Poznaj Projekt „Przemiana 120 dni”
i dokonaj niewiarygodnych zmian
w swoim życiu
Jaki jest Cel Wyzwania?
1. Rozwinięcie zagadnień 3 dniowego szkolenia „Jak skutecznie działać na Facebook?”
2. Stały monitoring działań uczestników i wsparcie w tych działaniach, poprzez spotkania na żywo 2 x
tydzień
3. Zapewnienie takiej „opieki” minimum przez 120 dni, a przy spełnieniu pewnych warunków nawet
bezterminowo
4. Przekazać niezbędną wiedzę, by każdy z uczestników mógł korzystać z innych metod działania w
zakresie marketingu online, niezależnych od Facebooka, aby zdywersyfikować swoje działania
5. Zapewnić szkolenia na żywo i niezbędne materiały, które pozwolą uczestnikom Przemiany
zbudować od podstaw System polecający dla Klientów lub Partnerów biznesowych
6. Dać Uczestnikowi Przemiany możliwość, by już od samego startu w Przemianie – niezależnie od
jego poziomu wiedzy i umiejętności – mógł w praktyce korzystać z Gotowego Systemu
Polecającego, który od nas otrzyma
7. W ramach projektu Przemiana 120 dni stworzyć warunki i możliwości oraz zwiększyć szanse
Uczestnika na polepszenie jakości życia na kilku płaszczyznach, nie tylko tej czysto finansowej

Korzyści dla Ciebie
1. Będziesz miał bezpośredni kontakt z Nami – twórcami projektu Przemiany 120 dni, Jaonną Sitarz i
Jackiem Oskiera oraz dołączysz do tworzonej wokół projektu społeczności - ludzi, którzy tak samo
jak Ty pragną zmiany, pragną poprawy jakości swojego życia
2. Będziesz potrafił efektywnie wykorzystywać dla swojego biznesu, możliwości jakie daje w
odpowiedni sposób prowadzony, Twój prywatny profil na Facebook - sprawisz, że Twój profil
wreszcie zwróci uwagę Twoich odbiorców i zacznie wspomagać Twoje działania
3. Będziesz potrafił tworzyć tzw. lejki sprzedażowe/polecające dzięki czemu już wstępnie
„przefiltrujesz” osoby które mogą być zainteresowane Twoim biznesem, produktem, usługą

4. Dzięki temu Twoja praca stanie się bardziej komfortowa – zamiast rozmawiać z każdym, będziesz
rozmawiać tylko z ludźmi, którzy już wstępnie wyrazili zainteresowanymi Twoim biznesem
5. Dzięki nabytym umiejętnościom to nie Ty będziesz szukać klientów, czy ludzi do swojego zespołu
ale będą się oni sami do Ciebie zwracać – genialne i komfortowe � �
6. Nauczysz się budować listy mailingowe, nie bez powodu nazywane „Złotem internetu” – Twoja
osobista baza kontaktów, otwiera przed Tobą zupełnie inne, szersze możliwości na utrzymywanie z
nimi relacji i rozwój swojego biznesu
7. Nauczysz się automatyzować swoje działania, tworzyć od podstaw takie Systemy, które oszczędzą
Twój czas i będą dla Ciebie działać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego
gdzie jesteś, co robisz, jak się czujesz
8. Nauczysz się korzystać z autorespondera, by Twój System w konkretnych dniach i godzinach wysyłał
do bazy Twoich kontaktów – wcześniej przygotowane, spersonalizowane wiadomości, a więc raz
wykonasz pracę, którą autoresponder może wykonywać dla Ciebie przez całe lata
9. Nauczysz się tworzenia swoich własnych poradników w formie pdf, które będą budować Twój
autorytet i stawiać Cię w roli Eksperta
10. Zaczniesz częściej pokazywać się w mediach, dzięki czemu umocnisz swoją markę
11. Wzmocnisz swoją wiarę, otworzysz swój umysł na SUKCES – otrzymasz od nas rewelacyjne
materiały, które Ci w tym pomogą
12. Zyskasz uznanie i pewność siebie, która jest niezbędna w procesie stawania się Liderem, zmieni się
postrzeganie Ciebie przez odbiorców – staniesz się kimś, kogo warto posłuchać, z kogo produktu
warto skorzystać, do kogo warto dołączyć - a wtedy sprzedaż, czy budowanie zespołu stanie się
proste, łatwe i przyjemne

Program Wyzwania
Przez 120 dni, a więc 17 tygodni, co tydzień otrzymujesz 1 szkolenie/warsztat/lekcję do
samodzielnej pracy. Dodatkowo - zajęcia „na żywo” prowadzone są dwa x tydzień, czas trwania ok.
1-1.30h, mają charakter Q&A, a więc pytania i odpowiedzi.
W całym czasie Przemiany, raz w miesiącu możesz również skorzystać z indywidualnych
konsultacji

PLAN
Tydzień ZERO
1. Otrzymasz proste, prowadzące Cię krok po kroku, przejrzyste instrukcje, dzięki którym „postawisz”
swój System polecający
2. Robimy wspólny LIVE na FB ze mną lub z Joanną

PROCES PRZEMIANY
– ZESTAWIENIE TEMATÓW I SZKOLEŃ
W POSZCZEGÓLNYCH TYGODNIACH*
120 dni to 17 tygodni, oto plan:

1. Wprowadzenie - ułatw sobie codzienną pracę
- pasek zadań w przeglądarce
- foldery
- dysk Google
2. Profesjonalne grafiki na social media
- Canva – bez sekretów
- jak zrobić profesjonalnie wyglądający post na FB
- jak zrobić prezentację
- jak zrobić okładkę Twojego e-booka
3. Systematyczność kluczem do sukcesu
- praca z check listą
- monitoring Twoich działań
- wprowadzanie korekt
4. Praca na grupach tematycznych – zainteresowania
- jak wystartować, by nie spalić
- daj się poznać
- wchodź w bezpośrednią interakcję
5. Praca na grupach tematycznych – biznes, zarabianie online
- najczęstsze błędy

- co robić, by Cię nie zbanowali
- daj się poznać jako…

6. Własna grupa
- dlaczego to ważne, czy warto?
- jaka tematyka
- kluczowe rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę
7. Kontaktowanie – jak to robić i nie zostać spamerem?
- Messenger: tekst, audio, video
- FB live
- komentarze,
- polubienia

PÓŁMETEK – CZAS ZŁAPAĆ TROCHĘ ODDECHU �

�

8. Nastaw swój umysł na SUKCES
- niesamowite szkolenie audio, które pozytywnie wzmocni lub odmieni Twój sposób
myślenia

LECIMY DALEJ – TERAZ… AUTOMATYZACJA �

�

9. Dlaczego warto budować listę mailingową?
- skróć realnie swój czas pracy
- uzyskuj efekty niezależne od Twojego czasu
- lepsza skuteczność, czy większy komfort? Pytanie na które potrzebujesz sobie
odpowiedzieć?
10. Zaczynamy pracę – automatyzujemy swój biznes
- poznaj swój PULPIT PRACY – swoje biuro
- co, gdzie, po co? Jeszcze nie JAK…
11. Najpierw potrzebujesz PLAN
- CO chcesz uzyskać?
- JAK chcesz to zrobić?
- DLACZEGO ktoś miałby się zapisać na Twoją listę?
- schemat ścieżki, którą chcesz poprowadzić Odbiorcę

12. Teraz możesz przejść do listy mailngowej
- co to jest, czemu służy?
- tworzenie listy
- ustawienia
13. Teraz formularz zapisu na listę
- tworzenie formularza zapisu
- pola standardowe
- pola dodatkowe
- kod formularza zapisu

14. Autoresponder – Twój oddany pracownik
- jak działa? jak pomoże Ci usprawnić codzienną pracę?T
- Twoja pierwsza automatyczna wiadomość
- układanie sekwencji wiadomości e-mail
- jak w wiadomości podlinkować załącznik ,np. Twój e-book?
15. Strona przechwytująca
- co to jest, czemu ma służyć?
- najważniejsze zasady
- skuteczny nagłówek
- treść poniżej, czyli podnagłówek
- umieszczenie formularza zapisu
16. Wzmocnienie przekazu – video
- dlaczego to ważne?
- jak zacząć, czego potrzebujesz?
- jak nagrywać swój ekran, by tworzyć instrukcje
- 60 sek prezentacja
17. Twoje video na stronie
- przygotowanie video, prosta edycja
- dodanie video do strony przechwytującej

MATERIAŁY DODATKOWE - BONUSY
Umocnij swoje przekonanie o MLM
- dlaczego wybrałeś MLM jako sposób na zarabianie?
- jaki jest Twój główny cel?
- ludzie pójdą za liderem – obudź w sobie LIDERA

-

Włącz do gry Instagram
- integracja z FB
- sposób komunikacji

*wszystkie tematy będą realizowane, jednak sam układ zajęć w trakcie Przemiany 120 dni może ulec
nieznacznej modyfikacji, która nie będzie miała wpływu na proces szkolenia i przekazaną wiedzę

