dobrze, aby skutecznie działać. Oczywiście nie przesadzaj – nie musisz zakładać eleganckiego kostiumu 
i szpilek. Ubierz się tak, abyś nie musiała wstydzić się otworzyć drzwi, gdyby ktoś obcy zapukał.

2. Przewietrz się

Nie możesz dojechać do pracy, ale możesz wyjść na krótki spacer. Dotlenisz się i płynnie przejdziesz 
ze środowiska domowego do pracy. Samo odprowadzenia dziecka do szkoły/przedszkola lub spacer 
z psem może wystarczyć.

 JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z DOMU I NIE ZWARIOWAĆ?
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3. Przygotuj sobie stanowisko zbliżone do biurowego

Zapomnij o pracy z łóżka! Nie dość, że się rozleniwisz, to jeszcze zaszkodzisz swojej postawie. Pracuj 
przy biurku/stole i dostosuj stanowisko do podobnych warunków co w biurze (tyle, że o wiele lepsze 
i odpowiadające Twoim potrzebom).

4. Niech stanie się światłość!

Mamy piękną pogodę za oknem, więc wpuśćmy trochę tego światła do naszego domu. Jak wiemy, światło
ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie, co przekłada się na jakość naszej pracy. Dzięki temu
zachowasz równowagę zegara biologicznego i będziesz mniej zmęczona. Jeżeli jesteś nocnym markiem 
i pracujesz wieczorami – zadbaj o dobre sztuczne światło, które nie będzie szkodzić Twoim oczom.

5. Pozbądź się rozpraszaczy

Jeżeli masz taką możliwość, wyłącz Internet w telefonie i pozamykaj okna portali społecznościowych.
Wyeliminuj z Twojego otoczenia niepotrzebne przedmioty, które mogą Cię rozproszyć. Trzymaj na stole
porządek.

6. Jeszcze tylko odkurzę całe mieszkanie, wypoleruję wszystkie sztućce i mogę działać!

W każdym domu zawsze znajdzie się coś do roboty. Pracując przy stole, możesz zauważyć kurz na meblach,
brudną podłogę oraz zlew pełen naczyń. Będzie Cię kusiło, aby wszystko posprzątać, żeby tylko odłożyć
pracę w czasie – podobnie jak podczas nauki do egzaminów na studiach  Dzień wcześniej zadbaj 
o porządek w domu, aby rano nie musieć się niczym przejmować.

7. Halo, jestem w domu, ale muszę pracować!

Chociaż jesteś fizycznie w domu, Twoi domownicy muszą pamiętać, że przez kilka godzin jesteś w pracy.
Najlepiej, jeżeli zamkniesz drzwi od pokoju, w którym pracujesz. Poproś bliskich, aby Ci nie przeszkadzali.

8. Przetestuj swój sprzęt i oprogramowanie

Pierwszego dnia pracy zdalnej sprawdź swój sprzęt i oprogramowanie. Jeżeli coś będzie nie tak, zgłoś 
ten problem w firmie. Dzięki temu zaoszczędzisz wiele czasu.
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9. Stwórz swoją listę zadań

Dzięki checkliście będziesz wiedzieć, co musisz zrobić dzisiaj, a co warto zostawić na jutro. Uporządkuj
zadania od najważniejszych do tych, które mogą poczekać. Przy każdej pozycji dopisz szacunkowy czas
realizacji, co pozwoli Ci zaplanować sobie realizację każdego taska.

10. Znajdź czas na odrobię ruchu

Nie spędzaj całego dnia przy biurku, w papierach i z nosem w książce. Niestety, nie każdy może pracować 
w domu na wygodnym, przystosowanym do tego celu krześle, więc tutaj w kość dostaje nasz kręgosłup.
Wstań od stołu, daj odpocząć swoim oczom i porozciągaj się trochę.

11. Zrób sobie przerwę w innej części mieszkania

Należy Ci się przerwa! Zjedz dobry obiad, obejrzyj jeden odcinek serialu, poćwicz, przeczytaj rozdział książki.
Zrób cokolwiek, co Cię zrelaksuje, ale w innym pomieszczeniu.

12. Koniec pracy

Kiedy Twój czas pracy dobiegnie końca, wyloguj się ze służbowej poczty, odejdź od stołu. Skończyłaś swój
dyżur i wracasz do domu. 
 
Pamiętaj, że praca zdalna to także praca. Wypełniajmy swoje obowiązki sumiennie i z dużym
zaangażowaniem.
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Jak radzisz sobie z pracą zdalną?

Prokrastynacja to chyba ulubione słowo tych, którzy potrafią balansować na krawędzi i dotrzymywać
ostatecznych z ostatecznych terminów.

Często zdarza Ci się oddawać projekt w ostatniej chwili? Jeśli masz problem z motywowaniem się 
do pracy i odkładaniem jej na potem, to chcemy Ci przedstawić pewną technikę, być może niektórym
znaną. To POMODORO.

Na początku dnia proponujemy zrobić sobie listę zadań do wykonania i posortować ją według ważności.
Potem wystarczy kolejno realizować zadania. Chodzi też o to, by nawet niefajne, żmudne, nudne zadania
wykonywać kawałek po kawałku – po 25 minut.

Potem 5 minut oddechu i przerwy (niekoniecznie musisz odchodzić od biurka, zmieniasz na chwilę
obszar Twojego zainteresowania, potem wracasz do tego mniej ulubionego zadania na kolejne 25 minut
– i tak trzykrotnie.

Potem robisz sobie dłuższą przerwę 15–40 minut. Zrób sobie kawkę, zobacz, co u dzieci, zjedź coś, 
a potem wróć do zadań.

Techniki POMODORO nie polecamy osobom, które NIE MAJĄ trudności w mobilizacji, ponieważ robienie
przerw może przerwać flow twórczej pracy.

Zatem polecamy sprawdzić skuteczność tej techniki na sobie i zastanowić się, na ile jest ona dla nas
przydatna, a następnie podjąć decyzję.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, znajdziesz darmowe apki na Androida i iOS.

PRACA ZDALNA – TECHNIKA POMODORO
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Nie chce mi się… Zaraz… Później to zrobię… Jutro tym się zajmę…

Wymówek znajdzie się mnóstwo. Każdy z nas ma ochotę odpocząć od wszystkiego, ale to zupełnie
normalne. Bez planu ciężko przygotować się do systematycznej i produktywnej pracy.

Są na szczęście sposoby, które pomogą w zwiększeniu Twojej produktywności i teraz Ci je zdradzimy.

Dziś mamy dla Ciebie podpowiedzi, które możesz wykorzystać, a na pewno trochę Ci to ułatwi bycie
produktywną. Grunt to planowanie i silna wola. Robimy swoje i będzie dobrze!

Planowanie

Bez planu nie ma co startować do swoich codziennych zadań. Dobry plan oznacza dobry start. Zdaje Ci się,
że o wszystkim pamiętasz, wiesz, co masz zrobić, ale jeżeli nie masz konkretnego planu, to zaraz zaczynasz
działać „później", bo przecież „i tak zdążę”. A potem się okazuje, że jednak nie zdążyłaś, bo o czymś
zapomniałaś, a było to coś bardzo ważnego…

Planować możesz za pomocą aplikacji, komputera, zeszytu czy tablicy. Tak, jak Ci najwygodniej. Decydują
wyłącznie Twoje preferencje.

Planować można od razu zadania na cały tydzień lub na każdy dzień. Zaplanować możesz zarówno czas
pracy, czas dla Twoich najbliższych, jak i wyjście na siłownię, bieganie, sprzątanie czy posiłki.
Kiedy masz rozpisaną listę zadań, znacznie łatwiej się na niej skupić, a dzięki temu Twoja wydajność
znacznie wzrasta. 

Ustalanie priorytetów

Skoro masz już zaplanowane swoje zadania, to warto pomyśleć, które z nich są dla Ciebie najistotniejsze.
Ustalenie priorytetów w połączeniu z planowaniem to doskonała strategia, które pomoże Ci w realizacji
pomysłów i zadań.

Życie to podobno sztuka wyborów i chyba coś w tym jest. Dlatego naucz się ustalać priorytety.

JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ?
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 Jak się zorganizować?
 Od czego zacząć planowanie?
 Jak wrócić do planowania po dłuższej przerwie?
 Co zrobić, gdy spraw jest tak dużo, a Ty masz poczucie, że nie nadążasz?

Jak sobie radzisz z PLANOWANIEM?

Spokojnie, my też czasami mamy poczucie, że nie ogarniamy, choć wszystkie nasze działania były wcześniej
zaplanowane! Ale jak wiadomo: plany swoje… a życie swoje. Grunt to się nie oglądać za siebie i dalej
planować!

Od czego zacząć planowanie?

Gdy czujesz, że liczba zadań dosłownie Cię przytłacza i nie wiesz, od czego zacząć, zacznij od… „kepp calm".

Postaraj się usiąść w ciszy i spokoju, weź kartkę papieru i przelej tam swój bałagan i chaos. Robienie list to
absolutna podstawa każdego planowania. Zacznij tworzyć swoją listę spraw, nie przejmując się kolejnością,
ważnością ani terminem. Kiedy już wszystko masz na kartce, od razu powinno Ci się zrobić już trochę lżej. 

Poznaj nasze cztery triki przydatne przy tworzeniu list

Tak naprawdę w robieniu list nie ma nic skomplikowanego, ale chcemy podzielić się z Tobą trikami, które
ułatwiają realizację zadań z listy. Pomagają po pierwszej burzy mózgu, wprowadzają porządek oraz
pozwalają wytyczyć sposób działania.

TRIK 1.

Weź kartkę papieru lub notes i po prostu zapisz wszystkie zadania, które siedzą w głowie jedno pod drugim –
pisałyśmy o tym wcześniej.
Następnie z tych zadań wybierz najpilniejsze/najważniejsze, które chcesz wykonać w pierwszej kolejności.
Jeśli część zadań dotyczy jednego tematu, np. sprawy związanej z wyjazdem, to warto dla nich przeznaczyć
osobną listę i w jej ramach ustalić kolejność.

CZTERY TRIKI PRZYDATNE PRZY TWORZENIU LIST ZADAŃ
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TRIK 2.

Zrób listę zadań na dany dzień/tydzień – tutaj tak naprawdę nie ma idealnego sposobu dla wszystkich, choć
u nas w szpilkowym teamie zawsze sprawdza się zasada „od ogółu do szczegółu", czyli najlepiej wybrać
zadania, które chcemy wykonać w danym tygodniu, a następnie podzielić je na kolejne dni.

#ważne

Nie zakładaj, że zrealizujesz więcej niż trzy duże zadania w ciągu 1 dnia. Tutaj trzeba realnie podejść 
do szacowania czasu potrzebnego do wykonania danego zadania. Czasem to będzie godzina, a czasem
okaże się, że i 8 godzin to za mało. Przy wielkich zadaniach warto potraktować je jako projekt i stworzyć 
dla nich osobną listę, w której duże zadanie podzielimy na tyle zadań, by nie dało się ich bardziej podzielić.
Jeśli danego dnia nie realizujesz dużych zadań z listy, ale robisz mnóstwo małych, które zabierają tylko 
2 minuty, a na koniec dnia masz wrażenie, że nic nie zrobiłaś – dopisz wszystkie małe zadania, które zostały
wykonane. To pokazuje, że jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić w ciągu dnia.

TRIK 3.

Jeśli liczba małych zadań jest bardzo duża, to poświęć 1 dzień, by się z nimi rozprawić. Nie ma nic bardziej
motywującego niż wykreślanie zadań z listy, by zobaczyć, że działamy.
Bywa tak, że te małe sprawy wiszą nad nami i często nie możemy spokojnie zająć się dużymi. Zazwyczaj
swój dzień/tydzień zaczynamy od dużych zadań, a te małe zostawiamy na deser.

TRIK 4.

Kiedy zadanie jest zrealizowane, wykreśl je! Albo w inny sposób oznacz, że zostało zrealizowane. Wbrew
pozorom daje to dużą satysfakcję. Jeśli jakiegoś zadania nie udało Ci się zrealizować, przepisz je na kolejną
listę do zrealizowania na przyszły tydzień.

Kiedy planować?

Najlepiej w weekend na przyszły tydzień. Jeśli nie uda Ci się tego zrobić w ciągu weekendu, postaraj się 
to zrobić w poniedziałek przy porannej kawie/herbacie.
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Nie mam czasu – czy to także Twoja wymówka?

Jakie jest Twoje największe marzenie?
Jesteśmy pewne, że możesz zrealizować każdy cel, ale… przecież nie masz czasu, prawda?
Pora skończyć z tą wygodną wymówką. Czas na to, co dla Ciebie ważne, zawsze da się zorganizować.

Idea slow life zakłada, że jeśli żyjesz we własnym rytmie, znajdziesz czas na wszystko, co się dla Ciebie
liczy. Brzmi prosto i w gruncie rzeczy tak właśnie jest, ale… No właśnie, ale.

Problem pojawia się często już na etapie określania swoich priorytetów. Nie wiemy, co jest dla nas
najważniejsze, a w konsekwencji nie chcemy z niczego rezygnować. Mieć ciastko i zjeść ciastko – oto
przekonanie, które pozbawia Cię cennego czasu.

Tymczasem codziennie stajemy przed wyborami, które albo zbliżają nas do naszych celów, albo nas od nich
oddalają. Jeśli nauczymy się rozróżniać jedne od drugich, a potem skutecznie nimi zarządzać, nagle znajdzie
się i czas, i ochota do podbijania świata.

Czy znasz swoje priorytety?

Sądzisz, że jesteś bardziej zajęta niż np. Bill Gates? Jedno wiemy na pewno – masz dokładnie tyle czasu, 
co inni, czyli 24 godziny w ciągu doby. To, co wyróżnia tych, którzy osiągnęli sukces, to poświęcenie, z jakim
oddali się zdobywaniu swoich celów.
Odkryli, co jest dla nich szczególną wartością i do czego dążą, a potem krok po kroku zmierzali w obranym
kierunku. Jeśli należysz do kobiet, które jak mantra powtarzają zdanie „nie mam czasu”, również powinnaś się
nad tym zastanowić.

Pomyśl, co najbardziej liczy się dla Ciebie w życiu. Rodzina? Praca? Hobby? A teraz zerknij na swój plan dnia.
Ile minut, godzin przeznaczasz na tę sferę? Prawdopodobnie za mało, bo inaczej nie czytałabyś tego
artykułu. Zachęcamy Cię więc do zrobienia analizy swoich aktywności i zadania sobie pytania: Z czego mogę
zrezygnować, żeby mieć więcej czasu? Skoro pewne rzeczy są dla Ciebie ważne, to inne mają mniejszą 
od nich wartość. Na pewno część z nich jesteś w stanie wykreślić ze swojego harmonogramu.

WYZNACZ SWOJE PRIORYTETY
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Szukaj takich zadań, które możesz oddelegować, i takich, które w ogóle nie mają większego sensu. 
W głowie miej swój priorytet, a najlepiej zapisz go na kartce. Jeśli – zamiast raz w tygodniu zrobić porządne
zakupy spożywcze – co drugi dzień biegasz do sklepu, to siłą rzeczy pozbawiasz się czasu, który mogłabyś
spędzić z rodziną.

Jeśli samodzielnie z mozołem wystawiasz faktury, choć możesz to za niewielkie pieniądze zlecić specjalistom
– nie znajdziesz czasu na rozwój swojego produktu. A co jest ważniejsze z perspektywy Twojego celu:
faktura czy doskonała oferta? Zakupy czy najbliżsi? Wybór nie powinien sprawić Ci trudności, ale najpierw
musisz zadać sobie to pytanie.

Nie namawiamy Cię, byś rzuciła wszystko i zajęła się nagle tylko jedną sferą życia. Na dłuższą metę to
niemożliwe. Możesz za to świadomie decydować, na co poświęcisz swój czas. Zawsze powtarzamy, że Twoje
życie – Twój wybór, nie zapominaj więc o tym, że naprawdę masz wpływ na to, co dzieje się wokół Ciebie.

Planuj z głową

Gdy już znasz swoje priorytety, pora zmienić podejście do planowania. Bez dobrej organizacji i zarządzania
sobą w czasie, na nic zda się nawet najpiękniejsza wizja. Na szczęście teraz możesz już planować skutecznie
– bo wiesz, co chcesz dzięki temu narzędziu osiągnąć. Oto kilka wskazówek, by zorganizować życie po
swojej myśli.

Wyznaczaj kluczowe zadania

Zamiast maksymalnie wypełniać codzienną listę „to do”, skoncentruj się na najważniejszych zadaniach i to
wokół nich zbuduj harmonogram dnia. Wybierz 1–2 działania z ważnych dla Ciebie dziedzin (np. praca, dom),
które przybliżą Cię do osiągnięcia wyznaczonych celów – nie więcej, bo stracisz efektywność. Na każde 
z nich zaplanuj, zgodnie z zasadą Pareto, 20% swojego czasu. W przypadku 8-godzinnego dnia pracy będzie
to np. ok. 90 minut.

Planuj zgodnie z rytmem dobowym

Obserwując swój rytm dobowy, możesz stwierdzić, w jakich godzinach jesteś najbardziej efektywna, a kiedy
najłatwiej przychodzi Ci relaks. I choć nie zawsze możesz dopasować do tego plan dnia, staraj się robić to
zawsze, gdy masz okazję. Sprawi to, że będziesz optymalnie wydatkować energię, a dzięki temu więcej
zostanie Ci jej do realizacji celów – nawet, jeśli celujesz „tylko” w przeczytanie bajki na dobranoc dzieciom 
i właśnie to jest jednym z Twoich priorytetów.
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Rezerwuj czas dla siebie

Rezerwuj czas, który spędzisz sama ze sobą. Czy będzie to długa kąpiel, czy nauka hiszpańskiego, czy lekcja
salsy – zapisz to w kalendarzu. Dzięki temu inne aktywności nie wejdą Ci w drogę, bo przecież ten czas masz
już zajęty.

Rób listy

Listy rzeczy do zrobienia bywają przytłaczające – choć dla wielu osób to podstawa efektywności osobistej.
Jednak sama idea zapisywania rzeczy i planów jest bardzo słuszna. Dlatego zachęcamy Cię do znalezienia
takiej listy, która będzie służyć Tobie i Twoim priorytetom: listy książek do przeczytania, miejsc do
odwiedzenia, umiejętności do opanowania itd. Zyskasz motywację, przypominajkę i namacalne świadectwo
tego, co jest dla Ciebie ważne – nie pozostanie to bez znaczenia dla Twojej podświadomości.

Nie wybiegaj daleko w przyszłość

Jeśli wiesz, gdzie chcesz być za 5 lat – punkt dla Ciebie. Jednak zapisywanie w kalendarzu rzeczy, które mają
mieć miejsce za więcej niż pół roku, nie jest zbyt efektywne – chyba że chodzi o sztywne daty, jak np. ważne
wydarzenie czy termin płatności. W planowaniu bardzo ważna jest elastyczność i umiejętność dostosowania
się do zmiennych okoliczności. Miej wizję, notuj priorytety i płyń z prądem – oczywiście we wcześniej
wyznaczonym kierunku.
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ROZDZIAŁ 7

R e l a c j e  i  k o m u n i k a c j a  
w  b i z n e s i e

 



Długotrwała współpraca między firmami, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i późniejsze
utrzymywanie ich może być kluczowym czynnikiem w odniesieniu sukcesu w każdym biznesie.

Jak zatem tworzyć takie relacje biznesowe?

KONTAKT TO PODSTAWA

W dzisiejszych czasach komunikacja odbywa się za pomocą różnorodnych komunikatorów czy e-maila.
Oczywiście jest to skuteczny sposób komunikacji, jednak nie buduje on trwałej relacji biznesowej.

Nic nie zastąpi naturalnej rozmowy, najlepiej twarzą w twarz. Przy kontaktach biznesowych warto
wypracować sobie model, w którym regularnie spotykamy się z naszymi partnerami biznesowymi,
niekoniecznie w momencie, gdy czegoś potrzebujemy, ale również bez okazji, żeby dowiedzieć się, 
„co słychać w biznesie”.

Dodatkowo, co bardzo ważne dzięki takim rozmowom bliżej poznasz punkt widzenia Twojego partnera
biznesowego lub klienta i jego potrzeby.

REKOMENDACJE

Podczas budowania relacji biznesowych zasada zaufania powinna działać w dwie strony, dlatego warto
zawsze rekomendować swoich sprawdzonych partnerów biznesowych, jeśli masz ku temu okazję.

Jeśli wiesz, że Twój kontrahent jest w stanie pomóc komuś innemu – poleć go. Wszyscy wiemy, 
że rekomendacja jest bardzo silną formą marketingu i dobre słowo znaczy więcej niż najlepsza reklama.

DROBNE GESTY
Przy kontakcie biznesowym warto pamiętać o partnerach biznesowych i klientach w czasie świąt 
czy w dniu urodzin.

Wystarczy prosty telefon, wysłanie kartki czy drobnego upominku. Taki drobny nawet gest z pewnością
zostanie zapamiętany.

 
 

SPOSÓB NA BUDOWANIE RELACJI W BIZNESIE
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W czym jesteś dobra?
Czym się zajmujesz?
Jak możesz wzbogacić czyjąś działalność?

Jak rozpoczęłaś swoją karierę?
Jaka jest Twoja pasja?
Co motywuje Cię do pracy?
Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Networking to aktywność, która – jak chyba żadna inna w biznesie – pozwala poznać ciekawych,
kreatywnych ludzi i z ich pomocą popchnąć do przodu Twoją działalność. Aktywne poszukiwanie
wartościowych kontaktów i – co dużo ważniejsze – podtrzymywanie relacji mogą być potężną dźwignią 
dla Twojej firmy.

Tradycyjne spotkania networkingowe wyglądają zazwyczaj podobnie: zebrana w jednym miejscu grupa osób
wymienia się wizytówkami, a każdy poświęca kilka minut na szybki uścisk ręki z innymi. W Czerwonej Szpilce
natomiast przyjęłyśmy nieco inny sposób nawiązywania relacji – spotykamy się w luźnej atmosferze, 
z otwartymi umysłami, i po prostu rozmawiamy. I choć oczywiście zebranie wizytówek dalej pozostaje
efektem networkingu, to pamiętaj, że jego celem jest budowanie więzi.

Jak przygotować się do networkingu?

Na każde spotkanie, które ma służyć networkingowi, warto się przygotować. Zanim wybierzesz się 
np. na śniadanie biznesowe, zastanów się, jaką wartość oferujesz innym:

Dzięki temu szybko staniesz się osobą, którą po prostu warto znać – a przecież właśnie o to chodzi. 
Nie musisz mieć opracowanej idealnej tzw. elevator speech. Wystarczy, że uświadomisz sobie swoje mocne
strony i zastanowisz się, jak je przedstawisz.

Pomyśl również, w jaki sposób możesz wydobyć podobne informacje od nowo poznanych osób. Przygotuj
(choćby w głowie) krótką listę tzw. pytań-otwieraczy. Pomogą Ci one nawiązać rozmowę nawet wtedy, gdy
jesteś nieśmiała i introwertyczna.

Do takich pytań mogą należeć:

NAUCZ SIĘ NETWORKINGU – 

NASZ SPOSÓB NA NAWIĄZYWANIE RELACJI
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Ważne, byś przygotowała się do networkingu także… psychicznie. Choć poznawanie nowych ludzi jest
ekscytujące, wiele z nas potrafi onieśmielić. Jeśli tak dzieje się w Twoim przypadku, to pamiętaj, że każdy 
z członków spotkania ma dokładnie taki sam cel jak Ty – chce nawiązać fajne, ciekawe znajomości. Otwórz
więc głowę i serce, daj się ponieść fali pozytywnych emocji, a wszystko będzie dobrze.

Networking – jak zostać mistrzynią?

Podstawowy błąd, który często kosztuje nas cenne relacje? Zbyt dużo mówimy, zbyt mało słuchamy.
Networking to świetna okazja, by popracować nad sztuką konwersacji. Nastaw się na poznawanie innych,
odkrywanie ich pasji i kompetencji. Zadawaj pytania, bądź wnikliwa. Dzięki temu nie tylko sprawisz świetne
wrażenie, lecz także zdecydowanie łatwiej będzie Ci przekuć nowe kontakty w trwałe znajomości biznesowe
korzystne dla obu stron. Zwróć też uwagę na tempo networkingu – powinno być dokładnie takie, jakie
odpowiada Tobie, a niekoniecznie organizatorowi spotkania.

W 9 przypadkach na 10 warto postawić na jakość, nie na ilość. Szczególnie, jeżeli nawiązywanie kontaktów
nie przychodzi Ci naturalnie, nie wyznaczaj sobie celu poznania wszystkich obecnych na spotkaniu. Zamiast
networkingu postaw na tzw. friendworking. Rozmawiając z ludźmi, wybierz jedną lub dwie osoby, które
wzbudziły Twoją szczerą sympatię, i to z nimi staraj się zbudować jak najlepszą relację. Zadaj sobie pytanie:
Czy ta osoba mogłaby zostać moim przyjacielem? Takie podejście zdejmie z Ciebie stres i zwiększy
prawdopodobieństwo, że w dłuższej perspektywie nowe znajomości przyniosą wymierne korzyści.

O czym jeszcze warto pamiętać?

O uśmiechu, naturalności. Daj się poznać od swojej najlepszej, najbardziej autentycznej strony. Jesteś
wyjątkową osobą, dlatego nie ukrywaj się za maską przygotowanych wcześniej formułek – one mają Ci
pomóc, ale nie zjednają Ci sympatii, jeśli nie dołożysz do nich pełnej garści szczerości.
Networking nigdy się nie kończy.

W trakcie networkingu świetnie się bawimy, wymieniamy się wizytówkami, rozmawiamy, a potem… cisza.
Stara jak świat zasada mówi natomiast, że po spotkaniu mamy 72 godziny na ponowne nawiązanie kontaktu.
Warto się do niej stosować.

Wszystkie nowe kontakty zapisz w swojej książce adresowej, wyślij zaproszenia do znajomych na Facebooku
czy LinkedIn, napisz przyjazne maile. Potraktuj networking jako bieg długodystansowy – stale wzmacniaj
kontakt zapoczątkowany na spotkaniu. To właśnie dzięki relacjom, a nie wymianie wizytówek, buduje się
najlepsze współprace.
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Jak często słyszałaś, że chodzenie na różnego rodzaju spotkania networkingowe to strata czasu?

Z pewnością dość często, my dziś chcemy udowodnić Ci, że to nie prawda i przedstawimy Ci pięć zalet
networkingu.

Wzmacnianie relacji

Często jest tak, że na spotkaniach, konferencjach lub innych eventach skupiasz się na tym, by pozyskać jak
najwięcej nowych kontaktów. Zbierasz wizytówki dla samego zbierania. To duży błąd.
Tu nie liczy się ilość, a jakość. Poznaj maksymalnie trzy osoby, a po zakończonym spotkaniu postaraj się
podtrzymać tę relację. To właśnie jest podstawą budowania wzajemnego zaufania i pomagania sobie 
w osiąganiu wspólnych celów. Aby wzmacniać relacje, musisz się angażować, regularnie dbać o kontakt 
i szukać możliwości wspólnego działania. W ten sposób siejesz ziarno, które wykiełkuje, gdy będziesz
potrzebować pomocy w realizacji swoich własnych celów zawodowych.

Świeże pomysły

Takie spotkanie networkingowe może być dla Ciebie doskonałym źródłem nowych pomysłów i perspektyw,
które możesz wykorzystać w pracy i biznesie. Wymiana informacji, doświadczeń i celów jest kluczową zaletą
networkingu, ponieważ pozwala poznać nowe rozwiązania i inne punkty widzenia.

Budowa wizerunku

Kolejną zaletą networkingu w budowaniu kariery zawodowej jest możliwość bycia zauważonym. Regularne
uczestnictwo w branżowych i społecznych eventach sprawi, że Twoja twarz stanie się rozpoznawalna.
Wykorzystaj to w budowaniu swojego wizerunku jako osoby kompetentnej, godnej zaufania, oferującej
przydatne informacje i rady. Przecież chcesz być postrzegana jako profesjonalistka, prawda?

NETWORKING TO ŚCIEMA?
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Większe możliwości

Poznawanie nowych osób może otworzyć Ci drzwi do nowych możliwości biznesowych, przyczynić
się do rozwoju zawodowego i osobistego lub – po prostu – pomóc Ci zdobyć dodatkową wiedzę.
Aktywny networking daje dostęp do pozyskiwania nowych partnerów biznesowych czy
podwykonawców, a także realne szanse na tworzenie kolejnych projektów z kolejnymi klientami.

Doradztwo i pomoc

Możliwość skorzystania z porad bardziej doświadczonych osób jest kolejną zaletą networkingu.
Omawianie wspólnych wyzwań i możliwości daje dostęp do cennych wskazówek.

Tak właśnie działa networking. Warto pamiętać, że nie tylko spotkania z innymi osobami się liczą,
lecz także RELACJE z nimi.
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Choć pojęcie asertywności stało się w ostatnich latach bardzo popularne, zazwyczaj odnosi się je do życia
osobistego. Trudno jednak zaprzeczyć, że asertywność przydaje się także w pracy i w biznesie.
Problem polega na tym, że określenie to bywa zarówno niedoceniane, jak i błędnie rozumiane.

Najczęściej problem braku asertywności ma miejsce w pracy – zwłaszcza u pracowników. Zatrudniony boi
się popełnienia błędu, który mógłby sprowadzić na niego problemy.

Jako pracownica możesz wciąż obawiać się krzywego spojrzenia prezesa, rozczarowania osób, które Cię
zatrudniły, często jesteś wykorzystywana przez współpracowników, a w najbardziej negatywnych
scenariuszach Twoje „nie” może być jednoznaczne ze zwolnieniem.

Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że jest nieco inaczej, a brak asertywności w pracy bardzo często jest
traktowany jako brak charakteru.

Automatycznie może powodować to, że w oczach pracodawcy nie masz odpowiednich zdolności 
do dalszego rozwoju. Mało tego! Brak asertywności w pracy sprawia, że stajesz się „niewidoczna”.

Jednak nie tylko szeregowi pracownicy mają problem z wyrażaniem własnego zdania i odmawianiem
najwyżej postawionym osobom w firmie.

Może Cię to zdziwi, ale problem ten dotyczy również właścicieli przedsiębiorstw.

Asertywność w biznesie jest cechą niezwykle pożądaną wśród liderów. Dzięki asertywności w biznesie mogą
oni prowadzić swój zespół ku nowym ideom i tylko ona pozwoli osiągać cele. Tymczasem wielu
przedsiębiorców (czy liderów teamu) obawia się opinii innych, w tym swoich podwładnych.

To oczywiście bardzo duży błąd, dlatego asertywność w biznesie jest bardzo istotna.

CZY ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE JEST CI POTRZEBNA?
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Boimy się oceny innych i tego, że może okazać się ona krytyczna.
Nie chcemy ujawniać naszych poglądów, bo mogą wydawać się zbyt kontrowersyjne.
Obawiamy się utraty pracy albo spadku w firmowej hierarchii.
Nie chcemy psuć atmosfery w zespole i narażać się innym zatrudnionym.
Mamy zbyt niską samoocenę, w konsekwencji czego uważamy, że nasze zdanie i tak jest błędne lub
mało wartościowe.
Chcemy się przypodobać, dostosować do sytuacji, zostać przyjęci do jakiejś grupy.

DLACZEGO MÓWIMY INACZEJ, NIŻ MYŚLIMY?

Z wielu różnych powodów, m.in.:

Powody można wymieniać i wymieniać.
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Prowadząc biznes, pewnie często spotkałaś się ze stwierdzeniem, że do swoich klientów powinnaś mówić
językiem korzyści.

Ale czy zastanawiałaś się, co to za język i jak nim poprawnie mówić?

Język korzyści jest jedną z częściej wykorzystywanych technik sprzedażowych i to nic innego, jak sposób
opisania produktu lub usługi, który ma za zadanie wyeksponować realne zalety i korzyści dla odbiorcy.
Od zwykłych opisów marketingowych odróżnia go skupienie się na cechach produktu i potrzebach odbiorcy,
które konkretna rzecz zaspokaja.

JĘZYK KORZYŚCI A TWOJA GRUPA DOCELOWA

Opis produktów i usług jest uzależniony od osoby, do której kierujesz swoja ofertę. Inaczej opiszesz
komputery przystosowane dla graczy, a inaczej najnowszy program fakturowy dla firm.
Kluczem jest poznanie swoich klientów. To właśnie ich cechy oraz zachowania stanowią wstęp do określenia
zalet Twojego produktu czy też usługi. Następnym krokiem jest wyodrębnienie wartościowych cech, którymi
charakteryzuje się to, co sprzedajesz.

Najczęściej praktykowanym przez sprzedawców błędem jest mylenie cech produktu z zaletami.
Opowiedziałaś klientowi całą listę zalet produktu, a on nadal wydaje się niezdecydowany? Odpowiedź jest
bardzo prosta. Nawet najdłuższa lista pozytywnych cech przedmiotu nic nie da, jeśli klient nie zauważy 
w nich wszystkich korzyści dla siebie.

Mówiąc np. że bluzka jest w kolorze brązowym, nikogo nie przekonasz do jej zakupu, gdyż takich ubrań
może być sporo. A przecież ta bluzka wykonana jest z 100% bawełny, która dobrze sprawdza się nawet 
u największych alergików, a kolor brązowy to przecież hit tej jesieni i tylko osoby znające się na modzie
ubierają się w ten kolor!

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z KLIENTEM – 

CZYLI JAK MÓWIĆ JĘZYKIEM KORZYŚCI
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Twórz proste zdania – przekaz powinien być konkretny i w miarę możliwości prosty, aby zrozumiała go
osoba spoza danej branży.
Stosuj odpowiednią strukturę i podział tekstu – stosuj język korzyści w przyjaznej dla oka formie. Musisz
zadbać o odpowiednie formatowanie tekstu.
Wypunktuj zalety swojego produktu lub usługi – tworząc zwarty tekst, zadbaj, by na jego końcu znalazło
się podsumowanie, w którym dokładnie wymienisz zalety płynące z jego wyboru. Zawarcie ich w jednym
miejscu pomoże klientowi jeszcze raz je sobie przypomnieć i na nowo rozważyć.
Unikaj ogólników – im mniej przysłowiowego lania wody, tym lepiej dla Twojego odbiorcy. Zadbaj, aby
klient otrzymał samo „mięso”.
Zachowaj umiar – język korzyści użyty w nadmiarze i w złym kontekście może doprowadzić do zapalenia
się lampki ostrzegawczej u klienta i spowodować jego wycofanie.

ODKRYJ RÓŻNICĘ MIĘDZY KORZYŚCIĄ A CECHĄ

Cecha/zaleta/korzyść to model budowania prezentacji produktu w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby
klienta.
Cecha to inaczej właściwość Twojego produktu, czyli to, czym Twój produkt JEST. Dotyczy to faktów, danych,
charakterystyki produktu. Zaleta pokazuje, w jaki sposób produkt, usługa lub ich cecha może pomóc
klientowi i być przez niego wykorzystana. Korzyść natomiast pokazuje, w jaki sposób zalety zaspokajają
potrzeby klienta wyrażone przez niego jawnie podczas rozmowy.

Masz swój sklep internetowy i z pewnością tworzyłaś już wiele opisów do produktów. Ale czy opisy te są
dobrze stworzone? Sprawdź!
Tworząc opisy kategorii i produktów lub usług, które oferujesz w swoim sklepie internetowym, powinnaś
przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Kiedy nauczysz się mówić językiem korzyści, z pewnością zauważysz, że przenosisz sprzedaż na wyższy
poziom!
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Masz wrażenie, że mówisz coś do swojego pracownika lub współpracownika i wiesz, że on Cię słyszy, ale tak
naprawdę wcale nie słucha? Jakbyś mówiła w innym języku?

Cóż, komunikacja jest najważniejsza – nieważne, czy mówimy o komunikacji w biznesie, w związku, czy 
na poziomie rodzic–dziecko. 

Musisz mówić tak, by druga strona dokładnie wiedziała, co masz na myśli! A wiemy, że to nie lada sztuka.

Dlaczego komunikacja jest tak ważna dla biznesu?

Odpowiedź jest prosta: wszystkie procesy zachodzące w firmie, jak również opisujące je procedury, 
są uzależnione właśnie od komunikacji.

Zmieniające się środowisko oraz rosnąca złożoność miejsca pracy w XXI wieku powodują, że komunikacja 
w firmie odgrywa jeszcze większą rolę. W nowoczesnych korporacyjnych strukturach organizacyjnych rośnie
liczba kontaktów w komunikacji poziomej i pionowej.

Bardziej zróżnicowana grupa pracowników i większe wykorzystanie zespołów sprawiają, że komunikacja ma
zasadniczy wpływ na osiągany przez firmę sukces.

Duże, wielooddziałowe firmy o zasięgu globalnym zatrudniają pracowników o bardzo zróżnicowanej
mentalności czy narodowości. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści płynących z pełnego
wykorzystania kreatywności, umiejętności, doświadczenia i perspektyw, jakie przynosi posiadanie
zróżnicowanej grupy pracowników, jednak zarządzanie takim zespołem nie jest łatwe.

W takiej sytuacji bardzo pomocne może być narzędzie, które określi styl myślenia pracowników, dzięki
czemu dowiesz się, w jaki sposób SKUTECZNIE się z nim komunikować. Efektywna komunikacja to
przekazanie wiadomości w taki sposób, aby druga strona prawidłowo, czyli w zamierzony przez pierwszą
sposób, odebrała daną informację.
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 Co dobrego ta sytuacja dla mnie niesie?
 Co należy poprawić?
 Co powinnam, a czego nie powinnam robić, aby poprawić swoją sytuację?

Potęga pytań, które zadajesz sobie każdego dnia, stanowi początek zmiany, której siły nawet sobie nie
wyobrażamy.

Kiedy spotyka Cię coś złego, zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego właśnie ja?”.

A co, gdybyś zapytała siebie: „Jak mogę to wykorzystać?”?

Pierwsza zasada filozofii kaizen mówi: „Problemy stwarzają możliwości. Szukaj ich".
Każda ciężka sytuacja czy też problem mogą stać się wyzwaniem, okazją i możliwością. Gdy zaczniesz
patrzeć na to w ten sposób, skupisz się na rozwiązaniach, a nie tylko na problemie.

Wiesz, że statystycznie jeden problem ma aż siedem możliwości rozwiązania? Jeśli skupisz się wyłącznie
na nich i wypiszesz wszystkie możliwości, jakie przyjdą Ci do głowy, później będziesz mogła wybrać
opcję, która Twoim zdaniem jest najprostsza, najtańsza i najszybsza do wdrożenia.

Pamiętaj, że warto pytać innych o ich pomysł na rozwiązanie Twojego problemu, bo co dwie głowy to
nie jedna.

Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, że każdy problem jest dla Ciebie nową możliwością, to czy nie nasuwa
się od razu inny tok myślenia? Siła, która tkwi w pytaniach, daje Ci moc poprawnych odpowiedzi.
Niewłaściwe pytania dają niewłaściwe odpowiedzi.

Kiedy spotykasz się z wyzwaniem w życiu, zadaj sobie pytania:

Zamiast pytać „Dlaczego ja?" spróbuj zapytać: „Jakie daje mi to nowe możliwości?”.

POTĘGA PYTAŃ?

Biznesowa rada #46



ROZDZIAŁ 8

F i n a n s e
 



Prowadząc własną firmę lub myśląc o niej, powinnaś wziąć pod uwagę zjawisko tzw. sezonowości. Niestety 
w zasadzie występuje ono w każdej branży. Tzw. sezon ogórkowy to czas, kiedy zapotrzebowanie na Twoje
produkty lub usługi spada (bardziej lub mniej). W wielu branżach sezonowość wiąże się z okresem wakacji 
i urlopów, w innych pojawia się zimą. Wszystko zależy od branży i od tego, czym się zajmujesz.

Jak zatem poradzić sobie z sezonowością? Poniżej dzielimy się z Tobą kilkoma praktycznymi wskazówkami.
Nie wymagają od Ciebie dużych nakładów czasowych ani finansowych, więc bez problemu możesz 
te metody wdrożyć we własnym biznesie. To nasze sześć pomysłów na to, jak wykorzystać słabszy sezon 
w każdej branży. Być może masz też swoje niezawodne TIPY. A jeśli nie, zapisz sobie te, być może przydadzą
Ci się niebawem.

Urlop

Jeżeli widzisz, że sprzedaż w Twojej firmie siadła, a kolejne promocje/reklamy i znaczące obniżenie cen 
nie przyniosły oczekiwanego skutku, to być może najlepszym rozwiązaniem będą Twoje wakacje. Wyjedź 
w tym czasie na urlop, który też Ci się przecież należy. Ten okres odpoczynku może świetnie wpłynąć na
Ciebie i Twoją działalność. Podładujesz własne akumulatory, wrócisz do pracy wypoczęta, pełna świeżej
energii i nowych pomysłów. Być może gorszy sezon właśnie się skończy, a Ty znów będziesz mogła działać.

Działania content marketingowe

W tym czasie, kiedy nic się nie dzieje, możesz wreszcie zająć się swoimi social mediami, pisaniem tekstów 
na bloga, e-booków czy poradników. Nie musisz od razu tego wszystkiego publikować, ale produkować 
na zapas. Wykorzystasz to wtedy, kiedy będzie brakowało Ci czasu na tworzenie tych treści w wysokim
sezonie. Jeśli masz możliwość, możesz nagrywać krótkie filmiki z poradami w swojej dziedzinie.

Content marketing pozwoli Ci zwiększyć zasięg, zbudować społeczność, do której później będziesz mogła
skierować działania sprzedażowe. Dzięki temu, że podzielisz się z użytkownikami wartościową i przydatną 
dla nich wiedzą, to chętnie później będą od Ciebie kupowali.

Promocje i wyprzedaże

W okresie gorszej sprzedaży zawsze możesz zorganizować różnego rodzaju akcje promocyjne. Chyba każda
z nas zna letnie i zimowe wyprzedaże i czeka na nie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przygotował swoją
obniżkę cen. Istotne jest to, byś nie schodził poniżej granicy opłacalności. Obniż ceny tych produktów, które
słabo się sprzedają i zalegają na półkach od miesięcy.

 
 

JAK PORADZIĆ SOBIE Z SEZONOWOŚCIĄ W BIZNESIE?
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Jak zwiększyć przejrzystość strony i łatwość poruszania się po niej?
Jak skrócić ścieżkę zakupową klientom?
Jak uprościć formularz zamówienia?

Sprawdzonym trikiem marketingowym na zwiększenie sprzedaży jest ograniczona liczba produktów
w promocji. Sprawdza się również ograniczony czas promocji.

W informacji o promocji napisz np.: „Promocja trwa tylko do (data), a liczba sztuk objętych promocją wynosi
(liczba)". To zazwyczaj przyciąga więcej klientów.

Kolejnym rodzajem promocji jest „3 za 2". Proponujesz użytkownikowi trzy produkty w cenie dwóch. Możesz
również zaproponować zakupów dwóch produktów, a trzeci dorzucić za symboliczną kwotę. Takie
rozwiązanie często stosują sklepy odzieżowe, a my je uwielbiamy, prawda?

Happy hours lub happy days

Wiele firm z powodzeniem stosuje tę strategię – z pewnością zauważyłaś ją w gastronomi. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, żeby wprowadzić ją w innym biznesie. W określone dni tygodnia (miesiąca) lub 
w godzinach, kiedy masz mniej klientów, możesz stosować różne promocje, np. obniżyć nieco ceny lub
dodawać gratisy do zamówień.

Zmiany 

„Sezon ogórkowy” jest doskonałym czasem do poprawienia funkcjonowania swojej firmy. W tym czasie
możesz pomyśleć nad poprawkami na swojej stronie WWW, odświeżyć materiały reklamowe (nowe ulotki,
banery i inne materiały reklamowe) czy zmienić wystrój biura.

W tym czasie pomyśl np. o tym:

A potem to zastosuj na swojej stronie.

Zawieszenie działalności

W ostateczności w czasie „sezonu ogórkowego” zawsze możesz także zawiesić działalność. Wówczas 
nie ponosisz kosztów związanych m.in. z opłacaniem ZUS-u. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej działalność możesz zawiesić na okres od miesiąca do maksymalnie 24 miesięcy. Pamiętaj
jednak o tym, że możesz to zrobić, jeżeli nie zatrudniasz nikogo na podstawie umowy o pracę.
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Czas pandemii, który nastał, powoduje, że wiele z Was martwi się o swój biznes. I w sumie nie ma się co
dziwić, bo same nie wiemy, czego możemy spodziewać się po naszym rządzie! Ale dziś nie o tym.
Kondycję swojego przedsiębiorstwa możesz poprawić na dwa sposoby. Pierwszy to zwiększenie przychodów
m.in. przez wzrost sprzedaży. Drugi to obniżenie kosztów funkcjonowania firmy.

Dziś podsuniemy Ci dziesięć pomysłów na to, jak obniżyć koszty prowadzenia własnej firmy.

1. Nowoczesne rozwiązania w kontaktach z klientami

W czasach, w których czas jest najcenniejszą walutą, telefonia internetowa i przeróżne komunikatory
pozwalają utrzymywać stały kontakt z klientami. Wideo- i telekonferencje dają nie tylko szansę na
bezpośredni kontakt z kontrahentem, który znajduje się daleko, lecz także na cięcie kosztów związanych 
z podróżami służbowymi. Druga kwestia to to, że w czasie pandemii wiele osób decyduje się jednak na tego
typu współpracę i spotkania online ze względu na obawy przed zachorowaniem.

2. Coworking zamiast biura

Jeśli nie posiadasz środków na wynajem własnego biura, możesz pomyśleć o rozwiązaniu, jakim jest
coworking – czyli wynajem biurka do pracy w przestrzeni współdzielonej z innymi osobami. Dzięki temu
można uzyskać dostęp do w pełni wyposażonego biurka, sal konferencyjnych oraz sprzętu biurowego.

Dodatkowo można nawiązać kontakty biznesowe z innymi przedsiębiorcami. To rozwiązanie zdecydowanie
tańsze niż wynajem biura. Koszt wynajmu biurka na cały dzień to ok. 35–50 zł, natomiast jeśli chcesz
posiadać dostęp do przestrzeni coworkingowej przez pełen miesiąc, musisz liczyć się z wydatkiem kilkuset
złotych, co i tak wychodzi taniej niż wynajem własnego biura.

W Krakowie otworzyła się Przestrzeń Pełna Czasu… jeszcze nas w niej nie było, ale jesteśmy pewne, 
że to idealne miejsce do pracy.

DZIESIĘĆ POMYSŁÓW NA TO, JAK OBNIŻYĆ 

KOSZTY PROWADZENIA FIRMY
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3. Sprzęt z drugiej ręki

Trafnym rozwiązaniem dla Twojej firmy, może być również zakup sprzętu wyprzedażowego lub
poleasingowego. Jest to alternatywa dla zakupu nowych, często kosztownych maszyn.

Sprzęt poleasingowy najczęściej pochodzi z korporacji, które zamiast wykupić sprzęt po zakończeniu umowy
leasingowej, decydują się na jego wymianę. Natomiast urządzenia używane do tej pory wracają do firmy
leasingowej, która sprzedaje go po niższej cenie.

Innym sposobem na oszczędności są aukcje komornicze. To dobra okazja do zakupienia sprzętu nawet 
za połowę jego wartości. Dodatkowo na licytacjach można kupić niemal wszystko: od samochodów po
sprzęt biurowy, maszyny przemysłowe czy budowlane.

4. Obniżenie kosztów eksploatacji sprzętu biurowego

Zakup urządzeń do biura to niemały wydatek. Dlatego dokonując ich wyboru, warto zapoznać się z jakością,
ale również z kosztami eksploatacji. Często okazuje się, że chcąc zaoszczędzić, wybierasz tańsze urządzenia
o niskiej jakości. Przynosi to niestety odwrotny skutek, ponosisz bowiem wówczas wyższe koszty ich
eksploatacji.

Dodatkowo rozważając zakup większej ilości sprzętu, spróbuj negocjować jego cenę.

Możesz również ograniczyć koszty wydruku przez oszczędniejsze gospodarowanie materiałami biurowymi.
Ważna jest oszczędność papieru, np. zastosowanie modułu dupleks, służącego do automatyzacji wydruków
dwustronnych, czy drukowanie dokumentów w trybie oszczędności tonera bądź w skali szarości, co obniża
pobór tuszu.

Jednak najlepszym rozwiązaniem może być wdrożenie w przedsiębiorstwie elektronicznego obiegu
dokumentów.

5. Tanie konto firmowe

Wybór kontra firmowego również może być źródłem oszczędności. Warto zatem przejrzeć oferty banków 
w celu porównania najtańszych opcji bądź takich, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojego biznesu.
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W zależności od tego, czy posługujesz się obrotem gotówkowym czy bezgotówkowym, warto dobrać ofertę,
która zapewni posiadanie darmowych przelewów bądź najtańszej opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe.

Dodatkowo warto zaznajomić się z aktualnymi promocjami oferowanymi przez banki, dzięki którym 
z niektórych usług skorzystasz bezpłatnie. Przykładem może być księgowość.

6. Analiza kosztów mediów

Wybór dostawcy Internetu, prądu czy też sieci telefonii komórkowej to decyzja na określony okres. Dlatego
przed podpisaniem umowy warto porównać oferty poszczególnych dostawców i wybrać najatrakcyjniejszą 
z nich lub spróbować renegocjować warunki już posiadanej umowy.

Dobrym rozwiązaniem jest łączenie usług u jednego operatora. Przeważnie w pakiecie jest taniej.
O obniżenie rachunków możesz również zadbać, stosując energooszczędne rozwiązania, np. żarówki LED,
czujniki obecności. Warto wyłączać urządzenia biurowe, jeśli się z nich nie korzysta.
Istotne jest ponadto regulowanie temperatury w biurze tak, aby w pomieszczeniach pracy panowały warunki
odpowiednie do rodzaju wykonywanych zadań. Dodatkowo warto sprawdzić szczelność okien i drzwi, a także
pamiętać, by nie zastawiać grzejników.

Dobrym rozwiązaniem są także regulatory elektroniczne z programatorem czasowym lub sterowanym
bezprzewodowo, które po zamknięciu biura zredukują temperaturę.

7. Wprowadzenie e-faktur

E-faktura jako forma regulowania należności stała się bardzo popularna wśród przedsiębiorców. Jej zaletą
jest łatwość w dostarczeniu – wystarczy jeden e-mail i masz pewność, że trafiła do właściwego odbiorcy.

Papierowe rachunki są natomiast związane z możliwościami opóźnień, co może narazić firmę na straty 
i konsekwencje w postaci karnych odsetek za zwłokę. Dodatkowo w ich przypadku dochodzi koszt wysłania
ich pocztą, a z tego, co obserwujemy, koszty te wciąż rosną.
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Słowo „budżet” przeraża Cię? Nie martw się, nie jesteś jedyna.

Wiele osób podchodzi do tematu jak do jeża. Zdecydowanie niepotrzebnie. Dziś chcemy nieco oswoić Cię 
z tematem budżetu w Twojej firmie i skłonić do zastanowienia, czy w ogóle potrzebne Ci coś takiego.
Damy Ci też kilka wskazówek, które być może pomogą Ci lepiej zapanować nad finansami w Twoim
przedsiębiorstwie.

PO CO CI BUDŻET NAWET W MAŁEJ FIRMIE?

Kiedy prowadzisz swoją firmę, z pewnością dbasz o niezliczoną ilość spraw, a każdego dnia podejmujesz
wiele decyzji.
Czasami jednak zdarza się, że jeden z Twoich głównych celów, którym jest zysk, gdzieś się gubi, bo wciąż 
nie przynosi takiego dochodu, jaki zakładałaś. No bo skoro cały czas masz zlecenia, pracujesz, wkładasz
całą swoją energię i zapał, starasz się najbardziej, jak potrafisz, a klienci to doceniają, to przecież firma
powinna przynosić zyski. Prawda? No nie zawsze tak jest!

Niestety często jest jednak tak, że jeśli nie masz wglądu w to, co się dzieje z pieniędzmi w firmie, może być
tak, że one gdzieś po prostu wyciekają, a Ty nawet nie wiesz, kiedy, jak i gdzie.

Jeżeli Twoim jedynym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji i zwiększenie zysków jest poszukiwanie wciąż
nowych klientów lub sukcesywne podnoszenie cen, zmierzasz w kierunku pracowania ponad siły albo
zamknięcia firmy, która w końcu przestanie być opłacalna.

Dlatego tak ważne jest, byś miała świadomość tego, na czym stoisz! Musisz znać realne koszty Twojej
działalności, musisz wiedzieć, ile pieniędzy na co przeznaczasz, a ile zarabiasz.

Powinnaś przeanalizować, na czym zarabiasz najmniej, a na czym najwięcej, co opłaca Ci się promować 
i sprzedawać, a co jest w Twoim biznesie tylko produktem, do którego masz duży sentyment, ale 
nie przynosi on niczego więcej poza dodatkową pracą, na której i tak nie zarabiasz lub co gorsza nawet
dokładasz…

Kiedy dokładnie i uważnie przyjrzysz się finansom w Twojej firmie, z pewnością zauważysz, że niektóre
drobne kwoty – systematycznie wydawane na tak naprawdę niepotrzebne rzeczy w skali miesiąca, a potem
roku – stają się całkiem sporą kwotą, która z pewnością Cię zaskoczy.

SZEŚĆ WSKAZÓWEK NA TO, JAK LEPIEJ ZADBAĆ 

O FIRMOWY BUDŻET
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Sześć wskazówek, jak lepiej zadbać o firmowy budżet
 
1. Oddziel pieniądze firmowe od prywatnych

Większość przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej, zupełnie o tym zapomina albo nawet nie wie.

Teoretycznie, jeśli jesteś samozatrudniona, masz prawo mieć jedno konto bankowe, którego używasz 
do celów prywatnych i firmowych. Jednak w praktyce możesz w ten sposób narobić sobie tylko niepotrzebnie
problemów. Niestety w razie kontroli podatkowej będziesz musiała udokumentować celowość przelewów, 
a być może zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Co gorsza, wprowadzasz do swoich finansów
spory bałagan i znacznie trudniej będzie Ci dojść do ładu.

Prawda jest taka, że im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz i nie na cele firmowe, ale na prywatne, prawda?
A później, kiedy pojawi się konieczność zainwestowania czy zapłacenia rachunków firmowych, okazuje się,
że konto firmowe świeci pustkami. Jest na to skuteczne rozwiązanie, które jest wskazówką numer 2.
 
2. Wypłacaj sobie pensję na inne konto

Każdego miesiąca wypłacaj sobie stałą kwotę pensji na drugie OSOBISTE konto. Dzięki temu będziesz miała
porządek w finansach firmowych i osobistych. Największy plus tego rozwiązania będzie taki, że pozwoli Ci to
mieć jasny obraz tego, ile pieniędzy zostało Ci na inne wydatki firmowe, a dzięki temu będziesz mieć
pewność, że zostanie Ci na comiesięczne koszty stałe, tj. ZUS, podatek czy inne rachunki.
 
3. Planuj – czyli zrób dokładny budżet firmy

Czyli coś, czego większość z nas nie chce i nie lubi robić. Jeśli Excel nie jest dla Ciebie jakąś wielką tajemnicą,
stwórz sobie plik o nazwie BUDŻET i zapisuj swoje comiesięczne koszty, zyski, inwestycje. Dzięki temu
będziesz miała dokładny wgląd w sytuację finansową Twojej firmy. Dodatkowo będziesz mogła planować 
i przewidywać zyski na przyszłość, a także obserwować i analizować swoją sytuację. Jeśli zauważysz, 
że coś wymaga korekty, będziesz mogła wprowadzać zmiany. 

Traktuj budżet jako narzędzie, dzięki któremu będziesz mogła stabilnie rozwijać firmę, zwłaszcza kiedy
pojawią się problemy – takie jak np. kolejna pandemia i lockdown. To właśnie na podstawie swojego budżetu
powinnaś podejmować strategiczne decyzje co do dalszego rozwoju firmy.
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4. Oszczędzaj

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Cóż, nasz obecny styl życia nie sprzyja oszczędzaniu, ale to wszystko jest
do wypracowania. Jak tylko zaobserwujesz nadmiar gotówki, z pewnością pojawia się również pokusa, żeby
podnieść sobie standard życia, sprawić sobie jakiś droższy prezent i nieco zaszaleć. Rekomendujemy Ci
jednak zapewnić sobie pewną stabilność i bezpieczeństwo finansowe w postaci oszczędności, czyli tzw.
poduszki finansowej. Pomyśl o odłożeniu pieniędzy na wypadek, gdyby okazało się, że przez jakiś czas
Twoja firma nie będzie przynosiła oczekiwanych zysków, albo co gorsza na wypadek, gdyby coś Ci się stało 
i przez jakiś czas nie będziesz mogła pracować. Grosz na czarną godzinę zawsze się przyda.

5. Konto tylko na podatek

Po pierwszym miesiącu przeanalizuj dokładnie swoje wydatki. Zobacz, jaki dochód w danym miesiącu
wpłynął na Twoje konto, a ile wydałaś. Właśnie w ten sposób będziesz mogła stwierdzić, które z Twoich
wydatków są zupełnie zbędne i zaoszczędzić przez ich całkowite lub częściowe wyeliminowanie.
Początkowo nie jest łatwo zrezygnować nawet z tych małych przyjemności, jednak gdy policzysz, 
ile kosztują Cię one w ciągu całego miesiąca, możesz mieć większą motywację do wprowadzenia zmian 
w następnym miesiącu.

6. Negocjuj

Negocjacje to trudna sztuka i wiele osób nawet nie próbuje swoich sił w niej, a szkoda. Być może okazałoby
się, że możesz oszczędzić mnóstwo pieniędzy dzięki negocjacjom. Dzięki obniżkom niektórych cen u Twoich
kontrahentów czy dostawców mogłabyś wygenerować oszczędności, które pozwolą Ci znacząco poprawić
sytuację finansową Twojego biznesu, a z czasem zasilą konto oszczędnościowe.
Na rynku jest wiele bezpłatnych narzędzi, które pomogą opracować firmowy budżet. Internet oferuje
mnóstwo takich darmowych szablonów. Jeśli dobrze sobie radzisz z podstawową informatyką, możesz 
od podstaw stworzyć arkusz kalkulacyjny do budżetu w programie Excel lub podobnym. Zapewniamy Cię, 
że nie jest to trudne.
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Robisz budżet domowy?

U nas z tym budżetem różnie bywa, często jest tak, że wizja to jedno, a finanse to drugie, ale nad tym mocno
pracujemy, by nasz budżet się jednak spinał! Być może nigdy nie zabrałaś się do planowania swojego
domowego budżetu, bo masz wrażenie, że za dużo z tym zachodu. Być może i tak, ale tylko na początku.
Z czasem, kiedy już wiesz, co i jak, jest to dziecinnie proste i nie zabiera już tak dużo czasu!

Dziś chcemy Ci pokazać, w jaki sposób można zacząć planować budżet domowy i jak w pięciu krokach
oswoić jego planowanie.

Krok 1. Narzędzie dla Ciebie

Zanim zaczniesz planować budżet, zastanów się, w jakiej formie chcesz to robić. Oczywiście możesz
wszystko rozpisywać w sposób tradycyjny w zeszycie, ale zachęcam Cię do przejrzenia różnych aplikacji 
i darmowych narzędzi do planowania budżetów. Może nie uwierzysz, ale jest ich całkiem sporo. Jednak
zwykła tabelka w Excelu też zda egzamin, zwłaszcza jeśli pozycji w tabelce jest dużo. Dzięki funkcji
sumowania nie popełnisz błędu w obliczeniach.

Krok. 2 Zbieranie paragonów

To nowy nawyk, który będziesz musiała w sobie wyrobić. Wiele osób nie bierze paragonów, by nie zaśmiecać
sobie kieszeni czy torebki. Jednak bez nich nie będziesz dokładnie wiedzieć, ile i na co wydałaś. Na tej
podstawie wyliczysz dokładnie, ile pieniędzy wydajesz na słodycze, niezbędne wyroby spożywcze, środki
czystości czy też używki. W skali miesiąca zobaczysz, jakie kwoty na to wydajesz. W taki łatwy sposób
zaobserwujesz, na jaką kategorię produktów wydajesz za dużo i będziesz mogła zastanowić się, czy możesz
wydawać mniej.

Krok 3. Koszty stałe

Z pewnością w każdym miesiącu masz koszty stałe związane z opłacaniem rachunków (prąd, gaz, czynsz,
telefon, Internet), kredytami, pożyczkami, benzyną czy opłaty za przedszkole/żłobek. Pamiętaj też, aby
rozplanować sobie koszty związane z ubezpieczeniem samochodu czy przeglądem, zakupem podręczników
dla dzieci na nowy rok szkolny itp. W przypadku rat zaznacz sobie, kiedy spłacasz ostatnią z nich.

PIĘĆ WSKAZÓWEK NA TO, JAK ZACZĄĆ PLANOWAĆ 

BUDŻET DOMOWY
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Krok 4. Kategoryzacja wydatków

Aby zachować porządek w Twoim budżecie, przemyśl, w jaki sposób będziesz kategoryzować swoje wydatki
oraz ich „priorytetowość”. Z łatwością zrobisz to w arkuszu kalkulacyjnym przez tworzenie nowych zakładek.

Krok 5. Analiza

Po pierwszym miesiącu przeanalizuj dokładnie swoje wydatki. Zobacz, jaki dochód w danym miesiącu
wpłynął na Twoje konto, a ile wydałaś. Właśnie w ten sposób będziesz mogła stwierdzić, które z Twoich
wydatków są zupełnie zbędne, i zaoszczędzić przez ich całkowite lub częściowe wyeliminowanie.
Początkowo nie jest łatwo zrezygnować nawet z tych małych przyjemności, jednak gdy policzysz, 
ile kosztują Cię one w ciągu całego miesiąca, możesz mieć większą motywację do wprowadzenia zmian 
w następnym miesiącu.

Jak widzisz, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jedyne, czego potrzebujesz, aby zacząć kontrolować swój
budżet domowy, to odrobina chęci i systematyczności.

Tabelkę możesz uzupełniać np. raz w tygodniu. Wrzucaj paragony z całego tygodnia do puszki, 
a np. w sobotę rano wyjmij je i wpisz w odpowiednie miejsce w tabelce. Zajmie Ci to nie więcej niż 30 minut –
w ekstremalnych przypadkach ok. godziny, w zależności od tego, ile kupujesz w ciągu tygodnia.
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I to już wszystko! Mamy nadzieję, że te porady pomogą Ci w codziennym
prowadzeniu biznesu. 

Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tego e-booka i przypomnieć sobie kilka
pomysłów, o ile ich nie wdrożysz od razu do planu działania :)

Powodzenia!



Zostańmy w kontakcie:

czerwonaszpilka Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka Czerwona Szpilka




