DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W 3 DNIOWYCH WARSZTATACH

“Skuteczny Marketing na Facebook
poprzez Markę Osobistą”?
ZOBACZ CO CIĘ CZEKA
PIERWSZEGO DNIA :)
Prawda, że TY również chciałbyś mieć MAGNETYCZNY PROFIL na FB,
który będzie PRZYCIĄGAŁ do Ciebie?

🔆 Dowiesz się, JAK i CO zrobić, by Twoje zdjęcie profilowe było takim magnesem - pokażemy Ci
sposoby i bezpłatne narzędzia, które pomogą Ci dokonać zmian dosłownie w kilka minut

🔆 Dowiesz się, JAK i CO zrobić, by nagłówek Twojego profilu jasno określał Ciebie i Twoje działania pokażemy Ci sposoby i bezpłatne narzędzia, otrzymasz również GOTOWE SZABLONY do
wykorzystania

🔆 Powiemy Ci czego unikać i jakich błędów nie popełniać, by Twój profil przyciągał, a nie odpychał
🔆 Dowiesz się, co to jest BIO i jak możesz je optymalnie wykorzystać, by zwiększyć swoje szanse na
budowanie dobrych relacji

🔆 Podzielimy się z Tobą 3 SEKRETNYMI TRIKAMI, które ułatwią i usprawnią Twoją codzienną pracę
🔆 Powiemy Ci, JAK i SKĄD pobierać całkowiecie ZA DARMO profesjonalne grafiki, które będziesz
mógł wykorzystywać na swoim profilu

🔆 Bezpośrednio na warsztatach NAUCZYSZ się i ZROBISZ:
-

profesjonalne zdjęcie profilowe
zdjęcie w tle, tzw. nagłówkowe
ustawisz BIO

-

zrobisz odpowiednie opisy do zdjęć wykorzystując wezwanie do akcji
wycinać swoje zdjęcie z tła, co sprawi, że Twoje grafiki nabiorą profesjonalnego wyglądu

🔆 Nauczysz się korzystać z aplikacji do:
-

upiększania Twoich zdjęć
wycinania swojej twarzy czy postaci z tła zdjęcia
tworzenia grafik na FB

🔆 Otrzymasz zadania do wykonania
Na koniec otrzymasz jeszcze MEGA WARTOŚCIOWE, bonusowe video, które pomoże Ci budować
swoją markę osobistą:

“Jak stać się ekspertem w branży?”

ZOBACZ CO CIĘ CZEKA
DRUGIEGO DNIA :)
Chcesz używać social media do budowania biznesu online?
Świetnie - jesteś w dobrym miejscu!

🔆 Dowiesz się, JAK i CO zrobić, by “praca” na Facebooku dawała Ci radość i przyjemność
🔆 Powiemy sobie parę słów o Twojej grupie docelowej
🔆 Wspólnie zrobimy jedno z kluczowych ćwiczeń Frazera Brookes’a, które ułatwi Ci dotarcie do
osób, z którymi zbudujesz swój biznes

🔆 Dowiesz się, dlaczego umiejętność tworzenia ankiet pomoże Tobie w biznesie
i ZROBISZ swoją ankietę

🔆 Podzielimy się z Tobą SEKRETNĄ METODĄ, która świetnie się sprawdzi, jak nie masz jeszcze
własnej strony www

🔆 Powiemy Ci, JAK UNIKNĄĆ najczęstszych błędów, które SABOTUJĄ Twoje działania
🔆 Dowiesz się JAKIE materiały najlepiej publikować i DLACZEGO
🔆 Pokażemy Ci NIESAMOWITE bezpłatne narzędzie, dzięki któremu pokażesz się światu w
ZUPEŁNIE inny, ciekawy sposób

🔆 Docenisz siłę spotkań na żywo, tzw. LIVE i zobaczysz jakie proste narzędzia Ci w tym pomogą
🔆 Porozmawiamy o Twojej historii i DLACZEGO to tak ważne, by się tym dzielić
🔆Dowiesz się, co to jest Post Startowy i DLACZEGO dzięki niemu przyciągniesz do Siebie więcej osób
🔆 Zobaczysz jak możesz się WYRÓŻNIĆ składając życzenia urodzinowe
🔆 Bezpośrednio na warsztatach NAUCZYSZ się i ZROBISZ:
-

profesjonalnie wyglądającą ankietę
zrobisz przekierowania w kilka miejsc, do których chciałbyś zabrać swojego klienta
UKRYTE pod jednym linkiem
stworzysz AVATARA swojej postaci
wreszcie na Twoim profilu zagości POST STARTOWY
nagrasz kilkunasto-sekundowe video, którym będziesz budować relacje

🔆 Nauczysz się korzystać z aplikacji do:
-

tworzenia ankiet
tworzenia łudząco podobnych do Ciebie avatarów
tworzenia swojej mini-strony zarządzającej kontaktami

🔆 Dostaniesz oczywiście zadania do wykonania oraz….
🔆 Weźmiesz udział w KONKURSIE z nagrodą NIESPODZIANKĄ :)

NO I MAMY DZIEŃ TRZECI :)
Poznaj Strategie Działania,
aby pracować online mądrze, a nie ciężko!

🔆 Na początek NAGRODZIMY Zwycięzców wczorajszego konkursu ;)
🔆 Dowiesz się, dlaczego TWOJA praca, której NIE WIDAĆ na Facebooku jest taka ważna
🔆 Co potrzebujesz zrobić, by każdego dnia COŚ ciekawego DZIAŁO się na Twoim profilu, czyli
DLACZEGO Planowanie jest tak ważne?

🔆 Dowiesz się JAK stworzyć PLAN, który będziesz REALIZOWAĆ
🔆 Gotowe Materiały ZAWSZE pod ręką, czyli JAK To ZROBIĆ, by wiedzieć co masz zamieścić na
swoim profilu?

🔆 Nauczysz się za pomocą Zaledwie Kilku Kliknięć tworzyć PROFESJONALNE grafiki na swoją
tablicę!

🔆 KONSEKWENCJA w działaniu - Twój Klucz do SUKCESU!
🔆 JAK w prosty sposób monitorować swoje codzienne działania?
🔆 Poznasz metodę DMO dopasowaną do Twojej branży
🔆 Super BONUS dla Ciebie >>> wideo 21 kluczowych czynności które spowodują, że zaczniesz
przyciągać

lawinę nowych kontaktów

🔆 Nauczysz się JAK Budować ZASIĘGI, a więc dotrzeć do WIĘKSZEJ ilości osób, niż robisz to dzisiaj
🔆 Poznasz bezbolesną i bezpieczną ;) metodę OŻYWIANIA TRUPÓW !

🔆 Poznasz Metodę LKP, która sprawi, że Twój profil zacznie wreszcie tętnić życiem!
🔆 Poznasz metodykę działania na grupach, by pozyskiwać NOWE kontakty i BUDOWAĆ nowe
RELACJE

🔆 Zdradzimy Tobie SEKRET Skutecznych Rozmów na Messenger, jaką stosuje Frazer Brooks i
dzięki której ZARABIA MILIONY!!!

🔆 OD RAZU zastosujesz ją w PRAKTYCE - jeszcze podczas trwających warsztatów!
🔆 Poznasz Siłę i Moc prowadzenia LIVE na FB
🔆 PODSUMOWANIE - dokładnie będziesz wiedział Co Teraz Masz Robić w te 12 tygodni Wyzwania
🔆 W ciągu kolejnych 12 tygodni będziemy spotykać się raz w miesiącu na spotkaniach “NA ŻYWO” na
których będziesz mógł się podzielić swoimi doświadczeniami, odpowiemy na Twoje pytania

Ale zanim się pożegnamy po tych 3 intensywnych dniach…

DOWIESZ się, co takiego mamy EXTRA dla Ciebie,
abyś otrzymał od Nas JESZCZE WIĘCEJ :)

