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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. W praktyce oznacza to, że firmujesz projekt swoim
nazwiskiem.
Drugi element, to pokazanie swoich osiągnięć. Nic tak nie działa na earnera
jak społeczny dowód słuszności. By nieco odwrócić te zasadę, np.
zaproponuj zwrot 50% prowizji jaką otrzymasz za pierwszy złożony depozyt.
I trzeci element, to instrukcja - krok po kroku jak osiągnąć sukces, czyli
przekaż materiał instruktażowy (pdf, mp3, wideo).

Masowy Zapis Na Listy Mailingowe
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Masowy Zapis Na Listy Mailingowe
Masowo zapisuj się na listy mailingowe innych osób. Każdy kto działa z
autoresponderem zajmuje się marketingiem internetowym, więc ma większą
skłonność do podjęcia współpracy, ponieważ nadaje na podobnych falach jest po wstępnej selekcji. Po otrzymaniu pierwszej wiadomości email - odpisz
(poniżej przykład)…
Witaj
Jest mi niezmiernie miło, że rozpoczynamy współpracę, ponieważ przed
chwilą odebrałem email, wysłany w ramach Twojej listy mailingowej. Od
pewnego czasu promuję ciekawy projekt 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…
Do usłyszenia, Imię Nazwisko
-HIT tego roku...
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
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Masowy Zapis Na Listy Mailingowe
elektroniczną informacji handlowej. Klikając w zamieszczony link wyrażasz
zgodę na otrzymanie informacji handlowej.

Facebook Grupy
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Facebook Grupy
Bardzo skuteczny i do tego banalnie prosty sposób! Wystarczy dołączyć na
Facebooku do 10 popularnych grup w Twojej branży, a następnie codziennie
wieczorem kliknąć w zakładkę ROZPOCZNIJ DYSKUSJĘ i dodać wpis.
Ponadto w ten sposób możesz przy okazji wypromować swój fanpage.
Wystarczy kliknąć w datę w poście na swoim fanpage i otworzy się on w
nowym oknie. Następnie kopiujesz link i wklejasz go na grupach…
Kolejna metoda dotycząca grup - 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.
Modyfikacja tej metody! Napisz w grupach post zawierający Twój adres
email w stylu: „Poszukuję metod zarabiania online… Oferty proszę przesłać
na mój adres email …@...”, a w ramach swojego konta pocztowego wklej
tekst autoodpowiedzi. Oto przykład autoodpowiedzi…
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!
SZCZEGÓŁY na http://...
--

Facebook Grupy
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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.
Podobnie sprawa ma się w przypadku osób, które piszą ogłoszenia na
Facebooku, 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 zainteresowało
mnie…
Pozdrawiam, Imię
-Moja metoda zarabiania! SPRAWDŹ na http://...

Komentarze Facebookowe
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Komentarze Facebookowe
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 jego reklamą) i zostaw
tam komentarz, a z pewnością znajdą się osoby, które z ciekawości wdepną
do Ciebie na fanpage.
Pamiętaj, że wypada, by na Twoim komentatorskim fanpage było kilka
wpisów oczywiście ze zdjęciami (format kwadrat) 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...
By podkręcić wyżej swój komentarz nabij do niego nieco lajków, np. przez
http://socialmachine.pl. Dzięki lajkom napędzisz koniunkturę dla swojego
komentarza, a to spowoduje, że będzie on naturalnie lajkowany. Drugi
sposób na zwiększenie atrakcyjności Twojego komentarza, to załączenie do
niego grafiki, czy też lenny face z generatorów typu http://textsmili.es lub
http://textfac.es jak również symboli, np. http://piliapp.com.
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.
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Fanpage Nafaszerowane Słowami Kluczowymi

Fanpage Nafaszerowane Słowami
Kluczowymi
Fanpage nafaszerowane słowami kluczowymi daje dwie możliwości:
indeksacja w Google i wyszukiwanie na Facebooku. Nie zapominaj
oczywiście o dodaniu zdjęcia profilowego oraz zdjęcia w tle i przypięciu na
górze postu z grafiką wraz z linkiem do strony docelowej (promowanego
projektu). A więc, słowo kluczowe powinno znaleźć się w trzech miejscach:
adresie url fanpage, nazwie fanpage i opisie fanpage…
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Reklama Facebookowa Za Grosze

Reklama Facebookowa Za Grosze
Po zalogowaniu na Facebooka otwierasz http://facebook.com/adsmanager i
jako cel wybierasz AKTYWNOŚĆ, POLUBIENIA STRONY. Następnie po
utworzeniu kampanii wybierasz fanpage, którego dotyczy reklama. Tworzysz
grupę odbiorców: Polska, wiek, np. 24 -48, zainteresowania (zgodnie z
branżą wpisujesz słowo kluczowe), umiejscowienie: komputer, kanały
aktualności. Na koniec ustalasz budżet 60 zł na miesiąc, klikasz kontynuuj i
tworzysz film, np. z przesłanych zdjęć (minimum 3 kwadratowe grafiki
tekstowe). W opisie umieszczasz krótką informację z linkiem docelowym…
Obecnie jest to sposób numer jeden! Dzięki tej metodzie masz kilka tysięcy
wyświetleń w precyzyjne dobranej grupie odbiorców. Nie zapominaj o
wizerunkowym przygotowaniu fanpage (zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle,
strategiczny post przypięty na górze, link w przycisku itp.).

Alerty Google
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Alerty Google
Korzystając z formularza umieszczonego na stronie http://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 portalu pojawi się nowa
zawartość z frazą suplement…
Oto kolejny 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.

Alerty Google
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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 je jako narzędzie informujące Cię o
aktualizacjach na stronach konkurencji. Wystarczy wpisać: site:domena.pl,
gdzie frazę domena.pl zastępujesz adresem konkretnej strony internetowej.
Jest nowy artykuł, a strona została zaindeksowana przez Google - super,
więc śmigasz tam komentarz…

Ogłoszenia Internetowe
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Ogłoszenia Internetowe
Jak wykorzystać ogłoszenia internetowe w ebiznesie znajdziesz w naszym
poradniku na stronie http://tegonieuczawszkole.pl/ebooki - to kompendium
wiedzy z tego zakresu…
Polecam wykorzystać portale, np. tj.: http://olx.pl, http://sprzedajemy.pl,
http://top-ogloszenia.net http://pracaonline.net, http://notka24.pl, http://epromoteam.com, http://oglaszamy24.pl.
Modyfikacją tej metody, to odpowiadanie na ogłoszenia internetowe.
A teraz przykład odpowiedzi jaką możesz wysłać na ogłoszenie typu zarabianie 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 NR1 i zacznij zarabiać…
KLIKNIJ tutaj! http://...
Możesz również odpowiedzieć krótko na ogłoszenie…
Zainteresowało mnie Twoje ogłoszenie, dlatego prześlij mi szczegóły na mój
adres email ...@...

Ogłoszenia Internetowe
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Oczywiście ustaw autoodpowiedź w swojej skrzynce email wklejając
odpowiedni tekst z linkiem docelowym. Każdy kto wyśle do Ciebie emaila
automatycznie otrzyma treść Twojej autoodpowiedzi - dokładnie w czasie
rzeczywistym.

Pliki PDF
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Pliki PDF
Jak napisać minibooka w formie poradnika pdf promującego Twój biznes
znajdziesz na stronie http://tegonieuczawszkole.pl/ebooki - to kompendium
wiedzy z tego zakresu…
Krok drugi polega na wrzuceniu pliku na trzech stronach: http://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 (po odpowiednim doborze słowa kluczowego w
tytule), co gwarantuje Ci naturalne i niewymuszone wejścia.
Gdzie jeszcze warto wrzucić plik? Na http://slideshare.net i http://issuu.com.
W przypadku tych dwóch serwisów możesz wrzucić grafikę zapisaną w
formacie pdf. Podobnie jak w powyższym przypadku jesteś w stanie szybko
wskoczyć do TOP10 w Google.

Pseudo Sprzedaż Na Allegro
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Pseudo Sprzedaż Na Allegro
Wystawiasz aukcję na http://allegro.pl z zachęcającym tytułem, a w opisie
dodatkowo wrzucasz info, że więcej szczegółów jest w specjalnie
przygotowanym ebooku lub artykule na blogu, który można pobrać na
http://... Oczywiście ustaw licytację w aukcji z ceną zakupu 999 zł - wtedy
masz pewność, że nikt nie dokona zakupu, a Ty zyskasz za darmo
kilkadziesiąt wejść…

Fora Internetowe
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Fora Internetowe
Jak prowadzić marketing na forach internetowych znajdziesz w naszym
poradniku na stronie http://tegonieuczawszkole.pl/ebooki - to kompendium
wiedzy z tego zakresu…
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Szybkie Pozycjonowanie Linka Z Forum
Gazeta
Na początek wpisujesz nazwę projektu w Google, a następnie zjeżdżasz na
dół strony, gdzie znajdziesz: wyszukiwania podobne. Ma to na celu
doprecyzowanie słów kluczowych. Wybierasz dwa (maksymalnie trzy) słowa
przypisane do nazwy Twojego przedsięwzięcia i tworzysz tytuł. Każde słowo
w tytule powinno rozpoczynać się dużą literą, np. Independent Enterprise
Polska Kopalnia Kryptowalut.
Mając tytuł konstruujesz wpis. Tutaj masz dwie opcje: albo będzie to pełny
opis (z linkiem do rejestracji), albo krótka informacja z linkiem po więcej na
Twoim blogu…
Na koniec wrzucasz całość na http://forum.gazeta.pl/forum/s,100662.html i w
ciągu 48h masz szansę na pojawienie się w TOP10 Google - o ile ktoś nie
zrobi tego wcześniej. Pamiętaj! Twoja pozycja zależy od ilości linków
dotyczących promowanego projektu, a więc im wcześniej zastosujesz to
rozwiązanie - tym lepiej…
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Płatna Reklama W Programach 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 - http://hyipforum.pl/forum/209-revenue-share.
W każdym z tych projektów masz możliwość wrzucenia linku do promowanej
strony w swoim panelu, a że codziennie muszą oglądać reklamy osoby ze
świata ebiznesu, to prosta droga do zaoferowania im współpracy. Opcja
numer dwa, to promowanie postu - poniekąd są to przecież portale
społecznościowe…

Instagramowe Rozdanie
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Instagramowe Rozdanie
Instagram, to przewaga kobiet, a więc kupujesz coś kobiecego za kwotę
około 50 zł (minimum) i wrzucasz na swoim profilu wpis, o konstrukcji którą
prezentuję poniżej…
Coraz więcej słonecznych dni, dlatego czas zorganizować konkurs…
•
1) Poleć @... w opisie pod zdjęciem wrzuconym na Twoim profilu
instagramowym (np. Polecam @... ponieważ…).
2) Oznacz @... (na wrzuconym zdjęciu).
•
Zabawa trwa od xx.xx.xxxx do xx.xx.xxxx. Rozstrzygnięcie xx.xx.xxxx, po
godz. 20.00. Wybiorę wtedy najciekawszy tekst polecający, a zwycięzca,
który spełnia dwa powyższe warunki zgarnia… (z konkursowego foto).
Wysyłka na terenie Polski...
•
#polska #sexy #seksi #girl #polishgirl #polishwoman #dziewczyna
#polskadziewczyna #polskakobieta #hot #polskiinstagram #nowypost
#konkurs #rozdanie
Akcja powinna trwać od 7 do 14 dni. W tym czasie wrzuć w bio link
docelowy, a info o konkursie rozpropaguj na konkursowych grupach
fejsbukowych. Plusy takiej akcji są dwa: masz reklamę, która daje wzrost
prestiżu Twojego profilu (działanie długofalowe) i oczywiście sporo osób
przewinie się przez Twoje profilowe bio (działanie krótkofalowe)…

Podążaj Za Konkurencją
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Podążaj Za Konkurencją
Wejdź na http://similarweb.com i wklej link do strony konkurencji (na górze,
po lewej). Błyskawicznie dowiesz się skąd konkurencja pozyskuje ruch na
swojego bloga, a dzięki tej informacji już na starcie osiągasz przewagę,
ponieważ wiesz co działa - gdzie komentować wpisy lub ewentualnie gdzie
wykupić reklamę.
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Podziemne Centrum Propagandy

Podziemne Centrum Propagandy
Wiedzę dotyczącą sposobów zdobywania poleconych znajdziesz na naszej
grupie http://facebook.com/groups/podziemnecentrumpropagandy do której
serdecznie zapraszam Cię.

Nota Prawna
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Nota Prawna
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 jest Twoją odpowiedzialnością…

