
Jak w 1 dzień uruchomić swoją 
BEZPŁATNĄ stronę

do sprzedaży szkoleń, ebooków, 
konsultacji i usług?

Rób to co kochasz i zarabiaj na tym!



1 - nie ma ani pomysłu, ani produktu/usługi, ani platformy 
2 - mam pomysł lub produkt/usługę lub właśnie tworzę, 
     ale nie mam jeszcze platformy do sprzedaży tego
3 - mam produkt/usługę oraz platformę do sprzedaży,
     ale szukam innej platformy

Na jakim jesteś etapie?



1 - kilka słów wstępu dlaczego miałbyś akurat mnie 
słuchać, skąd ja się na tym znam
2 - co jest potrzebne na takiej platformie (jakie elementy, 
narzędzia), aby sprzedawać produkty wiedzowe 
(infoprodukty, cyfrowe) jak ten proces sprzedaży przebiega
3 - skąd i jakie wziąć BEZPŁATNIE te wszystkie elementy,
narzędzia do uruchomienia takiej platformy
4 - jak w 1 dzień możesz uruchomić taką platformę
5 - moja oferta pomocy Tobie w uruchomnieniu takiej 
strony oraz specjalna cena tylko do końca webinaru

Jak przebiegnie nasze spotkanie



1 - nagranie wideo tego spotkania
2 - cała prezentacja, którą tutaj będę pokazywać w formie pdf
3 - specjalna obniżona cena na końcu w ofercie dostępna
     tylko do zakończenia tego webinaru

NAGRODA DLA WYTRWAŁYCH



1 - pierwszy raz / dopiero Cię poznaję
2 - trochę Cię kojarzę / od niedawna obserwuję
3 - więcej niż trochę Cię kojarzę / obserwuje Cię dłuższy czas

Na ile mnie już znasz?



- z wykształcenia jestem technik programista, oprogramowanie 
maszyn cyfrowych od 2000 roku
- 2004 rok pierwszy klient - strona www
- 2008 rok biznes online zarabianie na wiedzy
- 2010 pierwsza firma + etat
- 2014 koniec z etatem do dziś swoja firma online

Moje doświadczenie i umiejętności



Chcesz podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi i chcesz na 
tym zarabiać. Czyli chcesz robić to co kochasz i zarabiać na tym.
 
Zapewne interesuje Cię, aby proces sprzedawania Twojej wiedzy w 
formie kursów, szkoleń, instrukcji, poradników, ebooków, konsultacji czy 
usług był maksymalnie zautomatyzowany.
 
Z jednej strony chcesz mieć zajęcie zawodowe w życiu takie, które daje 
Tobie pasję i satysfakcjonujące wynagrodzenie, ale z drugiej strony 
chcesz mieć też czas na zbudowanie swojego prywatnego życia na 
Twoim wymarzonym poziomie.

Skoro tu jesteś to znaczy, że:



- nie pracuję na etacie już od 8 lat (od 2014 roku)
- zarabiam online na tym co kocham robić
- pracuję na własnych zasadach
- prywatnie mam czas na wszystkie zajęcia, które mnie 
pasjonują: taniec Bachata, Toastmasters przemówienia, rower, 
wycieczki
- przeprowadzam się w różne miejsca, gdy poczuję, że mam na 
to ochotę mieszkam obecnie w Częstochowie mieszkałam
do niedawna w Białymstoku wczesniej w Gdańsku, Łomży, 
Ostrołęce i trochę za granicą

Jestem taka jak WY!



1 budowanie biznesu od samego początku na swojej własnej stronie www
2 budowanie bazy mailingowej.

Dwie rzeczy, które wg mnie miały 
absolutnie fundamentalny wpływ na to, że 

osiągnęłam swój styl życia i pracy to są:



1 - Jak działa taka platforma i sprzedaż na niej?
2 - Jak ją uruchomić?

 

Dzisiaj jesteś tu ponieważ interesuje Cię jak 
uruchomić BEZPŁATNĄ stronę do sprzedaży 

produktów cyfrowych, żeby zarabiać na swojej 
wiedzy i zbudować życie swoich marzeń.



Czy jak do tej pory wszystko jest zrozumiałe? 
Jakieś pytania?



Zanim powiem Tobie jak uruchomić taką platformę bezpłatną, to 
najpierw pokażę Tobie co właściwie jest Tobie potrzebne na tej 

platformie, aby sprzedawać skutecznie i maksymalnie 
zautomatyzować proces sprzedaży takich produktów jak szkolenia, 

kursy, poradniki, usługi, konsultacje.

Jak działa taka platforma?
 

Poznaj proces sprzedaży produktu cyfrowego
za pomocą platformy do sprzedaży wiedzy



Kurs: Jak ugotować zupę pomidorową?
Chcesz zacząć ten kurs sprzedawać.

Co zatem będzie Tobie potrzebne, aby to skutecznie zrobić?

Większość z tych rzeczy robisz właśnie dzięki tej stronie, którą ja uruchamiam 
moim klientom, lub którą samodzielnie możesz sobie zainstalować.

W dalszej części powiem o tym jak samodzielnie i to uruchomić.



- kurs ma lekcje, materiały wideo, audio, graficzne,
pdf do pobrania, zadania do wykonania dla ucznia
- jest dostępny tylko dla osób, które kupiły ten kurs

Twój kurs

system szkoleniowy



Twój kurs

- zautomatyzowany mechanizm płatności, 
logowania, do kursu dla osób, które zapłaciy, 
automatyczny email z linkiem, loginem, hasłem

system szkoleniowy



SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy
- strona z ofertą to tak zwana 
strona lądowania, specjalny 
rodzaj strony, na której nie ma 
żadnych innych linków, 
nawigacji, górnego menu, jest 
tylko tekst, grafika, ewentualnie 
wideo i przycisk do zakupu. Taka 
strona nigdzie indziej nie odnosi, 
do żadnych innych stron, jej 
celem jest sprzedaż.



SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy
- ruch na stronę
z oferta kieruję TYLKO 
ze swojej bazy email



strona
z prezentem

SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy

- bazę email buduję 
tworząc bezpłatne 
poradniki, wideo, pdf, 
instrukcje, webinary i 
rozdaję dostep w 
zamian za zapis na 
moją listę mailingową



strona
z prezentem

SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy

- informacje o moich 
bezpłatnych materiałach do 
pobrania w zamian za email 
ogłaszam w mediach 
społecznościowych, blogu i na 
swojej stronie



strona
z prezentem

SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy

- osoby które 
czegoś szukają w 
Google znajdują 
moje publiczne 
darmowe materiały 



SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy

1-3%



strona
z prezentem

SKLEP,
STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

Twój kurs

system szkoleniowy

30-85%







Co potrzeba mieć na platformie,
aby sprzedawać online wiedzę:

- system szkoleniowy, gdzie wstawisz materiały: wideo, pdf i inne
- system automatycznego dostępu do kupionego kursu: login, hasło
- system płatności, aby mozna było zapłacić za ten kurs
- możliwośc tworzenia stron lądowania: ofertowa, przechwytująca
   do budowy bazy email
- możliwość prowadzenia bloga
- możliwość stworzenia strony głównej, kontakt, o mnie, opinie
- możliwość stworzenia zakładki SKLEP



Co możesz sprzedawać w ten sposób:
- kursy
- szkolenia
- instrukcje
- konsultacje
- mentoring
- usługi
- ebooki
- produkty do wysyłki



Jak zbudować taką platformę?

1 adres strony domena 12 zł / 60 zł
2 hosting, aby zainstalować sobie taką platformę 4zł mc/50rok/200rok
3 wordpress - bezpłatnie



Jak zbudować taką platformę?

Do wordpressa podstawowe konieczne moduły:
 
1 - motyw nadający się do: sklepu, płatności, stron lądowania, wizualnego
tworzenia stron przeciągnij upuść. 
Bezpłatne i płatne.
Ja używam i rekomenduję FLATSOME koszt 400 zł daje go bezpłatnie moim
klientom na zawsze



Jak zbudować taką platformę?
Do wordpressa podstawowe konieczne moduły:
 
2 - wtyczka do systemu szkoleniowego kursy, lekcje, materiały płatne po
zakupie.
Bezpłatne i płatne.
Ja używam TUTOR LMS, który ma wersje bezpłatna i płatna ja używam
płatnej koszt 700 zł i instaluje to bezpłatnie moim klientom na rok za rok
można przejść na opcję bezpłatna tej wtyczki lub opłacić wersję płatną za
70% ceny producenta (posiadamy licencje agencyjna)



Jak zbudować taką platformę?

Do wordpressa podstawowe konieczne moduły:
 
3 - wtyczka umożliwiająca podpięcie płatności i stworzenia systemu
płatności koszyka, możliwości zakupu woocommerce 
Bezpłatna



Jak zbudować taką platformę?
Do wordpressa podstawowe konieczne moduły:
 
4 - wtyczka do kuponów rabatowych które można tworzyć klientom bardzo
to się często wykorzystuje w praktyce.
Znam tylko płatną
Ja używam COUPONS URL koszt ok 300 zł - instaluję ja bezpłatnie na
zawsze moim klientom



Jak zbudować taką platformę?

Do wordpressa podstawowe konieczne moduły:
 
5 - wtyczka umożliwiająca automatyczny dostęp do zakupionego kursu
Bezpłatna.
Ja używam Autocomplete WooCommerce Orders



Tak zainstalowana platforma jest BEZPŁATNA NA 
ZAWSZE, żadnych abonamentów nie płacisz 
nikomu za używanie platformy na Wordpress.

 
Ty jesteś właścicielem nikt nie może Tobie tego 

skasować.



Jak mieć taką platformę w 1 dzień?

1 - jeśli umiesz możesz sobie to zainstalować wszystko samodzielnie
2 - zlecić komuś, aby Tobie to zainstalował i uruchomił w 1 dzień



MOJA OFERTA INSTALACI I URUCHOMIENIA
1 - instaluję uruchamiam od A do Z Wordpress wraz ze wszystkimi modułami:
Flatsome 400 zł
Turor LMS 700 zł
kupony rabatowe 300 zł
Razem 1400 zł gdyby to kupować samodzielnie

2 - dostajesz szkolenia jak używać tego wszystkiego: Blog, stronyv lądowania,
sklep, kursy online, zmiana wyglądu strony, wstawianie tekstu na stronę, wideo,
grafiki

3 - dostajesz dostep do grupy na Fb wsparcia w razie pytań pytasz
4 - dostajesz opieke techniczną nad stroną gdyby się cokolwiek stało ze stroną



PODSTAWOWY PREMIUM
jednorazowo jednorazowo

w ratach

KLIKNIJ I WYPŁNIJ ANKIETĘ,
ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP DO OFERTY

 

https://klient-z-internetu.pl/gs-1-zainteresowani-1-zainteresowani-wypelnij-ankiete/
https://klient-z-internetu.pl/gs-1-zainteresowani-1-zainteresowani-wypelnij-ankiete/

