JAK
ZDOBYWAĆ

POLECONYCH

@tegonieuczawszkole
JAK ZDOBYWAĆ POLECONYCH

BEZPŁATNE PORADNIKI
POBIERZESZ KLIKAJĄC W PONIŻSZY LINK
http://tegonieuczawszkole.pl/ebooki

2

@tegonieuczawszkole
JAK ZDOBYWAĆ POLECONYCH

Kilka Słów Wstępu

4

Wykorzystanie Emaila

5

Komentarze

12

Facebook Grupy

16

Portale Z Zadaniami

16

Płatne Wejścia

17

Portale Ogłoszeniowe

17

Pliki PDF

18

Fora Internetowe

18

Revshare

19

Informacja

19

3

@tegonieuczawszkole
JAK ZDOBYWAĆ POLECONYCH

Kilka Słów Wstępu
By zdobywać poleconych generalnie musisz spełnić trzy warunki. Po
pierwsze - wartość. Może wydawać ci się to dziwne, ale nie chodzi o to, by
zarejestrowało się z twojego linka stado frajerów, a grupa osób myślących
- chcących zarabiać. Drugi argument, to pokazanie swoich osiągnięć. Nic
tak nie działa na earnera jak społeczny dowód słuszności. I trzeci element,
to instrukcja - krok po kroku jak to osiągnąć.

Są osoby, które marzą o byciu sławnym, pragną błysku fleszy i zrobią
wszystko, by być w centrum uwagi. Najzwyczajniej chcą sławy, by mieć
hordy spragnionych fanów. Dla innych sława jest środkiem do osiągnięcia
postawionego celu - być autorytetem w swojej dziedzinie. I są też tacy,
którzy widzą w promowaniu sposób na własny biznes, choć w wielu
przypadkach woleliby nie być rozpoznawalnymi…

Niezależnie od wybranej przez ciebie kategorii skoro czytasz ten poradnik,
prawdopodobnie jesteś zainteresowany poznaniem prostych metod
stawania się gwiazdą internetu. Dlatego przygotowałem dla ciebie zestaw
technik błyskawicznego zdobywania poleconych. W większości są to
bezpłatne rozwiązania lub bardzo tanie.

Jedno mogę ci powiedzieć już na samym początku. Stanie się sławnym
w tradycyjny sposób jest trudne, ponieważ zajmuje sporo czasu i kosztuje
sporo pieniędzy - w większości przypadków. Ale sława internetowa, to
nieco inna kwestia, ponieważ praktycznie każdy może to zrobić, a do tego
przy względnie niskich kosztach. Większość technikaliów, które musisz
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użyć jest bezpłatna, a ponadto nie musisz tego robić w pełnym wymiarze
czasu pracy.

Gro osób zaczyna swoją działalność online pracując jednocześnie na
etacie, czy też osiągając dochody nazwijmy to tradycyjnymi metodami.
Pamiętaj! Cokolwiek robisz, upewnij się, że jesteś pasjonatem tego co
robisz. Twoja pasja będzie emanować w działaniach online i pomoże
twoim zwolennikom poczuć chemię do ciebie.

A więc zaczynajmy…

Wykorzystanie Emaila
Jeśli

nie

masz

setek

adresów

email

w

swojej

skrzynce

lub

autoresponderze, a chcesz wypromować link (partnerski, afiliacyjny,
referencyjny, itp.), musisz swojego emaila wrzucić do wirtualnego oceanu
i zamiast osoby oferującej, stać się osobą zainteresowaną propozycjami
innych osób - pozorne odwrócenie ról...

GAZETA FORUM

Np. na forum.gazeta.pl można znaleźć ogłoszenia, w których mamy
informację, by zostawić w komentarzu adres email - w ten oto sposób
otrzymasz wiadomość dotyczącą określonego projektu.

Oczywiście wykorzystaj do tego odrębny adres email, bo spamu
dostaniesz co nie miara, ale twoja autoodpowiedź wyląduje w skrzynce
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każdej osoby, która wyśle do ciebie ofertę. Na wiadomość łowców emaili
od dzisiaj odpowiadaj tak...

Witaj
Dziękuję za wiadomość! Twoja propozycja jest interesująca, ale mam dla
ciebie coś lepszego - szczegóły poniżej...
Do usłyszenia, Imię
-Czy Już To Masz? Tegoroczny HIT!
FASCYNUJĄCA propozycja na http://...
-Treść niniejszego emaila nie jest informacją handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesłanie jej drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zaleceniami UOKiK o dopuszczalności przesłania na adres email
pytania o zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Klikając w zamieszczony link
wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowej.

FACEBOOK TABLICE OGŁOSZENIOWE

Podobnie sprawa ma się w przypadku osób, które piszą ogłoszenia na
Facebooku w klimacie typu: „Więcej informacji na priv!”. Napisz do takiej
osoby, by przesłała ci szczegółowe info - oczywiście zamieść stopkę
z Twoim linkiem…

Witaj
Prześlij mi szczegółowe info, ponieważ twoje ogłoszenie bardzo mnie
zainteresowało…
Pozdrawiam, Imię
-CZY JUŻ TO MASZ? HIT TEGO ROKU!
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SPRAWDŹ http://...
-Treść niniejszego emaila nie jest informacją handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesłanie jej drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zaleceniami UOKiK o dopuszczalności przesłania na adres email
pytania o zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Klikając w zamieszczony link
wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowej.

PORTALE OGŁOSZENIOWE

Trzecia opcja to wykorzystanie ogłoszeń internetowych - odpowiadaj na
nie. Oto przykład odpowiedzi na ogłoszenie, typu praca przez internet…

Witaj
Twoje ogłoszenie przykuło moją uwagę, dlatego prześlij mi szczegółowe
info. Ale… Zastanawiam się teraz, czy jesteś osobą zainteresowaną
czymś o wiele ciekawszym? Czymś, co pomoże ci podnieść znacząco
twoje dochody…
Do usłyszenia, Imię
-Sprawdź propozycję NR 1 i zacznij zarabiać…
KLIKNIJ tutaj! http://...
-Treść niniejszego emaila nie jest informacją handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesłanie jej drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zaleceniami UOKiK o dopuszczalności przesłania na adres email
pytania o zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Klikając w zamieszczony link
wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowej.
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MASOWY ZAPIS NA LISTY MAILINGOWE

Masowo zapisuj się na listy mailingowe innych osób. Każda osoba, która
działa z autoresponderem, podobnie zresztą jak osoby publikujące
ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych, czy też na Facebooku zajmuje
się marketingiem internetowym. UWAGA! Jest to ważne - taka osoba ma
większą skłonność do podjęcia współpracy z Tobą, ponieważ nadaje na
podobnych falach, czyli jest po wstępnej selekcji. Po otrzymaniu pierwszej
wiadomości email, odpisz…

Witaj
Jest mi niezmiernie miło, że rozpoczynamy współpracę, ponieważ przed
chwilą odebrałem email, wysłany w ramach twojej listy mailingowej. Od
pewnego czasu promuję ciekawy biznes i poszukuję do współpracy osób
zainteresowanych zarabianiem, takich jak ty! Masz doświadczenie, wiedzę
i zaplecze - podobnie jak ja. Dzisiaj są to niesamowite atuty, które
posiadają nieliczni…
Czy jesteś zainteresowany moją propozycją?
Do usłyszenia, Imię
-Tylko Nieliczni Zarabiają W Tym Biznesie!
SPRAWDŹ na http://...
-Treść niniejszego emaila nie jest informacją handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesłanie jej drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zaleceniami UOKiK o dopuszczalności przesłania na adres email
pytania o zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Klikając w zamieszczony link
wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowej.
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Napisz w mediach społecznościowych post zawierający Twój adres email,
będący intrygującą wiadomością, a w ramach swojego konta pocztowego
wklej tekst autoodpowiedzi.

Przykład wpisu... Oczywiście to tylko przykład…

Moja koleżanka Ania przysłała mi dzisiaj nieprzyzwoicie intrygującego
emaila opisującego sekret kobiety, która jednym smsem zbudowała biznes
przynoszący jej ponad 5000 zł miesięcznie. Wiem, że koniecznie chcesz
poznać tę metodę! Napisz: email@...

Przykład autoodpowiedzi (z lekkim zabarwieniem erotycznym)...

Witaj
Opowiem Ci pewną historię opartą na faktach...
Ania - bardzo atrakcyjna kobieta była ciągle zapracowana... Mimo harówki
od rana do wieczora wystarczało jej wyłącznie na opłacenie rachunków,
koszty utrzymania i czasami na drobne wydatki.
Pewnego dnia spotkała swojego przyjaciela. Długo rozmawiali o starych,
dobrych czasach. On pełen entuzjazmu, a ona zmęczona życiem i pracą
- to było wyraźnie widać.
Jakub powiedział jej komplement, że jest wyjątkowo olśniewająca
i pomimo swojego bagażu negatywnych doświadczeń przypuszcza, że
wielu mężczyzn szaleje za nią…
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Fakt. Jej gustownie dopasowana garderoba podkreślała seksowne ciało,
a aksamitna skóra, aż prosiła o to by delektować się jej smakiem. Gdy
dotykała delikatnie dłonią swoich ud, budziła w każdym nutę pożądania.
On jednak po chwili zapytał ją: „Czy chcesz coś zmienić w swoim życiu?”.
Odpowiedziała, że tak, ale w dzisiejszych czasach nie jest to takie łatwe,
więc poprosił ją by wyjęła telefon i napisała smsa o takiej oto treści:
„Umówię się z tobą, jeżeli zrobisz dla mnie jedną rzecz...”…
Zdziwiona zapytała, co dalej?
Wyślij go teraz do wszystkich facetów, których masz wpisanych
w telefonie...
Te 49 znaków zmieniło jej życie!
Zastanawiasz się co było tą jedną rzeczą? Wiem co teraz przyszło ci do
głowy, ale, to nie to o czym myślisz…
Dzisiaj Ania zarabia kilka tysięcy miesięcznie i ma wyjątkowo dużo czasu
dla siebie. Pracuje z kim chce i jeżeli w ogóle ma na to ochotę. Ten jeden
sms zmienił wszystko w jej życiu.
Do usłyszenia, Imię
-Jak Pracować Z Kim Chcesz I Gdy Masz Na To Ochotę?
SPRAWDŹ! http://...
-Treść niniejszego emaila nie jest informacją handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesłanie jej drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zaleceniami UOKiK o dopuszczalności przesłania na adres email
pytania o zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Klikając w zamieszczony link
wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowej.

Wszystkie powyższe rozwiązania bazują na wyzwalaczu ciekawości
zawartym w stopce emaila. Po napisaniu wiadomości z odpowiedzią (lub
w autodpowiedzi) na końcu zawsze zamieszczaj wyzwalacz ciekawości...
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-Czy Już To Masz? HIT Tego Roku!
SPRAWDŹ na http://...

Zauważyłeś mały podstęp? Piszesz standardowego emaila, po czym
kończysz w tajemniczy sposób - bez szczegółów. Ludzka psychika tak jest
skonstruowana, że podąża za sekretnymi półsłówkami.

Jeszcze jedno rozwiązanie…

-Odbierz Darmowy Poradnik I Zacznij Zarabiać!
SPRAWDŹ na http://...

Lub…

-Obejrzyj Film I Zacznij Zarabiać!
KLIKNIJ Tutaj http://...

Tym razem wkraczasz w obszar działania zasady wzajemności.
Przekazujesz „coś” - wzrasta więc szansa, że odbiorca stanie się bardziej
podatny na twoje sugestie, a poza tym w poradniku będą korzyści
wynikające z współpracy z tobą…
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Komentarze
Można by rzec, iż nie ma nic głupszego jak promowanie linków
w komentarzach. Ale... Jeśli nie masz tysięcy fanów i subskrybentów
wykorzystaj błyskawicznie potencjał portali, tj. Google, Facebook,
Instagram i YouTube...

KOMENTARZE NA FANPAGE

Na Facebooku możesz komentować z własnego profilu oraz jako fanpage.
Znajdź popularne fanpage w twojej branży oraz posty promowane (ktoś
płaci za reklamę, a twój komentarz wędruje razem z reklamą) i zostaw tam
komentarz, a gwarantuję ci, że spowoduje to, że znajdą się osoby, które
z ciekawości zerkną na twoją stronę.

Pamiętaj, że wypada, by na twoim komentatorskim fanpage było kilka
wpisów oczywiście ze zdjęciami i przypiętym na górze wpisem z linkiem
docelowym.

Twój fanpage musi budzić w odwiedzających poczucie naturalności, czyli
mieć zdjęcie w tle, zdjęcie profilowe i slogan jako nazwę. Slogan, to hasło
reklamowe dopasowane do określonej branży. Jeśli sprzedajesz na
rynkach

anglojęzycznych,

to

polecam

ci

generator

sloganów

gospaces.com/tools/slogan-maker.

By podkręcić wyżej swój komentarz nabij do niego nieco lajków, np. przez
socialmachine.pl. Dzięki lajkom napędzisz koniunkturę dla swojego
komentarza, a to spowoduje, że będzie on naturalnie lajkowany. Drugi
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sposób na zwiększenie atrakcyjności twojego komentarza, to załączenie
do niego grafiki oraz lenny face z generatorów typu textsmili.es lub
textfac.es jak również symboli - pl.piliapp.com/facebook-symbols.

Podsumowując... Nie ma znaczenia, czy robisz to w PL, czy w innym
zakątku świata - potrzebujesz dwóch rzeczy: tematyczny fanpage pod
określoną grupę i link docelowy.

KOMENTARZE NA INSTAGRAMIE

Wybierz branżowe profile oraz posty promowane i wrzuć komentarz
według wzoru podanego powyżej. Jeżeli będzie interesujący masz
ogromne szanse, że osoby zainteresowane przejdą do twojego profilu,
a tam w bio będzie link docelowy.

KOMENTARZE NA YOUTUBE

W wyszukiwarce YouTube wpisujesz interesującą cię frazę i komentujesz
najwyżej wypozycjonowane filmy, a zadziała jak zawsze jeden element
- jaki? Ciekawość ludzka.

GOOGLE TRENDS

Prosta zasada wykorzystania trends.google.pl/trends - do wskazanego
w trendach artykułu dobieramy określony przekaz z linkiem i piszemy
interesujący komentarz. Generalnie każdego dnia króluje inny temat, a to
daje niesamowite możliwości...
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ALERTY GOOGLE

Korzystając z formularza umieszczonego na stronie google.pl/alerts
wpisujesz interesujące cię hasło, tak samo jak podczas korzystania
z wyszukiwarki Google. W ten oto prosty sposób zatrudniasz za darmo
pracownika, który monitoruje dla ciebie internet 24/7.

Alerty

Google

są

usługą,

która

pozwoli

tobie

być

na

bieżąco

z informacjami na wybrany temat, tzn. dzięki wykorzystaniu tej usługi
możesz na bieżąco otrzymywać komunikaty emailowe, z informacją, że na
jakiejś stronie pojawiła się interesująca cię fraza. Oznacza to, że nie
musisz codziennie buszować w necie i przebijać się przez dziesiątki stron
w poszukiwaniu nowości - wystarczy skonfigurować alert.

Alerty Google wykorzystują modyfikatory wyszukiwań, takie same jak
wyszukiwarka Google. A więc cudzysłów daje dokładne wyszukiwanie
wskazanego wyrażenia, np. „nazwa suplementu”, a wtedy Google będzie
wyszukiwało hasła zgodne z tym zawartym między cudzysłowami.

Drugi przykład, to site: - modyfikator sprawdzający zawartość wewnątrz
danej domeny. Przykład: suplement site:gazeta.pl a wtedy Alerty Google
będą przychodziły w momencie, gdy na stronie gazeta.pl pojawi się nowa
zawartość z frazą suplement…

Podam jeszcze jeden przykład - „fraza forum”, a wtedy zostaną odszukane
wszelkie treści, które zawierają podaną frazę oraz miejsce dyskusji jakim
są fora internetowe. Czym dokładniejsze zapytanie, tym większe szanse
odnalezienia precyzyjnie treści.
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Alerty Google można również wykorzystać do podglądania konkurencji.
Jeżeli piszesz bloga na określony temat i chcesz być na bieżąco w tej
tematyce, możesz wykorzystać Alerty Google jako narzędzie informujące
cię o aktualizacjach na stronach konkurencji. Wystarczy wpisać:
site:domena.pl, gdzie słowo domena.pl zastępujesz adresem strony
internetowej. Jest nowy artykuł, a strona została zaindeksowana przez
Google - super, więc śmigasz tam komentarz…

SKĄD KONKURENCJA CZERPIE RUCH

A teraz szybka podpowiedź! Wejdź na similarweb.com i wklej link do
strony konkurencji. Błyskawicznie dowiesz się skąd konkurencja ma ruch
i już na starcie osiągasz przewagę, ponieważ wiesz co działa - gdzie
komentować wpisy.

POPULARNE STRONY

Oto przykłady kilku stron z tysiącami wyświetleń i dziesiątkami
udostępnień: warsztatdobregoslowa.pl, pudelek.pl. Zasada jest dokładnie
ta sama - komentuj artykuły, a w nazwie „osoby komentującej” używaj
swojego adresu strony internetowej...

Przy okazji podam ci kilka stron z komentarzami Facebook-owymi:
fxmag.pl,

innpoland.pl,

pl.sputniknews.com, se.pl.

londynek.net,

natemat.pl,

shareinfo.pl,
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Facebook Grupy
To kolejny bardzo skuteczny i do tego banalnie prosty sposób! Wystarczy
dołączyć na Facebooku do kilku (kilkunastu) grup w Twojej branży,
a następnie codziennie wieczorem kliknąć w zakładkę ROZPOCZNIJ
DYSKUSJĘ i dodać wpis. W ten sposób możesz przy okazji wypromować
swój fanpage lub post. Wystarczy kliknąć w datę w poście i otworzy się on
w nowym oknie. Następnie kopiujesz link i wklejasz go na grupach…

Kolejna metoda, tym razem wymagająca posiadania dwóch kont na
Facebooku... Dodajesz grafikę z pytaniem, czy ktoś wie gdzie można
zarabiać, a z drugiego konta wrzucasz odpowiedź z linkiem polecającym
projekt.

Portale Z Zadaniami
Na stronach typu likemore.pl możesz odpłatnie zlecić udostepnienie
swojego posta na Facebooku. Oto przykładowa treść zadania…

UDOSTĘPNIJ
Jeżeli masz prawdziwe konto ze zdjęciem i minimum 100 znajomych, to
zapraszam Cię do wykonania zadania. Udostępnij post z linka http://...
W podsumowaniu zadania koniecznie podaj link do konta na FB z którego
zostało wykonane zadanie.

W tej metodzie działa efekt skali - masówka. Im więcej ciebie na
Facebooku, tym większa szansa, że staniesz się bardziej rozpoznawalny.
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A ponadto zadanie czytają osoby, które już z zasady poszukują źródeł
zarabiania online.

Płatne Wejścia
Metoda bazuje na efekcie kuli śnieżnej. Po pierwsze potrzebujesz link
partnerski. Po drugie... Portali tj. topsurf.eu, sejfik.com, ojooo.com,
mypay.pl lub btcclicks.com, mellowads.com, advercoins.com, bitter.io,
btcclicks.com

-

duża

grupa

odbiorców,

osób

zainteresowanych

zarabianiem.

Portale Ogłoszeniowe
Na początek polecam olx.pl. W pole szukaj wpisujesz frazę, np. zarabiaj...
Wyświetli ci się full ogłoszeń, na które przesyłasz odpowiedź typu...

Bardzo zainteresowało mnie twoje ogłoszenie, dlatego prześlij mi
błyskawicznie szczegóły na mój adres email ...@...

Oczywiście ustaw autoodpowiedź wklejając odpowiedni tekst z linkiem.
Każdy kto wyśle do ciebie emaila automatycznie otrzyma treść twojej
autoodpowiedzi, dokładnie w czasie rzeczywistym...

Możesz również wrzucić swoje ogłoszenie! Szczegóły dotyczące biznesu
ogłoszeniowego

znajdziesz

tegonieuczawszkole.pl/ebooki.

w

naszym

poradniku

na

stronie
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Pliki PDF
Jak napisać minibooka w formie poradnika pdf znajdziesz w naszym
ebooku na stronie tegonieuczawszkole.pl/ebooki.

Krok drugi polega na wrzuceniu pliku na beezar.pl - to internetowa
księgarnia, więc od razu budujesz autorytet, a poza tym świetnie
pozycjonujesz swój przekaz. Po kilku dniach link do pliku znajdzie się na
pierwszej stronie w Google, co gwarantuje ci wejścia. Z pewnością tak
szybko nie wypozycjonujesz swojego artykułu z bloga (jeżeli go
prowadzisz). Gdzie jeszcze warto wrzucić plik? Na slideshare.net.

Modyfikacją tej metody jest wystawienie aukcji na allegro.pl, gdzie w opisie
wrzucasz info, że więcej szczegółów jest w specjalnie przygotowanym
poradniku, który można pobrać na http://... Oczywiście ustaw licytację
w aukcji z ceną zakupu 999 zł - wtedy masz pewność, że nikt nie go kupi,
a ty zyskasz za darmo kilkadziesiąt wejść.

Fora Internetowe
Jak prowadzić marketing na forach internetowych znajdziesz w naszym
poradniku na stronie tegonieuczawszkole.pl/ebooki. To kompendium
wiedzy z tego zakresu…
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Revshare
Jedni zarabiają na paczkach reklamowych, a ty możesz wykorzystać
strony typu revshare do promowania swoich linków. Ponieważ w tych
projektach jest duża zmienność polecam ci jako źródło do ewentualnego
zasięgnięcia opinii, forum - hyipforum.pl/forum/209-revenue-share.

W każdym z tych projektów masz możliwość wrzucenia linku do
promowanej strony w swoim panelu, a że reklamy muszą oglądać osoby
ze świata ebiznesu, to prosta droga do zaoferowania im współpracy.

Informacja
Ten materiał ma pomóc Ci osiągnąć sukces, ale musisz mieć
świadomość,

że

pomimo,

iż

prezentowane

są

tutaj

praktyczne

rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie
porady należy szczegółowo przeanalizować, porównać z własnym
przypadkiem i dopiero wprowadzić w życie. Podjęcie jakichkolwiek działań
na

podstawie

informacji

z

niniejszego

omówienia

jest

Twoją

odpowiedzialnością. Tego ebooka nie możesz odsprzedawać osobom
trzecim, ale możesz bezpłatnie rozpowszechniać w niezmienionej formie…
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