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Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana, 

dystrybuowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym 

kopiowanie, nagrywanie lub inny sposób mechaniczny lub elektroniczny bez uprzedniej pisemnej 

zgody wydawcy są niedozwolone. Wyjątek stanowią: upublicznianie krótkich cytatów zawartych w 

cudzysłowie w celu udzielenia opinii oraz inne niekomercyjne zastosowania dozwolone przez prawo 

autorskie.  
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O autorach:  

Sylwia Sikorska 

Mentor Marketingu Internetowego, Trener sprzedaży oraz pomysłodawczyni i 
współtwórczyni projektów Embrace Your Life, Audycji Siła Historii Kobiet, Rocznej Akademii 
Marketingu Internetowego Embrace Your Life. 

 

Prywatnie niezwykle i czasem mocno 
zaskakująco ciepła osoba, troszcząca się 
o swoich najbliższych oraz tych dalszych 
lub nieznajomych. Jej marzeniem i celem 
jest aby każda kobieta dowiedziała się o 
sile swojego potencjału, który może 
rozwijać w męskich biznesach, bez 
względu na stereotypy i przekonania, 
jakie siedzą zakorzenione w głowach 
wielu ludzi.  

 

Sylwia przyciąga odpowiednich ludzi jak magnes, dlatego zbudowanie zespołu oraz 
pozyskanie niezwykłych JV partnerów jest dla niej pestką. Uwielbia stawać na scenie jako 
trener oraz prowadzić spotkania 1:1, jako mentor marketingu internetowego, przekazując 
innym swoją wiedzę.  

Okazją do tego są m.in szkolenia live „Sprzedaż Premium- Sales Thunder” oraz audycje: 

 „Siła Historii Kobiet” lub współpraca zapoczątkowana konsultacjami 1:1.  

 

Wraz z Honoratą Lubiszewską, Sylwia odpowiedzialna jest za ciągły rozwój marki Embrace 
Your Life, dorzucanie nowych pomysłów, które dzięki świetnemu zgraniu i zrozumieniu z 
Honoratą, mogą być realizowane. 

 

Sylwia zyskała wolność miejsca, czasu i finansową, ale przede wszystkim stała się wolna od 
rywalizacji, udowadniania światu swojej wartości i zamartwiania się o przyszłość i chce aby 
inni mogli osiągnąć to samo! 
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Honorata Lubiszewska 

 

Trenerka Marketingu Internetowego i sprzedaży. Właścicielka kilku biznesów. Dobry duch 
projektów. Współtwórczyni Rocznej Akademii Marketingu Internetowego. Inspiratorka. 

Autorka wielu publikacji. Co to oznacza? 

Żeby oddać to, co robi i wnosi Honorata do 
zespołu Embrace Your Life, trzeba by było 
nagrać minimum godzinne video. To człowiek 
orkiestra. Jest niezastąpiona wszędzie tam, 
gdzie potrzebne są umiejętności budowania 
relacji, sprzedaży, zaskakuje nawet 
umiejętnościami programowania.  

Negocjuje dla nas, pozyskuje Partnerów, 
załatwia niesamowite „deale”, dzięki czemu 
możemy spać spokojnie. Dodatkowo zawsze ma 
w zanadrzu słowa motywacji i inspiracji. 
Niestraszne są jej wyzwania – ona tym żyje. 
Zawsze stoi na straży swoich wartości. Swoje 
cenne wskazówki przelewa często na papier, 
pisząc artykuły i publikacje. Ma wiele ukrytych 
talentów. Czasami znika na 3 godziny, a po tym 
czasie wychodzi z nowym rysunkiem – wizją, 
którą umieszcza na tablicy celów. Inspiruje, 
motywuje, zagrzewa do walki i pomaga 
dosłownie i w przenośni podnieść się z 
popiołów. 

Każdy kto ma z nią kontakt może doświadczyć jej wielkiej wiary w to, że bez względu na to, 
jaką masz historię, masz nieograniczone możliwości by żyć tak, jak marzysz i pragniesz. Tą 
wiarą pragnie zarazić jak największa ilość ludzi.  
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Jaki jest cel tego przewodnika? 

Kilka ostatnich generacji iPhonów oraz SmartPhonów wkłada w ręce ich użytkowników niezwykle 

dobrej jakości kamery video. Tworzenie dobrej jakości video w każdym miejscu i czasie nigdy 

wcześniej nie było takie proste. Zatem, Twój telefon pozwala Ci udostępniać ważne wiadomości, 

budować Twoją osobistą markę oraz kreować większy i bardziej rozpoznawalny brand niezmierzalnie 

łatwo i efektywnie.  

Nasz biznes zbudowany jest na skupianiu naszej publiczności wokół nas i budowaniu z nimi relacji 

m.in. przy użyciu video.  Razem ruszamy w podróże, w trakcie których pokazujemy im, jak uczymy się 

odkrywając nowe możliwości, czekające na każdym rogu. Przez angażowanie ludzi w procesy 

budujemy z nimi więź, a co najważniejsze, także zaufanie.  

To, co znajdziesz poniżej, to lista 8 pomysłów VIDEO, które mają za zadanie zainspirować Cię. Zacznij 

od tego, które najbardziej przyciągnie Twoją uwagę. Twój apetyt zwiększy się w miarę jedzenia. 

Wybierz jeden i nagraj podobny, przekładając ideę na Twój biznes/ projekt.  

Przyjemności! 
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1.  Przechwytujące ruch #1 YouTube Video  

YouTube to genialna platforma do przekazywania Twoich 

wiadomości. Jako trzecia najczęściej odwiedzana strona na 

świecie, YouTube daje Ci możliwość zaprezentowania Twojego 

biznesu, przyciągania lojalnych klientów i dzielenia się Twoją 

wiedzą. Jako człowiek zaczynający przygodę z biznesem on-

line, tak samo jak ktoś, kto już jakiś czas jest na rynku, musisz 

wiedzieć, że YouTube to najbardziej skuteczna wyszukiwarka 

filmów odpowiadająca na pytanie: „Jak…?”.  

Wejdź na chwilę w buty Twojego potencjalnego klienta. Kiedy 

zadajesz gogle pytanie („jak zawiązać krawat?”), filmy z 

przeglądarki YouTube pokazują się jako jedne z pierwszych rezultatów wyszukiwania, 

udostępniając gotowe odpowiedzi albo porady, w których miejscach możesz znaleźć więcej 

informacji.  Kiedy ktoś trafia na Twoje video dające rozwiązania, oznacza to przede 

wszystkim, że nie trafia na video Twojej konkurencji.  

Dodatkowo też, Twój potencjalny klient ma szansę znaleźć Twoje video po tym, jak zaczyna 

obserwować Cię na Twitterze albo Facebooku.  

Więc, co #1 YouTube Video oznacza dla Ciebie i Twojego biznesu? 

Konwersję, jasno, łatwo i przyjemnie. Video na YouTubie jasno przekazuje Twoją wiadomość 

„Wzywającą do Akcji” czyli przekierowuje użytkowników YouTube na Twoją stronę www, 

profil na FB lub inne portale, w których mogą oni dowiedzieć się więcej o Tobie. Dosłownie 

więc: przekształcasz widzów w klientów!  

Od teraz więc Video na YouTubie będzie robiło dla Ciebie dokładnie to, co dla nas. Jako jedno 

z pierwszych źródeł „ruchu”, czyli przekierowania na nasze strony, #1 YouTube Video będzie 

magnesem na nowych Klientów, którzy będą do Ciebie wracali. Czy to nie wspaniałe, mieć 

stałe źródło konwersji CAŁKOWICIE ZA DARMO? 

3 KLUCZOWE ELEMENTY UDANEGO VIDEO: 

Jeśli chcesz, aby Twoje video odnosiło sukcesy oglądalności na YouTubie, musisz pamiętać o 

trzech ważnych elementach: 

1. Kluczowe frazy lub słowa 

2. Przekazanie wysokiej wartości Twojej grupie docelowej 

3. Wezwanie do akcji na końcu video – co ma dalej zrobić Twój potencjalny klient 
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FORMUŁA 5-CIU KROKÓW UDANEGO VIDEO: 

1. (2-6 sekund) Złapanie UWAGI odbiorcy.  

Przedstaw główne korzyści, jakie Twój odbiorca uzyska oglądając video do końca. Zadaj mu 

pytanie, czy jest tu po to, aby uzyskać odpowiedź na to, jak…? Jeśli tak, wyjaśnij mu, że 

właśnie TY możesz mu pomóc, dając rozwiązanie na jego PROBLEM oraz wskazując KORZYŚCI, 

jakie mu proponujesz.  

 

2. (4-7 sekund) Twoje ORYGINALNE Intro. Wprowadzenie z muzyką, które będzie zawierało 

Twoje logo lub stronę www + zdjęcie. 

 

3. (1-5 minut) KONTENT.  

A) przypomnij dlaczego kontent jest ważny dla widza  

B) przypomnij, jakie rezultaty osiągnie dzięki Tobie 

C) dostarcz wiedzę, którą obiecałeś przedstawić  

D) podsumuj to, co dostarczyłeś, wyliczając korzyści, jakie otrzymuje Twój widz 

E) zastosuj wezwanie do akcji – np. zaproś widza do subskrypcji, zapisu na listę lub 

odwiedzenia Twojej strony (podając stronę w video oraz w jego opisie) 

 

4.  (4-7 sekund) Twoje oryginalne Outro. WYPROWADZENIE z video z nagraniem i 

przypomnieniem działania w formie graficznej.  

 

5. (4-7 sekund) WPADKI. Części video, które nie były udostępnione w kontencie, a są zabawne i 

warte pokazania innym. UWAGA – cenna informacja. Wpadki budują zaufanie Twoich 

potencjalnych klientów. Pokazują, że nie jesteś idealny, a nikt nie lubi być idealny oraz boi się 

pracować z idealnymi ludźmi.  

UWAGA!  

Nie musisz stosować wszystkich 5 elementów, jednak podstawowy to krok 1 i 3! 

Powyższa formuła 5-ciu kroków udanego video to JEDNOCZEŚNIE Twój osobisty WZÓR SKRYPTU do 

Video.  

Używając powyższego wzoru będziesz w stanie szybko i skutecznie przygotowywać skrypty do Twoich 

video, dzięki czemu zawsze będziesz wiedział, o czym mówić po kolei.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Poniżej przykład video, które w godzinę po udostępnieniu miało już około 200 odtworzeń i 

doprowadziło do mojego osobistego spotkania z Joanną Malinowską-Parzydło  

http://youtu.be/VZwwtm0Ejnk  

 

 

http://youtu.be/VZwwtm0Ejnk
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2. Budujące listę klientów #2 SqueezePage Video 

Ten drugi rodzaj video, który dla Ciebie wyszczególniamy ma 

konkretną intencję stworzenia dla Ciebie wartościowej listy 

klientów: ludzi, z którymi możesz się skontaktować i 

będziesz mógł/ mogła sprzedawać im swoje produkty/ 

usługi lub produkty/usługi, które polecasz za % od 

sprzedaży w przypadku, kiedy nie masz własnego biznesu.  

Ten rodzaj video podzielimy na dwie kategorie:  

1. SqueezePage Video, które pyta o dane Twoich 

potencjalnych klientów 

2. Video z Darmowym Produktem, zawierającym ważne dla Twojego odbiorcy 

odpowiedzi na jego problemy, a Tobie dające możliwość budowania trwałej relacji 

oraz sprzedaży dzięki prośbie o wypełnienie szczegółowych danych Klienta. 

Poniżej przykład video, który zastosowaliśmy do jednego ze swoich SqueezePage w 

konkretnym celu: 

https://www.facebook.com/gymrank/videos/902400006502647/?theater 

Poniżej prosty outline skryptu dla tego rodzaju video, dzięki któremu będziesz tworzyć 

oryginalne i skuteczne #2 SuqeezePage Video: 

I. Kim jesteś? Przedstaw się, zaznaczając swój autorytet lub doświadczenie/ wiedzę 

II. Co masz? Przedstaw propozycję lub darmowy prezent, uwydatniając korzyści dla 

widza 

III. Co to daje? Przedstaw 3-5 głównych cech i korzyści, jakie będzie miał klient po 

pobraniu darmowego produktu/ skorzystaniu z Twoich usług  

IV. Jak to otrzymają? Przedstaw formę, w której otrzymają obiecane rozwiązanie oraz 

co muszą zrobić, aby to otrzymać (wezwanie do akcji) 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gymrank/videos/902400006502647/?theater
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3. Opinia o Bohaterze, czyli #3 Opinia Video 

„Czy masz na to jakichś świadków?” 

To zdanie, które wymaga odpowiedzi, aby otrzymać 

przysłowiowe „amen” od ludzi, którzy wierzą w prawdę tego, co 

zostaje powiedziane.  

#3 Video jest niezwykle silnym narzędziem dla wirusowego 

rozpowszechnienia entuzjazmu i jednocześnie zainteresowania 

Twoją marką/ osobą. Czy to nie wystarczający powód, abyś miał 

już teraz takie video? 

Czy znasz lepszy sposób na zbudowanie zaufania Twojego widza, niż naoczne przedstawienie 

mu dowodu przez osobę, która dzięki Tobie osiągnęła sukces? A jaki jest najskuteczniejszy 

sposób na pokazanie dowodu? Racja, nadążasz! Video! 

Pozwól innym budować Twój autorytet!  

Nie ma nic lepszego, niż ktoś inny mówiący o tym, że Twoja cena jest i tak bardzo niska! 

Ale poczekaj…!  

Czy to nie przedsiębiorcy we własnej osobie są swoimi najlepszymi sprzedawcami? 

Tak, bardzo często tak właśnie jest. Koniec końców, kto może znać Twój produkt lepiej, niż Ty 

sam? Twój usatysfakcjonowany KLIENT – oto, kto! Twoi klienci są Twoimi sojusznikami i 

nieoficjalną siłą sprzedażową. W końcu to oni używają Twoich produktów i oferowanych 

rozwiązań do osiągania zamierzonych sobie rezultatów! Twoi klienci to wręcz chór 

śpiewający hymn pochwalny. A najbardziej efektywnym sposobem na wymianę doświadczeń 

w związku z Twoją marką jest nagranie z nimi/ przez nich referencji w postaci video! 

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na dobre video referencyjne. Twoje video nie muszą 

zawierać wszystkich tych elementów, jednak użyj tak wiele, jak tylko możesz. Są to 

sprawdzone metody, które zwiększą zaufanie oraz Twoją wiarygodność w sieci. Wierzymy, że 

użyjesz je w taki sposób, w jaki je przedstawiamy. Po co wynajdywać koło na nowo? 

Ten rodzaj video oraz poniższy wzór skryptu został stworzony specjalnie do tego, aby 

towarzyszyć Twoim klientom w trakcie nagrywania ich opinii o Tobie. Jak by nie było, to jest 

Twój produkt/ Twój projekt/ Twoja marka więc to Ty chcesz przedstawić tego najlepsze 

strony.  

Jaki jest cel #3 Opinii Video? Dowód społeczny! Zadaniem tego video jest nic innego, jak 

wzbudzenie zaufania do Ciebie i oferowanych przez Ciebie produktów/ usług przez użycie 

opowieści/ doświadczeń innych, realnych osób.  
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Użyj tego skryptu, jako wzoru do stworzenia skryptu #3 Opinii Video! 

Zauważ: kiedy poprosisz swojego klienta o video referencyjne, daj mu ten prosty skrypt 

poniżej, aby mogli zamienić go na genialne Video dla Ciebie.  

Dodatkowo, stwórz go łatwym do użycia dla Twoich klientów, dodatkowo podpowiadając im 

opcje sposobu nagrywania, np. przy użyciu telefonu lub kamerki z laptopa/komputera.  

I. Twoje wprowadzenie. Zwyczajnie, przedstaw się, powiedz trochę o sobie, kim 

jesteś, czym się zajmujesz. Jeśli masz stronę www, wspomnij o niej na początku.  

II. Twoje „PRZED”. Jaki miałeś problem/ wyzwanie, któremu chciałeś sprostać, zanim 

mnie poznałeś? 

III. Jak mnie znalazłeś? Jaka jest Twoja historia, dzięki której trafiłeś na mnie/ mój 

profil/ moje video/ moją stronę? 

IV. Jak pomogłem rozwiązać Ci problem z „PRZED”? W jakim miejscu Twojego życia 

jesteś teraz i w jaki sposób pomogłem Ci lub nadal pomagam? 

V. Ostateczna REKOMENDACJA. Wezwanie do akcji. Powiedz, co ludzie mogą zyskać 

dzięki pracy ze mną? Co jeszcze chcesz powiedzieć im na mój temat? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Miej na uwadze, że video opinia różni się nieco od video, w którym rozwijasz studium przypadku. Oba 

jednak mają za zadanie jedno – wskazać, że prawdziwi ludzie mają prawdziwe rezultaty.  

Dodatkowe rzeczy do zapamiętania: 

 Demonstracja – pokazuje widoczne rezultaty na przykładzie konkretnej osoby  

 Stwórz swój własny plan na pozyskanie referencji od Twoich klientów 

 Nie komplikuj sprawy – wystarczy smartphone do nagrania opinii o Tobie, bez 

zbędnego montowania obrazów czy wycinania kadrów 

 Zapraszaj do nagrań osoby z różnych grup docelowych, co pozwoli Tobie dotrzeć do 

szerszego grona odbiorców! 

Poniżej przykłady video, które nagrali dla nas nasi znajomi:  

O współpracy z nami  https://vimeo.com/118112190 

Oraz https://vimeo.com/116744402 

 

 

 

https://vimeo.com/118112190
https://vimeo.com/116744402
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4. Zapraszające na szczególne wydarzenie #4 Video 

Chcesz podnieść poziom Twojej sprzedaży i zbudować silne 

podwaliny Twojego marketingu? Stwórz specjalne wydarzenie 

na żywo on-line, w którym Twoja publiczność może 

uczestniczyć. W tym zawierają się m. in. Webinary, ale także 

Hangouty na żywo, warsztaty i wiele więcej. Już teraz 

doskonale wiesz, jaki jest najskuteczniejszy sposób na 

zaproszenie największej ilości osób, która nie tylko zapiszę się 

na Twoją listę, ale też będzie obecna w czasie rzeczywistym na 

Twoim wydarzeniu… Tak  jest – przez VIDEO! 

Twoim iPhonem lub Smartphonem możesz nagrać proste #4 Video zapraszające na specjalne 

wydarzenie. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z szybkiej możliwości udostępniania Twoich 

nagrań, możesz wymienić w takim video wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w Twoich 

wydarzeniach dla uczestników.  

#4 Zapis na WEBINAR  

Poniżej znajdziesz przykład video zapraszającego na webinar: 

https://vimeo.com/112409583 

Zauważ, że to video nie przekracza więcej niż 60 sekund w czasie, kiedy odwiedzam 

Ustrońskie SPA, mówiąc przyszłym uczestnikom o tym, że: 

a) Webinar odbywa się tego i tego dnia 

b) Co będzie zawarte w trakcie webinaru/ jaką wiedzę otrzymają uczestnicy 

c) Jak mogą się zarejestrować na wydarzenie 

Prosty WZÓR na nagranie #4 Zapisu na WEBINAR 

I. Przykuj uwagę! 

II. Podziel się aktualnościami dotyczącymi webinaru (kiedy, o której godzinie) 

III. Wymień korzyści płynące z uczestnictwa w wydarzeniu 

IV. Powiedz ludziom, jak mogą się zapisać/ zarejestrować 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA UDANEGO #4 VIDEO ZAPIS NA WEBINAR 

1. Potraktuj swój webinar, jako wyjątkowe wydarzenie, jedyną w swoim rodzaju okazję 

2. Utrzymaj swój skrypt krótkim i treściwym 

3. Wymień ogromne korzyści  

4. Zaznacz wyjątkowość: „Zajmij swoje miejsce – ilość miejsc ograniczona” 

 

https://vimeo.com/112409583
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5. Zabawa z #5 Video Facebookiem  

Ok, więc już prawie każdy używa Facebooka, prawda? Zatem, 

jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest REKLAMA na Facebooku, 

właśnie teraz musisz dodać to do swojej listy „do zrobienia”, aby 

nauczyć się chociażby podstaw. Jeśli uważasz, że powinieneś 

zrobić to szybko (a ja z pewnością wiem, że tak), to napisz do 

nas, umówimy się na konsultacje, w trakcie których pokażę Ci 

wszystkie tajniki ustawiania reklam na Facebooku, które pozwolą 

Ci generować ruch na Twoją stronę/ profil/ projekt/ cokolwiek 

zechcesz, za grosze! 

My, dzięki reklamom na Facebooku osiągamy każdego dnia, w czasie kiedy śpimy lub robimy 

co chcemy, naprawdę duży sukces. Reklamy sprzedają za nas przede wszystkim szkolenia, 

które polecamy, których wartość waha się od 250 do 1500 zł. W rzeczy samej, w połączeniu z 

#5 Video, Facebook stał się dla nas numerem 1 dla budowania listy odbiorców złożonej z 

konkretnie określonej przez nas grupy docelowej. A dodatkowo dodam tylko, że nasze 

inwestycje w ten rodzaj reklamy nie wynoszą nas więcej niż 50 zł miesięcznie. Czy to nie 

wspaniałe? 

Ale po pierwsze… potrzebujesz video! 

Nie musi ono być nie wiadomo jak bardzo wymyślne, czy kręcone w profesjonalnym studiu. 

Uwierz, nasze video kręcimy czasem nawet jeżdżąc na rowerze. Zwyczajnie – Twoje video 

musi mieć przede wszystkim jasne i proste „wezwanie do akcji”.  

UWAGA! To jest coś, co często sprawia, że ludzie nie mają zadawalających (jeśli w ogóle) 

rezultatów, umieszczając video na Facebooku… Twoim celem NIE JEST w tym przypadku 

dostarczenie kontentu dla odbiorcy!!! Masz tylko powiedzieć, GDZIE ktoś może znaleźć 

wartość, którą mu oferujesz. To tutaj zawierasz informacje, że może to być w trakcie 

webinaru, na Twojej stronie www, na Twoim profilu na FB, na gogle hangout, czy gdzie tylko 

chcesz.  

Poniżej znajdziesz link do przykładowego video: 

https://www.facebook.com/KobietawEbiznesie/videos/vb.218493358200937/867275359989397/?ty

pe=2&theater 

Twój prosty WZÓR na skrypt do #5 Facebook Video   

I. ZAPLANUJ: musisz dobrze zastanowić się, jaki temat chcesz poruszyć/ 

przedyskutować w Twoim video. Powinno to być coś, co porusza problem 

pojawiający się na Twoim rynku (im bardziej aktualny, tym lepiej). I co jest 

wspaniałe? To, że nie musisz nawet tworzyć nowego video… Dlaczego? Zastanów 

się dobrze…  Masz już przecież video zapraszające na Twoje wydarzenie (#4 

https://www.facebook.com/KobietawEbiznesie/videos/vb.218493358200937/867275359989397/?type=2&theater
https://www.facebook.com/KobietawEbiznesie/videos/vb.218493358200937/867275359989397/?type=2&theater
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Video Zapraszające na Webinar), więc to może być jedno z video, które możesz 

umieścić na FB i ustawić na to reklamę! 

II. STWÓRZ OFERTĘ: Twoje video musi być powiązane z ofertą, a w związku z tym, że 

chcesz, aby Twoja publiczność podjęła działanie (przez Twoje wezwanie do akcji), 

oferta musi być na tyle atrakcyjna, aby przyciągnęła czyjąś uwagę.  

III. WPROWADZENIE: Wprowadzenie do Twojego video musi zawierać 2 rzeczy. Po 

pierwsze, przedstawia, kim jesteś. Po drugie, odpowiada na pytanie, co ludzie 

osiągają po podjęciu decyzji o skorzystaniu z Twojej oferty.  

IV. OSTATNIE SUKCESY: Użytkownicy Facebooka lubią być na bieżąco informowani 

oraz znajdować się zawsze w czasie teraźniejszym. Dlatego właśnie powinieneś 

poinformować Twoich potencjalnych klientów, że Twój sukces jest nie tylko 

aktualny dla Ciebie, ale możliwy do osiągnięcia przez każdego, kto jest w 

podobnej sytuacji.  

V. JASNE WEZWANIE DO AKCJI: Ok, więc kiedy już zaprezentowałeś swoją ofertę, 

wyjaśniasz, jaki sukces ktoś może odnieść w krótkim czasie… czas i pora na to, aby 

obwieścić jasne i klarowne wezwanie do działania. Chcesz, aby ludzie 

zarejestrowali się na webinar? Ściągnęli darmowy raport? Albo zwyczajnie 

zostawili komentarz pod Twoim postem? Powiedz im dokładnie, czego od nich 

oczekujesz.  

KLUCZOWE elementy, o których powinieneś pamiętać.  

- Rób testy. Zawsze, kiedy ustawiam video na FB, skupiam się na tym, aby umieszczać je 

na podstronach. Do tego używam specjalnego narzędzia, pozwalającego mi tworzyć 

strony w 3 minuty. Szczegóły o tym narzędziu ujawniam zawsze w trakcie konsultacji 1:1. 

Dopiero po umieszczeniu video na podstronie, umieszczam link na  FB. Narzędzie 

pozwala przeprowadzać dokładne analizy odwiedzalności stron. Jeśli widzę więc, że coś 

nie działa, jak zakładałam, zmieniam tylko rodzaj podstrony.  

- Twórz zrzut ekranu z tekstem. Ludzie w tych czasach nie lubią czytać tekstu, który ich 

nie wciąga. Wracają z pracy po 17 i jedyne, co są w stanie zrobić, aby zainteresować się 

tematem, to wcisnąć play i zacząć oglądać. Jeśli jednak jakieś video się nie wyróżnia, 

wyłączą je po pierwszych 30 sekundach. Aby zainteresować swoją grupę docelową, twórz 

zrzuty ekranu Twoich podstron, na których umieszczasz video, aby zobaczyli, czego mogą 

się spodziewać.  

Przykłady poniżej: 
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Zrzut ekranu zapraszający na webinar „Self Power” Honoraty Lubiszewskiej 

 

 

 

Zrzut ekranu zaproszenia na webinar „Magnetyczny Marketing” Sylwii Sikorskiej 
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6. Daj WARTOŚĆ, czyli #6 Darmowy Kontent 

Czym jest #6 Darmowy Kontent? Najprościej mówiąc, jest to 

video które daje widzowi naprawdę wartościowy kawałek 

wiedzy. To może być na przykład video na Twoim blogu do 

wpisu, w którym poruszasz ważną treść lub w mailu 

wysłanym do Twojej listy, albo coś, co publikujesz na Twojej 

tablicy na Facebooku. W tego rodzaju video udostępniasz 

część Twojej własnej wiedzy, opartej na Twoim 

doświadczeniu lub płynącej z Twojej życiowej mądrości. Po co? Właśnie po to, aby zacieśniać 

więzy z Twoimi odbiorcami i obecnymi oraz przyszłymi klientami.  

Większość video, które stworzyliśmy w tym celu sprawiło, że nasi obecni klienci zaczęli 

zadawać pytania, co nowego tworzymy, czego mogą spodziewać się w przyszłości, co da im 

kolejne wskazówki dotyczące działań w internecie lub czego nowego się nauczyliśmy, czym 

możemy się z nimi podzielić. Nagrywamy więc video z darmowym kontentem wszędzie.  

Świetna rzecz do zastosowania od zaraz…  

1. Stwórz listę 10-20 najczęściej zadawanych pytań w Twojej branży/ przez Twoich 

klientów. 

a) Spójrz na wiadomości e-mail od Twoich klientów, sprawdź, jakie pytania się 

powtarzają 

b) Przejrzyj wszystkie komentarze na Twoich profilach FB, Twitter, Linked In, etc.  

c) Sprawdź profile Twojej konkurencji i tam także poszukaj pytań, jakie ludzie zadają 

To właśnie tam znajdziesz dokładnie to, czego szukają Twoi obecni i przyszli klienci.  

2. Odpowiedz na te pytania w serii video, które nagrywasz jedno po drugim, a 

udostępniasz w ustalonych przez siebie odstępach czasowych (np. raz w tygodniu) 

a) Zadaj pytanie w Twoim video 

b) Podziel się Twoją odpowiedzią/ doświadczeniem/ wiedzą 

c) Zastosuj „wezwanie do akcji” 

JAK UCZYĆ CZEGOKOLWIEK?  

Wiele razy spotkałyśmy się z wymówkami wielu naszych klientów, którzy chcą zacząć 

działania w internecie, która brzmi „Ale ja jeszcze nie jestem gotowy/a, aby kogoś uczyć. 

Najpierw sam/a muszę nabrać doświadczenia”.  

Uwierz, każdy kiedyś zaczynał. Nie nabędziesz doświadczenia w supermarkecie. Musisz w 

końcu ZACZĄĆ działać. Doświadczenie przyjdzie z czasem. Właśnie dlatego GRUPY 

DOCELOWE można zmieniać, zaczynając od osób początkujących lub zupełnie „zielonych” 

(aczkolwiek zainteresowanych) w temacie. Rozumiesz?  
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Poniżej więc klika wskazówek dla Ciebie do tego, jak uczyć innych przez video #6.  

1. Powiedz im, czego się nauczą.  

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie jakiegokolwiek video, odpowiadającego na 

pytanie „jak?” jest wprowadzenie do tematu. To właśnie w tym miejscu jest Twój 

czas na stworzenie WIELKIEGO OBRAZU (big picture) czyli namalowanie STRATEGII z 

góry, tak, aby Twój potencjalny klient zobaczył go Twoimi oczami, jednocześnie 

zrozumiał (podświadomie), że temat rozwiązuje jego problem.  

2. Powiedz im, dlaczego to jest ważne, aby nauczyć się danej rzeczy (oraz zastosować) 

To nie wystarczy, że powiesz im, czym chcesz się podzielić. Musisz powiedzieć, 

dlaczego to jest tak istotne dla innych. Namaluj więc obraz językiem korzyści 

płynących z obejrzenia Twojego video. To jest też dobry moment na podanie 

przykładu innych Twoich klientów, którzy już wyciągnęli korzyści dla siebie dzięki 

zastosowaniu Twoich odpowiedzi / rozwiązań.  

3. Naucz, czego obiecałeś nauczyć.  

Teraz jest czas na przekazanie kontentu. Najlepszym sposobem na to jest 

zastosowanie linii czasu, czyli przeprowadzenie ludzi przez proces od pierwszego do 

ostatniego kroku działań do podjęcia dla rozwiązania problemu. Pamiętaj, aby nie 

zakładać, że Twoi klienci wiedzą tak dużo, jak wiesz Ty lub odwrotnie – że wiedzą 

więcej. Twoja perspektywa zawsze jest różna i być może nawet jedno zdanie otworzy 

komuś oczy i również pozwoli podejść do problemu z innej perspektywy. Zacznij więc 

„od zera” i przeprowadź ich przez całą drogę, dając wszystkie wskazówki, jakich mogą 

potrzebować. Im prostsze do zastosowania, tym lepiej!  

4. Podsumuj swój trening.  

Zakończ swój trening podsumowując najważniejsze podpunkty. Teraz wiesz już, że 

widz widzi „big picture” Twoimi oczami. Upewnij się więc, że podejmie on działanie w 

związku z poruszanym tematem, ZAPRASZAJĄC ich do pierwszego kroku WŁASNIE 

TERAZ. Następnie przypomnij delikatnie o konsekwencjach niepodejmowania działań.  

GŁÓWNE ELEMENTY DO ZAPAMIĘTANIA:  

- Szczerze rekomenduje zastosowanie w tego rodzaju video Twojego studium przypadku, 

którego problem został rozwiązany, pokazując efekty osiągnięte po zastosowaniu Twojego 

rozwiązania (historie sprzedają!) 

- Bądź widoczny. Jeśli robisz tego rodzaju video, upewnij się, że Twoja publiczność może Cię 

widzieć, aby widzieć Twoje gesty i mimikę twarzy. To buduje zaufanie. Możesz też stosować 

flipchart dla rozrysowania „kroków” do podjęcia 

- Nie bój się wchodzić w szczegóły. Ludzie uwielbiają być prowadzeni za rękę.  

- Bądź miły i nie bój się być sobą przed kamerą Twojego telefonu. Ludzie chcą uczyć się od 

kogoś, kto daje się lubić i jest naturalny. Kiedy kogoś naśladujesz lub wchodzisz w inne role, 

nie będziesz wiarygodny. Uwierz – takie rzeczy są szybko widoczne 
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- Pokaż transformację. Jedno video powinno ukazywać tylko jedno „jak…”. Nie staraj się 

jednym video zmienić całego życia innej osoby. To nie jest Twoim celem.  

- Pamiętaj, że mówisz tylko do jednej osoby w Twoim video. Najlepiej, aby była to męska 

forma osobowa. Mówienie do jednej osoby odnosi się silniej do personalnych przeżyć 

- Zastosuj pytania w Twoich video, wciągnij w dyskusję Twoich widzów. Możesz to 

zastosować np. przez umieszczenie  na Twoim Squeeze Page możliwości komentowania 

przez FB 

 

Przykłady:  

Wywiad z multi milionerem przeprowadzony w Nowym Jorku w listopadzie 2014 roku 

https://www.youtube.com/watch?v=VxMfOyvoQoA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxMfOyvoQoA
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7. Profitowe i skuteczne #7 Video Sprzedażowe 

Nie ma biznesu bez sprzedawania. Jeśli robisz projekt, w 

trakcie którego nie sprzedajesz, to nie jest Twój biznes. 

Jedyne, co trzymasz w swoich dłoniach, to hobby.  

Bez względu na to, czy jest to coaching, montaż video, 

kamieniarstwo, pieczenie chleba, czy cokolwiek innego – 

pora dla Ciebie, aby zrozumieć, że jeśli nie sprzedajesz – nie 

prowadzisz biznesu i nie odnajdziesz się (a ludzie Ciebie), jako 

profesjonalista lub ekspert w swojej branży.  

Nie lubisz sprzedawać?  

Genialnie się składa! Właśnie masz szansę stworzyć swoje video, które ZA CIEBIE będzie 

sprzedawało 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Wiem, wiem… Nie ma za co!  

Jakim sposobem TO może być takie proste? Czytaj uważnie. Video ujawnia prawdziwe 

emocje, które kryją się głęboko w Twojej podświadomości, jednocześnie angażując 

odbiorcę przez silny przekaz związany z Twoją historią, która przybliża ich do decyzji o 

kupnie Twojego produktu/ usługi, rozwiązującej ich problem! 

Powyżej już możesz odnaleźć sposób na tworzenie tego rodzaju video. Poniżej podam Ci też 

wzór. Pamiętaj jednak, że jeśli zagubisz się w procesie tworzenia Twojego video 

sprzedażowego, zawsze możesz najpierw stworzyć swój wzór strony sprzedażowej. To jest 

już dla Ciebie pierwszy rodzaj skryptu sprzedażowego pod video.  

Ok. Uprośćmy sprawę… Poniżej podpunkty, na których możesz już teraz oprzeć Twój skrypt.  

1. Postaw hipotezę. Niech będzie ona szczególnie zrozumiała dla Twojej grupy 

docelowej. To musi być coś, co przyciągnie ich uwagę. W tym przypadku najlepiej 

działa pewnego rodzaju obietnica lub ostrzeżenie.  

2. Zidentyfikuj problem. Nazwij prostymi słowami problem, z którym mierzą się teraz 

Twoi odbiorcy. Osobiście rekomendujemy w tym przypadku opowiedzenie Twojej 

krótkiej historii, która wskaże odbiorcy, że też kiedyś byłeś w ich (lub podobnej) 

pozycji.  

3. Daj odbiorcy wybór. Czy widz chce pozostać w miejscu, w którym się znajduje, czy 

być może chce ruszyć do przodu?  
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4. Rekomendacje. To może być dobry moment na pokazanie Twojej publiczności, że 

życie nie musi być zależne od zewnętrznych czynników, tylko układać się dokładnie 

tak, jak tego chcemy. Wystarczy dobry plan/ strategia.  

5. Upoważnienie. Wyjaśnij Twojej publiczności, dlaczego czujesz się upoważniony do 

tego, aby mówić do nich, rozwiązując ich problemy – co stawia Cię na pozycji siły.  

6. Przedstaw ofertę. To najważniejszy moment. Tutaj musisz mówić z pełną 

odpowiedzialnością oraz pewnością siebie. Jeśli WIESZ, że Twoje rozwiązanie działa, 

to Twój OBOWIĄZEK, aby przedstawić wszystkie płynące z posiadania danego 

rozwiązania KORZYŚCI.  

7. Łatwość implementowania. Uświadom Twojemu odbiorcy, jak łatwe jest 

zastosowanie Twojej metody/ produktu dla rozwiązania jego problemu. Nie chodzi o 

to, abyś tłumaczył proces stosowania, ale tylko przedstawił zalety użytkowania 

(najważniejsze podpunkty).  

8. Dowód społeczny. To miejsce na to, aby podać kolejne przykłady osób, które już 

skorzystały – jeśli nie we własnej osobie, to przez zdjęcia i wspomnienie o danych 

osobach (po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą, o której będzie się mówiło zgody na 

upublicznienie danej informacji).  

9. Wspomnij o bonusach. Genialnym sposobem na zwiększenie skuteczności sprzedaży 

jest dodanie do Twojej oferty dodatkowych bunusów, np. w postaci dodatkowych, 

powiązanych produktów. Zapytaj siebie, czy coś, co sprzedajesz za 50 lub 100 zł 

mogłoby być dla kogoś dobrym dodatkiem do danej rzeczy/ rozwiązania. Jeśli Twoja 

odpowiedź brzmi tak – z pewnością Twojego klienta również zadowoli dodatkowa 

opcja.  

10. Ostateczne ostrzeżenie o rezygnacji z zakupu. To jest moment, w którym 

przypominasz Twojemu odbiorcy o tym, że MA WYBÓR – oraz o tym, ile kosztuje go 

do tej pory pozostawanie w tym samym miejscu, z tym samym problemem/ 

potrzebą. Uświadamiasz im tutaj również, że są w momencie, w którym możesz 

wskazać im inną drogę, niż codzienne kroczenie ścieżką pełną problemów, wyzwań i 

przeciwności losu.  

11. Wezwanie do akcji. Twoim ostatnim zadaniem jest wskazać odbiorcy dokładnie, co 

ma zrobić. Pamiętaj, że nie masz prosić go o to, aby kupił i podjął działanie. Twoim 

zadaniem jest dokładne wskazanie kroku na jego drodze do wykonania.  

 

A dalej? Dalej już tylko cieszysz się faktem, że Twoje video zarabia na Ciebie 24/7!  
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8. Pokaż styl życia milionera dzięki #8 Video 

Jesteśmy pewne, że słyszałeś już wcześniej coś na temat siły 

własnej, personalnej marki. Oraz o tym, że każdy z nas jest 

unikalną marką dzięki swojemu imieniu i nazwisku. Pomyśl 

teraz chociażby o gwiazdach muzyki lub aktorach, których 

uwielbiasz słuchać/ oglądać. Śledzisz ich perypetie właśnie 

dlatego, że odpowiada Ci coś w związku ze stylem życia, jaki 

prowadzą. Może jest to ich styl ubierania się, postawa 

reprezentująca bliskie Ci wartości, ich nawyki lub chociażby stan 

konta.  

Jednym z genialnych sposobów na dopuszczenie ludzi do Twojego stylu życia, przez 

pokazanie im, w jaki sposób żyjesz (niekoniecznie mając na koncie miliony, ale np. stosując 

dany produkt/ czytając konkretne książki i stosując techniki/ wdrażając nowe, lepsze 

nawyki), jest stworzenie #8 Video o Twoim Stylu Życia! 

Czy to nie wspaniale, że dzięki Twojemu telefonowi, który możesz zabrać ze sobą wszędzie, 

możesz nagrać takie video, choćby z podróży, spaceru lub jazdy rajdowym samochodem.  

My uwielbiamy podróżować… dużo! Nasza branża pozwala nam na to. Więc bez względu na 

to, czy jesteśmy w samochodzie, przed lub po szkoleniu, na basenie czy na rowerze – łapiemy 

za nasze telefony i nagrywamy kontent, dzieląc się naszą historią z naszą społecznością.  

Zabierz swoją publiczność w podróż z Tobą, pozwól im być Twoimi współtowarzyszami drogi. 

A Ty bądź dzięki temu dla nich bezustannym przewodnikiem, zmieniającym ich życie na 

lepsze.  

Poniższe video przedstawiają nasze przemyślenia z podróży po STANACH w Trakcie Embrace 

Your Trip Edycja I (przejdź do sekcji VideoBlog na dole strony) 

https://www.youtube.com/watch?v=oAYmdd1FOIw 

CZYM WARTO SIĘ PODZIELIĆ? 

a) Unikalnym hobby lub podejściem do pasji 

b) Twoim ulubionym sportem 

c) Twoim ostatnim celem podróży 

d) Odkrytym krajobrazem w Twojej okolicy/ w miejscu, w którym się znajdujesz 

https://www.youtube.com/watch?v=oAYmdd1FOIw
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e) Przykładami z książki, którą czytasz, filmu, piosenki oraz sposobem zastosowania tego 

przez Ciebie w codziennym życiu 

f) Sposobem na życie jak milioner bez milionów na koncie 

g) Co tylko wpadnie Ci do głowy wartościowego 

 

JAK STWORZYĆ SKRYPT DO TAKIEGO #8 VIDEO? 

1. Zaplanuj. Przede wszystkim zaplanuj to, w którym miejscu i w jakim momencie 

Twojego codziennego życia chcesz nagrać takie video. Całe sedno takiego video tkwi 

w tym, aby pokazać, że jesteś wolnym i odnoszącym sukcesy człowiekiem, a wybór 

tego, co, gdzie i z kim robisz zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.  

2. Przedstaw się i to, gdzie jesteś. To może być jedno z pierwszych video, jakie Twój 

widz zobaczy, mimo, że nie pierwsze Twoje w ogóle. W związku z tym wyjaśnij w kilku 

sekundach, kim jesteś i gdzie (oraz dlaczego) się teraz znajdujesz – pozwól się poznać.  

3. Powiedz, dlaczego robisz to video. Każde video musi mieć jakąś konkretną intencję. 

Ten rodzaj video z założenia dla Twojego widza ma być zabawny, więc nie przesadzaj 

z ciężkim do przyjęcia tematem. Możesz zwyczajnie pokazać im coś wyjątkowego w 

związku z Twoją podróżą lub tym, czym aktualnie się zajmujesz i co odkryłeś 

(wyciągając własne, subiektywne wnioski). Dla ułatwienia podpowiemy, abyś 

pomyślał w trakcie nagrywania o tym, że ktoś z Twoich znajomych pyta Cię po 

powrocie z wyjazdu, jak Ci się tam spędzało czas. I zwyczajnie odpowiadaj na to 

pytanie.  

Ten rodzaj video buduje silną więź z Twoimi odbiorcami i potencjalnymi klientami.  
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INNE RODZAJE VIDEO… 

Istnieje więcej, niż tylko 8 rodzajów video niezbędnych dla Twojego biznesu. A są to m. 

in. Video o Tobie, Video z tutorialem produktu, Video na Instagram, Video z szybkimi 

wskazówkami, Wywiad z ekspertem, Wywiad z mentorem i lista jest jeszcze długa… 

Chcemy jednak zatrzymać się na moment i spojrzeć na ten spory kawałek wiedzy, który 

już od nas otrzymałeś.  

Video, w rzeczy samej, przyspieszyły nasz biznes, rozpoczynając od sposobu postrzegania 

przez nas rynku oraz jego możliwości po to, jakie decyzje teraz podejmujemy w związku 

ze współpracą z potencjalnymi Partnerami biznesowymi oraz dużymi, konkretnymi 

Klientami.  

Faktem jest więc, że jeśli chcesz, aby cokolwiek z tego, co tutaj znalazłeś, zadziałało 

również dla Ciebie, musisz poświęcić dodatkowy czas na zastosowanie chociaż jednej 

metody. Uwierz, ten ekstra czas i wysiłek stawiają Cię na wygranej pozycji na rynku. Po 

prostu wyróżnią Cię z tłumu.  

A teraz, kiedy już wiesz, jakie video potrzebujesz do swojego biznesu, z pewnością 

zadajesz sobie pytanie…  

JAK MAM ZROBIĆ TAKIE VIDEO I GDZIE ORAZ JAK UMIEŚCIĆ JE W SIECI? 

Odpowiedź brzmi: Akademia Marketingu Internetowego i Tworzenia Biznesu w oparciu o 

to co Ci w duszy gra.  

http://embraceyourlife.pl/dolacz/ 

http://embraceyourlife.pl/dolacz/

