
Jak wygląda
sprzedaż ebooka

w sklepie internetowym?
WYWIAD



Książka Ani "Jak uleczyć zranioną duszę?"
Anna Antoniak podcast "Słowo miłości na dziś"

NOTATKI

Anna Antoniak - osoba, która wznosi ludzi wyżej, pomaga 
wyjść z życiowego dołka, z tak zwanej depresji, być 
szczęśliwym człowiekiem, motywuje ludzi do działania 
bardzo mocno, buduje społeczność Ludzie Sukcesu,
pisze książki, pracuje z ludźmi na sesjach jako Coach
i psycholog, nazywa siebie Terapeutką Dusz, a prywatnie 
jest Mamą wspaniałego chłopca i żyje sobie szczęśliwie.

Ludzie Sukcesu Fanpage
Ludzie Sukcesu Strona

Obejrzyj FB LIVE
"Odwaga"

"Odwaga jest 
początkiem 
jakiejkolwiek 

zmiany"

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Ania udzieli też Tobie informacji na temat drukarni
i redagowaniu książek, ebooków.

Gdzie znajdziesz Anię i to co tworzy:

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces/videos/2098559096972150/
https://ludziesukcesu.com/ksiazki-i-kursy/ksiazkadusza/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces/videos/2098559096972150/
https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces/videos/2098559096972150/


NOTATKI

Usiądź i ZRÓB TO. NAPISZ TO. Później odezwij się do Ani 
w sprawie redagowania książki i drukowania, do Asi w 
sprawie stworzenia strony do tego i sklepu.

Zawsze szukaj ludzi, którzy mogą Tobie pomóc na 
różnych etapach realizacji Twojego marzenia, planu, celu.

Dziel się z innymi tym to przeżyłeś,
                                                co doświadczyłeś, co umiesz.

Nie próbuj - tylko ZRÓB!

Najwięcej niezrealizowanych 
marzeń jest na cmentarzu!

Anna Antoniak Joanna Sitarz

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


Możesz zacząć od pisania bloga
i sprawdzenia czy to co tworzysz interesuje innych ludzi. 
Czy to komuś pomaga.

Następnie z tego co stworzysz, z tych kawałeczków 
zbierasz to i tworzysz ebooka.

NOTATKI

DECYZJA -> ODWAGA -> PIERWSZY KROKDECYZJA -> ODWAGA -> PIERWSZY KROKDECYZJA -> ODWAGA -> PIERWSZY KROK

Ty musisz uwierzyć w swój pomysł NAJPIERW!

Zanim napiszesz ebooka zacznij 
już wcześniej prowadzić swoją 

społeczność np. FanPage,
grupę na FB w jakimś temacie

Anna Antoniak Joanna Sitarz

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


Żeby dać coś od siebie Światu - to jest 
PIEKNE!

NOTATKI

Ludzie szukają INSPIRACJI.
Być może TY jesteś tą inspiracją.
Twórz coś co może pomóc innym.

Fantastyczne jest kiedy 
PRZEŻYWASZ swoje życie,

a nie tylko żyjesz.

Anna Antoniak Joanna Sitarz

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


NOTATKI

Joanna Sitarz - robi marketingowe rzeczy, jest bardzo dobra 
w tym, że potrafi wszystko ustawić, potrafi stworzyć stronę, 
całą sprzedaż, platformę do kursów online, ogarnia bardzo 
dużo rzeczy. Robi swoją pracę z pasji, kocha to i uwielbia 
się tym zajmować, wspierać w ten sposób innych ludzi. 
Pomaga ludziom, którzy niekoniecznie lubią i chcą się 
zajmować technicznymi kwestiami w swoim biznesie online. 
Dzięki temu oni mogą zająć się tym co lubią robić.

Oddaj specjaliście tą część 
swojego Biznesu Online, którą 
nie chcesz się samodzielnie 

zajmować

Anna Antoniak Joanna Sitarz

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


NOTATKI

Krok 1 - stworzenie cyfrowych produktów np. ebooka
Krok 2 - zainstalowanie sklepu
Krok 3 - podpięcie automatycznych płatności
Krok 4 - podpięcie automatycznej wysyłki

WORDPRESS - narzędzie do platformy sklepu 
internetowego, kursów online, bloga, sprzedaż usług, 
mentoringu

Czasem się wydaje, że jakaś usługa jest bardzo droga, a 
tymczasem może się okazać, że nie są to jakieś kolosalne 
kwoty.

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Dawaj innym coś od siebie
bez oczekiwań.

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://klient-z-internetu.pl/platforma-do-kursow-online/


ZAJĘCIE NA DZISIEJSZE 
CZASY to Zarabianie na 
sprzedaży produktów 

cyfrowych!

Anna Antoniak Joanna Sitarz

NOTATKI

Robisz to 
co lubisz
i jeszcze 
na tym 

zarabiasz!

Jest to niskobudżetowy biznes, nie wymaga 
wielkich nakładów finansowych, daje dużo 
wolności, samodzielnie ustalasz sobie czas 
pracy, w dużej mierze zautomatyzowany, 
wiele rzeczy robisz raz, a one działają cały 
czas.

Są momenty, że jest zapierdziel. Głównie na 
początku tak jest.

Potem to co zrobisz pracuje dla Ciebie 
latami. Może to być Twój dodatkowy dochód.

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


NOTATKI

ALTERNATYWA DLA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
1 - Inkubator przedsiębiorczości Twojstartup.pl
2 - pośrednicy - wydawcy - sprzedajesz swoje produkty na 
ich konto bankowe, a oni się z Tobą rozliczają
3 - działalność nierejestrowana do ok 1500 zł

UWAGA: Po poradę fachową zgłoś się do specjalistów! 

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Możesz zrobić pierwsze działania bez działalności, zanim 
jeszcze będzie jakakolwiek sprzedaż możesz już budować 
listę mailingową, uruchomić sklep, a w nim mieć produkty za 
0zł, budować bloga, fanpage, grupę na FB, YT, swoją 
społeczność.

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://twojstartup.pl/


jeśli masz dzieci to mnóstwo tematów z dziećmi o 
wychowywaniu dzieci
jeśli się uczysz to jakieś kursy do egzaminów, z 
matematyki, chemii

Ludzie szukają takich rzeczy!

Anna Antoniak Joanna Sitarz

NOTATKI

Prowadzisz np. podcast, bloga, grupy na FB tak aby ludzie 
mogli Cię znaleźć.

NAJPIERW ZACZNIJ!
ZRÓB COŚ!

Zacznij od dzielenia się swoją 
wiedzą bezpłatnie

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


NOTATKI

Dzięki temu Twoja raz wykonana praca będzie działać cały 
czas. Ludzie będą odnajdywać Twoje treści nawet po latach. 
Postu sprzed roku nikt już nie znajdzie.
Dlatego na FB tylko 
udostępniaj tworzone treści.

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Treści twórz tam gdzie będą "żyły" latami: YT, Blog, Podcast. 
I stąd udostępniaj w tych mediach społecznościowych, w 
których treści szybko znikają takich na FB.

Wybierz sobie interesujący Cię 
temat, który chcesz rozwijać
i buduj treści o tym dotykając 

różnych aspektów tego tematu.

Więcej o tym tłumaczę
w moim ebooku 

"Jak budować MLM na FB
bez reklamy płatnej"

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://klient-z-internetu.pl/ebook-zainteresowani-jak-budowac-mlm-na-automacie-na-fb-bez-reklamy-platnej/
https://klient-z-internetu.pl/ebook-zainteresowani-jak-budowac-mlm-na-automacie-na-fb-bez-reklamy-platnej/
https://klient-z-internetu.pl/ebook-zainteresowani-jak-budowac-mlm-na-automacie-na-fb-bez-reklamy-platnej/


NOTATKI

Czasami dajemy coś długo długo za darmo, ale potem to 
przynosi nam zysk, zdobywamy zaufanie ludzi, mamy 
zainteresowane osoby i wtedy łatwiej nam rozpocząć 
sprzedaż bo mamy komu sprzedawać.

Anna Antoniak Joanna Sitarz

A Google pokazuje treści z blogów, stron i YT,
a nie z FB.

Ludzie szukają informacji
w GOOGLE!

Jak tworzyć listę mailingową
BEZPŁATNY KURS

WORDPRESS jest 
międzynarodowym narzędziem 
do tworzenia stron 
internetowych.

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-w-5-minut-zbudowac-strone-do-zbierania-listy-mailingowej/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-w-5-minut-zbudowac-strone-do-zbierania-listy-mailingowej/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-w-5-minut-zbudowac-strone-do-zbierania-listy-mailingowej/


NOTATKI

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Szybciej wyjdziesz z życiowego doła, gdy zaczniesz robić 
coś dla innych. Pomagać innym.

Trudna sytuacja może nas
zabić albo wzmocnić

Najpiękniejsze rzeczy powstają
w bólu

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/


NOTATKI

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Gotowa Strona
dla Biznesu Online

DZIAŁAJ!
Książka Ani Antoniak
"Koniec Odkładania, 
CZAS DZIAŁANIA!"

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://klient-z-internetu.pl/platforma-do-kursow-online/
https://ludziesukcesu.com/produkt/ksiazka/
https://ludziesukcesu.com/produkt/ksiazka/


NOTATKI

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Pracuj nad mentalnością z Anią Antoniak

SPRAWDŹ
Sklep Ani Antoniak

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://ludziesukcesu.com/produkt/konsultacje-pakiet-10-spotkan/
https://ludziesukcesu.com/produkt/konsultacje-pakiet-4-spotkan/
https://ludziesukcesu.com/produkt/konsultacje-1-spotkanie/
https://ludziesukcesu.com/produkt/pakiet-ebookow-konsultacje/
https://ludziesukcesu.com/sklep/


NOTATKI

Kursy Asi Sitarz

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Sprawdź kursy Joanny Sitarz

SPRAWDŹ

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-ustawic-stale-linki-do-spotkan-na-zoom/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-uruchomic-fb-live-za-pomoca-streamyard-aby-moc-udostepnic-ekran-monitora/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-uzywac-programu-d-print-screenow-i-nagrywania-wideo-ekranu-screenpresso/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/organizacja/
https://kursy.klient-z-internetu.pl/kursy/


NOTATKI

Anna Antoniak Joanna Sitarz

Kontakt

https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.youtube.com/channel/UCzZxFUDTpGnj9vBN9x91Xtw/featured
https://ludziesukcesu.com/
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.youtube.com/channel/UCNW3KKAucBtPuLirks7yKTA
https://klient-z-internetu.pl/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/anna-antoniak-inny-wymiar-sukcesu/id1473699237
https://www.instagram.com/anna_antoniak_/
https://www.facebook.com/AnnaAntoniak3112
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.facebook.com/AnnaAntoniak3112
https://www.facebook.com/sitarz.weronika.asia/
https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces
https://www.facebook.com/TwojeZycieTwojSukces

